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Programas de capacitação de empreendedores vêm ganhando mais espaço
à medida que a tecnologia avança e que o comportamento das novas gerações
mostra claramente mais abertura para este perfil. Primeiro, precisamos entender

PALAVRA DO
ESPECIALISTA

quais são as habilidades a serem desenvolvidas no empreendedor para que este

EMPREEENDEDORISMO
ESTRUTURADO

possa abraçar de forma mais estruturada a demanda crescente por trabalho.
Muitos acreditam que algumas são inatas em determinadas pessoas e não haveria
muito o que desenvolver. De fato, há pessoas que parecem ter mais iniciativa,
perseverança e autoconfiança do que outras, mas isso é apenas um pequeno
aspecto do todo. Acredito que qualquer pessoa possa ser capacitada desde que
a mentalidade de crescimento seja incentivada. Quando apresentamos à essas
pessoas ferramentas, um ambiente estimulante e oportunidades no universo do
empreendedorismo, certamente começamos a preparar melhor os indivíduos e a

“

“O Brasil é um país assistencialista.”

construir um ecossistema mais estruturado. No livro “Mindset”, a autora e Ph.D em
psicologia Carol Dweck explora de forma bastante assertiva como as habilidades
dos indivíduos são diretamente impactadas pelo conceito de mentalidades fixa e de
crescimento. Com dados e anos de pesquisas, podemos entender como qualquer
pessoa pode ser preparada para qualquer desafio quando mudamos nossas crenças
sobre desenvolvimento pessoal.

Essa afirmação é historicamente manifestada diante das regras

Diante deste cenário de oportunidades e desafios, os jovens precisam de apoio e

da relação trabalhista entre empresas e funcionários. Entretanto,

estímulos para se desenvolverem e gerarem liberdade financeira para eles e riqueza

segundo o IBGE, apenas 3 em cada 10 trabalhadores possuem

para o país. Temos agora uma enorme janela de oportunidade para aproveitar essa

carteira assinada no Brasil. Ou seja, 70% são informais ou

revolução tecnológica para uma maior capacitação das chamadas “soft skills” dos

micro/pequenos empreendedores. Essa fotografia da realidade

empreendedores. Desta forma podemos imaginar um Brasil de fato empreendedor.

brasileira mostra como o perfil das pessoas parece estar mais

Mas isso requer investimento de toda a sociedade tanto

voltado ao empreendedorismo do que para dentro de um grupo

financeiro quanto de programas estruturados, assim

minoritário alentado por, teoricamente, regras assistencialistas.

como de pessoas dispostas a se engajarem neste

Mas será que nossos empreendedores estão sendo devidamente

propósito.

capacitados? Parece sensato afirmar que a maioria deles se tornou
empreendedor(a) por necessidade, já que as oportunidades de
empregos formais estão longe de contemplar a maioria. O mercado
de trabalho vem mudando muito nos últimos anos _ os empregos
tradicionais estão diminuindo ainda mais, mas a demanda por

Emerson Viveiros é empreendedor nos segmentos
de comércio exterior e saúde. Desenvolveu

trabalho vem aumentando, e é nesse ponto que pretendemos

diversos negócios para empresas estrangeiras no

expandir nossa reflexão.

Brasil e abriu mercado no exterior para produtos
brasileiros. É formado em Comércio Exterior e pós
graduado em Gestão de Negócios.
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“

INSTITUCIONAL

“Educar é crescer. E crescer é viver.
Educação é, assim, Vida no sentido mais
autêntico da palavra.”

O Instituto George Mark Klabin – iGMK, organização sem fins lucrativos
criada em 1993, segue com seu foco na capacitação profissional de

Anísio Teixeira

adolescentes e jovens brasileiros em situação de vulnerabilidade, através

Advogado e educador brasileiro

do programa Pró-Formação.
O Pró-Formação acontece em parceria com organizações sociais selecionadas,
aproveitando suas experiências, localização e proximidade com os atendidos. Esse
formato promove a entidade parceira, otimiza a alocação de recursos, valoriza os talentos
locais e permite ao iGMK estar presente em diferentes espaços.

MISSÃO

Os cursos realizados em cada uma das parceiras são identificados em conjunto com a equipe

Fornecer ferramentas para a formação pessoal e profissional de

do iGMK e une a demanda do aluno às possibilidades de inserção no mercado de trabalho de

jovens brasileiros, através do curso Pró-Formação, e monitorar de

cada localidade. Desde 1993 trabalhando na capacitação profissional, o Pró-Formação conta

perto a capacitação feita pelos parceiros.

com mais de 28 mil formados e é responsável pela inserção de quase 19 mil jovens no
mercado de trabalho. No período de 2018|2019, o Pró-Formação contou com 153 turmas em
suas instituições parceiras.
Esses números são alcançados por conta do trabalho em parceria com organizações sem fins
lucrativos, empresas privadas e voluntários - o que entendemos como nosso tripé de execução.
O curso Pró-Formação busca com essa configuração obter os recursos humanos, financeiros,

VISÃO
Contribuir para uma sociedade melhor, ampliando as opções
de futuro do jovem e preparando-o para sua possível entrada no
mercado de trabalho.

de espaços físicos e aprimoramento de suas atividades de desenvolvimento educacional.
A evasão nos cursos oferecidos é baixa, a média semestral é inferior a 5% dos ingressantes. A
média de frequência é alta, superior aos 90%, mostrando compromisso e adesão dos alunos
ao longo de todo o processo. E também temos o compromisso de acompanhar os índices de
inserção que, apesar de representarem um grande desafio, têm se mantido superior aos 65%
após um ano de formação dos alunos. O detalhamento desses números está nas páginas de
resultados deste relatório.
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VALORES
•• Qualidade metodológica;
•• Foco na capacitação profissional e empregabilidade;
•• Gestão de recursos em benefício do jovem;
•• Transparência financeira e operacional para parceiros.
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Sempre acompanhando e reavaliando a necessidade de melhorar a formação do jovem, nossos
cursos contam com uma carga horária que varia de 260 a 580 horas, todos eles certificados pelas
Organizações Parceiras e o iGMK, contando com algumas formações com dupla certificação.
Nosso enfoque é habilitar os jovens para lidar com as situações diárias do mundo do trabalho. O
estudante é preparado, por meio de simulações e de atividades práticas, para que saiba como lidar

METODOLOGIA

com os acontecimentos rotineiros da área escolhida da maneira mais criteriosa e segura possível.
Além de oferecer conteúdo de qualidade de forma gratuita, um dos principais diferenciais do PróFormação iGMK é o acompanhamento que vai além da sala de aula. Os alunos recém-formados
são indicados, de acordo com seu perfil, para processos seletivos das empresas parceiras. Se
contratados, eles recebem orientações para o primeiro emprego e a partir daí são observados
por um período de um ano após o término do curso para melhor avaliarmos o impacto social do
trabalho desenvolvido.

A metodologia é o meio utilizado para se alcançar
determinado objetivo, e os cursos Pró-Formação
do iGMK tem como objetivo proporcionar novos

CURSOS

conhecimentos, ideias e competências ao futuro

Pró-Formação:

profissional, objetivando o seu sucesso no mercado de
trabalho. Seu público alvo é de adolescentes e jovens de baixa
renda em situação de vulnerabilidade social, com idade entre 15 e 29 anos, que estejam cursando
o Ensino Médio ou já o tenham concluído. E cuja renda familiar seja de até um salário mínimo por
pessoa, no domicílio do beneficiado.

• Assistente Administrativo

• Agente de Limpeza Urbana e Ambiental

• Atendimento ao cliente de cinema

• Hotelaria

• Atendimento ao cliente de restaurantes

• Turismo

• Garçom

• Varejo e Vendas

• Gestão em Comércio
Nossa METODOLOGIA

DE ENSINO

baseia-se em três pilares:

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS:
•• Formação Básica que contribui para o desenvolvimento das

competências sociais e pessoais dos jovens;
•• Formação Específica com conteúdos direcionados a cada curso

oferecido;
•• Atividades Extras que são palestras, saídas técnicas, feiras e

atividades culturais.
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•• Associação Cultural Comunitária Pró-Morato (SP)
•• Casa do Menor Trabalhador (RN)
•• Colmeia (SP)
•• Fundação Julita (SP)
•• Sociedade Beneficente Caminhando para o Futuro (SP)

9

Atendimento ao cliente
Realizado em parceria com a rede de cinemas Cinemark, tem como objetivo preparar os jovens para o

CURSOS

atendimento diferenciado, com eficácia e criatividade. O curso além das competências desenvolvidas
na formação de Assistente Administrativo, pretende abrir o leque de opções dos alunos para a área de
serviços diretos de atendimento ao cliente. Carga horária: 320 horas.

Garçom
A profissão de garçom, mais do que um nível de escolaridade, exige do profissional conduta
e comportamento exemplares e o domínio das técnicas do bem servir, pois esse profissional
desempenha um papel essencial no atendimento aos clientes. Daí surge a necessidade de um curso

Agente de limpeza urbana e ambiental
Desenvolvido exclusivamente para atender a demanda de um grande grupo de beneficiados na CMTNatal, o curso além do conteúdo específico da limpeza urbana e ambiental é focado nas competências
humanas, observando as normas técnicas, qualidade, trabalho em equipe, segurança e preservação
do meio ambiente. Damos ênfase à qualidade do trabalho, do atendimento e da permanência do
aluno no ensino regular. Carga horária: 320 horas.

Assistente administrativo

adequado, com a utilização de técnicas padronizadas e modernas, que atendam às exigências dos
estabelecimentos. Aborda as competências necessárias e úteis para a capacitação do profissional
da área, desde os procedimentos mais simples, como servir e manusear corretamente os materiais,
até conhecimentos mais complexos que envolvem a forma correta para relacionar-se com colegas
e clientes. Realizado na CMT-Natal, este curso é destinado a jovens a partir de 18 anos de idade.
Durante as aulas eles adquirem conhecimentos em coquetelaria, atendimento ao cliente, alimentos
e bebidas. Carga horária: 330 horas.

Gestão para o Comércio

A Administração é uma das áreas que mais oferece oportunidades para quem pretende iniciar uma
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carreira profissional. O profissional que presta assistência na área administrativa de uma empresa,

Realizado na Fundação Julita como curso noturno, dando oportunidades para pessoas que geralmente

auxilia o administrador em suas atividades rotineiras, como: administração, organização de arquivos,

perderam o emprego se recolocarem no mercado de trabalho. Capacita os participantes para que eles

gerência de informações, revisão de documentos entre outras atividades. Esse módulo possibilita o

possam gerir pequenas empresas e operações varejistas, e aprendam a otimizar custos, aumentar

aprendizado proativo sobre as funções administrativas, como planejamento, organização e controle

a lucratividade, criar estratégias de marketing, desenvolver planos de logística, analisar públicos e

financeiro de uma empresa, de modo que os alunos aprendem a identificar diferentes atividades, e

mercados. É um curso aberto para várias faixas etárias e geralmente destinado para aqueles que

a importância de cada função para o bom funcionamento das organizações. Carga horária: De 320 a

desejam ingressar no ramo do comércio tanto como vendedores como gestores de seu próprio

580 horas.

negócio. Seu foco principal está no empreendedorismo e gestão. Carga horária: 264 horas.
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Hotelaria

Qualificação profissional

A hotelaria é sem dúvida uma indústria em constante expansão, sempre haverá uma imensa demanda

É um conteúdo direcionado ao público adolescente, provendo visão sobre o mercado de trabalho

desse tipo de serviço. Dentro desse vasto universo que é a hotelaria, nosso curso é permanentemente

através de dinâmicas, saídas técnicas e textos. O objetivo é agregar conhecimentos técnicos, teóricos

atualizado com auxílio de várias parceiras empregadoras. O aluno, através de aulas práticas

e práticos. O QP é também um Pró-Formação. Após a formatura, os alunos podem optar pelo ingresso

e expositivas, passa a entender toda a dinâmica dos serviços necessários para o bom

no mercado de trabalho através da Lei do Aprendiz ou pela participação em um dos Pró-Formação de

funcionamento de hotéis, pousadas e resorts, entre outros, tendo o apoio de funcionários de

conteúdo específico. Carga horária: 260 horas.

diversas áreas da rede parceira. É um curso realizado apenas na CMT-Natal, onde o curso tem
o objetivo de proporcionar aos alunos a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento
de habilidades para o planejamento e a execução das atividades do ramo hoteleiro.
Carga horária: 380 horas.

Turismo
É um curso que prepara o aluno para atuar nas áreas de planejamento turístico, em agências de
viagens, hotelaria, lazer e eventos, com foco na prestação de serviços de qualidade. O curso objetiva
prover os alunos de conhecimentos sobre os aspectos envolvidos na administração dos negócios de
turismo bem como dar uma visão geral sobre as atividades ligadas a viagens e eventos, sejam elas
de lazer ou negócios. É um curso destinado principalmente aos jovens a partir de 18 anos. Os jovens
realizam saídas técnicas para diversos pontos turísticos da capital, a fim de vivenciar o que aprenderam
na teoria. Carga horária: 330 horas.

Varejo e Vendas
No curso os jovens aprendem os aspectos relacionados às atividades ligadas ao setor comercial
de uma empresa, tais como marketing, distribuição, controle de inventário, entre outros. Com isso
os jovens entram em contato, através de aulas e dinâmicas, com os procedimentos, processos e
atividades da área. Aborda e ensina técnicas e ações que contribuam para a criação de vínculos
de fidelidade e lealdade entre clientes e marcas/empresas, valorizando o relacionamento a fim de
superar expectativas. O curso tem dupla certificação e habilita o jovem a trabalhar em lojas, quiosques,
shoppings e outros estabelecimentos comerciais. Carga horária: 80 horas.
12
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“
FORMAÇÃO DE
PROFESSORES

“Quando você aprender, ensine.
Quando você chegar lá,
compartilhe.”
Maya Angelou
Escritora e poetisa americana

Os professores têm papel de destaque em nosso projeto, pois são eles que estão à frente das

mas também as competências que facilitam o aprendizado e inspiram os alunos, como didática,

aulas, entusiasmando, motivando, orientando e ensinando os alunos. E também é na sala de

empatia e colaboração.

aula onde as relações de confiança, respeito e cumplicidade determinam um aprendizado efetivo.

Nossa proposta se baseia em conhecimento, uma prática com gestão de aprendizagem e o
engajamento com interação e compromisso quanto ao trabalho do educador.

Pensando nessa premissa, em 2018 iniciamos nossa Formação de Professores com o objetivo
principal de melhorar o processo de aprendizagem do conteúdo do curso, através da capacitação

Para o tema inicial chamamos o especialista em aprendizagem mediada, Prof. Marcelo Clemente,

dos professores em uma série de temas centrais do Pró-Formação, visto que no professor de

Mestre em Educação e Saúde pela Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. Ele formatou seu

sala de aula temos o principal veículo dos tópicos abordados. Essa formação prevê reflexão,

curso Mediação em Aprendizagem para a realidade do educador do terceiro setor e o módulo em

sistematização e produção de conhecimentos. Uma formação de professores adequada serve

São Paulo aconteceu em setembro de 2018. A adesão das organizações parceiras e professores

como alicerce para construir escolas, cidadãos e profissionais mais competentes, éticos e humanos.

foi total, um encontro de conhecimentos, descobertas e trocas. Essa mediação aconteceu com
todos os professores de São Paulo e Natal.

Nosso foco é o professor como multiplicador do conhecimento adquirido no papel de
mediador. O aprender contínuo é essencial para a profissão. Sabíamos que este seria o ponto

No ano de 2019 contamos com o tema “Gestão em Educação”, ministrado por Marisa Donatiello,

de partida, antes mesmo de entrarmos nos temas da nossa apostila de módulo básico. A

psicóloga, com especialização em Antroposofia na saúde pela UNIFESP e diversos cursos de

mediação desconstrói a figura do professor como único detentor do conhecimento e baseia-

capacitação gerencial para gestores do terceiro setor. Os módulos trabalhados foram: O Papel do

se no protagonismo do aluno. Essa desconstrução de forma alguma inibe ou diminui o papel

Educador Social, Aspectos Facilitadores das Relações Humanas e a Importância da curiosidade

do professor, mas como em todo processo disruptivo, há a necessidade de munir esse agente

no Processo de Aprendizagem. A mediação aconteceu com os professores de São Paulo e Natal.

de uma grande diversidade de estratégias para que este possa construir um processo de
parceria em sala de aula com o aluno, deslocando o foco da ação docente e do ensino para

Sabemos que formação continuada exerce um papel essencial, sendo instrumento de motivação

a aprendizagem, mantendo sempre um fluxo positivo de ideias e garantindo a apreensão dos

para o aprendizado dos alunos e de engajamento profissional para os professores, que se sentem

conteúdos, aproveitando características únicas de cada sala de aula. Daí a importância de que os

estimulados e conseguem inspirar os jovens. Na prática, esse profissional deve desenvolver

educadores estejam sempre bem preparados e atualizados, tanto para promover questionamentos

habilidades cognitivas, sociais e emocionais para que visualize e implemente respostas criativas

sobre o mundo quanto para apresentar soluções a partir de diferentes pontos de vista.

às demandas do dia a dia.

E isso só é possível com uma capacitação de qualidade, que não se restrinja a aspectos tecnológicos

Investir na formação continuada beneficia os estudantes, colegas e gestores das instituições de

ou formais. A ideia é que esses profissionais aprimorem não apenas seu conhecimento formal,

ensino, que podem contar com a expertise de professores atualizados.
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CASA DO MENOR TRABALHADOR

CURSOS

oferecidos:

•• Agente de Limpeza Urbana e Ambiental

A Casa do Menor Trabalhador foi idealizada

São Paulo, parceria essa que trabalha com

em 1987. Inicialmente, a CMT contava com

a formação de jovens com idade entre 16 a

o ensino regular fundamental, oficinas que

22 anos, onde os mesmos são inseridos no

ofereciam conhecimentos em pequenos ofícios

mercado de trabalho.

como: fabricação de vassouras, tecelagem,
fabricação de redes, marcenaria, panificação,

Contamos com os Cursos de Assistente

pintura, entre outros, chegando a comportar

Administrativo, Hotelaria, Garçom e Auxiliar

mais de 800 alunos. Hoje a Instituição conta

de Limpeza Urbana e Ambiental.

com o Ensino Fundamental Regular de Tempo
Integral, em que a criança recebe todo o apoio

Por ano capacitamos cerca de 1400 jovens.

pedagógico de aprendizagem.

Os cursos, além de contarem com o Módulo
Básico e Específico, contém noções de

Desde o ano de 2002 conta com a parceria do

vendas, possibilitando aos jovens dupla

iGMK no curso Pró-Formação. Foi a primeira

certificação e a alternativa de se empregarem

parceira do Instituto GMK fora do Estado de

em estabelecimentos comerciais da cidade.

•• Assistente Administrativo com noções em Vendas
•• Garçom
•• Hotelaria

2018

1.577
1.105

2019

jovens capacitados
jovens inseridos no
mercado de trabalho
(inserção ainda em
andamento)

1.632
745

jovens capacitados
jovens inseridos no
mercado de trabalho
(inserção ainda em
andamento)

“

“Nesta instituição o primeiro

emprego é apenas consequência
do trabalhado transformador que
ela realiza, nos ensinando desde o

básico até o específico - conteúdo
para sermos EXCEPCIONAIS
JOVENS APRENDIZES!!!”
Miguel Café
Aluno CMT
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PRÓ-MORATO
CURSO
A adesão e participação da comunidade foram determinantes para que, em 1998, um grupo de

oferecido:

•• Assistente Administrativo com dupla certificação em Vendas.

líderes do Movimento Pró-Morato, que desde 1996 debatia meios para a promoção da cidade,
fundassem a Associação Cultural Comunitária Pró-Morato. Desde este início a Organização
tem como objetivo principal criar e incentivar a realização de projetos culturais e comunitários,
fomentando o desenvolvimento local. Uma das primeiras e mais importantes decisões tomada pela
Diretoria da Pró-Morato foi investir nos jovens da cidade, uma vez que para estes as oportunidades

2018

2019

de emprego, educação, lazer e cultura eram bastante restritas.
Em 2000 foram realizados os primeiros projetos de Educação para o Trabalho. Em 2002 foi iniciada
a parceria com o iGMK, com a qualificação de jovens para o mercado de trabalho principalmente
nas áreas de vendas e rotinas administrativas. Os jovens contam com a dupla certificação obtendo
assim maiores chances de inserção no Mercado de Trabalho. Em 2017 o Pró-Formação iGMK na
Pró-Morato passou a fazer parte da carteira de investimento sociais do ICSHG.

373
176

jovens capacitados
jovens inseridos no
mercado de trabalho
(inserção ainda em
andamento)

371
154

jovens capacitados
jovens inseridos no
mercado de trabalho
(inserção ainda em
andamento)

A Pró-Morato valoriza o potencial das pessoas e acredita na transformação através da solidariedade,
da ajuda mútua e da disseminação do conhecimento, respeitando a diversidade, valorizando o
saber e a autonomia individual.
A Instituição detém o título de Utilidade Pública Federal além do registro no Conselho Municipal
da Criança e do Adolescente (CMDCA). Em sua história tem prêmios de destaque como o Brazil
Foundation (2007) e o Prêmio Itaú de Excelência Social (2009) Medalha Barão de Mauá - Prefeitura
de Francisco Morato.

“

“A Feira de Negócios foi um projeto que me ajudou
muito no meu aprendizado, exemplo: como trabalhar
em equipe, procurando meios para resolver problemas
que apareceram. Ver o resultado foi lindo, algo muito
gratificante, tanto para mim quanto para todos que
estavam envolvidos.”
Sara Silva
Aluna Pró-Morato

18

19

FUNDAÇÃO JULITA

CURSOS

oferecidos:

•• Assistente Administrativo
•• Qualificação Profissional para Adolescentes

A Fundação Julita é uma iniciativa do

idosos em vulnerabilidade social. Hoje, atende

fazendeiro e produtor de café, Antônio Manoel

diariamente cerca de 1.200 pessoas, com

Alves de Lima. Foi criada em 6 de dezembro

idades entre quatro meses e mais de 60 anos.

de 1951 em uma área de mais de 50 mil m².

A Fundação tem parceria com o iGMK

Naquela época, o objetivo principal era abrigar

desde 2012 onde desenvolve cursos para

famílias de migrantes rurais no modelo de

adolescentes, jovens e adultos. O objetivo

cooperativa, no qual as famílias moravam,

dessa parceria é desenvolver habilidades e

plantavam, colhiam e aprendiam a ler e a

potencialidades, além de fortalecer a cidadania

escrever. Ainda era oferecida assistência em

e os vínculos familiares e comunitários dos

relação à educação, alimentação, saúde e

atendidos.

orientação profissional.

Na Julita temos a oferta de três cursos: o

Em 1993, o Estatuto da Fundação Julita

de Assistente Administrativo para jovens

foi reescrito, a fim de atender as novas

com idade superior aos 16 anos buscando o

demandas e necessidades da comunidade

primeiro emprego, o curso de Qualificação

do Jardim São Luís e bairros vizinhos,

Profissional, voltado para adolescentes na faixa

considerada até hoje uma das regiões mais

etária de 14 a 16 anos e o curso Gestão para

violentas da cidade de São Paulo. Com o

o Comércio, destinado a jovens e adultos com

novo Estatuto Social, a Fundação passa a

foco no empreendedorismo e no atendimento

beneficiar crianças, adolescentes, jovens e

ao cliente.

“

•• Gestão para o Comércio para adultos

2018

330
238

2019

jovens capacitados
jovens inseridos no
mercado de trabalho

332
189

jovens capacitados
jovens inseridos no
mercado de trabalho
(inserção ainda em
andamento)

“Acredito que a importância da capacitação oferecida na Julita para
a comunidade é muito grande, pois podemos ter profissionais
qualificados que trabalham e moram perto de suas casas,
beneficiando tanto moradores quanto o comércio local.”

Leandro Sanches
Proprietário da Odonto Sanches, empresário local
20

21

COLMEIA

“

CURSOS

“Com as aulas pude obter mais clareza em alguns aspectos como,

oferecidos:

•• Assistente Administrativo com atendimento ao cliente

por exemplo, como começar a minha carreira, o que realmente

•• Assistente Administrativo com enfoque em vendas

eu gostaria de fazer, o que eu não gostaria de fazer, enfim, me
ajudaram a me entender melhor. Gostaria de agradecer pelos
conselhos e pela paciência em entender cada aluno e orientar,
nos ajudar, sempre com muito carinho. Obrigada!”
Nicolly Soares
Aluna Colmeia

Em 1942, realizou-se no Instituto de Ciências

diversas atividades junto a adolescentes e

e Letras uma reunião dirigida pela educadora

jovens diretamente, bem como, em ação

Marina Cintra, com o objetivo de organizar

multiplicadora, junto a seus familiares e

uma instituição que visasse auxiliar moral,

educadores.

material e intelectualmente os estudantes do

É parceira do iGMK desde 2012, tendo apoio

curso secundário.

da Rede Cinemark e Fundação Prada. É uma

A instituição foi batizada com o nome Colmeia,

organização social certificada com os títulos

sugerindo o espírito de cooperação, trabalho e

de Utilidade Pública Municipal, Estadual e

união.

Federal.

Assim, a Colmeia – Instituição a Serviço da

Os cursos oferecidos no período de 2018 a

Juventude foi fundada em 14 de agosto de

2019 foram de dupla certificação: Assistente

1942, em plena II Guerra Mundial, por Marina

Administrativo e Vendas.

Cintra e um grupo de assistentes sociais e

Sua missão está assim definida: Contribuir

educadores.

para a realização pessoal e profissional do

Nestes

77

anos

vem

interagindo

com

182
72

2019

jovens capacitados
jovens inseridos no
mercado de trabalho
(inserção ainda em
andamento)

177
64

jovens capacitados
jovens inseridos no
mercado de trabalho
(inserção ainda em
andamento)

jovem com orientação e desenvolvimento de

instituições e agentes sociais comprometidos

suas potencialidades.

com os mesmos objetivos, sem distinção de

O programa desenvolvido para os jovens os

raça, cor, credo religioso ou político. Enfrentou

capacita para o primeiro emprego, promovendo

grandes mudanças sociais, econômicas e

o desenvolvimento pessoal e profissional de

ideológicas e, coerente com o processo

jovens ampliando suas perspectivas de vida e

necessário de atualização, desenvolve hoje

de integração no mundo do trabalho.
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CAMINHANDO PARA O FUTURO

CURSO

oferecido:

•• Assistente Administrativo

Sociedade Beneficente Caminhando Para o Futuro, iniciou suas atividades, no dia 11 de julho
no ano de 1975. A iniciativa surgiu de movimentos de moradores de bairro do Jd. Carombé
para abertura de um núcleo que tivesse a proposta de atender à crianças e adolescentes de
famílias que residem na região e assim as famílias poderiam ficar mais tranquilas, pois seus

2018

2019

filhos estariam em um local seguro. Além de contar com cinco CEI (Centro de Educação Infantil)
a Sociedade Caminhando para o Futuro conta com CCA (Centro da Criança e Adolescente),
realizando o Programa Aprendiz em parceria com a Petrobrás e Banco do Brasil. A parceria
com o iGMK teve início em julho de 2018, com duas turmas de Assistente Administrativo,
com encerramento das atividades da parceria ao fim de 2019. A Organização possui:

61
44

jovens capacitados
jovens inseridos no
mercado de trabalho

126
63

jovens capacitados
jovens inseridos no
mercado de trabalho

•• Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)
•• Inscrição no Conselho Estadual de Assistência Social (CONSEAS)
•• Registro no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)
•• Certificado de Utilidade Pública Estadual
•• Certificado de Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS)
•• Inscrição na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – (SEADS)
•• Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS concedido pelo Conselho

de Assistência Social (CNAS)
•• Certificado de Entidade Social (CENTS)
•• Certificado de regularidade Cadastral de Entidades (CRCE)

“

“Por não fazer nenhum curso, e não participar de nenhum projeto, eu
tinha muito tempo livre e só usava esse tempo para entretenimento. O
projeto me ajudou a ter um rumo melhor na vida e ter um relacionamento
melhor com minha família. O meu desempenho na escola melhorou.
Conheci o projeto através de amigos. O curso é ótimo.”
Gustavo Vieira
Aluno Caminhando
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DESTAQUES DO
PERÍODO

COLÉGIO DANTE ALIGHIERI
A parceria com o Colégio Dante Alighieri se manteve ativa no biênio 2018/2019. As atividades
de visita técnica seguida de palestra mais uma vez foram oferecidas para 200 alunos das
parceiras de São Paulo.
No dia 26 de outubro Ana Vial, gerente administrativa do iGMK e Marisa Marquez, coordenadora
As visitas técnicas ao Dante percorrem os cinco prédios do colégio, que ocupa uma área

pedagógica do iGMK fizeram parte do time de 95 avaliadores, composto por empresários,

de cerca de 20 mil m² no bairro dos Jardins. Essas visitas são guiadas por funcionários

professores universitários e promotores de justiça.

voluntários do Dante, com ênfase nos departamentos administrativo, audiovisual e atividades
estruturais que fazem parte essencial do funcionamento da escola.

Os 23 grupos finalistas foram premiados por empresas, ONGs e instituições parceiras do Dante,
entre essas, Faber-Castell, IBM, Lab Dara, Ashoka, iGMK, ESPM e Miami Ad School.

Como nos períodos anteriores, todos os alunos participam da palestra “Cidadania Digital”,
da Profª Verônica Cannatá, gestora do departamento de Tecnologia Educacional do colégio,

Um grupo finalista da 2ª série do Ensino Médio participou de visita técnica e mentoria oferecidos

que discute o ambiente digital, com foco nas redes sociais e os riscos e oportunidades deste

pelo iGMK. O Projeto desse grupo, denominado SEJA – Distribuindo conhecimento ao mundo,

ambiente.

tinha o propósito de criar um coletivo de cursos objetivando aprimorar as habilidades dos estudantes
do serviço de Educação a Jovens e Adultos (EJA).

No ano de 2019 o iGMK foi convidado a fazer parte da banca de avaliações do II Desafio
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Dante GEN de Empreendedorismo Social, que reuniu mais de 500 alunos da 1ª e 2ª séries

A parceria que mantemos com o Colégio Dante Alighieri promove a troca entre alunos, educadores

do Ensino Médio, divididos em 159 grupos que tinham o desafio de desenvolver protótipos

e práticas. Agradecemos ao corpo de voluntários liderados pela professora Verônica Cannatá, ao

e serviços relacionados à inclusão social e problemas urbanos. Após oito meses de pesquisa

presidente do Dante, Dr. José Luiz Farina e sua diretora-geral, Profª Valdenice Minatel que mantém

e desenvolvimento, 23 grupos de trabalho foram selecionados como projetos finalistas.

a confiança no nosso trabalho.
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Ao final da visita técnica os jovens participaram da palestra: “Elaboração de currículo para entrevista

VISITAS TÉCNICAS

para o primeiro emprego.” Foram abordados temas como:

•• A importância da Apresentação Pessoal

Dentro da mesma visão de expandir os horizontes dos alunos que norteia a parceria com o
Colégio Dante Alighieri, no período 2018|2019 novas visitas técnicas passaram a fazer parte
do circuito dos alunos Pró-Formação. Destacamos as visitas à IRKO Contabilidade e à RVC
Advocacia e Consultoria.

A IRKO é uma empresa brasileira que atua junto a empresas nacionais e multinacionais de
diferentes portes e segmentos, oferecendo um leque de serviços profissionais tais como
auditoria, contabilidade e consultoria em diversas áreas.

Em 2019 os jovens do Pró-Formação foram recebidos para uma visita guiada pelos escritórios
da Empresa quando foram apresentados ao ambiente de trabalho de uma empresa de
serviços e puderam interagir com os funcionários. Os voluntários tiraram dúvidas sobre a

•• Relação do estudo com o trabalho
•• A importância da disciplina no dia a dia
•• A importância do estudo e a escolha do curso
•• Dicas de entrevista

Como parte da palestra foram apresentados funcionários da IRKO que entraram na Empresa via
Programa Aprendiz, que reforçaram o valor da capacitação profissional e o quanto a experiência
como aprendiz deve ser encarada como uma via legítima de entrada no mercado de trabalho.

A RVC é uma empresa de Advocacia e consultoria tributária empresarial. É um grupo de especialistas
que trabalham de forma colaborativa e complementar nas áreas tributária, corporativa, trabalhista
e de seguridade social.

formação acadêmica dos funcionários da Empresa, jornada de trabalho, plano de carreira e

A sua sócia Luciana Reis realizou uma palestra para os jovens do Pró-Formação

atuação no setor.

iGMK na Fundação Julita sobre o tema “Criando Oportunidades” e Edison Corazza
apresentou o tema “Ética” para os jovens do Pró-Formação iGMK na Pró-Morato.
Além disso, um grupo de jovens foi recebido nos escritórios da Empresa para uma
visita técnica seguida de palestra.

A palestra foi proferida por Luciana Reis, que frisou a importância de se buscar e
trabalhar as oportunidades. Nessa palestra, Luciana conta sua trajetória de vida
e a forma como transformou desafios em oportunidades de crescimento pessoal
e profissional. A palestra também dedicou algum tempo para conversa com os
jovens sobre a conquista do primeiro emprego e a importância do estudo e da
capacitação constante, como formas de diferenciar um candidato comum de um
candidato valioso.

Nossos agradecimentos à IRKO e à RVC por fazerem parte da nossa caminhada
com os jovens em busca da capacitação profissional de qualidade.
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Acompanhe a evolução dos resultados de formação e inserção do
iGMK ao longo dos anos.

RESULTADOS

O esforço de inserção de 2018 e 2019 continua em andamento em
todas as organizações parceiras.

ANO

CAPACITADOS

INSERIDOS

INCLUSÃO (%)

1993/2003

2.132

1.044

49%

2004

658

349

53%

2005

906

453

50%

2006

1.019

662

65%

2007

1.122

856

76%

2008

1.215

911

75%

2009

1.370

877

64%

2010

1.610

1.143

71%

2011

1.543

1.096

71%

2012

1.200

780

65%

2013

1.572

1.164

74%

2014

2.058

1.686

82%

2015

2.131

1.505

71%

2016

2.260

1.592

70%

2017

2.427

1.788

74%

2018

2.523

1.635

64%

2019

2.638

1.215

46%

28.384

18.756

TOTAL
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INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS 2019
Saldo inicial disponível

Entrada de recursos

Captação

Rendimentos Financeiros

Saída de recursos

Despesas Administrativas

Despesas dos Projetos

SALDO FINAL disponível

iGMK

iGMK combinado
com outras
contribuições*

R$ 12.361.872

R$ 12.416.643

R$ 2.479.538

R$ 2.840.772

R$ 218.289

R$ 579.066

R$ 2.261.249

R$ 2.261.706

- R$ 1.734.177

- R$ 2.116.884

- R$ 22.612

- R$ 22.612

- R$ 1.711.565

- R$ 2.094.272

R$ 13.107.233

R$ 13.140.531

*Esta coluna incorpora os valores das contribuições ao Programa Pró- Formação realizadas por
empresas parceiras, diretamente às Instituições parceiras executantes do Programa, sob nossa
coordenação.
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PALESTRANTE
Você gostaria de participar de um projeto social como o nosso, contribuindo com uma palestra

COMO
PARTICIPAR?

para as turmas? Envie sua proposta e nossa coordenadora pedagógica entrará em contato para
viabilizá-la.

VISITAS TÉCNICAS
O Pró-Formação muda e inova com a participação de parceiros,
através de várias formas. Empresas, pessoas físicas e organizações
sociais podem promover inúmeras mudanças, gerando impacto social,
bastando escolher a forma, ou formas, com que preferem participar. Um

Sua empresa pode oferecer uma visita às turmas Pró-Formação. Essas visitas são muito importantes
para a vivência dos alunos, que muitas vezes nunca tiveram a oportunidade de conhecer o interior
de um local de trabalho. Tanto faz se sua empresa é grande ou pequena, sempre teremos interesse
em apresentá-la para nossos alunos.

financiador pode ser também um empregador. Um empregador pode
enviar um palestrante. Um palestrante pode oferecer uma visita técnica.

FINANCIADOR

EMPREGADOR

Entre as formas de financiamento direto

A partir do perfil profissional solicitado pelas

para colaborar com o iGMK, existem as

empresas parceiras, indicamos grupos de

seguintes opções:

alunos para o processo seletivo da empresa.

•• Patrocínio de turmas de 30 alunos
•• Doação de recursos para a formação

de grupos de jovens
•• Doação de produtos ou serviços
•• Pessoa jurídica que adota o lucro real

pode deduzir até 1% do imposto
devido sem qualquer ônus adicional

BENEFÍCIOS DA PARCERIA

•• Facilidade na contratação de jovens capacitados: proximidade empresa e aluno,

indicação de alunos adequados ao perfil solicitado;
•• Participação na formação dos beneficiados, através da indicação de conteúdo

relevante a ser desenvolvido nos cursos apoiados;

A negociação e a contratação ocorrem

•• Retorno de imagem (associação à causa da capacitação profissional)

diretamente entre empresa e candidato, ou

•• Banner com logo da empresa em eventos do Pró-Formação, no caso de parceiros

empresa e organização social formadora.
Existem as seguintes formas de contratação:

•• Lei do Aprendiz
•• Estágio

financiadores e de conteúdo;
•• Inserção do logo e nome da empresa na comunicação do iGMK: website,

materiais impressos, aparições em mídias – sempre à escolha do apoiador;
•• Mobilização do voluntariado da empresa em atividades dos nossos cursos.

•• Contratação direta CLT

Saiba mais: (11) 2614-2602 | contato@igmk.org.br
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FINANCIADORES
•• Cinemark

PARCEIROS

•• Fundação Prada
•• Instituto CSHG
•• Klabin SA

APOIADORES INSTITUCIONAIS
•• Avianca

•• IRKO

•• Bar Service

•• KLA – Koury Lopes Advogados Associados

•• Cabanas

•• Ocean Palace Beach

•• Camarões

•• Pinga Fogo

•• Cemure - Natal

•• Praiamar Natal Hotel & Convention

•• Colégio Dante Alighieri

•• Restaurante Camarão do Tuca

•• Colégio Nossa Senhora das Neves

•• Restaurante Camarões

•• Escola Dom Marcolino Dantas

•• Serhs Natal

•• Escola Sagrada Família

•• Tábua de Carne

•• Holiday Inn Natal

•• Visual Praia Hotel

•• Hotel Pestana

EMPREGADORES
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•• Coats Corrente

•• Guararapes

•• Construcap

•• Honda

•• Cosern

•• Hospital do Coração (Natal)

•• Coteminas

•• Hospital São Lucas

•• Distribuidora Rio Grandense

•• Hotel Serhs

•• Dixie Toga

•• Ibrain

•• Drogaria Globo

•• Jota Eme Fitafer

•• Fidelity

•• Lojas Don Paco

•• Gaspar Engenharia

•• PwC
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VOLUNTÁRIOS

Palestrantes: Célia Leão, consultora de etiqueta social e empresarial
que leva a palestra “Apresentação Pessoal e Etiqueta no Trabalho”;
Dr. Raimundo Nunes, ginecologista, com sua palestra “Planejamento
Familiar”; Chef Vladmir Stein pelas suas aulas de “Atendimento ao Cliente”
e “Aula Degustação”; Paula Nunes Miguel, com seu relato de superação e
a palestra “A importância da Educação”; Dr. Manuel Lafer, pediatra, levou
sua palestra “Vacinas na Adolescência e Prevenção de Doenças”; Giovanni
Mileo, advogado trabalhista, com a palestra “Direitos Trabalhistas”, Edison
Corazza, advogado tributarista, que levou uma palestra muito animada
sobre Ética; Verônica Cannatá, coordenadora de Tecnologia Educacional do
Colégio Dante Alighieri, por sua palestra “Cidadania Digital”, que não mede
O Pró-Formação não seria tão interessante
sem a participação de seus voluntários.
Temos o orgulho de contar com voluntários
de longa data que dedicam seu tempo
e conhecimento para nossos alunos e
equipes. Os motivos que fazem alguém
ser voluntário são muitos, mas dois
componentes estão sempre lá: o pessoal
– o voluntário quer doar seu tempo e
esforço à causa que ele acredita, ao
tema que lhe é tão relevante, e o social
– ele toma consciência do seu valor e
comprometimento com a causa e com
isso se vê um ator na luta pela mudança.
No biênio de 2018|2019 tivemos muitas
ações voluntárias que queremos aproveitar
para

agradecer

e

desde

já

esforços em atender a todos os desafios de nossas turmas e a cada ano
viabiliza mais oportunidades para todos nós. Agradecemos a incansável
palestrante Paula Molina, profissional de Recursos Humanos, formada em
Psicologia, pós-graduada em RH e com MBA pelo COPPEAD, UFRJ, que
atendeu a várias turmas Pró-Formação com sua palestra “Sua Carreira
e o Futuro do Trabalho” e que preparou um conteúdo exclusivo para a
Formação de Professores que será ministrado em 2020. Destacamos aqui
também nossa nova voluntária, Luciana Reis, sócia da RVC Consultores
Tributários que levou a palestra “Criando Oportunidades” aos nossos
alunos – sua história de vida é exemplo de garra e superação, mostra que
as oportunidades existem para quem estiver atento e disposto a busca-las.
Formação
com

de

Professores:

especialização

em

Marisa

Antroposofia

na

Donatiello,

psicóloga

Saúde

UNIFESP

pela

responsável pelo curso Gestão do Educador Social, segundo tema
abordado

pela

Formação

iGMK.

Marisa

Donatiello

esteve

com

as equipes de educadores Pró-Formação de São Paulo e Natal.

convidá-

los para continuarem nessa trajetória
de
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conhecimento

e

oportunidades.
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Contamos

também

disponibilizaram

sua

com

o

estrutura

apoio
e

de

várias

profissionais

para

instituições,
Visitas

que

Técnicas:

•• Camarões Potiguar: turmas de Garçom de Natal
•• Cartório de Francisco Morato: turmas de assistente administrativo de Francisco Morato
•• Cinemark: turmas de Hotelaria de Natal
•• Colégio Dante Alighieri: turmas de assistente administrativo de São Paulo
•• Consultório D. Mizael: turmas de assistente administrativo de Francisco Morato
•• Irko: turmas de assistente administrativo de São Paulo
•• Lear Corporation: turmas de assistente administrativo de Francisco Morato
•• Museu Câmara Cascudo: turmas de Hotelaria de Natal
•• Papelaria Sula: turmas de assistente administrativo de Francisco Morato
•• RVC Consultoria: turmas de assistente administrativo de São Paulo
•• Sesc Natal: turmas de Garçom de Natal

VOLUNTÁRIOS 2018 | 2019
•• Adna Cristiane

•• Lindamar Peixoto

•• Célia Leão

•• Luciana Reis

•• Dr. José Ricardo Aranha

•• Ludmila Monteiro

•• Dr. Marcos Vinícius

•• Paula Molina

•• Dr. Raimundo Nunes

•• Paula Nunes Miguel

•• Dr. Renato Roseno

•• Pedro Felipe Carvalho Junior

•• Edison Corazza

•• Verônica Cannatá

•• Jussier Ramalho

•• Wladimir Stein

AGRADECIMENTO
Mais um período se passou sempre podendo contar com uma equipe de voluntários
que nos apoia todos os dias. Nosso muito obrigado especial!
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•• Lourdes Luzzim

•• Paula Nunes Miguel

•• Marcos Alves

•• Thais Schavaroski
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Diretoria
Diretora Presidente e Vice-Presidente Financeira: Cristina Medeiros
Diretora Executiva: Fernanda Levy
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Presidente:
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Membros:
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Luiz Stuhlberger
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Renata Brunetti
Ilan Ryfer

Equipe de Operações
Gerente Administrativa e Financeira: Ana Vial
Coordenadora acadêmica: Marisa Marquez

Expediente
Projeto editorial e design: Doisemum | Branding + Comunicação
Fotografias: Acervo iGMK, Ju Neumann, Eduardo Merege, Acervo
CMT, Acervo Fundação Julita, Acervo Pró-Morato
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