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APRESENTAÇÃO/ RESUMO 
 

É uma honra e na mesma medida um desafio disputar o prêmio Ser Humano 
com o Projeto Primeiro Emprego Decente (PED), que trata da empregabilidade de 
uma geração de jovens, não somente como uma ação de responsabilidade social, 
mas como decisão estratégica para o pequeno empresário e para a sociedade. Trata-
se, afinal, de tema relacionado à minha pesquisa na universidade e de bandeira que 
defendo nos fóruns dos quais participo como convidado. 

Investir no PED é uma atitude tanto de disputa empresarial como de cidadania. 
Cada empresa que contrata jovens para a primeira experiência profissional decente 
contribui para tirar uma família da informalidade e da vulnerabilidade social. A 
contratante também experimenta a energia de uma geração ansiosa para poder 
provar o seu valor, uma geração que me ensina sobre como uma cultura formadora é 
capaz de produzir um espaço onde se torna possível o aprendizado permanente entre 
e/ ou com os funcionários, fornecedores e clientes.  

Construímos o PED a muitas mãos, desde há muito tempo e à luz da 
Pedagogia Social, que é a “pedagogia a serviço da vida, em prol da humanidade, que 
acolhe vidas, resgata pessoas, estabelece pactos e instaura poder”, segundo 
Margareth Martins. Os pequenos negócios reclamam da mão de obra e explicam pela 
má formação educacional dos seus colaboradores o péssimo serviço prestado aos 
clientes. Nesse sentido, mostra-se contraditório buscar experiência como pré-
condição para a contratação de novos funcionários se, neste momento, o nível médio 
da qualidade do atendimento é considerado ruim. Será que já não passa da hora de 
valorizarmos o novo, aquele que sabe que não sabe, mas que, como novato, poderá 
ser formado para alcançar o padrão de atendimento que consideramos ideal?  

A organização que adere à política da oferta da primeira oportunidade de 
emprego decente se torna naturalmente formadora de gente capaz e que empolga os 
seus líderes com seu entusiasmo. O próprio papel cidadão de absorver, acolher e 
formar os jovens empregados anima os líderes e isso acaba por se refletir no 
impulsionamento dos negócios. Tornamo-nos craques em formar craques, já que a 
permanência desses jovens promissores na pequena empresa costuma ser de curto 
prazo. Pode até ser por pouco tempo, mas que seja uma experiência única e 
inesquecível, costumamos dizer. Cada palavra do título se explica nas linhas abaixo 
e motiva o leitor a refletir sobre o conceito de emprego decente. É com o coração 
repleto de esperança que participamos deste concurso, movidos pelo anseio de 
contribuir para que os jovens possam conquistar autonomia e protagonismo em suas 
vidas. Que venha logo o momento de comemorarmos a vitória, o avanço no combate 
à pandemia e a valorização das demandas da juventude! 
  
  



INTRODUÇÃO 
 

A nossa intenção é demonstrar ser possível, viável e socialmente importante 
construir com os jovens uma cultura de bom atendimento no varejo, especialmente 
aqueles jovens que hoje costumam ser descartados pela exigência de experiência 
nos processos seletivos. Sugerir ao segmento das micro e pequenas empresas, que 
absorve muita mão de obra, esse olhar estratégico para novos entrantes, escritores 
de páginas até então em branco. Sobreviver onde sobrevivem, expostos a todo tipo 
de violência e insegurança, já é em si uma grande experiência. 

O PED torna os Recursos Humanos formadores e desenvolvedores, no sentido 
de necessariamente terem de ensinar/ treinar a prática ao novato que ao chegar sabe 
que de nada sabe. A liderança se exerce também pelo exemplo de quem também um 
dia foi um novato em primeira oportunidade. O que parece ser um problema, trata-se, 
na verdade, de uma grande oportunidade: não saber que os problemas de qualidade 
no atendimento são históricos no setor do varejo. Dessa forma, esse jovem demonstra 
mais disposição para aprender do que aqueles que chegam já influenciados pela 
cultura do descompromisso com a qualidade do atendimento após experiências em 
outros. 

De forma empírica, constatamos que aderir ao PED liberta o empresário dos 
preconceitos relacionados à falta de experiência. Estarem vivos e à procura de um 
emprego já demonstra a enorme capacidade desenvolvida por esses jovens para o 
trabalho. Em geral, são oriundos de áreas de risco, seja por insalubridade, miséria ou 
violência. Contratamos o brilho nos olhos e o desejo de aprender desses jovens, que 
iniciam a sua descoberta do mundo do trabalho com menos exigências salariais e 
com muita sede de reconhecimento e de crescimento profissional. O clima 
organizacional é beneficiado pela possibilidade da oferta de uma progressão de 
carreira, já que os novatos naturalmente ingressam nos primeiros níveis da hierarquia 
dos cargos.  

A responsabilidade social representada pela retirada desses jovens das 
incertezas profissionais com a contratação para o trabalho, a possibilidade de carreira 
e o ambiente formador fazem do PED uma experiência única e inovadora. Trata-se 
de incluir e de agregar um olhar estratégico à gestão de pessoas a partir do 
reconhecimento desse papel social das organizações. DUBAR nos alerta que “a 
construção identitária não ocorre em todos os empregos ocupados por jovens que 
ingressam no mercado de trabalho. Os estudos sociológicos recentes mostram que, 
em quase todo o mundo, esses empregos são marcados pela precariedade, pela falta 
de qualquer perspectiva de carreira”. Nesse sentido, consideramos trabalho decente 
aquele que de fato venha a ser “adequadamente remunerado, exercido em condições 
de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna”, segundo a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

A nossa pretensão é produzir conhecimento, uma real contribuição teórica e 
prática, que retire da responsabilidade social o único viés determinante dessa escolha 
por acolher e formar profissionalmente jovens sem experiência. Queremos 
demonstrar a forma como essa política pode desenvolver uma cultura de bom 
atendimento, de indicadores (demonstrados abaixo) de resultados quantitativos e 
qualitativos. O modelo aqui proposto, “Primeiro Emprego Decente: formando jovens 
e transformando futuros — deles e das empresas", provoca as empresas a realizar  
pesquisas e a adotar (verbo significativo) essa juventude como saída tanto para a sua 
inclusão no mundo do trabalho digno como para o sucesso nos negócios.  

 



SOBRE O PED 
 
“O plano é um só: transformar a maior geração da história com educação de 
qualidade, trabalho decente, empreendedorismo, participação cidadã, projetos 
de inclusão digital e portas abertas para o mundo do trabalho. A força vem da 
união de esforços entre setor privado, sociedade civil, setor público, Nações 
Unidas, lideranças comunitárias e tantos outros atores comprometidos em 
gerar 1 Milhão de Oportunidades”, site do 1 Mio/UNICEF 
 

Novos tempos demandam novos times. Edmour Saiani, mestre brasileiro no 
assunto atendimento, resumiu em post para as mídias sociais um dia da principal feira 
de varejo do mundo como algo urgente. Para não deixar dúvidas, ele foi ao máximo 
enfático ao repetir a palavra “já” duas vezes em sua mensagem: “Se você ainda não 
se preocupa com diversidade e inclusão comece já! Seus clientes vão exigir que você 
entre nesse mundo e seja diversificado e inclusivo. Já”. 

Nestes tempos de pandemia de Covid-19, o desemprego tem sido uma 
consequência dos impactos da crise sobre os negócios. Pesquisa do Sebrae revelou 
que 25% das pequenas e médias empresas precisaram demitir na pandemia 
https://glo.bo/3Du0rdR. Sabemos, no entanto, que mesmo nestes tempos de 
pandemia, junto das grandes dificuldades, surgem também as oportunidades. Estas 
se configuram a partir da existência de vagas de substituições nas empresas 
sobreviventes à crise. A boa notícia é que nos caso das micro e pequenas empresas, 
por serem muito voláteis, a necessidade de contratar pessoal surgirá num curto 
espaço de tempo. 

O PED apresenta os jovens de primeiro emprego como solução estratégica 
para a formação de um novo time, para esse novo tempo, que exige diversidade e 
inclusão pela ótica de um consumidor mais comprometido com as questões sociais. 
Em um futuro próximo, com a pandemia sob controle, o retorno às atividades 
econômicas vai envolver o desafio da lida com consumidores mais exigentes em 
relação não só à qualidade do atendimento, mas também ao próprio papel social da 
empresa. Nada mais de acordo com essas exigências do que um atendimento que 
expresse a inclusão da juventude pobre e periférica em um primeiro emprego 
decente. Esses jovens têm sido tratados como cartas fora do trabalho formal, por não 
terem recebido a formação educacional adequada, por falta de experiência anterior, 
pela dificuldade de mobilidade, por desesperança ou, ainda pior, pelo somatório de 
todos esses fatores.  

“Candidatos com experiência possuem ‘vícios’, enquanto o candidato sem 
experiência busca oportunidade de aprender e podemos treiná-lo de acordo com o 
perfil da empresa. Assim temos feito ao contratar estagiários, pois nesse caso ainda 
colocam em prática o que aprendem na faculdade”, diz Ricardo Norozenviski, CMA 
Contabilidade. 

A diversidade precisa ser contemplada na formação de um novo time pela 
inclusão por critérios como classe social, raça e gênero. Os tempos mudaram. Não 
será mais considerado natural ou aceitável nos novos tempos um time 
exclusivamente masculino, branco ou hétero. 

“Temos que dar carreiras, não empregos”, disse o chefe da Diversidade do 
Google, Melonie Parker. Ou seja, as soluções serão com os jovens e não para eles. 

 
 
 



“Meu problema não é o que Bezos ganhou durante a pandemia, mas o que os 
outros perderam. Se deixarmos os desprovidos olhando a festa do lado de fora, 
principalmente em tempos de redes sociais, vamos criar um mundo de 
convulsões e de populismo. As empresas mais admiradas são um todo, uma 
cadeia de coerências, desde o dono ao atendente. Não dá para ser ginecologista 
e fofoqueiro ao mesmo tempo” - Nizan Guanaes. 
 

Aprendi com o meu falecido pai que todo trabalho seria decente e digno. No 
entanto, infelizmente a realidade, que embute ainda hoje até mesmo trabalhos em 
condições análogas à escravidão, ainda não é essa. O próprio Paulo Salkini foi um 
trabalhador infantil, vendedor ambulante, em idade indecente (11 anos) e em lugares 
perigosos (dentro dos trens, por exemplo). 

Formalizado pela OIT em 1999, o conceito de trabalho decente sintetiza a sua 
missão histórica de promover oportunidades para que todas as pessoas possam viver 
do trabalho produtivo e de qualidade, em condições de liberdade, equidade, 
segurança e dignidade humanas. 

O trabalho decente é considerado condição fundamental para a superação da 
pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade 
democrática e o desenvolvimento sustentável. Trata-se de um conceito central para 
o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pelas 
Nações Unidas, em especial o ODS 8, que busca promover o crescimento econômico 
sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente 
para todas e todos. 

A juventude poderá ser protagonista nas inovações sociais e principalmente 
nas empresas, em destaque aquelas que contratam grande quantidade de 
funcionários, impactada, inclusive, pela revolução tecnológica em pleno curso, que 
multiplicou os canais de vendas também para as micros e pequenas empresas. 

O avanço das tecnologias criou uma massa de trabalhadores que não são 
funcionários, mas são dependentes, que não têm carga horária definida, mas para o 
mínimo sustento financeiro encaram jornadas de mais de 14h de trabalho. Expõem 
os corpos a perigos em motocicletas ou em carros movidos à exaustão mecânica. 
Inicialmente acreditávamos que essas tecnologias poderiam incluir desempregados 
de forma alternativa ao mercado formal. 

As pesquisas e matérias jornalísticas mostram que os deliverys e os carros 
particulares na verdade tornam precárias as relações de trabalho 
(https://bit.ly/389nGeP). Mantive o adjetivo “decente” no título PRIMEIRO EMPREGO 
DECENTE: Formando Jovens e Transformando Futuros - deles e das Empresas, 
apesar dos desconfortos e sugestões de exclusão, por acreditar que devemos rever 
crenças, questionar quais os tipos de trabalho estamos ofertando e propor a decência 
como caminho para a trajetória profissional dos jovens e das próprias empresas. 

O colapso sanitário coincide com uma crise econômica e social. Se esse 
encontro jamais pôde ser caracterizado como harmônico, com o advento da pandemia 
de Covid-19 em 2020 a situação se tornou ainda mais grave, urgente! A pandemia 
nos obriga ao distanciamento físico há mais de um ano, como forma de prevenção à 
Covid 19, não nos exime de consciência e esforço coletivos para encontrar soluções 
para as questões sociais. 

Além da vacinação e da oferta de produtos básicos de higiene, também urge 
nestes tempos a necessidade de geração de emprego e renda para a juventude, de 
modo a garantir a possibilidade de uma vida digna e o início de uma trajetória 
profissional. Um grupo fora do jogo põe em risco a partida inteira. A preservação da 



existência humana depende do cuidado que devemos ter com cada ser humano. A 
formulação, pelo PED, de possíveis novas caracterizações e abordagens dos 
desafios atuais envolvem o encontro entre a juventude que busca o primeiro emprego 
e as vagas disponíveis no mercado de trabalho. 

Mesmo antes de o corona vírus se tornar uma tragédia, havia já uma massa 
de jovens excluída do índice oficial de desemprego produzido pelo IBGE, por sequer 
ter chegado a procurar emprego. Tal massa costuma residir em lugares onde a 
informalidade se apresenta como normalidade, inclusive no que se refere aos serviços 
considerados essenciais e que deveriam ser de responsabilidade do poder público, 
como segurança, educação e saúde, assim como transporte e fornecimento de 
internet e de gás de cozinha. Nessas comunidades, há uma rede clandestina que gera 
trabalho sem vínculos empregatícios e a partir de uma noção equivocada de 
empreendedorismo, segundo a qual os mais organizados e com melhores condições 
financeiras entendem-se como empreendedores irregulares como os de entrega por 
aplicativos de delivery, uberização pelo aluguel de automóveis, produção domiciliar e 
venda de alimentos sem formalização. Sobre essa realidade, o sociólogo Ricardo 
Antunes afirma: “O empreendedorismo é mito em país que não cria trabalho digno'' 
(UOL, 14/09/2019). 

Segundo Rafael Neri, “o tráfico tem se apresentado como uma espécie de 
‘formação da marginalidade’, com etapas que permitirão a ‘ascensão’ na carreira do 
crime. Inicialmente, esses meninos são utilizados como ‘vapor’, ou seja, aquele que 
é responsável pela venda, lidando com a comercialização de drogas no bairro. Na 
maioria das vezes esses meninos não utilizam armas, estão ali exclusivamente para 
atender os usuários”. 

Em tais localidades, a juventude esbarra nas dificuldades da escola em 
compreendê-la nas suas necessidades. O insucesso do projeto pedagógico escolar é 
atribuído aos próprios jovens, caracterizados como rebeldes, indisciplinados, e 
problemáticos, condenados em suas formas de expressão tais como o hip hop 
(grafite, rima, rap, funk, dança de rua), o vestuário e o vocabulário. Nesse cenário, 
encontramos a geração conhecida popularmente como “nem-nem” (nem estuda, nem 
trabalha) por, supostamente, nada desejar. Essa juventude se movimenta dentro da 
própria comunidade e passa a ser inserida numa rede de ofertas de serviços e 
produtos informais. De consumidora, logo é transformada em força de trabalho 
empregada em atividades marginais (no sentido mais amplo, inclusive no que se 
refere ao tráfico e à milícia). Carece a sociedade de maturidade para tirar esses “ex-
bebês” do colo? Não se trata de uma questão fácil, mas eis um relevante desafio 
diante de uma necessidade concreta: a juventude “não quer só comida”, “quer 
comida, diversão e arte”. Quem pode, em função da falta de perspectivas, quer deixar 
o Brasil. Esse grupo disposto a migrar para outro país representa a metade dos jovens 
brasileiros: https://bit.ly/3zhMrkS. 

Tal como na letra dos Titãs quando ainda jovens, justifica-se o PED pelas 
relevantes aplicabilidades do conhecimento produzido, de modo a impactar em novas 
formas de conexão entre os jovens e as empresas, que possibilitem a integração da 
diversão na formação e no cotidiano desses jovens trabalhadores, para que eles 
próprios se sintam mais conscientes do lugar que ocupam e de suas potencialidades. 
Pesquisa RACISMO EMPREGO e JUVENTUDE em Niterói e São Gonçalo:  
https://bit.ly/3ye7tzH. 

VIANNA (2020) defende que “a vivência do vírus a que fomos expostos propõe 
uma pedagogia sobre o social que faz com que os modos dominantes de viver 
(trabalho, consumo, lazer, convivência) existentes de forma regular e impositiva, ao 

https://bit.ly/3zhMrkS
https://bit.ly/3ye7tzH


longo da história, passam a ser menos rígidos”, o que será uma oportunidade de 
construção de novas e modernas relações do empresariado com a questão do 
primeiro emprego. 
 
“Transformar vidas em meio ao cenário posto é um desafio árduo, como 
também reconhecemos que a realidade e as chances de sobrevivência desses 
meninos dependem de uma rede de suporte. Identificamo-nos como 
corresponsáveis pela mudança, como autores das intervenções necessárias” - 
Rafael Neri 
 
RESULTADOS 
 

● Ganhos 
 
Recrutamento e seleção - Estabelecemos relações com organizações que 
formam os jovens de 17 a 19 anos que recrutamos para o PED, como por 
exemplo: Instituto Rumo Náutico, Nata e Senac. Também recrutamos jovens 
formados em instituições profissionalizantes, escolas públicas e cadastrados 
na plataforma do 1 Mio. As instituições nos convidam para palestras e 
participações em formaturas tornando muito natural que nos tornemos 
desejados pelos alunos formandos. Também recebemos reconhecimento 
social, o que se reflete em ofertas de serviços gratuitos de seleção pelo Banco 
de Oportunidades do Senac e do “Dois no Varejo”. 
 
Treinamento/ Formação permanente - Adotamos a metodologia do 
Treinamento Cult – Qualificação profissional, experiência cultural e 
responsabilidade social para desenvolvimento e formação. Ocorre durante a 
própria rotina de trabalho e por meio também de iniciativas culturais. Usamos 
grupos de Whatsapp, links de cursos gratuitos e simulações na própria loja. A 
educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, Art. 1º. 
 
Plano de Cargos -  Criamos um plano de carreira no varejo que se inicia com 
o cargo de estagiário, atendente, depois monitor e por fim assistente de 
gerente e gerente. Em cada caso, exceto no de estagiários, há variações entre 
efetivos, juniores e seniores. Criamos promoções de função constantes e uma 
equipe mais numerosa no rush de movimento da loja, que inclui horistas. Não 
necessariamente temos todas as funções na loja, mas temos a carreira 
definida. 
 
Política salarial - A criação dessa trilha de funções nos possibilitou trabalhar 
cargos e salários. Incluímos remunerações com base em indicadores (cinco) e 
metas. Um quadro comunica os resultados diariamente (vermelho abaixo da 
meta e azul acima da meta). A mesma informação é fornecida via Whatsapp, 
no grupo de comunicação com os colaboradores. Todos os pagamentos são 
oficializados no contracheque, com impactos nas férias, 13º, contribuição 
previdenciária e rescisão. 



 
Gestão de desempenho - Estabelecemos o desempenho esperado. 
Comunicamos diariamente o nível de alcance dos indicadores. Temos 
implícitos valores que cobramos como desempenho, tais como transparência 
com o cliente e bom trato com os fornecedores e colegas de trabalho. A 
realidade de muitas empresas pequenas é não garantir nitidez aos critérios de 
desempenho, o que impede a própria gestão de desempenho. 
 
Estabilidade - Média de permanência dos líderes: 7,5 anos 
 
Liderança -  Dos novatos, 90% tiveram progressão na carreira; mais de 30% 
do quadro de líderes formados a partir do PED tiveram mais de uma promoção 
na empresa 
 
Fidelização da clientela - Em geral, o mau atendimento é responsável no 
mercado por 70% dos clientes perdidos 
(https://www.consulfarma.com/Post/por-que-os-clientes-deixam-de-comprar). 
Temos registrado sucesso na manutenção da clientela graças ao reconhecido 
bom atendimento (ver em Evidências) 
 
Inovação - Pelo porte pequeno, mais liberdade e agilidade para a ousadia na 
experimentação de novas formas de interações e de possibilidades de 
desenvolvimento da equipe 
 
Clima organizacional - Avaliação positiva da interação entre os “em 
experiência” com os mais antigos e com os clientes, de modo que tem 
favorecido o surgimento de uma nova cultura organizacional a partir do diálogo 
enriquecido pela diversidade dos pontos de vista sobre os processos da 
empresa e sobre as relações internas e com os clientes. 
 
Responsabilidade Social - Cada vez mais o sucesso de uma empresa é 
medido pelo seu balanço social. O PED, nesse sentido, é muito mais do que 
simplesmente dar empregos. É uma via de inclusão social de jovens em 
situação de miséria e risco. 
 

“O esforço do 1 Mio (Um Milhão de Oportunidades - UNICEF) é criar vagas 
decentes para eles, propiciar que retomem e construam os seus projetos de 
vida e que o setor produtivo avance na agenda da inclusão sócio-produtiva. 
Abrir a vaga é só o primeiro passo” - Gustavo Heidrich. 
  

https://www.consulfarma.com/Post/por-que-os-clientes-deixam-de-comprar


“Não é possível um regime que depende do mercado querer matar o mercado, 
que vive do consumidor querer matar o consumidor. A melhor maneira de 
pensar em si é pensar nos outros. Os outros são vida, são saúde mental” - Nizan 
Guanaes. 

 
● Evidências 

 
Avaliação da franqueadora - Supervisão com nota crescente, em agosto 
99,23%, julho 98,83%, junho 98,67% e maio 98,89%. 
 
 
Segurança alimentar - “Nas consultorias realizadas pude observar um 
número maior de colaboradores com o primeiro emprego, em comparação com 
outros estabelecimentos para os quais realizamos consultoria como 
nutricionista. Verificamos que o colaborador tem vontade de aprender, de 
querer acertar, fazer o correto e evoluir. Acreditamos que isso ocorra porque 
tiveram uma chance de começar a trabalhar. O primeiro emprego é o primeiro 
passo, primeira oportunidade para que tenham chance de evoluir na vida. “Os 
dados relacionados à evolução de itens críticos relacionados à segurança 
alimentar nas unidades tiveram considerável evolução. As notas das 
consultorias passaram de uma média de 87% para 94%. E o interesse em 
melhorar é constante, pois sempre procuram saber como está o trabalho, como 
a unidade poderia melhorar mais, quando é feito um trabalho de 
conscientização com os jovens, mostrando que eles são importantes, 
resultados são alcançados. Isso fica demonstrado durante as visitas da 
vigilância sanitária ao longo desses anos de consultoria, na qual, tem tudo 
êxito. Em comparação com outras lanchonetes, pude verificar que no 
comparativo de notas estão acima da média. Na unidade, o turnover também 
é baixo, facilitando o trabalho e entendimento dos processos”, afirma, pela 
Hahn Consultoria, Marcus Vinicius da Silva Hahn. 
 
 
Diminuição de perdas com processos trabalhistas - “Pude observar que a 
política adotada era em priorizar a inclusão social por meio da geração do 
primeiro emprego. Assim, o desafio era a incorporação da Lei nº 10.748 em 
todos os colaboradores, de maneira que o Programa Nacional de Estímulo ao 
Primeiro Emprego para os jovens fosse uma visão até a parte operacional. O 
cuidado é desde o ato da contratação a todo contrato de experiência. Essa 
transparência e segurança logo são percebidos pelos jovens contratados que 
sempre têm à disposição profissionais qualificados dando suporte para auxiliá-
los a qualquer momento, trazendo segurança e tranquilidade para absorção do 
ensino e crescimento profissional. Como fruto desse trabalho, o grupo 
atualmente é responsável por baixos índices de demandas judiciais. Menos de 
10% dos contratados em primeiro emprego demandam judicialmente a 
empresa. E das demandas propostas, menos de 2% são procedentes 
atualmente. O que comprova o sucesso do trabalho desempenhado pelas 
equipes. É imprescindível que se diga que, a relação de emprego, protegida 
pelas regras da CLT, prestado de forma contínua, com contraprestação, no 
posto de trabalho capaz de agregar conhecimento, é mais do que uma primeira 



oportunidade, é um direcionador para milhares de jovens”. Pela MK 
Advogadas, Aline Moura. 
 
 
Reconhecimento dos fornecedores - “Em uma visita para treinamento com 
a equipe da RD, fiquei surpreendido com o grande interesse da equipe em 
conhecer e entender sobre nossos produtos e as melhores maneiras de 
comercializá-los. De fato, dificilmente em treinamentos convencionais com 
clientes diversos percebemos uma atenção tão grande das equipes. Claro que 
muitas vezes enxergamos que um ou outro membro da equipe que está sendo 
treinada tem participação efetiva e interesse nesse  treinamento, porém uma 
equipe inteira atenta, com brilho no olhar, entusiasmada,  com vontade de 
conhecer de verdade , perguntando sobre detalhes é raríssimo, e nesse 
treinamento aconteceu. Cheguei a comentar com o Maurício sobre esse 
comportamento da equipe e ele me explicou que se tratava de uma equipe 
inteira de primeiro emprego. Uma visão empresarial diferente que pode 
impactar na vida de muita gente”. Marcelo Brykman, diretor comercial da 
Honeymoon doces e sobremesas. 
 
 
Reconhecimento dos clientes - “Boa noite, Mauricio! Estimo que você esteja 
bem! Consoante te havia dito, quero consignar por esta via as minhas 
considerações elogiosas à qualidade do atendimento de suas lojas. De muitos 
anos para cá, tornei-me frequentador diário deste tão agradável comércio, e 
de tudo que por lá encontro, sem desdouro do sabor especial do produto mor 
da casa, o mate natural, acredito que o corpo de funcionários das lojas é o que 
você tem de mais valioso na sua empresa. Refiro-me a colaboradores muito 
especiais, todos simpáticos, atenciosos, espirituosos e que fazem o ambiente 
sempre mais acolhedor e receptivo. Minhas congratulações pelo recrutamento, 
e espero que você saiba sempre preservar e valorizar essa verdadeira família 
que se formou em suas lojas. Com meus melhores votos, cliente Gustavo 
Sampaio!”. 
 
 

“Transformar vidas em meio ao cenário posto é um desafio árduo, como 
também reconhecemos que a realidade e as chances de sobrevivência desses 
meninos dependem de uma rede de suporte. Identificamo-nos como 
corresponsáveis pela mudança, como autores das intervenções necessárias” - 
Rafael Neri 

 
  



 
CONCLUSÃO 

 
A Responsabilidade Social é muitas vezes exercida pelos empresários à frente 

das pequenas e médias organizações de maneira pessoal, direcionando seus 
esforços para grupos atendidos via religião ou como ação beneficente, movimento de 
caridade individual. O PED pretende mostrar as condições sociais da juventude 
disponível para o mercado de trabalho e motivar os mesmos empresários a 
entenderem a oportunidade estratégica-operacional.   

Os investidores procuram via ESG (Environmental, Social and Corporate 
Governance), as companhias para aportar recursos. Cientes disso, as organizações 
já declaram as suas ações nesses campos e existe uma expressão que o ESG será 
a revolução da sustentabilidade. Esse movimento acontece a partir da “cobrança” dos 
consumidores por empresas com postura de diversidade e inclusão. As pequenas e 
micros conseguem mais rapidamente e sem orçamento atender às pressões dos 
consumidores e à necessidade social. 

Há sim um movimento de solidariedade de empresários — do micro ao mega 
— conscientes do desafio da sustentabilidade do planeta e da necessidade da 
construção de novas formas de trabalho, consumo e governança. Encontrarão no 
PRIMEIRO EMPREGO DECENTE esse novo jeito sustentável? A resposta 
dependerá de vários atores sociais e da repercussão de prêmios como o Ser Humano. 
Sentimo-nos comprometidos com o trabalho bem feito. A nossa contribuição é 
cotidiana, e não só nesse concurso, mas no nosso negócio e em todos os foros dos 
quais sou convidado a participar e no exercício de pesquisador do Grupo PIPAS-UFF 
(Pedagogia Social).  

A revolução que vai incluir os jovens no processo de construção do 
protagonismo das pequenas e médias empresas não é um desafio fácil e pequeno. 
Pela complexidade, precisaremos de todos, cada um com o possível, de onde estiver, 
com o que tiver a oferecer. Queremos promover o projeto “Formando Jovens e 
Transformando Futuros – Deles e das Empresas” pelo Brasil afora. 
 
“Não basta apenas dizermos não a esse estado de coisas! Não basta apenas 
resistir, ainda que seja preciso. É necessário superarmos o simples não para 
irmos além da resistência. É preciso que encontremos os caminhos para 
suplantar de uma só vez as ilusões de nossos tempos” - Marcelo Braz 
 
 
 
 
  



O que você vai ser, se você crescer? 
 
Eu só queria ir pra escola 
Minha mãe pro seu trabalho 
Meu irmão jogar sua bola 
Sem fazer nenhum atalho 
Mas logo cedo fomos despertados 
Ao som de seus disparos 
Que procura o seu alvo 
Não importa a direção 
Mesmo que para isso, um inocente vá ao chão 
Fico me perguntando por que a intervenção de cá 
É sempre mais violenta do que a de lá? 
O que abre a porta do Cabral, pedindo licença para entrar 
Aqui chuta e derruba a sua, só para o seu trabalho realizar 
Engraçado que na ação que acontece no “busão” 
É sempre o preto o suspeito sem razão 
Quando um amigo é morto na favela 
A primeira impressão da sociedade 
É que mais um falso inocente se revela 
Quem disse que todo favelado é bandido? 
Meu endereço não é sinônimo indevido 
Minha comunidade não pode me rotular como meliante 
Me respeita como gente 
Honesta e decente 
Não sou contra seu trabalho 
Torço pela paz e tranquilidade 
Mas para isso “seu moço” 
Respeite nossa realidade 
Meu sangue não é brinquedo 
Minha vida escorre pelo seu dedo 
Me permita viver 
Pra que eu possa responder 
O que eu vou ser, se você me deixar crescer. 
Rafael Neri  
(monografia do curso Pedagogia Social para o séc. 21, da qual fui parecerista:  
O que você vai ser, se você crescer? Meninos que “sobrevivem” no Salgueiro,  
São Gonçalo, RJ). 
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