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Dos cabides de emprego aos cabides do conhecimento: Um caso de parceria entre 
o Instituto General Motors e a Escola Municipal de Ensino Profª. Alcina Dantas 
Feijão no desenvolvimento da Responsabilidade Social Empresarial; p. 170; 2012. 

 

RESUMO 

O Brasil, até poucos anos atrás, não via em sua agenda de prioridades a educação 
como foco principal para o crescimento econômico, talvez por não acreditar que com 
a estabilidade da moeda, abertura da economia e outros fatores necessitassem de 
pessoal qualificado para poder manter a capacidade produtiva. Assim, o país tenta 
corrigir esta situação investindo em educação, incorporando novas tecnologias no 
processo produtivo, necessitando de uma força de trabalho hábil para aprender e 
desenvolver as novas técnicas. Atualmente o Brasil mantém um dos menores 
índices de desemprego, no entanto, muitas empresas sofrem com o apagão da 
qualificação, necessitando realizar treinamentos e por consequência aumento em 
seus custos. As empresas tentam driblar a falta de pessoal qualificado investindo 
nos programas de estágio e trainee, realizando contratações de profissionais 
estrangeiros, criando universidades corporativas, e em alguns casos, as empresas 
estreitam seus laços junto às redes de ensino, a fim de preparar jovens para o 
domínio de novas tecnologias, associado ao aprimoramento em sua área de 
atuação, evitando assim o desequilíbrio entre “teoria e prática”. As organizações 
empresariais conscientes de seu papel começam a compreender que a 
prosperidade tão almejada não se traduz por faturamentos vultosos ou 
simplesmente pela quantidade de produtos vendidos. Estas despertam para a 
criação e adaptação de empresas-cidadãs que por meio de suas ações sociais, 
buscam desenvolver atividades solidárias. Neste contexto, o presente trabalho tem 
como objetivo geral analisar a Responsabilidade Social Empresarial sob a ótica de 
parcerias com escolas (parceria entre a General Motors do Brasil, por meio de seu 
braço social - o Instituto General Motors e a Escola Municipal de Ensino Profª. Alcina 
Dantas Feijão da Cidade de São Caetano do Sul). A parceria se concretiza, por meio 
do Programa “Jovens Empreendedores” ou “Fábrica de Cabides”. O intuito do 
Programa é despertar o espírito empreendedor nos estudantes e incentivar a 
formação de futuros empresários. Com os objetivos específicos determinou-se: a) 
estudar parcerias entre empresas e escolas no desenvolvimento da RSE; b) 
entender os motivos que levaram a empresa e a escola a concretizar a parceria e 
suas expectativas; c) identificar possíveis alterações ocorridas na escola, atribuídas 
ao processo de parceria. A partir destes objetivos, o procedimento metodológico foi 
orientado pelo método de estudo de caso, objetivando uma pesquisa mais voltada 
para abordagem qualitativa, levantando-se referenciais teóricos, bem como, 
procedimentos de análise de dados por meio de questionário, observação direta e 
artefatos físicos. A análise compreensiva dos dados foi realizada a partir de dois 
núcleos temáticos: importância da parceria e mercado de trabalho. Os resultados 
evidenciam que iniciativas de parcerias podem se reverter em melhoria da qualidade 
de ensino que permita o desenvolvimento de habilidades e competências 
necessárias à inserção responsável no mercado de trabalho com uma dimensão 
cidadã. 

Palavras-chave: responsabilidade social empresarial; parceria empresa e escola; 
estudo de caso; Instituto General Motors; gestão de pessoas. 
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From the period of featherbedding to the real knowleged: a partnership between 
Instituto General Motors and Escola Municipal de Ensino Profª. Alcina Dantas Feijão 
in the development of entrepreneur social responsibility; p. 170; 2012. 

ABSTRACT 

Brazilian authorities, until few years ago, did not consider in their agenda of priorities 
the education as the main focus to the economic growth, perhaps because they did 
not believe that with the stability of money, economy opening and other factors, they 
would need qualified people to maintain the productive capacity. So, nowadays, the 
country tries to correct this situation investing on education, adding new technologies 
in the productive process, being necessary a task force able to learn and develop 
new techniques. Nowadays, Brazil sustains one of the lowest unemployment taxes, 
however, several companies suffer with the lack of qualified people, therefore it is 
necessary to train employees and as a consequence there is an increase in the 
costs. The companies try to deal with the lack of qualified people investing in 
programs such as trainees, hiring foreigner workers, creating corporative universities, 
and in some cases, the companies become close to the education net, aiming to 
prepare young people to the domain of new technologies, promoting their refinement 
in their acting area, avoiding the unbalance between theory and practice. The 
entrepreneur organizations conscious of their role, begin to understand that the so 
desired prosperity does not mean valuables invoices or simply the quantity of 
products sold. They become aware to the creation and adaptation of corporate 
citizens that through their social actions try to develop solidary activities. In this 
context, this study has as general aim to analyze the Social Entrepreneurial 
Responsibility under partnership view with schools (partnership between General 
Motors do Brasil, through its social arm -the Instituto General Motors end the Escola 
Municipal de Ensino Profª. Alcina Dantas Feijão da Cidade de São Caetano do Sul). 
The partnership is materialized through the program “Jovem Empreendedor” or 
“Fábrica de Cabides”. The purpose of this program is to bring the students the 
enterprise spirit and stimulate the rise of future enterprisers. With specific aims it has 
the following purposes: a) study the partnership between companies and developing 
schools of RSE; b) understand the reasons why the company and the schools 
materialize the partnership and its expectations; c) identify possible changes 
occurred in the school and attributed to the partnership process. From these aims, 
through the method of case study, it became evident that initiatives of partnership 
can revert into better quality of education, which makes possible the development of 
competence and necessary abilities to insert in the labor market with a citizen 
dimension. 

Key-words: entrepreneur social responsibility; company and school partnership; 
study of case; Instituto General Motors 
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Introdução 

O debate sobre a falta de sincronia entre a formação oferecida pelas 

instituições educacionais e as demandas das organizações com fins lucrativos é 

ocasionado pelas necessidades imediatas das empresas. 

A frase acima vem ao encontro do que afirma o Relatório Anual de 2010 da 

CNI (Confederação Nacional da Indústria): 

A baixa qualidade do ensino coloca o Brasil nas últimas posições no 
Programa Internacional de Avaliação da OCDE, o PISA. Com 14 milhões de 
analfabetos, o país tem a nona taxa de analfabetismo na América Latina e 
Caribe. O sistema educacional valoriza a formação acadêmica, 
desprezando as necessidades do mercado de trabalho. (CNI, 2010. p. 26) 

 

As universidades, por sua vez, tentam preparar os estudantes para as 

necessidades urgentes do mercado, no entanto, quando o jovem conclui a 

graduação descobre, muitas vezes, que suas competências não são exatamente o 

que este mercado procura. Portanto, as universidades devem ir além dos currículos, 

comprometendo-se a oferecer uma educação empreendedora que não se preocupe 

apenas com as competências escolares, mas colocá-las em sinergia com situações 

reais, afinal preparar o estudante somente para o desempenho de determinadas 

atividades é empobrecer, limitando a criatividade e privilegiando somente o saber 

imediato. Assim, a Educação Empreendedora (EE) permite obter técnicas de 

empreendedorismo que podem ser aprendidas e desenvolvidas no dia a dia. 

A universidade possui a responsabilidade social deformar profissionais com 
profundos conhecimentos acadêmicos, criativos, éticos, flexíveis, com 
cultura geral, espírito empreendedor e, sobretudo, comprometidos com o 
desenvolvimento social. Sua responsabilidade é exacerbadamente grande, 
uma vez que nela ocorre a formação do profissional e cidadão que atuará 
nas organizações, no desempenho de um papel que vai muito além de 
formar, informar e transformar (PEREIRA, 2003, p. 114). 

 

As afirmações acima podem ser constatadas por meio de pesquisas do 

Conselho Federal de Administração, realizadas entre 1995 e 1999 e na reportagem 

publicada pela Revista Veja, em 2000, de acordo com Tachizawa, Cruz Jr. e Rocha 

(2003): 

a) os graduados de Administração carecem de formação prática;  

b) os conhecimentos dos graduados em Administração são genéricos e superficiais;  

c) os cursos de Administração estão dissociados das necessidades do mercado;  
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d) os cursos de Administração proporcionam ensino desatualizado e não criativo;  

e) os cursos de Administração não integram os conhecimentos das várias atividades 

de uma organização empresarial. 

 Recentemente, o Conselho Federal de Administração disponibilizou em seu 

site a 5ª edição da Pesquisa Nacional 2011 – CFA/FIA, revelando o perfil, formação, 

atuação e oportunidades de trabalho do administrador.  

 Percebe-se que, na atual edição, a valorização dos administradores tem sido 

avaliada em nível crescente ao longo do tempo e a preocupação da qualidade dos 

cursos de Administração foi bem mais satisfatória que as constatadas na 1ª e 2ª 

edições, realizadas em 1995 e 1999. 

 Abaixo algumas questões da pesquisa, realizada aos 

empresários/empregadores e coordenadores dos cursos em Administração que 

contribuem para este trabalho, em relação ao levantamento dos conhecimentos 

sobre as exigências educacionais para o mercado de trabalho: 

 

Empresário/Empregador 

"Qual o principal conhecimento específico, a competência, a habilidade e a 

atitude que devem ser priorizadas na formação do Administrador para 

responder às exigências futuras do mercado de trabalho na área de 

Administração?"  

 
Conhecimentos específicos: Na visão dos empregadores, os administradores 

devem ser providos de conhecimentos específicos na administração estratégica 

(50,48%); administração financeira e orçamentária (46,76%); administração de 

pessoas/equipes (46,03%); visão ampla, profunda e articulada do conjunto das 

áreas de conhecimento (45,95%); administração de vendas e marketing (39,90%); 

administração de sistema de informação (22,15%). 
 

Competências: As competências necessárias para o administrador são: 

identificação de problemas, formulação e implantação de soluções (70,23%); 

capacidade de enfrentar desafios e solução de conflitos (47,63%); assumir o 

processo decisório das ações de planejamento, organização, direção e controle 

(47,63%);desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico sobre a realidade 

organizacional (43,67%); elaborar e interpretar cenários (38,75%) e desenvolver e 

socializar o conhecimento alcançado no ambiente de trabalho (34,17%). 
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Habilidades: Relacionamento interpessoal (68,17%); visão do todo (61,13%); 

liderança (59,51%); criatividade e inovação (59,45%); adaptação à transformação 

(46,87%) e técnicas (33,43%). 

 

Atitudes: Comprometimento (77,04%); comportamento ético (72,42%); atitude 

empreendedora/iniciativa (63,14%); profissionalismo (62,93%); aprendizado contínuo 

(52,07%) e responsabilidade socioambiental (39,54%).  

Pode-se perceber, pela pesquisa de 2011, que as características do 

administrador das quais os empresários necessitam são: conhecimentos específicos 

na administração estratégica (50,48%); que tenham como principal competência a 

identificação de problemas, formulação e implantação de soluções (70,23%);que 

apreciem entre suas habilidades o relacionamento interpessoal (68,17%) e visão do 

todo (61,13%) e, finalmente, que percebam como principal atitude dos 

Administradores o comprometimento (77,04%). 

 

Coordenadores do Curso em Administração 

“Conforme estatísticas do MEC, nos últimos anos, houve expressivo aumento 

no número de vagas oferecidas nos programas de graduação em 

Administração. Com base nesta afirmação, qual (ais) a(s) consequência(s) 

disso?” 

1) a democratização do acesso à educação superior = 66,85%; 

2) a redução da qualidade acadêmica dos programas devido à mercantilização 

da educação superior = 53,74%; 

3) a redução da qualidade acadêmica dos programas devido à massificação do 

ensino superior - 44,65%; 

4) a profissionalização dos quadros administrativos das organizações públicas e 

privadas = 34,68%; 

5) a elevação da qualidade dos programas de formação devido ao acirramento 

da concorrência entre eles = 16,36%; 

6) a elevação da qualidade dos programas devido à política de avaliação de 

cursos, implantada pelo MEC = 15,78%; 

7) outras consequências. Quais? = 4,37%; 

8) nenhuma consequência = 0,33%. 
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“O processo de avaliação dos programas de graduação em Administração, 

adotado pelo MEC, a partir de 2003, teve como consequência(s):” 

1) estabelecer um padrão de qualidade a ser seguido por todo o sistema de 

ensino superior (58,46%); 

2) proteger a sociedade contra os cursos superiores desprovidos de condições 

mínimas de funcionamento (58,04%); 

3) identificar e superar as deficiências existentes nas IES (56,81%); 

4) orientar a escolha pelo curso que os estudantes desejam realizar e pela IES 

(22,55%); 

5) apoiar o marketing de instituições e cursos bem avaliados (19,01%). 

 

"Considerando que os programas de graduação concebem projetos 

pedagógicos que irão nortear a formação de profissionais que atuarão em um 

mercado de trabalho dinâmico, qual (ais) o(s) principal(s) conhecimento(s) 

específico(s), a(s) competência(s), a(s) habilidade(s) e a(s) atitude(s) que 

deveriam priorizar para responder às exigências do ambiente na área de 

Administração?"  

 
Conhecimentos específicos: Os coordenadores acreditam que os conhecimentos 

específicos que seriam mais importantes integrar nos cursos oferecidos são: visão 

ampla, profunda e articulada do conjunto das áreas de conhecimento (70,38%); 

administração estratégica (65,52%); administração de pessoas/ equipes (61,03%); 

administração financeira e orçamentária (48,52%); administração de vendas e 

marketing (40,92%) e administração de sistema de informação (31,51%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por meio da pesquisa, percebe divergência em relação aos 
conhecimentos específicos que o empresário quer e o que as 
IES oferecem em seus cursos de Administração (1º 
colocação). 

Empresários: conhecimentos específicos na administração 
estratégica (50,48%). 

IES/Coordenadores: conhecimentos específicos na visão 
ampla, profunda e articulada do conjunto das áreas 
deconhecimento (70,38%). 
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Competências: Os coordenadores, juntamente com professores, elencaram as 

competências trabalhadas em cada disciplina do curso: Identificação de problemas, 

formulação e implantação de soluções (69,69%); capacidade de enfrentar desafios e 

solucionar conflitos (64,72%); assumir o processo decisório das ações de 

planejamento, organização, direção e controle (59,29%); desenvolvimento do 

raciocínio lógico, crítico e analítico sobre a realidade organizacional (58,80%); 

elaboração e interpretação de cenários (51,50%); desenvolvimento e socialização do 

conhecimento alcançado no ambiente de trabalho (45,29%). 

 

 

 

 

Habilidades: Os coordenadores informaram que seus cursos proporcionam: 

relacionamento interpessoal (75,895); visão do todo (70,38%); liderança (62,04%); 

criatividade e inovação(61,41%); adaptação à transformação (57,40%) e técnicas 

(43,54%). 

 

 

 

 

Atitudes: Os coordenadores apontaram que seus cursos procuram dotar seus 

alunos de atitudes que compreendem: comportamento ético (76,62%); atitude 

empreendedora/ iniciativa (67,21%); profissionalismo (66,15%); comprometimento 

(65,16%); aprendizado contínuo (62,55%) e responsabilidade socioambiental 

(55,73%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pesquisa também apontou que as IES, visando à garantia de qualidade dos 

cursos de Administração e a adequada formação de profissionais para atender às 

exigências do mercado de trabalho, estão formulando seus projetos pedagógicos 

Nas opções de competências, tanto, empresários quanto 

coordenadores, compartilham do mesmo elenco de 

classificação (1ª a 6ª iguais). 

 

Nas opções de habilidades, empresários e coordenadores 

compartilham do mesmo elenco de classificação (1ª a 6ª 

iguais). 

 

Nas opções de atitudes, os empresários e coordenadores 

divergem nesta questão: 

Empresários: veem em seus Administradores o 
comprometimento como principal atitude (77,04%). 
IES/Coordenadores: comportamento ético (76,62%). 

 

 



20 
 

 

que traduzam as necessidades dos estudantes e da sociedade. Os conteúdos a 

serem abordados dentro do PPC (Programa Pedagógico do Curso) devem revelar 

inter-relações com a realidade nacional e internacional, segundo uma perspectiva 

histórica e contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito das organizações e do 

contexto por meio da utilização de tecnologias inovadoras. 

Outra pesquisa que corrobora com este trabalho desenvolvido pela autora, é 

a Pesquisa CNI – IBOPE: retratos da sociedade brasileira: educação – (ago. 2010), 

realizada em 18 a 21 de junho de 2010, com eleitores de 16 anos ou mais da área 

em estudo, que enfatiza a importância da educação no desenvolvimento do país, 

cujos resultados foram: 

 a) A população brasileira tem consciência da importância da educação para o 

desenvolvimento econômico e social do país. 

 b) A população também reconhece que é preciso melhorar a qualidade da 

educação no Brasil, sobretudo da educação pública. 

 c) A percepção da população é de que as escolas privadas são melhores que 

as escolas públicas, tanto no que diz respeito à infraestrutura, como com 

relação à qualidade dos professores. 

No item “a” da referida pesquisa, ficou demonstrado que 61% dos brasileiros 

reconhecem que a educação é um fator essencial para o desenvolvimento do país, 

no entanto, “a baixa qualidade do ensino vai prejudicar o desenvolvimento do país” 

(Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - A baixa qualidade do ensino vai prejudicar o desenvolvimento do país. 

Fonte: Pesquisa CNI – IBOPE: retratos da sociedade brasileira: educação – (ago. 2010) 
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Em relação ao Item “b”, os pesquisados percebem que em todos os níveis o 

ensino particular é considerado melhor que o público(veja tabela 1 e2), evidenciando 

a necessidade de recuperação da qualidade do ensino das escolas públicas. 

 

Tabela 1 - Indicadores de qualidade da educação 

 

Fonte: Pesquisa CNI – IBOPE: retratos da sociedade brasileira: educação – (ago. 2010) 

 

Tabela 2 - Indicadores de percepção da qualidade da escola pública 

 

Fonte: Pesquisa CNI – IBOPE: retratos da sociedade brasileira: educação – (ago. 2010) 

 

No item “c”, somente 15% dos entrevistados acredita que os alunos chegam 

bem preparados a cada nova etapa da educação (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 - Preparação para o próximo nível educacional 

Fonte: Pesquisa CNI – IBOPE: retratos da sociedade brasileira: educação – (ago. 2010) 

 

Complementando o item “c”, a grande maioria da população acredita que a 

educação pública não “prepara bem” os alunos para o nível seguinte ou para o 

mercado de trabalho (Gráfico3). 

 

Gráfico 3 - Preparação para o mercado de trabalho 

Fonte: Pesquisa CNI – IBOPE: retratos da sociedade brasileira: educação – (ago. 2010) 

 

Percebe-se, por meio das pesquisas, que apesar do Brasil estar obtendo um 

forte aquecimento na economia, ainda há o desconcerto do governo e empresas 

pelo preço elevado da pela falta de investimento em Educação. 
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Sabe-se da necessidade de formar trabalhadores com nível superior, no 

entanto, não se pode esquecer que, nos dias de hoje, há também uma grande 

carência de mão de obra com nível médio. E ao se referir à mão de obra, não se 

limita apenas aos profissionais da área operacional como pedreiros, operadores de 

máquinas, soldadores e outros, mas também a cargos executivos que estão 

sofrendo com este apagão1, visto que muitas empresas preocupavam-se em 

preencher vagas em curto prazo e não preparando pessoas para eventuais 

crescimentos, desta forma, forçando atualmente, um planejamento de pessoas em 

longo prazo. 

Para tentar amenizar a situação do apagão de talentos, muitas empresas 

tentam resolver a situação com soluções emergenciais como: treinamento, formação 

técnica por meio dos cursos do Sistema S2, promoção do pessoal que esteja 

preparado para a oportunidade, universidades corporativas, contratação de 

profissionais da concorrência, busca de profissionais expatriados, oportunidade aos 

aposentados e até mesmo aos estrangeiros. 

Diante do cenário apresentado, muitas empresas estão estreitando seus laços 

junto às redes de ensino para preparar jovens para o domínio de novas tecnologias, 

associado este preparo ao aprimoramento em sua área de atuação, evitando que 

muitos profissionais e principalmente recém-formados, não apresentem o 

desequilíbrio entre as competências e habilidades obtidas, e apresentem as 

competências e habilidades que as empresas desejam.  

Distante dos obstáculos que os governos federal, estadual e municipal 

encontram na busca de soluções para os problemas sociais, as organizações 

empresariais, percebendo que tais realidades também as afetariam, chamaram para 

si o exercício da responsabilidade com a coletividade realizando ações sociais com 

alto impacto.  

                                                           
1
 O vocábulo apagão surgiu na imprensa e a partir dele, outras criações neológicas, por vezes 

ironizando a lei adotada pelo Governo; nas várias seções dos jornais, foram surgindo lexias 
complexas, derivacionais, composicionais, relacionadas ao campo lexical da crise energética em 
2001. O termo se tornou tão conhecido, que é empregado, até hoje, nos vários discursos, 
demonstrando que o poder da mídia está presente no cotidiano, sendo responsável pela difusão de 
novas criações linguísticas, assim como o faz, usualmente, a arte literária. 
2
O sistema S é formado por organizações e instituições todas referentes ao setor produtivo, tais como 

indústrias, comércio, agricultura, transporte e cooperativas que tem como objetivo, melhorar e 
promover o bem estar de seus funcionários, na saúde e no lazer, bem como também a disponibilizar 
uma boa educação profissional. As instituições do Sistema S (SENAI, SESI, SENAC, IEL, SESC, 
SEBRAE e outras), não são públicas, mas recebem subsídios do governo. 
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A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) assim iniciou, logo que as 

empresas perceberam que os problemas de ordem social estavam atrapalhando o 

desenvolvimento de seus empreendimentos em relação ao baixo poder aquisitivo da 

população, violência, sistema educacional deficiente, sequestros, entre outras 

anomalias sociais. A respeito disso: 

[...] à medida que aumentam os efeitos sociais perversos (desemprego, 
exclusão social, fome, pobreza, criminalidade, etc.) ocasionados pela 
racionalidade econômica dominante, mais necessário se tornam os ajustes 
na racionalidade social adotada pelas empresas (Melo Neto; Froes, 2001). 

 Dessa forma, ao desenvolverem suas ações, inicialmente sob a forma 

filantrópica e/ou assistencialista, estas empresas começaram a identificar ganhos 

expressivos de imagem – o denominado marketing social – no entanto, identificaram 

que a carência latente daqueles que se beneficiavam de suas ações necessitavam 

da realização de trabalhos mais profundos e contínuos.  

 Muitas organizações se viram obrigadas a deixar as práticas filantrópicas e 

assistencialistas tradicionais e adotaram modelos de empreendedorismo social de 

alto desempenho – empregando práticas de gestão inovadoras e com grande 

quantidade de mobilização voluntária.   

 A propósito, “As empresas mais admiradas do mundo obedecem a uma só lei: 

servir aos interesses das pessoas não apenas aos seus próprios” (KOTLER; 

KELLERR, 2006, p. 712). 

De acordo com o Instituto Ethos, as diferenças entre filantropia e 
responsabilidade social são: 

A filantropia é basicamente uma ação social externa à empresa, que tem 
como beneficiária principal a comunidade em suas diversas formas 
(conselhos comunitários, organizações não governamentais, associações 
comunitárias) e organizações. A responsabilidade social é focada na cadeia 
de negócios da empresa e engloba preocupações com um público maior 
(acionistas, funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, 
consumidores, comunidade, governo e meio ambiente), cuja demanda e 
necessidade a empresa deve buscar entender e incorporar aos negócios. 
Assim, a responsabilidade social trata diretamente dos negócios da 
empresa e de como ela os conduz. 

 Segundo Melo Neto e Froes (2001, p. 26-27), “a filantropia baseia-se no 

„assistencialismo‟, no auxílio aos pobres, aos desvalidos, desfavorecidos, 

miseráveis, excluídos e enfermos” e a responsabilidade social, “busca estimular o 

desenvolvimento do cidadão e fomentar a cidadania individual e coletiva”. 
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As diferenças entre filantropia e responsabilidade social estão sintetizadas no 

quadro a seguir: 

Quadro 1- As diferenças entre filantropia e responsabilidade social 

As diferenças entre a filantropia e responsabilidade social 

Filantropia Responsabilidade Social 

Ação individual e voluntária. Ação coletiva. 

Fomento da caridade. Fomento da cidadania. 

Base assistencialista. Base estratégica. 

Restrita a empresários filantrópicos e 
abnegados. Extensiva a todos. 

Prescinde de gerenciamento. Demanda gerenciamento. 

Decisão individual Decisão consensual. 
Fonte: Melo Neto e Froes, 2001, p.28.  

 
QUESTÃO DA PESQUISA 

Apesar de existirem alguns modelos de indicadores (Valores, Transparências 

e Governança; Público Interno; Meio Ambiente; Fornecedores; Consumidores e 

Clientes; Comunidade e Governo e Sociedade) para avaliar a RSE, ainda são 

escassos os trabalhos que visam construir uma sistemática comparativa sobre a 

atuação das empresas na educação. Como não existem muitos estudos 

direcionados à Responsabilidade Social Empresarial que explorem os aspectos 

pertinentes ao tema de parcerias entre empresas e escolas, esta pesquisa objetiva 

responder ao seguinte questionamento: 

Até que ponto a Responsabilidade Social Empresarial, atrelada à iniciativa de 

parcerias com escolas, pode reverter na melhoria de qualidade de ensino e 

melhores oportunidades no mercado de trabalho? 

Logo surgem alguns pontos que podem ser desvendados com o 

desenvolvimento da referida pesquisa, os quais estão descritos como objetivo geral 

e objetivos específicos, configurando os pontos norteadores desta pesquisa.  

 
OBJETIVOS DA PESQUISA 

Para buscar entender as ações de responsabilidade social empresarial, 

especificamente na área da educação, de forma a responder a questão proposta, 

foram estabelecidos os seguintes objetivos: 
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OBJETIVO GERAL: 

Analisar a Responsabilidade Social Empresarial sob a ótica de parcerias com 

escolas (parceria entre a General Motors do Brasil, por meio de seu braço social - o 

Instituto General Motors e a Escola Municipal de Ensino Profª. Alcina Dantas Feijão 

da Cidade de São Caetano do Sul). 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) estudar parceria entre empresa e escola no desenvolvimento da RSE;  

b) entender os motivos que levaram a empresa e a escola a concretizar a 

parceria e suas expectativas; 

c) identificar possíveis alterações ocorridas na escola, atribuídas ao processo 

de parceria. 

 De acordo com a proposta do programa de Mestrado em Administração da 

Universidade Metodista, este trabalho segue a linha de pesquisa Gestão de Pessoas 

e Organizações, tendo seu enquadramento na questão temática: o aprendizado 

organizacional e a produção do conhecimento que se realizam por meio do 

alinhamento da organização e de suas lideranças na construção de novas 

capacidades organizacionais e do exercício da cidadania.  

 

CONTRIBUIÇÕES 

Este trabalho visa contribuir com análise dos novos cenários sociais e 

econômicos da região do grande ABC, onde a Universidade está inserida, assim, o 

município de São Caetano do Sul foi escolhido para se realizar o estudo de caso a 

ser pesquisado. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 O procedimento metodológico foi orientado pelo método de estudo de caso 

(Yin, 2005), objetivando uma pesquisa mais voltada para abordagem qualitativa, 

necessitando realizar levantamento de referenciais teóricos, bem como, proceder a 
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análise de dados coletados no Instituto GM – Empresa de Cabides e na Escola 

Municipal de Ensino Alcina Dantas Feijão, por meio de questionário aplicado a 

alunos, diretoria da escola e gestora do projeto do IGM. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta a revisão da literatura sobre o tema pesquisado com 

a finalidade de propiciar um conjunto de conhecimento conceitual teórico para o 

embasamento para a pesquisa. 

A fundamentação teórica deste trabalho discute inicialmente a importância do 

Pacto Global das Nações Unidas (compromisso mundial), na iniciativa e base para 

criação da ISO 26000 de Responsabilidade Social Empresarial. Na sequência 

analisa o que de fato vem a ser a RSE, visto que a mesma é, muitas vezes, vista 

como um conceito de guarda-chuva, que inclui a cidadania empresarial, corporativo, 

sustentabilidade, gerenciamento de stakeholders, gestão ambiental, ética nos 

negócios e desempenho social das empresas. Em seguida, apresenta o estágio da 

Responsabilidade no Brasil, posteriormente como se dá o entrosamento da RSE e o 

Marketing Social e por fim a interação da Responsabilidade Social Empresarial e a 

Educação. 

Por se tratar de um tema amplo, não se tem aqui a pretensão de esgotar a 

revisão bibliográfica sobre o tema, no entanto, buscou-se construir um arcabouço 

teórico para sustentação dos objetivos desta pesquisa.  

A seguir, são apresentados visualmente os conceitos que serão 

desenvolvidos na fundamentação teórica (elaborada pela autora). 

 

 

 

                                              Pacto Global 

                                           RSE 

                         RSE no Brasil 

         RSE e MKT Social 

RSE e Educação 

Figura 1 - Abordagens Teóricas 
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1.1 CONCEITOS BÁSICOS DE RESPONSABILIDADE GLOBAL 

Não se pode tratar de Responsabilidade Social Empresarial, sem antes 

salientar a Responsabilidade Global, ou melhor, sobre a importância do Pacto Global 

da ONU. 

O Pacto Global é um programa que foi desenvolvido pelo secretário-geral das 

Nações Unidas, Kofi Annan, lançado em 1999. O Pacto tem procurado mobilizar a 

comunidade empresarial internacional na promoção de valores fundamentais nas 

áreas de direitos humanos, relações de trabalho e meio ambiente. As empresas 

devem contribuir para a criação de uma estrutura sócia ambiental consistente que 

facilite a existência de mercados livres e aberta, além de assegurar oportunidade a 

todos para desfrutar dos benefícios da economia global. Constitui-se numa 

plataforma baseada em valores para disseminar boas práticas empresariais dentro 

de princípios universais, com transparência e diálogo. 

O referido programa propõe atuação das empresas em nível mundial em 

torno de dez princípios básicos, inspirados em declarações e princípios 

internacionais e que, por serem aceitos pela maioria dos governos, são 

considerados “universais”.  

De acordo com o site  http://www.unglobalcompact.org, a definição de Pacto 

Global é: 

Um marco para empresas comprometidas em alinhar suas operações e estratégias 
com dez princípios

3
universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, direitos 

do trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Na condição de maior iniciativa mundial 
em cidadania empresarial – com milhares de participantes em mais de 100 países 
ao redor do mundo – o Pacto Global se preocupa, primeiramente, em apresentar e 
construir a legitimidade social de empresas e mercados. Uma empresa que assina o 
Pacto Global compartilha a convicção de que práticas empresariais enraizadas em 
princípios universais contribuem para um mercado global mais estável, igualitário e 
inclusivo e ajuda na construção de sociedades prósperas (UNGLOBALCOMPACT, 
2010

4
).  

                                                           
3
1) Respeitar e proteger os direitos humanos;2) Impedir violações de direitos humanos;3) Apoiar a 

liberdade de associação no trabalho;4) Abolir o trabalho forçado;5) Abolir o trabalho infantil;6) 
Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho;7) Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios 
ambientais;8) Promover a responsabilidade ambiental;9) Encorajar tecnologias que não agridem o 
meio ambiente; 10) Combater a corrupção em todas as suas formas inclusive extorsão e propina. 

4 Disponível em: http:// http://www.unglobalcompact.org/Languages/portuguese.html#OPactoGlobal, acesso em 12 de 

outubro de 2011. 

 
 

http://www.unglobalcompact.org/
http://www.unglobalcompact.org/Languages/portuguese/dez_princípios.html
http://www.unglobalcompact.org/Languages/portuguese.html#OPactoGlobal
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Aderindo ao Pacto Global, os empresários demonstram aos empregados e à 

comunidade sua decisão de agir como cidadãos empresariais globais e 

responsáveis. A forma de assumir este compromisso é livre e varia de acordo com o 

perfil de cada empresa. Por ser instrumento promocional, não tem implicações 

legais. A empresa compromete-se a incorporar princípios. Os empregadores devem 

ter práticas que justifiquem sua adesão. 

As agências das Nações Unidas comprometidas no Comitê de Discussão do 

Pacto Global são: OIT (Organização Internacional do Trabalho), UNICEF (Fundo das 

Nações Unidas para a Infância), UNIFEM (Fundo das Nações Unidas para a Mulher) 

e PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente). O PNUD 

(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) está designado a prestar 

ajuda às agências para o exercício de atividades e projetos específicos nos países 

em desenvolvimento. 

Fora as agências das Nações Unidas e das empresas com práticas de 

interesse público, o Pacto envolve outros atores sociais como governos e ONGs. 

Esses diversos integrantes colaboram com fomento e experiências, aprimorando a 

aprendizagem do Pacto Global. 

Com mercados livres e interligados, a cidadania e a responsabilidade social 

empresarial tornam-se estratégias e práticas empresariais necessárias e desejadas 

pela sociedade. O ritmo constante do processo de globalização ampliou o debate 

internacional sobre questões sociais e ambientais. A abertura dos mercados 

promove crescimento por meio da expansão de oportunidades de negócios e da 

transparência de tecnologias e habilidades, devendo, paralelamente, proporcionar 

melhorias na saúde e segurança ocupacional, condições ambientais e qualidade de 

vida para toda a população mundial sem exclusões. 

O Pacto Global5 não é um código de conduta, instrumento regulatório ou de 

prescrição sujeito à monitoria ou auditoria. Ele não substitui ações governamentais 

efetivas, nem iniciativas voluntárias, apenas fornece estrutura complementar que 

motivam agentes a convergirem em torno de princípios de universalidade e 

legitimidade. 

                                                           
5
 Disponível no site http://www.pactoglobal.org.br/ 
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O programa visa motivar empresários e gestores de empresas a mudarem 

suas concepções e maneiras de fazer negócios. Pretende assegurar que, com um 

tratamento justo, os empregados sejam capazes de aperfeiçoar e potencializar seu 

desempenho. Além disso, o programa propõe estabelecer indicadores objetivando 

monitorar a redução dos efeitos ambientais negativos, melhorar padrões de 

qualidade, desempenho e visibilidade, essenciais para a competitividade empresarial 

moderna. 

Portanto, as empresas, ao adotarem o Pacto Global, por meio de seus 10 

princípios de forma voluntária, garantem práticas empresariais responsáveis e 

constroem paz e capital social, contribuindo para um desenvolvimento amplo e 

mercados sustentáveis. 

As diferenças entre o que vem a ser Pacto Global e o que não é estão logo 

abaixo elencadas no Quadro 2:  

Quadro 2 - O Pacto Global é... O Pacto Global não é... 

O Pacto Global é…  O Pacto Global não é … 

Uma iniciativa voluntária para promover  

desenvolvimento sustentável e boa 

cidadania corporativa. 

Uma obrigação legal. 

Um conjunto de valores baseados em 

princípios universalmente aceitos. 

Um mecanismo para monitorar o 

comportamento empresarial e obrigar 

ao cumprimento de regras. 

Uma rede de empresas e outros 

stakeholders. 

Um standard, sistema de gestão ou 

código de conduta. 

Um fórum para aprendizado e troca de 

experiências. 

Um organismo regulador ou um canal 

para relações públicas. 

 

Fonte: http://www.unglobalcompact.org/Languages/portuguese.html#OPactoGlobal 

Fica evidenciado que o Pacto Global, além de complementar as práticas de 

responsabilidade social empresarial e ser um compromisso mundial, é também 

iniciativa importante e base para a criação da ISO 26000 de RSE. 
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1.2 O QUE É RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

  A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) está atualmente no centro dos 

debates das principais economias do mundo e é praticamente inseparável do 

conceito de desenvolvimento sustentável.  

 Segundo Kliksberg (2006), a Responsabilidade Social Empresarial refere-se 

ao cumprimento da função econômica, social e ambiental que tem uma empresa, 

porém excedendo os requerimentos que estabelecem a lei e as expectativas que a 

comunidade pode ter a respeito desta. A este respeito, o autor afirma que: 

As empresas de hoje devem se envolver e atender aos novos desafios e 
exigências, no entanto, não somente ao que se refere aos clientes, mas 
também aquelas que envolvem as relações com seus próprios recursos 
humanos e o resto da sociedade. A RSE é uma figura que concebe o 
respeito aos valores éticos, às pessoas, às comunidades e ao meio 
ambiente, como estratégia integrada que aumenta o valor da empresa e, 
portanto melhora a situação competitiva da empresa (KLIKSBERG, 2006, p. 
41). 

 

 Assim, para o autor, a RSE é um conjunto de políticas, práticas e programas 

que são adotados para todas as operações de tomada de decisão empresarial. 

Para lidar com essa nova realidade, as empresas precisam preparar um 

programa de RSE que visa contribuir para o desenvolvimento da comunidade da 

qual a empresa faz parte. Assim, as empresas não somente preocupam-se com a 

rentabilidade, mas também com o desenvolvimento e bem estar da sociedade a que 

estiverem vinculadas.  

 De acordo com Instituto Ethos, o termo RSE foi citado pela primeira vez em 

1987, no relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

das Nações Unidas, o termo é definido como o modelo de desenvolvimento que 

atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. 

 Na década de 50 Howard Bowen escreveu o livro Social Responsibilities of 

the Businessman (1953), o qual é considerado o marco do entendimento e da 

sistematização da responsabilidade social das empresas. 

Segundo Howard Bowen, cuja obra é um marco no campo da 
responsabilidade Social da Empresa, as primeiras manifestações desta 
ideia surgiram no início do século, em trabalhos de Charles Eliot (1906), 
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Arthur Hakley (1907) e John Clark (1916). Tais ideias, porém, não tiveram 
maior aceitação nos meios acadêmicos e empresariais, onde deviam soar - 
considerando a época – como heresias socialistas (DUARTE; DIAS, 1985, 
p. 41). 

 Por volta dos anos 70, o economista Milton Friedman (Prêmio Nobel) em seu 

artigo “The social responsability of business is to increase its profits”, criou uma das 

controvérsias mais conhecidas até os dias de hoje, em relação à RSE, destacando 

que a única responsabilidade das empresas é a de agir dentro das regras do jogo 

capitalista, sem interferir na capacidade do mercado de alcançar o equilíbrio de bem-

estar geral. 

 Todavia, foi a partir dos anos 80 que diversas organizações começaram a 

trabalhar sistematicamente com o tema da responsabilidade social das empresas e 

a ter efetiva preocupação com o meio ambiente, tanto nos EUA quanto na Europa. 

No início dos anos 1990, Carroll (1991) sugeriu um modelo conceitual para os 

gestores de empresa sobre a RSE (Pirâmide de Responsabilidade Social 

Empresarial), sua proposta tinha como definição incluir uma variedade de 

responsabilidades dos negócios para a sociedade (constituída por quatro dimensões 

de responsabilidade: econômica, legal, ética e discricionária) e, ainda esclarecer os 

componentes de RSE que estão voltados para além da geração de lucros e 

obedecer à lei. Na figura 6, encontra-se o modelo de Carroll:  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na Pirâmide de Responsabilidade de Carroll 

Responsabilidade 
Filantrópica 

Ser um bom cidadão 
corporativo 

Contribuição com recursos para a 
melhora da qualidade de vida 

Responsabilidade 
Ética 

Ser ético Obrigação de fazer o que é correto e 
justo. Evitar o que é nocivo. 

Responsabilidade 
Legal 

Obedecer à lei 
Leis são os códigos da sociedade 

sobre o que é certo e errado. 
Praticados pelas regras do jogo. 

Responsabilidade 
Econômica 

Ser lucrativo O fundamento básico para todo o 
restante 

Figura 2 - Pirâmide de Responsabilidade de Carroll, 1991. 
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 Até hoje, o modelo conceitual de Carroll é considerado um dos modelos mais 

influentes na área da administração e acadêmica, no entanto, Carroll e Buchholtz no 

ano de 2000 aprimoraram o modelo da Pirâmide de Responsabilidade Social e em 

2003, Carroll com a ajuda do autor Schwartz resolveram realizar alguns ajustes 

devido ao modelo apresentar algumas limitações. 

Os autores iniciaram suas alterações começando pela forma de apresentação 

da estrutura da RSE, deixando de utilizar o formato de pirâmide, por sugerir uma 

hierarquia entre os graus de responsabilidades (filantrópica, ética, legal e 

econômica). Esta mudança se deu por entenderam que o topo representado pela 

responsabilidade filantrópica poderia ser interpretado como o mais importante e a 

responsabilidade econômica que está na base, como a menos significativa, o que 

vem a ser uma interpretação avessa à proposta de Carroll. Logo o modelo piramidal 

deu lugar ao diagrama de Venn (modelo aperfeiçoado de Carroll), um modelo mais 

completo no qual os três domínios se encontram em equilíbrio, utilizando círculos 

pontilhados para demonstrar as inter-relações dos três campos da RSE. 

 

 

Figura 3 - Modelo de Responsabilidade Social e Empresarial de Três Domínios. 

Fonte: Schwart e Carrol (2003, p. 509) apud Barbieri e Cajazeira (2009, p. 57). 

(iv) 
Econômico/ 
Ético 

 
(vii) 
Ético/Econômico/ 
Legal 

(v) Econômico/ 
Legal 

 

(vi) Ético/ 

Legal 
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(i) Puramente Econômico; (ii) Puramente Legal; (iii) Puramente Ético; (iv) Econômico/Ético; (v) 

Econômico/Legal; (vi) Ético/Legal; (vii) Ético/Econômico/Legal.  

Outra limitação que os autores perceberam foi a de não definirem claramente 

o que está ligado aos domínios econômico, legal e ético, deixando assim dúvidas 

sobre as atividades e motivos que estariam atrelados a cada um deles, limitando as 

possibilidades simultâneas de uso dos múltiplos domínios por parte dos 

interessados. 

A terceira limitação é o uso de uma categoria filantrópica (Responsabilidade 

Discricionária) separada, uma vez que filantropia não é considerada um dever ou 

responsabilidade das empresas, mas algo que é apenas desejável, além do que o 

dever exige (CARROLL e SCHWARTZ, 2003). 

Portanto, com o aperfeiçoamento do Modelo de Responsabilidade Social 

Empresarial de Três Domínios, fica determinado que dentro do Domínio Econômico 

ficam englobadas as atividades que têm impactos econômicos positivos, tanto direto 

quanto indireto.  Pode-se considerar como impacto direto as ações que visem ao 

aumento das vendas ou da diminuição de processos judiciais. Em relação aos 

impactos indiretos, podem-se considerar as medidas que se destinem a aumentar a 

moral dos trabalhadores ou ações para elevar a reputação da empresa.  

O Domínio Legal refere-se à receptividade da empresa às expectativas legais 

da sociedade determinadas pela jurisdição a que está obrigada. Este domínio está 

detalhado em três grandes categorias: (1) cumprimento da lei, (2) medidas para 

evitar o litígio civil, e (3) medidas de antecipação às mudanças da Lei. 

(1) O cumprimento da Lei se dá por ações organizacionais: 

Passiva ou acidental: a empresa faz o que deseja e acidentalmente atende a 

lei. 

Restrita: a empresa é legalmente compelida a fazer alguma coisa em função 

da lei, que de outro modo não faria. 

(2) Medidas para evitar o litígio civil e comportamentos negligentes: 

Pode-se dar por intermédio de ações voltadas ao encerramento da produção 

de produtos perigosos ou de atividades prejudiciais ao meio ambiente. 
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(3) Medidas de antecipação às mudanças da Lei: 

São ações que antecipam as mudanças das leis, como: retirar um produto de 

mercado, quando este estiver sendo sinalizado como prejudicial ao ser humano.  

O domínio ético refere-se à responsabilidade da empresa diante das 

expectativas da população em geral. Barbieri e Cajazeira (2009) descrevem os três 

padrões éticos adotados: 

(1) convencional: Elaboração e aplicação de códigos formais de ética na 

empresa. 

(2) consequencialista ou teleológico: O julgamento das ações por suas 

consequências – Verificação dos benefícios líquidos. 

(3) deontológico: O estudo das noções de obrigação e dever como motivos 

das ações sociais desenvolvidas. 

Percebe-se que o conceito de RSE não se esgota na abordagem do mesmo. 

No mundo empresarial, seguem-se muitas vezes abordagens diferentes das 

apresentadas até aqui, no entanto, complementares.  

Com a finalidade de explorar as diferenças e semelhanças da RSE, Dahlsrud 

(2006) realizou uma extensa revisão da literatura com o intuito de categorizar as 

definições sobre RSE e chegou a cinco dimensões básicas: ambiental, social, 

econômica, stakeholders e voluntariado, conforme o Quadro 3 a seguir: 



37 
 

 

Quadro 3 - Cinco Dimensões da RSE. 

 

Fonte: Dahlsrud (2006, p.4). 

Dahlsrud (2006), ao final de sua revisão, chegou à conclusão de que as 

empresas tomam decisão de se comprometer com questões sociais e ambientais e 

vão além das obrigações legais.  

Entretanto, o conceito da RSE está intrinsicamente relacionado à ética e à 

maneira de gerir os negócios e deve estar presente nas decisões diárias que podem 

causar interferências no meio ambiente, na sociedade e até mesmo no futuro dos 

próprios negócios, assim, somente poderá haver ética nos negócios quando as 

decisões de interesse de determinada empresa também respeitem os direitos, 

daqueles que podem ser afetados.  

A responsabilidade social empresarial implica em: 

parceria efetiva com clientes e fornecedores, gerando produtos de 
qualidade e assegurando durabilidade, confiabilidade e preços competitivos. 
Supõe contribuições para o desenvolvimento da comunidade (via projetos 
que aumentem o seu bem estar), além de investimentos em pesquisa 
tecnológica para inovar processos e produtos, e para melhor satisfazer os 
clientes ou usuários. Exige a conservação do meio ambiente através de 
intervenções não predatórias (consciência da vulnerabilidade do planeta) e 
através de medidas que evitem externalidades negativas. Requer 
desenvolvimento profissional dos trabalhadores e participação deles em 
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decisões técnicas, inversões em segurança do trabalho, em melhores 
condições de trabalho e em benefícios sociais. Prescreve a não 
discriminação e o tratamento equânime para as muitas categorias sociais 
que habitam as organizações (SROUR, 1998, p.48). 

 

Pode-se então concluir que a Responsabilidade Social Empresarial para a 

maioria dos autores (CARROL, 1991; SROUR, 1998; MELO NETO E FROES, 2001; 

KLIKSBERG, 2006;), pode ser definida como um conjunto de iniciativas:  

a) Que preconizam o desenvolvimento de negócios sustentáveis, tanto do 

ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social e ambiental.  

 b) De caráter voluntário.  

 c) Voltadas aos seus diferentes públicos ou “partes interessadas”.  

 d) Focalizadas na dimensão ética de suas relações com esses públicos, bem 

como na qualidade dos impactos da empresa sobre a sociedade e o meio                          

ambiente. 

Para uns, é tomada como uma responsabilidade legal ou obrigação social; 
para outros, é o comportamento socialmente responsável em que se 
observa a ética, e para outros ainda, não passa de contribuições de 
caridade que a empresa deve fazer. Há também os que admitem que a 
responsabilidade social é, exclusivamente, a responsabilidade de pagar 
bem aos empregados e dar-lhes bom tratamento. Logicamente, 
responsabilidade social das empresas é tudo isto, muito embora não seja 
somente estes itens isoladamente (OLIVEIRA, 1984, p. 4). 

Conforme Melo Neto e Froes (2001), as empresas socialmente responsáveis 

tendem a se destacar das demais em função do seu padrão de comportamento 

ético-social, demonstrando comprometimento com a comunidade local e com seus 

funcionários por meio de ações sociais cujo principal objetivo não é o marketing, 

mas o desenvolvimento local.    

 Assim, equipara-se uma empresa que pretende oferecer para os seus 

concorrentes e consumidores, um produto ou serviço de alta qualidade até então 

não oferecido pelo mercado, sem se preocupar com as questões éticas ao 

desenvolver nesta atividade de produção a contaminação das águas de um córrego 

ou rio, provocando grandes alterações no meio ambiente. 

 Portanto, a transparência se faz presente no conceito que muito tem a ver 

com ética. A falta dela pode fazer com que a empresa omita informações relevantes 
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sobre os produtos ou serviços que poderão comprometer a responsabilidade da 

empresa. Desta forma, a maneira como as empresas realizam seus negócios 

priorizando suas tomadas de decisões embasadas nos relacionamentos com todos 

os públicos com os quais estão envolvidos, pode configurar como Responsabilidade 

Social Empresarial.      

 No entanto, o movimento pela Responsabilidade Social Empresarial não pode 

ser banalizado e servir, por exemplo, para lustrar o nome e a imagem de empresas 

que não têm uma gestão socialmente responsável. Por isso as empresas devem dar 

peso equivalente tanto aos seus indicadores financeiros e econômicos quanto aos 

de responsabilidade social. Elas não devem se preocupar somente com o seu 

próprio bem-estar, mas também com o da sociedade, pois, com a sociedade 

deteriorada, poucas empresas sobrevivem. 

 No quadro 3, destacam-se alguns eventos que contribuíram para a 

configuração do contexto histórico da Responsabilidade Social, de acordo com 

pesquisa realizada por Resch, (2011). 
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Fonte:Resch (2011). 

Quadro 4-Panorama do contexto histórico da Responsabilidade Social 
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1.3 DIRETRIZES SOBRE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Set/02 - Conselho da ISO cria Strategic Advisory Group (SAG) para 
aprofundar o assunto (RSE). 

Jun/04 - ISO decide pela normalização. 

Jan/05 - Iniciam os trabalhos do GT de RS da ISO: ABNT/ SIS. 

Mar/05 – I Reunião Internacional 
Salvador, Brasil (07-11 de março de 2005). 

Set/05 – II Reunião Internacional 
Bangkok, Tailândia (26-30 de setembro de 2005). 

Mai/06 – III Reunião Internacional 
Lisboa, Portugal (15-19 de maio de 2006). 

Jan/07 – IV Reunião Internacional 
Sidney, Austrália (29 de janeiro – 2 de fevereiro de 2007). 

Nov/07 – V Reunião Internacional 
Viena, Áustria (05-09 de novembro de 2007). 

Set/08 – VI Reunião Internacional 
Santiago, Chile (01-05 de setembro de 2008). 

Mai/09 – VII Reunião Internacional 
Quebec, Canadá (18-22 de maio de 2009). 

Mai/10 - VIII Reunião Internacional 
Copenhague, Dinamarca (17-21 de maio de 2010). 

Dez/10 – Publicação da ISO 26000. 
 

A ISO 26000 foi organizada pelo Grupo de Trabalho de Responsabilidade Social 

(ISSO/TMB WG SR) e desenvolvida por um processo multi-stakeholder (visões 

nacionais + visões de stkh + visão das D-Liaisons =>consenso = ausência de 

oposição justificada  unanimidade  maioria) que arbacou450 especialistas, 

representando seis diferentes grupos de partes interessadas (indústria, 

consumidores, governo, organizações não governamentais, trabalhadores, pesquisa 

e outros) de mais 99 países e 42 organizações internacionais. 

A norma buscou encontrar equilíbrio entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, bem como o equilíbrio entre gêneros na elaboração dos grupos, 
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no entanto, devido a limitações de disponibilidade de recursos e necessidade de 

conhecimento do idioma inglês não se conseguiu um equilíbrio total e equitativo das 

partes interessadas.  

As Diretrizes sobre Responsabilidade Social foram publicadas no dia 1º de 

novembro de 2010 por meio da Norma Internacional ISO 26000, com seu 

lançamento ocorrido em Genebra, Suíça. Dias depois, (8 de dezembro de 2010), a 

norma foi lançada no Brasil em evento promovido pela FIESP, em São Paulo.  

Organizações em todo o mundo, assim como suas partes interessadas, estão se 

tornando cada vez mais cientes da necessidade de assegurar ecossistemas 

saudáveis, boa governança organizacional e igualdade social, consequentemente 

acabam usufruindo dos benefícios do comportamento socialmente responsável, 

como: 

 vantagem competitiva; 

 capacidade de atrair e manter trabalhadores, sócios e clientes; 

 elevação da reputação; 

 manutenção do moral,compromisso e da produtividade dos empregados; 

 percepção de investidores, proprietários, doadores, patrocinadores e da 

comunidade financeira; 

 relação com empresas, governos, a mídia, fornecedores, organizações pares, 

clientes e a comunidade em que atua. 

Segundo a ISO 26000:2010, a responsabilidade social se expressa pelo desejo e 

pelo propósito das organizações em incorporarem considerações socioambientais 

em seus processos decisórios e a responsabilizar-se pelos impactos de suas 

decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente. Isso implica um 

comportamento ético e transparente que contribua para o desenvolvimento 

sustentável, que esteja em conformidade com as leis aplicáveis e seja consistente 

com as normas internacionais de comportamento. Também implica que a 

responsabilidade social esteja integrada em toda a organização e praticada em suas 

relações e leve em conta os interesses das partes interessadas.  

A norma obtêm orientações para todos os tipos de organização, independente de 

seu porte ou localização e como nem todas as partes da norma têm a mesma 
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utilidade para todos os tipos de organizações, fica sob a responsabilidade de cada 

empresa identificar entre os temas centrais (governança organizacional, direitos 

humanos, práticas trabalhista, meio ambiente, práticas leais de operação, questões 

relativas aos consumidores, envolvimento com a comunidade e seu 

desenvolvimento), quais questões são relevantes e significativas para serem 

elaboradas por meio de suas considerações e por meio do diálogo com as partes 

interessadas. 

A norma aborda os seguintes conteúdos: 

 conceitos, termos e definições referentes à responsabilidade social;  

 histórico, tendências e características da responsabilidade social;  

 princípios e práticas relativas à responsabilidade social;  

 os temas centrais e as questões referentes à responsabilidade social;  

 integração, implementação e promoção de comportamento socialmente 

responsável em toda a organização e por meio de suas políticas e práticas 

dentro de sua esfera de influência;  

 identificação e engajamento de partes interessadas; 

 comunicação de compromissos, desempenho e outras informações referentes 

a responsabilidade social. 

Não se pode esquecer que a ISO 26000:2010 é uma norma de diretrizes e de 

uso voluntário, portanto ela não visa, nem é apropriada a fins de certificação, assim 

havendo este certificado, constituirá em declaração falsa e incompatível com o 

propósito da norma. 

 

1.4 OS SETE PRINCÍPIOS E TEMAS CENTRAIS DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Ao abordar e praticar a responsabilidade social chega-se ao objetivo mais 

amplo da organização que é maximizar sua contribuição para o desenvolvimento 

sustentável. Dentro desse objetivo, apesar de não haver uma lista definitiva de 

princípios da responsabilidade social, a norma ISO 26000:2010 recomenda que as 

organizações respeitem os sete princípios descritos abaixo: 
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1) Accountability: Ato de responsabilizar-se pelas consequências de suas 

ações e decisões, respondendo pelos seus impactos na sociedade, na 

economia e no meio ambiente, prestando contas aos órgãos de 

governança e demais partes interessadas declarando os seus erros e as 

medidas cabíveis para remediá-los. 

2) Transparência: Fornecer às partes interessadas de forma acessível, 

clara, compreensível e em prazos adequados todas as informações sobre 

os fatos que possam afetá-las.  

3) Comportamento ético: Agir de modo aceito como correto pela sociedade 

- com base nos valores da honestidade, equidade e integridade, perante 

as pessoas e a natureza - e de forma consistente com as normas 

internacionais de comportamento. 

4) Respeito pelos interesses das partes interessadas (Stakeholders): 

Ouvir, considerar e responder aos interesses das pessoas ou grupos que 

tenham um interesse nas atividades da organização ou por ela possam ser 

afetados. 

5) Respeito pelo Estado de Direito: O ponto de partida mínimo da 

responsabilidade social é cumprir integralmente as leis do local onde a 

organização está operando. 

6) Respeito pelas Normas Internacionais de Comportamento: Adotar 

prescrições de tratados e acordos internacionais favoráveis à 

responsabilidade social, mesmo que não haja obrigação legal. 

7) Direito aos humanos: Reconhecer a importância e a universalidade dos 

direitos humanos, cuidando para que as atividades da organização não os 

agridam direta ou indiretamente, zelando pelo ambiente econômico, social 

e natural. 

O escopo da RSE aborda os seguintes temas centrais: 



45 
 

 

Quadro 5 - Visão Geral, Contexto de RSE e Princípios dos Temas Centrais. 

Visão Geral Contexto de RSE. Princípio

1
Governança 

Organizacional

É o sistema pelo qual a organização toma e

implementa decisões na busca de seus

objetivos. O sistema de governança varia,

dependendo do porte e tipo da organização e

do contexto ambiental, econômico, político,

cultural e social em que opera. Eles são

dirigidos por uma pessoa ou grupo de pessoas

e têm autoridade e responsabilidade na busca

dos objetivos da organização.

Tem a característica especial de ser tanto um

tema central sobre o qual as organizações devem

atuar como um meio de aumentar sua

capacidade de implementar um comportamento

socialmente responsável em relação aos outros

temas centrais.

Prestação de contas,

transparência, comportamento

ético, respeito pelos interesses

das partes interessadas e respeito

pelo estado de direito na tomada e

implementação de decisões.

2
Direitos 

Humanos

Os direitos humanos são os direitos básicos

conferidos a todos os seres humanos pelo fato

de serem humanos. Há duas grandes

categorias de direitos humanos. A primeira

categoria refere-se a direitos civis e  políticos e 

inclui direitos como o direito à vida e à

liberdade, igualdade perante a lei e liberdade

de expressão. A segunda categoria refere-se a

direitos econômicos, sociais e culturais e

inclui direitos como o direito ao trabalho, o

direito à alimentação, o direito à saúde, o

direito à educação e o direito à seguridade

social.

Os Estados têm o dever e a responsabilidade de

respeitar, proteger, cumprir e concretizar os

direitos humanos. As organizações têm a

responsabilidade de respeitar os direitos

humanos, inclusive em sua esfera de influência.

O reconhecimento e o respeito pelos direitos

humanos são amplamente considerados como

essenciais para o estado de direito, para

conceitos de justiça e equidade social, e como a

base subjacente à maioria das instituições

essenciais das sociedades, tais como o sistema

judiciário.

Os direitos humanos são

inerentes, inalienáveis, universais,

indivisíveis e interdependentes.

3
Práticas 

Trabalhistas

As práticas trabalhistas de uma organização

incluem todas as políticas e práticas

referentes ao trabalho realizado dentro, para

ou em nome da organização.

A geração de empregos, assim como salários e

outras remunerações pagas por trabalho realizado 

estão entre as contribuições econômicas e

sociais mais importantes de uma organização. O

trabalho significativo e produtivo é um elemento

essencial no desenvolvimento humano; os

padrões de vida melhoram por meio de um

emprego pleno e seguro. Sua ausência é uma

causa primordial de problemas sociais. As

práticas trabalhistas têm um grande impacto no

respeito pelo estado de direito e no senso de

justiça presente na sociedade: práticas

trabalhistas socialmente responsáveis são

essenciais para a justiça, a estabilidade e a paz

social.

Um princípio fundamental na

Declaração da Filadélfia de 1944

da OIT é que o trabalho não é uma

mercadoria. Isso significa que os

trabalhadores não deveriam ser

tratados como um fator de

produção e sujeitos às mesmas

forças de mercado que se aplicam

às mercadorias. A vulnerabilidade

inerente dos trabalhadores e a

necessidade de proteger seus

direitos básicos estão refletidas na

Declaração Universal dos Direitos

Humanos e no Pacto Internacional

dos Direitos Econômicos, Sociais

e Culturais. Os princípios

envolvidos incluem o direito de

todos a ganhar seu sustento

através de um trabalho livremente

escolhido e o direito a condições

de trabalho justas e favoráveis.

4 Meio ambiente

As decisões e atividades da organização

invariavelmente têm um impacto no meio

ambiente independentemente de onde esteja

localizada. Esses impactos podem estar

associados ao uso por parte da organização

de recursos vivos e não vivos, a localização de

suas atividades, a geração de poluição e

resíduos e as implicações de suas atividades,

produtos e serviços nos habitats naturais.

Para reduzir seus impactos ambientais,

recomenda-se que a organização adote uma

abordagem integrada que leve em

consideração as implicações econômicas e

socioambientais mais amplas de suas

decisões e atividades. 

A sociedade está enfrentando muitos desafios

ambientais, entre os quais exaustão dos recursos 

naturais, como poluição, mudanças climáticas,

destruição de habitats, extinção de espécies e

colapso de ecossistemas como um todo, assim

como a degradação da ocupação rural e urbana

pelos homens. À medida que a população

mundial cresce e o consumo aumenta, essas

mudanças estão se tornando ameaças

crescentes à eliminar volumes e padrões de

consumo e produção insustentáveis e assegurar

que o consumo de recursos por pessoa se torne

sustentável. As questões ambientais em nível

local, regional e global estão inter-relacionadas.

Enfrentá-las exige uma abordagem abrangente,

sistemática e coletiva.

Recomenda-se que a organização

respeite e promova os seguintes

princípios ambientais:

responsabilidade ambiental,

abordagem preventiva, gestão de

risco ambiental, o poluidor paga.
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5
Práticas leais de

operação

As práticas leais de operação referem-se a

uma conduta ética nos negócios da

organização com outras organizações e

indivíduos. Elas incluem relações entre

organizações e órgãos públicos, assim como

entre organizações e seus parceiros,

fornecedores, empresas terceirizadas,

concorrentes e as associações de que são

membros.

As questões referentes a práticas leais de

operação surgem nas áreas de combate à

corrupção, envolvimento responsável na esfera

pública, concorrência leal, comportamento

socialmente responsável na relação com

outras organizações e respeito pelos direitos

de propriedade.

Na área de responsabilidade social, as práticas

leais de operação referem-se à maneira como a

organização

usa suas relações com outras organizações para

promover resultados positivos. Os resultados

positivos

poderão ser obtidos ao exercer liderança e

promover a adoção de responsabilidade social de

forma mais

ampla em toda a sua esfera de influência.

O comportamento ético é

fundamental para o

estabelecimento e sustentação de

relações legítimas e produtivas

entre organizações. Portanto, a

observância, a promoção e o

encorajamento de normas de

comportamento ético estão

implícitos em todas as práticas

leais de operação. Evitar a

corrupção e praticar o envolvimento

político responsável depende do

respeito pelo estado de direito,

adesão a normas éticas, prestação

de contas e transparência.

Concorrência leal e respeito pelos

direitos de propriedade não

poderão ser atingidos se as

organizações não lidarem umas

com as outras de forma honesta,

equitativa e com integridade.

6

Questões 

relativas ao

consumidor

As organizações que oferecem produtos e

serviços aos consumidores, assim como a

outros clientes, têm responsabilidades para

com esses consumidores e clientes.

As responsabilidades incluem fornecer educação

e informações precisas, usar informações de

marketing e processos contratuais justos,

transparentes e úteis, e promover o consumo

sustentável. Elas também envolvem minimizar

riscos decorrentes do uso de produtos e serviços

por meio de procedimentos de design, fabricação,

distribuição, prestação de informações, serviços

de suporte e recall. Muitas organizações coletam

ou trabalham com informações pessoais e têm

responsabilidade de proteger a segurança das

informações e a privacidade dos consumidores.

Há uma série de princípios que

devem orientar as práticas

socialmente responsáveis em

relação aos consumidores

(princípios extraídos dos oito

direitos do consumidor que formam

a base das Diretrizes das Nações

Unidas para a Proteção do

Consumidor): satisfação de

necessidades básicas, segurança,

ser informado, escolher, ser ouvido, 

indenização, educação para o

consumo, um ambiente saudável.

Hà mais alguns princípios

adicionais: respeito pelo direito à

privacidade, abordagem preventiva,

promoção da igualdade de gêneros

e autonomia das mulheres e

promoção de design universal.

7

Envolvimento 

com a

comunidade e

seu 

desenvolvimento

É amplamente aceito hoje em dia que as

organizações devem ter um relacionamento

com as comunidades onde operam. Esse

relacionamento pode se basear no

envolvimento com a comunidade para

contribuir com o seu desenvolvimento. O

envolvimento comunitário, seja individualmente

ou por meio de associações visando melhorar

o bem público, ajuda a fortalecer a sociedade

civil. As organizações que se engajam de

maneira respeitosa com a comunidade e suas

instituições refletem e reforçam valores

democráticos e cívicos. 

A contribuição da organização para o

desenvolvimento da comunidade poderá ajudar a

promover um maior nível de bem estar na

comunidade. O desenvolvimento, entendido de

uma maneira ampla, é a melhoria na qualidade de

vida de uma população. O desenvolvimento da

comunidade não é um processo linear. É um

processo de longo prazo em que interesses

diferentes e conflitantes estarão presentes. O

desenvolvimento da comunidade é, portanto, o

resultado de aspectos sociais, políticos,

econômicos e culturais e depende das

características das forças sociais envolvidas. As

partes interessadas da comunidade podem ter

interesses diferentes, até mesmo conflitantes. É

necessário compartilhar as responsabilidades

para promover o bem estar da comunidade como

um objetivo comum. As principais áreas de

desenvolvimento da comunidade com que a

organização poderá contribuir incluem a geração

de emprego através da expansão e diversificação

das atividades econômicas e do desenvolvimento

tecnológico. Ela também poderá contribuir por

meio de investimentos sociais em geração de

riqueza e renda através de iniciativas de

desenvolvimento econômico; expansão de

programas de educação e capacitação;

preservação cultural; e prestação de serviços de

saúde à comunidade. 

Recomenda-se que a organização 

considere os seguintes princípios 

específicos ao envolvimento 

comunitário e ao desenvolvimento: 

abordar o envolvimento comunitário 

e o desenvolvimento considerando-

se parte da comunidade e não algo 

separado dela; reconhecer e 

respeitar os direitos dos membros 

da comunidade a tomar decisões 

em relação a ela e buscar, 

conforme decidirem, maneiras de 

maximizar seus recursos e 

oportunidades; reconhecer e 

respeitar as características e a 

história da comunidade ao interagir 

com ela; e reconhecer o valor de 

trabalhar em parceria, apoiando a 

troca de experiências, recursos e 

esforços.  

Fonte: Adaptado da Norma ISO 26000 pela autora.  
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Os temas centrais são inter-relacionados e complementares, porém a 

natureza da governança organizacional se destaca em relação aos demais temas, 

uma vez que a eficácia da governança organizacional permite à organização agir 

sobre outros temas em questões centrais e implementar os sete princípios descritos 

acima.  
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Figura 4 - Visão Esquemática da ISO 26000. 

Fonte: Adaptado da Norma ISO 2600 pela autora. 
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1.5 O ESTADO E A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A norma ISO 26000 não fornece orientação sobre o que deveria estar sujeito a 

requisitos legais e nem aborda questões que somente podem ser resolvidas 

adequadamente por meio de instituições políticas, visto que, somente o Estado tem 

o poder de criar leis e aplicá-las.  

O papel do Estado é essencial para garantir a aplicação de leis e normas de 

forma a promover uma cultura de cumprimento às leis. No entanto, as organizações 

governamentais, como quaisquer outras organizações, poderão usar a Norma 

Internacional para informar suas políticas, decisões e atividades relacionadas à 

responsabilidade social. Os governos podem auxiliar as organizações em seus 

esforços para atuarem de forma socialmente responsável, entretanto a promoção da 

responsabilidade social das organizações não é nem pode ser um substituto para o 

exercício efetivo dos deveres e responsabilidades do Estado. 

Percebe-se, portanto, que o funcionamento adequado do Estado é indispensável 

para o desenvolvimento sustentável. 

 

1.6 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL NO BRASIL 

A partir de 1967, começaram a surgir no Brasil publicações de livros e artigos 

sobre os termos voltados (filantropia empresarial, cidadania participativa, 

investimento social, ação social empresarial, participação social ou comunitária da 

empresa, cidadania empresarial) para a Responsabilidade Social Empresarial, 

assim, pode-se considerar que o assunto é atual e pode ser bem explorado.  

O termo responsabilidade social ganhou visibilidade na mídia no final da 

década de 1990, quando também começou a ser incorporado no vocabulário 

corporativo no país.  

Em 1996, por meio do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, 

fundado por Herbert de Souza (Betinho), iniciaram-se as primeiras manifestações de 

engajamento social (empresários, comunidade, meios de comunicação, políticos), 

para enfrentar a pobreza e as desigualdades, iniciando assim campanhas contra a 

fome.  



50 
 

 

Neste período, a ideia e a publicação do Balanço Social surgiram e 

começaram a se destacar no meio empresarial.  

 Em 1998, foi criado o Instituto Ethos (uma organização sem fins lucrativos), 

caracterizada como Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), 

que elaborou material para ajudar as empresas a compreenderem e incorporarem o 

conceito de responsabilidade social no dia a dia de sua gestão. 

Hoje no Brasil, a RSE é amplamente discutida nos meios empresariais e 

acadêmicos e seus defensores garantem que o engajamento em ações de 

responsabilidade social é uma condição sine qua non para construir e consolidar a 

marca da empresa, representando um investimento para a sustentabilidade e o 

sucesso em longo prazo. 

  No entanto, apesar da RSE estar ganhando seu espaço, percebe-se que o 

Brasil econômico continua distante do Brasil social e para tanto, para conseguir 

amenizar esta distorção, se faz necessário discutir as práticas e o conceito sobre 

responsabilidade social das empresas e sua formação de concepção junto às 

organizações brasileiras, principalmente no tocante as parcerias na educação. 

Afinal, uma sociedade e uma economia fortes não são possíveis sem cidadãos 

educados, habilitados, competentes e envolvidos.  

 

1.7 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL E A INTERFACE COM O MARKETING 

SOCIAL 

 Sabe-se o quanto é importante que as questões sociais não estejam díspares 

das questões econômicas e para tanto a educação é uma embreagem para esta 

alavancagem. A responsabilidade social empresarial vem crescendo a cada dia no 

Brasil, talvez pela falta de credibilidade do governo na resolução dos problemas 

sociais, no entanto, é interessante questionar o que faz com que as empresas 

direcionem seus olhares para esta questão e principalmente para a escola pública. 

 As empresas que adotam políticas socialmente responsáveis não porque são 

caridosas, mas sob pressões cidadãs, pretendem sabiamente preservar sua 

reputação, pois assim asseguram a própria perpetuação. 
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A responsabilidade social agrega valor à marca, fortalece os vínculos 

comerciais e sociais da empresa, gera valor e longevidade aos negócios, além de 

ser fator de motivação para os funcionários (ASHLEY, 2002).  

Seguindo o mesmo pensamento de Ashley, Lourenço (2003) destaca os 

impactos positivos ou negativos na implantação ou não de uma postura socialmente 

responsável, conforme apresentado no quadro a seguir. 

Quadro 6 - Perdas e Ganhos x Benefícios da Responsabilidade Social. 

Perdas Ganhos/Benefícios 

* Enfraquecimento e boicote à marca, 
com isso gerando imagem negativa da 
empresa e a diminuição de vendas. 

* Fortalecimento da imagem da 
empresa e fidelidade à marca e ao 
produto da empresa. 

* Queda das ações e afastamento dos 
investidores, pela desvalorização da 
empresa no mercado e na sociedade. 

* Investimento pelos acionistas e 
potenciais investidores pela valorização 
da empresa na sociedade e no 
mercado. 

* Publicidade negativa, advinda da 
mídia de denúncias e propagandas 
contrárias às ações da empresa. 

* Retorno publicitário, advindo da 
geração de mídia espontânea. 

* Pagar multas e indenizações, 
ocasionadas por danos ao meio 
ambiente; danos físicos ou morais aos 
funcionários e consumidores. 
Desobediência às leis e escândalos 
econômicos e políticos. 

* Credibilidade com a sociedade pelas 
mudanças comportamentais. 

* Insatisfação ou desmotivação dos 
empregados pela maior exploração. 

* Produtividade dos funcionários, pela 
motivação recebida pela empresa. 

Fonte: Lourenço (2003, p.110) 

 De acordo com o código de ética do GIFE (Grupo de Institutos, fundações e 

Empresas): 

As práticas de investimento social são de natureza distinta e não devem ser 
confundidas, nem usadas como ferramentas de comercialização de bens 
tangíveis e intangíveis (fins lucrativos), por parte da empresa mantenedora, 
como são, por exemplo, marketing, promoção de vendas ou patrocínio, bem 
como políticas e procedimentos de recursos humanos, que objetivam o 
desenvolvimento e o bem estar da própria força de trabalho, portanto no 
interesse da empresa (Código de Ética GIFE, p.1). 

 

Neste caso, admite-se que seus associados esperem como subproduto de 

seu investimento social um maior valor agregado para sua imagem. Por 

conseguinte, parece ser consensual que, no mundo dos negócios, ser diferente e 

competitivo é participar de ações sociais, ou seja, fazer o “bem”, pois assim a 
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organização será reconhecida pela sua atuação na área social ganhando confiança, 

respeito e admiração dos consumidores. 

Atualmente, consumidores e investidores levam em conta a imagem 

institucional das empresas. Caso não atendam às expectativas, perdem clientes. 

Quando socialmente responsáveis, as empresas caminham visando à participação 

da sociedade e têm melhores condições de abrir novos mercados. O respeito a 

princípios fundamentais no trabalho é essencial também para assegurar o apoio das 

principais organizações de trabalhadores aos processos de abertura e integração 

econômica. 

As pressões da competitividade, decorrentes da globalização, levam a 

empresa a mudarem políticas e práticas de administração de recursos humanos. 

Grandes empresas, ao elaborarem políticas de gestão de pessoal, devem levar em 

conta os direitos de livre associação e de negociação, visando eliminar o trabalho 

infantil, o trabalho forçado e obrigatório e a discriminação. Esses princípios são 

alicerces da administração no desenvolvimento de uma estrutura de recursos 

humanos socialmente responsáveis e de um clima de relações de trabalho propício 

à cooperação e inovação em áreas essenciais no sentido de obter melhorias 

sustentáveis de competitividade. 

Buscar entender essas ações, identificar seus interesses, confrontando-os 

com o incentivo dado pelo governo, é o norte para confecção deste trabalho. 

 

1.8 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL E A EDUCAÇÃO 

Sabe-se que no Brasil, a educação ainda carece de muito mais do que até o 

momento as esferas públicas têm realizado. A sociedade clama por escolas 

melhores; pais, professores e alunos reclamam da qualidade do ensino, conteúdo e 

principalmente da ausência de condições saudáveis de convivência que 

proporcionem um aprendizado construtivo e transformador.  

O modelo atual assemelha-se em muito com a educação bancária expressa 

por Paulo Freire que critica tal configuração padrão: 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz „comunicados‟ e depósitos que 
os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e 
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repetem. Eis aí a concepção „bancária‟ da educação, em que a única 
margem de ação que se oferece aos educando é a de receberem os 
depósitos, guardá-los, e arquivá-los. Margem para serem colecionadores ou 
fichadores das coisas que arquivam. No fundo, porém, os grandes 
arquivados são os homens, nesta (na melhor das hipóteses) equivocada 
concepção “bancária” da educação. Arquivados, porque, fora da busca, fora 
da práxis, os homens não podem ser. Educador e educandos se arquivam 
na medida em que, nesta destorcida visão da educação, não há 
criatividade, não há transformação não há saber. Só existe saber na 
invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que 
os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros. Busca 
esperançosa também. (FREIRE, 1987, p. 33) 

Ainda segundo o raciocínio de Freire (1987) pode-se afirmar que a educação 

exerce um papel fundamental no processo de libertação do indivíduo. A concepção 

bancária da educação é apresentada com instrumento alienante do individuo, 

classificando-o como um mero “repositório de conteúdos” responsável por 

armazenar, arquivar e repetir o que foi transmitido.  (FREIRE, 1987). 

Tal constatação denominada por Freire (1987) de “educação bancária” ainda 

está presente no país, representando um grande obstáculo a ser superado. No 

entanto, este desafio tem sido enfrentado por ações sociais, fruto de parcerias 

público-privadas que têm gerado resultados e benefícios à coletividade. Assim, este 

trabalho, analisou a parceria da General Motors e da Escola Municipal de Ensino 

Alcina Dantas Feijão, que vem quebrando o paradigma da educação que pressupõe 

a verticalidade na relação educador-educando que leva a reprodução do saber. A 

parceria da GM e da Escola oportuniza o estudo de práticas educativas que podem 

ser potencialmente centradas na Pedagogia Freireana que tem a educação como 

prática libertadora (ao invés de uma educação retrógada e obtusa), utilizando os 

quatros pilares da educação definidas pela UNESCO: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. 

Nas décadas de 1970 e 1980, vários estudiosos, entre eles Paulo Freire 
(1970), já faziam a crítica aos modelos tradicionais de currículo que, em 
nome de uma pseudoneutralidade, atuavam no sentido de reproduzir a 
sociedade capitalista. Para estes autores a escola transmite a ideologia dos 
grupos ou classes dominantes através de seu currículo, que privilegia os 
conhecimentos e a cultura das classes dominantes em detrimento dos 
conhecimentos e da cultura das classes dominadas. Um currículo que não 
se pergunta sobre o papel da escola na transformação da sociedade, mas 
que ao contrário, preocupa-se em como fazer a sociedade funcionar, em 
como preparar para o mercado de trabalho. Os dados onde os 
respondentes reconhecem o predomínio da dimensão técnica em 
detrimento de outras dimensões fazem pensar que o sistema capitalista tem 
conseguido se impor nas escolas através dos currículos (ALVES, 2007, p. 
7). 
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Na educação com prática libertadora, a realidade é inserida no contexto 

educativo, valorizando assim o diálogo, a reflexão e a criatividade do educando. 

(Freire, 1987) 

Portanto, quando toda a sociedade trabalha de forma conjunta para melhorar 

a educação, todos são beneficiados. As escolas ganham com o aumento de 

disposição entre os professores, devido ao fato de os pais darem mais credibilidade 

e consideração aos mestres e a imagem da escola junto à comunidade é modificada 

para melhor. Os empresários se beneficiam com o desenvolvimento da comunidade 

e passam a contar com uma força de trabalho mais qualificada e os alunos se 

beneficiam por meio de um melhor aprendizado.  

Neste contexto, percebe-se a valorização do conhecimento como fonte de 

orientação do progresso da sociedade, consequentemente é necessária a 

administração racional deste conhecimento, sua geração, difusão e aplicação, 

promovendo a educação no centro das preocupações das políticas públicas e dos 

projetos privados, garantindo a democracia e maior inclusão social e competitividade 

global. A este respeito: 

[...] el conocimiento es visto como el mecanismo fundamental por médio del 
cual a empresa, la nación o la región adquieren su capacidad de generar, 
procesar y aplicar eficientemente la información que se transforma em 
conocimiento (knowledge). Así, se desplaza la idea de que una economia 
sólo puede generar riqueza mediante el capital físico, ya que ahora la base 
de cualquier economía es el capital intangible y el capital humano em 
suversión contemporânea del término (Garcia, 2003, p. 126).   
 

Portanto, observa-se que a escola é reconhecida com uma peça importante 

na engrenagem social, e desta forma, mudando a escola estar-se-á alterando 

também a sociedade.  

A observação acima compartilha com o texto de Paulo Freire: Terceira carta 

do assassinato de Galdino Jesus dos Santos – índio pataxó: “se a educação sozinha 

não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda” (Freire, 2000, p. 

31). 
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2 METODOLOGIA 

De acordo com o Flick (2009, p.16) a “pesquisa qualitativa chegou à idade 

adulta”, pois o número de publicações e a ampliação deste tipo de investigação em 

vários campos demonstram a preocupação por questões de qualidade. 

Assim, para conduzir esta pesquisa, propõe-se uma investigação de cunho 

qualitativo, com a realização de um estudo sobre os temas: responsabilidade social 

empresarial e seus contornos. 

Para o desenvolvimento da pesquisa e o alcance de seus objetivos foram 

abordadas duas dimensões: a bibliográfica e a de campo. 

A pesquisa bibliográfica é mais acessível ao público, podendo obtê-la por 

meio de materiais publicados em livros, jornais, internet, revistas (VERGARA, 2000). 

Já a de campo é utilizada em pesquisas comparativas sendo possível, por meio 

deste método, o estudo de pessoas e fenômenos em diferentes regiões, culturas, 

comportamentos e países. Portanto, após selecionar a estratégia de estudo de caso, 

deve-se realizar a projeção deste e assim se faz necessário um plano ou projeto de 

pesquisa. 

Para Yin (2005), os projetos de pesquisa devem ter os seguintes 

componentes: 

1. As questões de um estudo – “como” e “por que”. 

2. Proposições – reflete uma importante questão teórica e começa a mostrar 

onde se devem procurar evidências relevantes. 

3. Unidade de análise – tentativa de definir se a unidade de análise está 

relacionada à maneira como foram definidas as questões de pesquisa. 

4. A lógica que une os dados às proposições – ideia da “adequação ao 

padrão”. 

5. Critérios para interpretar as constatações – espera-se que as constatações 

possam ser interpretadas em termos de comparação. 

O projeto de pesquisa, ao conferir os cinco componentes, exige o 

aperfeiçoamento de uma estrutura teórica para o estudo de caso que será 

conduzido. A utilização da teoria, ao realizar estudos de caso, não só representa 
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uma grande ajuda na definição do projeto de pesquisa e na coleta de dados 

adequados, como também se torna o veículo principal para a generalização dos 

resultados do estudo de caso. 

Assim, o pesquisador de estudo de caso deve ser hábil e para tanto deve ser 

capaz de realizar boas perguntas e consequentemente interpretar as respostas; ser 

um bom ouvinte e não equivocar-se por suas próprias ideologias e preconceitos; ser 

adaptável e flexível; ter noção clara das questões que estão sendo estudadas; ser 

imparcial em relação a noções preconcebidas. 

Consequentemente, o pesquisador precisa saber: 

* por que o estudo está sendo realizado; 

* quais evidências estão sendo procuradas; 

* quais variações podem ser antecipadas; 

* o que constituiria uma prova contrária para qualquer proposição dada. 

 

Evidências: 

As fontes de evidências para um estudo de caso podem vir de seis fontes 

distintas: registros em arquivos, entrevistas, documentos, observação participante, 

observação direta e artefatos físicos. 

Para este trabalho, foi realizada pesquisa documental (relatórios anuais do 

IGM, reportagens sobre o Programa Jovens Empreendedores vinculadas na mídia, 

teses, dissertações e artigos) e literatura sobre o tema utilizado (responsabilidade 

social empresarial; parceria escola e empresa; Instituto General Motors; jovem 

aprendiz). 

A saber:  

A pesquisa documental é alcançada a partir de documentos contemporâneos 

ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos; tem sido muito 

empregada nas ciências sociais, na investigação histórica, a fim de descrever fatos 

sociais, estabelecendo suas características ou tendências. Nesse tipo de coleta de 

dados, os documentos são caracterizados em dois grupos principais: fontes de 

primeira e segunda mão. 
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 Primeira Mão: São os que não receberam qualquer tratamento 

analítico, tais como: reportagens de jornais, documentos oficiais, 

cartas, diários, gravações, filmes, desenhos técnicos, entre outros. 

 Segunda Mão: São os que, de alguma forma, já foram analisados, tais 

como: relatórios de pesquisa, tabelas, relatórios de empresas, manuais 

internos de procedimentos, estatísticas, decisões de juízes, pareceres 

de perito, entre outros. 

Por consequência, a pesquisa documental abrange: arquivos públicos; 

arquivos privados; dados de registro; dados de recenseamento: educacionais, 

demográficos, eleitorais, de criminalidade, de saúde, de alistamento, de atividades 

industriais, de registro de veículos, contribuições e benefícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Demons 

Fonte: Autora 

Devido ao tempo restrito de contato com os sujeitos envolvidos neste 

trabalho, não foi possível realizar a técnica de entrevista dirigida que enfoca 

diretamente os temas nucleares que foram levantados, embasados na literatura e 

documentações sobre o tema deste trabalho. Assim, foi utilizado um procedimento 

que Yin (2005) chama de “levantamento formal”, neste caso, é um questionário 

estruturado e aplicado à gestora do Projeto do IGM, do Programa Jovens 

Empreendedores, à diretora da Escola Municipal de Ensino Alcina Dantas Feijão e, 

OBJETIVO 

Analisar a RSE sob 
a ótica de parcerias 
com escolas 
(parceria entre a 
General Motors do 
Brasil, por meio de 
seu braço social - o 
Instituto General 
Motors e a Escola 
Municipal Vicente 
Bastos da Cidade 
de São Caetano do 
Sul). 

FONTE DE EVIDÊNCIA 

Documentação e 
literatura sobre o tema. 

AÇÕES 
ES 

* Leituras de 
documentos, 
relatórios e 
trabalhos sobre 
RSE e parcerias; 
* Leitura de 
documentos do 
próprio IGM; 
* Levantamento 
bibliográfico e 
revisão de 
literatura. 

Figura 5- Demonstrativo de Coleta de Evidências (Documental) 
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principalmente a quatorzes alunos que fizeram parte do Programa no segundo 

semestre de 2011.  

O questionário coletou dados constituídos por uma série ordenada de 

perguntas que deveriam ser respondidas por escrito pelo informante, sem a 

presença do pesquisador, no entanto, com o advento da tecnologia, os questionários 

foram escritos utilizando-se a ferramenta word e enviado para o e-mail da 

pesquisadora. O objetivo do questionário foi de levantar opiniões, sentimentos, 

crenças, expectativas, interesses, situações vivenciadas. A linguagem utilizada no 

questionário foi simples e direta, para que os respondentes compreendessem com 

clareza o que lhes estava sendo perguntado. 

Assim, os dados levantados serviram para produzir alguns dados 

quantitativos que ajudaram na caracterização da responsabilidade social e parcerias 

entre empresa e escola, atendendo aos objetivos específicos deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 

OBJETIVO FONTE DE EVIDÊNCIA AÇÕES 
ES 

* Analisar a RSE sob a ótica de parcerias 
com escolas (parceria entre a General 
Motors do Brasil, por meio de seu braço 
social - o Instituto General Motors e a 
Escola Municipal Vicente Bastos da 
Cidade de São Caetano do Sul). 

 
* Entender os motivos que levaram a 
empresa e a escola a concretizar a 
parceria e suas expectativas;  

 
* Identificar possíveis alterações 
ocorridas na escola, atribuídas ao 
processo de parceria; 

 
* Levantar os conhecimentos sobre as 
exigências educacionais para o mercado 
de trabalho.  

  Questionários 

* Com a Gestora do 
Programa Jovens 
Empreendedores do IGM. 

* Com a diretora da Escola 
Municipal Alcina Dantas 
Feijão.   

* Com quatorze alunos que 
estão fazendo parte do 
Programa Jovens 
Empreendedores no IGM. 

Figura 6- Demonstrativo de Coleta de Evidências (Questionário) 
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Utilizou-se também da técnica da observação direta, a qual faz uso dos 

sentidos para a apreensão de determinados aspectos da realidade. A observação 

consiste em ver, ouvir, examinar os fatos, os fenômenos que se pretende investigar.  

A observação pode ser passiva (ouvindo e observando) e ativa 

(questionando), sendo que a passiva é utilizada em muitos casos como insumo para 

elaboração de questionários.  

A realização das observações depende dos prazos e da permissão daqueles 

que estão no ambiente analisado. 

Nesta pesquisa, foi utilizada mais a passiva do que a ativa, visto que a 

observação foi realizada nos momentos de produção da área, o que limitou realizar 

muitos questionamentos, sendo utilizado como ferramenta de anotações o diário de 

campo.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 

E por fim, a evidência por meio de artefatos físicos, com fotografias do local 

(Fábrica de Cabides) e o resultado físico final do Programa, que é a confecção de 

cabides feitos de alumínio, prontos para utilização.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 

OBJETIVO FONTE DE EVIDÊNCIA AÇÕES 
ES 

* Conhecer o 
Programa Jovens 
Empreendedores 
in loco (Empresa 
de Cabides).  

Observação Direta 

* Acompanhamento 
de ações no 
cotidiano dos 
voluntários, gestora 
e alunos. 

OBJETIVO FONTE DE EVIDÊNCIA AÇÕES 
ES 

* Conhecer o 
Programa Jovens 
Empreendedores 
in loco (Empresa 
de Cabides).  

Artefatos Físicos 

* Estrutura física da 
Empresa de Cabides. 
 
*Produto final – 
Cabide de Alumínio. 

Figura 7 - Demonstrativo de Coleta de Evidências (Observação Direta) 

Figura 8- Demonstrativo de Coleta de Evidências (Artefatos Físicos) 
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 Em relação à análise de dados, a mesma deve consistir em examinar, 

categorizar, classificar em tabelas ou, do contrário, recombinar as evidências tendo 

em vista proposições iniciais de um estudo.  

 

Principais métodos de análise: 

 Adequação ao padrão. 

 Construção da explanação. 

 Análise de séries temporais. 

 Modelos lógicos de programa.  

 

 

Figura 9- Métodos de Análises 

Fonte: Adaptado de Yin (2005) 

 

Portanto, o procedimento metodológico foi orientado pelo método estudo de 

caso (Yin, 2005), e o levantamento e investigação se realizaram por meio de três 
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questionários estruturados (Apêndice A, B e C), com análise dos dados, buscando 

entender até que ponto a responsabilidade social empresarial, atrelada à iniciativa 

de parcerias, pode reverter em melhoria de qualidade de ensino e melhores 

oportunidade no mercado de trabalho. 

Dessa forma, a análise do material foi realizada por meio da análise 

compreensiva6, compreendida por cinco etapas a seguir: 

1ª Etapa: Leitura atenta dos relatos a partir da intencionalidade da 

pesquisadora para levantar as unidades de significados sublinhadas.  

2ª Etapa: Criação de categorias analíticas com base nas unidades de 

significados sublinhadas e numeradas a partir das categorias. 

3ª Etapa: Organização das convergências das unidades de significados com 

as categorias analíticas num quadro-síntese. 

4ª Etapa: Criação de uma tabela nomotética. 

5ª Etapa: Análise compreensiva da tabela nomotética. 

 
Cabe salientar, que somente após autorização da Diretora da escola e 

gestora do IGM, foi feita a efetivação da pesquisa com os tópicos do questionário 

com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice D e E).   

Na figura 10, encontra-se o Mapa Mental Macro da Metodologia, elaborado 

pela autora. 

                                                           
6
Os autores Morin (1998;2003), Marcuse (2004) e Weber (2005), identificam a análise compreensiva como um 

procedimento analítico que toma por base de seu exercício a compreensão do investigador enquanto sujeito 
compreensivo livre. Assim, a análise compreensiva é a captação do sentido de uma ação social, considerando sua 
natureza e finalidade, a partir da integração do próprio sujeito, por meio do princípio de complementaridade. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

C
o

m
o

 e
 P

o
r 

q
u

e
?

 

Como e por que a 
responsabilidade 
social 
empresarial, 
atrelada à 
iniciativa de 
parcerias 
(empresa x 
escola) pode 
reverter em 
melhoria de 
qualidade de 
ensino e 
melhores 
oportunidade no 
mercado de 
trabalho? 

 

O
b

je
ti

v
o

 G
e

ra
l:

 

Estudar a 
parceria entre a 
Escola Municipal 
de Ensino Profª. 
Alcina Dantas 
Feijão da Cidade 
de São Caetano 
e a General 
Motors do Brasil, 
por meio de seu 
braço social - o 
Instituto General 
Motors, através 
do Programa 
“Jovens 
Empreendedores
”, ou “Fábrica de 
Cabides”.  

 

O
b

je
ti

v
o

s
 E

s
p

e
c

íf
ic

o
s

: 

* Entender os 
motivos que 
levaram a 
empresa e a 
escola a 
concretizar a 
parceria e suas 
expectativas;  

* Identificar 
possíveis 
alterações 
ocorridas na 
escola, 
atribuídas ao 
processo de 
parceria;  

* Levantar os 
conhecimentos 
sobre as 
exigências 
educacionais 
para o mercado 
de trabalho. 

 

M
e

to
d

o
lo

g
ia

: 

* Pesquisa 
Qualitativa 

* Estudo de caso 
(Yin) 

* Sujeitos: 
alunos, diretora 
da escola, bem 
como gestora do 
IGM/Voluntária. 

* Procedimento: 
observação 
direta e 
questionário 
estruturado para 
aplicar nos 
sujeitos. 

* Componentes 
de evidência: 
documental, 
questionários e 
artefato físico. 

 

A
n

á
li

s
e

 d
o

s
 D

a
d

o
s
 

A análise dos 
resultados 
deu-se a partir 
das 
descrições 
das respostas 
dadas pelos 
sujeitos, 
transformadas 
em categorias 
analíticas. 

 

Figura 10- Mapa Mental Macro da Metodologia 
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2.1 PROTOCOLO DE PESQUISA 

Para Yin (2005), o protocolo do Estudo de Caso é mais do que um 

instrumento, pois contém procedimentos e regras gerais que devem ser seguidas, 

permitindo que esta organização de dados leve à confiabilidade do estudo.  

A estrutura de protocolo contempla uma introdução geral e o(s) objetivo(s) do 

estudo. Apresenta documentos que informam aos envolvidos quais são os objetivos 

da pesquisa (Apêndice A, B e C), e suas questões orientadoras iniciais. 

Em seguida, são apresentados os procedimentos de coleta.  

Na presente dissertação, o procedimento de campo teve a seguinte 

sequência: 

a) Busca de autorização para realização da pesquisa nas organizações e 

contato com os possíveis entrevistados. No IGM, a permissão para realização da 

pesquisa foi concedida pela coordenadora do Projeto (Apêndice D); na Escola 

Municipal de Ensino Profª. Alcina Dantas Feijão foi necessária a permissão da 

diretora para que a mesma pudesse responder ao questionário e dos alunos que 

participaram do Projeto Empreendedor do Futuro no IGM Apêndice E). 

b) Coleta dos dados por meio da aplicação de questionários estruturados aos 

entrevistados escolhidos (Apêndice A, B, e C), observação direta, artefatos físicos e 

investigação dos sites e análise de documentos. Todos os agendamentos para a 

coleta de dados foram definidos de acordo com a disponibilidade dos envolvidos. A 

pesquisadora buscou adaptar-se às disponibilidades e aos remanejamentos 

inesperados. 

c) Validação do material coletado com os entrevistados. 

 
2.1.1 PROTOCOLO DO ESTUDO DE CASO 

A. Introdução ao estudo de caso, questão de estudo e objetivos. 

A.1. Introdução: 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), por meio de seu Boletim 

Mercado de Trabalho - Conjuntura e Análise nº 51, Maio de 2012, com base nos 

dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística (IBGE) revela que atualmente o Brasil mantém um dos menores índices 

de desemprego, contudo, muitas empresas sofrem com o apagão da qualificação, 

necessitando realizar treinamentos e, por consequência, aumento em seus custos. 

As empresas tentam driblar a falta de pessoal qualificado, investindo nos programas 

de estágio e trainee, realizando contratações de profissionais estrangeiros, criando 

universidades corporativas e em alguns casos as empresas estreitam seus laços 

junto às redes de ensino, a fim de preparar jovens para o domínio de novas 

tecnologias, o associado ao aprimoramento em sua área de atuação, evitando assim 

o desequilíbrio entre “teoria e prática”. 

A.1.1. Questão de estudo: 

Até que ponto a Responsabilidade Social Empresarial, atrelada à iniciativa de 

parcerias com escolas, pode reverter na melhoria de qualidade de ensino e 

melhores oportunidades no mercado de trabalho? 

A.1.1.1 Objetivos: Geral e Específicos 

Objetivo Geral: O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a 

Responsabilidade Social Empresarial sob a ótica de parcerias com escolas (parceria 

entre a General Motors do Brasil, por meio de seu braço social - o Instituto General 

Motors e a Escola Municipal de Ensino Profª. Alcina Dantas Feijão da Cidade de São 

Caetano do Sul). 

Objetivos Específicos: Com os objetivos específicos, tem-se a finalidade de:  

1) estudar parceria entre empresa e escola no desenvolvimento da RSE;  

2) entender os motivos que levaram a empresa e a escola a concretizar a 

parceria e suas expectativas; 

3) identificar possíveis alterações ocorridas na escola, atribuídas ao 

processo de parceria 

A.2. Estrutura teórica: 

Alguns autores têm contribuído significativamente na reflexão sobre a 

responsabilidade social empresarial. A começar dos clássicos estudos de H. R. 

Bowen em 1953, que inspirou várias ideias sobre o tema. O livro Responsabilidade 

Social do Empresário marca o início do período recente de literatura sobre o tema da 

RSE, com o qual o autor insistiu no fato de que os administradores de empresas 
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tinham o dever moral de implementar as políticas, tomar as decisões ou seguir as 

linhas de ação que sejam desejáveis em torno dos objetivos e dos valores da 

sociedade. Este conceito, que via às empresas como reflexo dos objetivos e valores 

sociais estava em contraposição com os princípios da caridade e da custódia, que 

eram especialmente atraentes para os que tinham um interesse oculto em preservar 

o sistema de livre iniciativa com garantia de liberdade em relação a outras formas de 

pressão social.  

A RSE é vista metaforicamente como um conceito de guarda-chuva, que 

inclui a cidadania empresarial, corporativo, sustentabilidade, gerenciamento de 

stakeholders, gestão ambiental, ética nos negócios e desempenho social das 

empresas. Apesar da infinidade de definições de RSE nos últimos 50 anos, é 

observado que A. B. Carroll é um dos autores mais amplamente citados, talvez pela 

forma simples de conceituar RSE por meio da Pirâmide de Responsabilidade Social 

Empresarial, que é constituída por quatro dimensões de responsabilidade: 

econômica, legal, ética e discricionária. 

Em relação aos autores brasileiros, destaca-se Melo Neto e Froes (2001), os 

quais entendem que a responsabilidade social empresarial engloba o público interno 

e externo, além de preservação ambiental, sem necessariamente privilegiar uma 

categoria em particular.   

 

2.2 DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

A Pesquisa Bibliográfica é considerada mãe de toda pesquisa, fundamenta-se 

em fontes bibliográficas; ou seja, são obtidos os dados a partir de fontes escritas, 

portanto, de uma modalidade específica de documentos, que são obras escritas, 

impressas em editoras, comercializadas em livrarias e classificadas em bibliotecas. 

Nesta pesquisa, foram utilizados dados primários e secundários, sendo que, 

os primários, foram obtidos por meio de informações das próprias organizações 

estudadas, como são o caso do Instituto General Motors e da Escola Municipal de 

Ensino Profª. Alcina Dantas Feijão e os secundários que provêm de outras fontes. 
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Os dados primários foram extraídos mediante realização de observação direta 

e questionário estruturado com envolvidos do Instituto General Motors (gestora do 

Projeto); 14 alunos, bem como questionário para representante da escola (diretora). 

Os dados secundários caracterizam-se como uma pesquisa bibliográfica, 

nacional e foi realizada nos principais meios de produção científica, sendo utilizados 

livros e periódicos da área da ciência social aplicada à Administração. 

Os livros que se destacaram foram: Ética e Responsabilidade Social nos 

Negócios da autora Patrícia Almeida Ashley, Responsabilidade Social Empresarial e 

Empresa Sustentável: Da teoria à prática dos autores Jose Carlos Barbieri e Jorge 

Emanuel Reis Cajazeira e Gestão da Responsabilidade Social Corporativa: O Caso 

Brasileiro dos autores Francisco Paulo de Melo Neto e César Froes. Todos os 

demais livros que se encontram nas referências básica e complementar também tem 

sua relevância, no entanto, não se pode ignorar a importância de dois livros de 

autores internacionais que contribuíram para este trabalho: Business and society: 

ethic sand stakeholder management de Archie B. Carroll e Ann K. Buchholtz, e 

Sustentabilidade, canibais com garfo e faca de John Elkington. 

Os artigos, dissertações e teses foram extraídos de revistas especializadas 

(RAC, RAE, RAUSP, ReAD, RAM e O&S), bem como, no Portal CAPES, Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Biblioteca Digital Domínio Público, 

Biblioteca Digital da USP, Repositório digital UFRGS. 

No sistema de busca, a palavra chave utilizada foi Responsabilidade Social 

Empresarial, e posteriormente lido os resumos para identificar as semelhanças ou 

não da temática aqui apresentada e foi percebido que muito dos trabalhos abordam 

o assunto RSE, no entanto, não focando alianças Inter setoriais (empresa privada x 

escola pública), focadas na Educação. 

A seguir, apresenta-se um quadro com o modelo de fichamento dos cinco 

primeiros documentos resumidos e o rol dos 481pesquisados (artigos, dissertações 

e teses). 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Francisco+Paulo+de+Melo+Neto%22
http://www.google.com.br/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22C%C3%A9sar+Froes%22
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Item A/T/D
REFERÊNCIA (ARTIGO, TESES, 

DISSERTAÇÃO)
AUTOR (es) PALAVRA CHAVE FONTE LOCAL / DATA RESUMO COMENTÁRIOS

1 A

A Produção Intelectual Brasileira em 

Responsabilidade Social Empresarial 

– RSE sob a Ótica da Bibliometria

Sérgio Luiz do Amaral 

Moretti e Milton de Abreu 

Campanario

Responsabilidade social 

empresarial; Lei de Lotka; 

maturidade científica

RAC - Revista de 

Administração 

Contemporânea

Vol 13 - Edição 

Especial  Data 2009

O presente trabalho visa caracterizar o estado da

arte das publicações brasileiras na área da

Responsabilidade Social Empresarial [RSE]. Adotou-

se o procedimento de traçar o perfil detalhado dos

autores, sua produção e citações bibliográficas

utilizadas no EnANPAD, entre 1997 e 2007. Além da 

Artigo aborda o assunto RSE, no 

entanto, não sobre alianças 

intersetorias (empresa privada x 

escola pública), focadas na 

Educação.

2 A

Programas Sociais Corporativos e 

Capital Social: Proposta de 

Qualificação

Janaina Macke, Rosinha 

Machado Carrion e Eliete 

Kunrath Dilly

Responsabilidade social 

empresarial; teoria do 

capital social; gestão social; 

avaliação de ações

RAC - Revista de 

Administração 

Contemporânea

Vol 14 - Número 

05  Data Jul e Ago, 

2010

Existe um discurso difundido no imaginário social

que aponta as empresas como os atores mais

qualificados para resolver os problemas sociais,

dada a competência que elas vêm demonstrando

para enfrentar a concorrência em mercado

globalizado e competitivo. No entanto, defende-se

que, subjacente a essa visão, está uma visão 

Artigo aborda o assunto RSE, no 

entanto, não sobre alianças 

intersetorias (empresa privada x 

escola pública), focadas na 

Educação.

3 A

Em busca de uma racionalidade 

convergente ao ecodesenvolvimento: 

um estudo exploratório de 

projetos de turismo sustentável 

e de responsabilidade social 

empresarial

Vanessa S. Fraga de 

Souza e Carlos Alberto 

Cioce Sampaio

Ecodesenvolvimento; 

responsabilidade social 

empresarial; turismo 

sustentável.

Portal CAPES - 

Scielo 

Rev. Adm. 

Pública vol.40 no.3 Rio 

de 

Janeiro May/June 2006

Caminha-se para a superação de um modelo de

desenvolvimento que pode ser representado pela

máxima: privatizam-se os lucros de curto e de

médio prazos e socializam-se os prejuízos de longo

prazo. Esse tipo de desenvolvimento tem sido 

120 artigos, no entanto, nacionais

foram 18/1. Artigo não aborda

sobre alianças intersetorias

(empresa privada x escola pública),

focadas na Educação.

4 A
Estratégia e vantagem competitiva da 

responsabilidade social empresarial

Raimundo Wellington 

Araújo Pessoa, Leandra 

Fernandes do 

Nascimento, João 

Adamor Dias Neves e 

Geovane Silva Oliveira 

Responsabilidade social 

empresarial, gestão 

estratégica, vantagem 

competitiva, estratégia 

empresarial; benefícios.

Portal CAPES - 

Scielo 

Gestão & Regionalidade 

- Vol. 25 - Nº 74 - mai-

ago/2009

Pouco se discute na literatura nacional sobre a

interação entre responsabilidade social empresarial 

– RSE e suas implicações na gestão estratégica

empresarial e na geração de vantagem competitiva,

buscando-se investigar a possível integração entre a 

120 artigos, no entanto, nacionais

foram 18/2. Artigo não aborda

sobre alianças intersetorias

(empresa privada x escola pública),

focadas na Educação.

5 A

Responsabilidade Social 

Empresarial: oportunidades perdidas 

para trabalhadores e empregadores

Daniela Gomes Molica, 

Antônio Carvalho Neto, 

Pedro Paulo Barros 

Gonçalves

Responsabilidade social 

empresarial. Negociação 

coletiva. Sindicalismo de 

empregadores. Sindicalismo 

de trabalhadores.

Portal CAPES - 

Scielo 

RBGN Revista Brasileira 

de Gestão de 

Negócios, Vol. 10, No 

28 (2008)

O objetivo deste artigo é verificar como a

negociação coletiva entre trabalhadores e

empregadores está refletindo o discurso da

Responsabilidade Social Empresarial (RSE) no

tocante aos trabalhadores. O referencial teórico

trata dos impactos das transformações no mundo

do trabalho sobre os sindicatos de trabalhadores e

de empregadores. Trata também do sindicalismo de 

120 artigos, no entanto, nacionais

foram 18/3. Artigo não aborda

sobre alianças intersetorias

(empresa privada x escola pública),

focadas na Educação.

Artigos, Dissertações e Teses: RSE x Educação - 2000 a 2011

Fonte: Elaborado pela autora. 

Quadro 7 - Modelo de Fichamento dos cinco primeiros documentos resumidos. 
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Quadro 8 - Levantamento de Resumos: Artigos, Teses e Dissertações - Ano 2000 a 2011. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Foram localizados 481 resumos os quais, de alguma forma, estavam 

relacionados à Responsabilidade Social Empresarial, no entanto, alguns apenas 

citavam RSE, sem ter o tema como foco de estudo.   

Fonte Documentos Encontrados 

Portal CAPES 120 

Dos 120 resumos pesquisados no Portal CAPES apenas 18 eram nacionais, 

sendo que, havia vários assuntos pertinentes englobando a RSE, no entanto, os 

temas não abordam as alianças intersetorias (empresa privada x escola pública), 

focadas na Educação. 

 

Fonte Documentos Encontrados 
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações  
276 

Ao ler os 276 resumos das dissertações e teses, foram percebidos o quanto 

se escreve sobre o que vem ser a RSE, quais as vantagens, marketing positivo e 

sobre alguns programas realizados por empresas, no entanto, não foram 

encontrados estudos de casos que envolvam as parcerias entre as empresas e 

escolas públicas. 

 

Fonte Documentos Encontrados 

 Biblioteca Digital Domínio Público 64 

 
Levantamento de Resumos: Artigos, Teses e Dissertações - Ano de 2000 a 2011. 
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Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 276 

Biblioteca Digital Domínio Público 64 

Biblioteca Digital da USP 02 

Repositório digital UFRGS 04 

RAC - Revista de Administração Contemporânea da ANPAD 02 

RAE - Revista de Administração de Empresas (FGV) 02 

RAUSP - Revista de Administração da USP 00 

ReAD - Revista de Administração da UFRGS 01 

RAM - Revista de Administração Mackenzie 03 

O & S - Revista Organizações e Sociedade da UFBA 07 

 Total 481 
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Dos 64 resumos lidos e posteriormente analisados, foram encontrados alguns 

estudos pertinentes, como: A construção discursiva da responsabilidade social 

empresarial: legitimidade, discursos organizacionais e poder; RSE:percepções e 

possibilidades; RSE: uma demanda para a formação em serviço social? Mas, um em 

especial chamou a atenção: Responsabilidade social empresarial: parceria 

institucional trilhando caminhos para a sustentabilidade social. A pesquisa tem como 

objetivo principal identificar e analisar o projeto de responsabilidade social da 

Empresa INFRAERO – Cidadania Agora, em parceria com a Universidade Estadual 

de Londrina. 

 

Fonte Documentos Encontrados 

Biblioteca Digital da USP 02 

Foram encontradas três dissertações que tratam do assunto RSE, no entanto, 

uma delas, já está inclusa no rol da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações. 

 

Fonte Documentos Encontrados 

Repositório digital UFRGS 04 

Ao realizar a busca no campo pesquisa geral, foram encontrados 2335 

documentos, no entanto, 173 destes foram publicados antes do ano de 2000. Neste 

campo foi refinada a busca, com a palavra chave: parcerias RSE e assim foram 

encontrados apenas nove documentos, porém, somente quatro foram publicadas 

após o ano de 2000. 

 

Fonte Documentos Encontrados 
RAC - Revista de Administração 

Contemporânea da ANPAD 
02 

Os dois assuntos abordados foram: 1) A Produção Intelectual Brasileira em 

Responsabilidade Social Empresarial – RSE sob a Ótica da Bibliometria e 2) 

Programas Sociais Corporativos e Capital Social: Proposta de Qualificação. 

 

Fonte Documentos Encontrados 
RAE - Revista de Administração de 

Empresas (FGV) 
02 
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Temas abordados: 1) O Discurso das Fundações Corporativas: Caminhos de 

uma "nova" Filantropia? 2) Responsabilidade Social: Ideologia, Poder e Discurso na 

Lógica Empresarial. 

 

Fonte Documentos Encontrados 
RAUSP – Revista de Administração da 

USP 
00 

Não foi encontrado nenhum registro. 

 

Fonte Documentos Encontrados 
ReAD – Revista de Administração da 

UFRGS 
01 

O tema abordado foi: Qualidade de vida no trabalho: Uma questão de 

responsabilidade social. 

 

Fonte Documentos Encontrados 
RAM – Revista de Administração 

Mackenzie 
03 

Os temas abordados, de alguma forma, abordavam RSE, no entanto, não 

focando parcerias entre Empresas e Escolas Públicas, focando a Educação. Os 

temas foram: 1) Análise do serviço de atendimento ao frequentador de uma 

organização varejista à luz de um marco referencial de ética nos negócios, 2) 

Paradigmas ambientais nos relatos de sustentabilidade de organizações do setor de 

energia elétrica, 3) Estratégia nos fundos de pensão do Brasil: contribuições para a 

construção de um modelo de análise. 

 

Fonte Documentos Encontrados 
O & S – Revista Organizações e 

Sociedade da UFBA 
07 

Os temas foram bem abrangentes e pertinentes, porém, não relacionados ao 

assunto chave desta pesquisa (RSE – Parceria – Empresas x Escolas). Os títulos 

encontrados foram: 1) A Comunicação da Responsabilidade Social Empresarial 

(RSE) na Suécia, Tailândia e Brasil: uma abordagem comparativa em empresas de 

construção civil; 2) Inserção Profissional de Pessoas com Deficiência nas Empresas: 

responsabilidades, práticas e caminhos; 3) Responsabilidade Social Empresarial e 

Estratégica: um Estudo sobre a Gestão do Público Interno em duas Empresas 
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Signatárias do Global Compact; 4) Responsabilidade Social Empresarial nas 

Pequenas Empresas; 5) Olga: a semeadora de grãos e de responsabilidade social 

na história do Grupo Nova América; 6) A Responsabilidade Social Corporativa em 

um Contexto de Fusões, Aquisições e Alianças; 7) Cidadania Empresarial no Brasil: 

Os Dilemas Conceituais e a Ação de Três Organizações Baianas. 

Por meio das pesquisas realizadas, observou-se que há limitações quanto às 

abordagens apresentadas entre RSE voltadas para a área de Educação, sendo 

assim um campo amplo a ser desenvolvido e pesquisado. 

 
2.3 DIÁRIO DE CAMPO 

O diário de campo auxilia a sistematização das observações realizadas e é 

considerado como uma técnica de pesquisa, sendo utilizado como um instrumento 

de anotações para o investigador, portanto, permite o registro das informações e 

reflexões surgidas no decorrer da investigação ou no momento observado. 

Para Bogdan e Biklen (1994, p. 150), o diário de campo é “o relato escrito 

daquilo que o investigador ouve, vê, experiência e pensa no decurso da coleta de 

dados”. 

De acordo com Minayo (2007,p. 100), em um diário de campo “constam todas 

as informações que não sejam o registro das entrevistas formais. Ou seja, 

observações sobre conversas informais, comportamentos, cerimoniais, festas, 

instituições, gestos, expressões que digam respeito ao tema da pesquisa. Falas, 

comportamentos, hábitos, usos, costumes, celebrações e instituições compõem o 

quadro das representações sociais”. 

As anotações do diário de campo dividem-se em duas partes: descritiva e 

reflexiva, sendo que, a descritiva preocupa-se em captar as características das 

pessoas, ações e conversas observadas de acordo com o local de estudo e a 

reflexiva está voltada ao registro mais subjetivo, ou seja, ao ponto de vista do 

observador (ideias e preocupações).  

O diário de campo foi desenvolvido como instrumento para compor o material 

a ser analisado na presente pesquisa. 
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DIÁRIO DE CAMPO 

Título: Visita a Fábrica de Cabides  
Data: 20/11/2011 
Horário: 14H30 
Local da observação: Fábrica de Cabides 
Descritivo:aparência, fala, gestos, desenho do espaço, pessoas envolvidas, comportamento do pesquisador... 
Reflexivo:especulações, pensamentos, reflexões, metodologia, pressupostos... 

Pesquisa (Reflexiva) Pesquisa (Observação) 

Durante o trajeto o adolescente me contou que estava ali desenvolvendo 
atividades de jovem aprendiz, após ter participado do Projeto desenvolvido 
pelo IGM (Percebi que a empresa dá oportunidades para aqueles que se 
destacam). 

Após minha identificação na recepção, veio um ex - participante do 
Projeto Empreendedor do Futuro me recepcionar e encaminhar à 
Fábrica de Cabides; 

Creio que os adolescentes acabam tendo um impacto ao entrar no recinto, 
pois percebem outra realidade, a realidade do trabalho, da disciplina, pois 
boa parte dos ambientes são monitorados, sinalizados e cercado de 
pessoas produzindo (intelectualmente ou operacionalmente). 

Para chegar até ao local onde os voluntários e estudantes estavam, foi 
preciso percorrer uma grande parte da Fábrica automobilística GM, 
tanto externamente quanto internamente; 

 

Imaginei que a Fábrica de Cabides fosse maior, porém, com um espaço 
menor, fica evidenciado a proximidade de todos e fica bem mais fácil a 
realização das tarefas em grupo. 

Chegando à Fábrica de Cabides, fui prontamente apresentada à 
coordenadora do Projeto do IGM, que me recebeu muitíssimo bem e foi 
explicando como funcionavam as etapas de atividades do grupo de 
estudantes; 

 Devido à coordenadora do projeto estar realizando o relatório de final do 
mês e do semestre, pediu para que uma das 
estudantes/empreendedora me ajudasse esclarecer algumas dúvidas 
em relação ao processo ali desenvolvido; 

Percebia-se o contentamento da adolescente em estar atuando como 
Relações Públicas. 

A estudante/empreendedora era responsável pelas Relações Públicas 
da Empresa de Cabides e assim, relatou o que cada integrante fazia;  

Os critérios utilizados busca encontrar comprometimento das pessoas 
inscritas. 

Foi informada, que todos os estudantes que ali se encontravam, foram 
escolhidos após três condições básicas: ter boa nota, bom 
comportamento e disponibilidade de horário; 

Percebe-se que logo no início do Programa, os jovens iniciam suas 
atividades, exercendo o direito de escolha – tomada de decisão.   

Os próprios alunos escolhem quais funções querem exercer, e assim 
fica acordado: 20 alunos ficariam responsáveis pela efetiva produção 
dos cabides de alumínio e 05 alunos ficariam focados na parte de 
gestão, tendo assim 05 diretoriais: Marketing, Presidência/Finanças; 
Produção; Recursos Humanos e Relações Públicas;  
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 Os encontros se dão todas às quartas-feiras no horário das 13H30 às 
16h00, uma vez que os estudantes saem da Escola Municipal de Ensino 
Alcina Dantas Feijão às 12h20;  

Percebe-se a preocupação do IGM e da “Escola” em não prejudicar o 
desempenho dos alunos, dando condições de estudar, alimentar-se e 
locomover-se. 

Ao saírem do ambiente escolar, os estudantes encontram na porta de 
escola, um ônibus da GM, que os levam para a Automobilística GM 
localizada na Av. Goiás em São Caetano do Sul, sendo que, antes de 
iniciarem suas atividades empreendedoras, se dirigem ao refeitório da 
empresa para almoçar;  

Todo o projeto segue rigorosamente o cronograma. A jornada se dá por 15 semanas, sendo que iniciou no dia 17/08/2011 e 
sua finalização em 14/12/2012;  

 Érika foi relatando o que cada integrante estava fazendo e fui vendo a 
transformação de uma peça de alumínio para o produto final – o famoso 
“Cabide”; 

Era nítida a satisfação dos voluntários em estar passando seus 
conhecimentos e conselhos. 

Tive oportunidade de conversar brevemente com três voluntários, os 
quais estavam ali, ensinando tudo aquilo que eles sabiam em relação à 
produção, administração e marketing; 

 Geralmente por volta das 15H00, há um intervalo de 20 minutos para 
que possam realizar um lanchinho (este lanche, os próprios alunos é 
que levam);  

Os integrantes não podem exceder mais de duas faltas, caso contrário, 
são desligados do programa (mostra a rigidez do IGM e seriedade dos 
alunos em relação ao Projeto). 

Por volta das 15H40 os estudantes param suas atividades e vão assinar 
o ponto de presença e deixam organizado todo o ambiente;  

É interessante perceber o que um trabalho em equipe é capaz, fazendo 
com que todos tenham o mesmo objetivo, que neste caso é superar-se a 
cada dia (seja na produção ou na força de vontade). 

Nisso, a responsável pela produção comunica que a meta daquele dia 
foi batida, pois no mural havia uma meta de 360 cabides a serem 
produzidos e atingiram a confecção de 406 cabides; 

O ambiente é bem saudável, pois os estudantes o deixam todo limpo.  A coordenadora do projeto verifica se o ambiente está todo organizado, 
apaga as luzes e fecha o local, denominado Fábrica de Cabides; 

Até mesmo no ônibus os estudantes mantêm disciplina e cortesia um com 
o outro. 

Quando os alunos saem o ônibus da GM, os aguardam para leva-los 
novamente ao ponto de partida - a “Escola” - e assim cada um vai para 
sua residência.    
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DIÁRIO DE CAMPO 

Título: Visita a Escola Municipal de Ensino Profª. Alcina Dantas Feijão  
Data: 08/03/2012 
Horário: 10H00 
Local da observação: Pátio, Cantina e Sala da Diretora. 
Descritivo:aparência, fala, gestos, desenho do espaço, pessoas envolvidas, comportamento do pesquisador... 
Reflexivo:especulações, pensamentos, reflexões, metodologia, pressupostos... 

Pesquisa (Reflexiva) Pesquisa (Observação) 

É evidente o prazer daquelas mães em estar no mesmo ambiente de seus 
filhos, podendo monitorá-los e ainda ajudar a Escola no desenvolvimento 
dos mesmos e demais alunos. 

Ao chegar a Escola fui recepcionada por duas senhoras, que eram mães 
de alunos e realizavam trabalhos voluntários. 

Adorei o tempo de espera, pois pude contemplar a organização e limpeza 
do ambiente escolar. 

A entrevista com a Diretora estava marcada para as 10H00, no entanto, 
somente por volta das 10H30 é que pude ser atendida. Neste intervalo 
tive a oportunidade de andar pelos corredores e pátio da escola e 
percebi a limpeza e organização da mesma. 

Fazia tempo que não via alunos uniformizados. Fiquei admirada em 
perceber a disciplina dos alunos na fila ao pegar seu “lanchinho”. Também 
percebi a preocupação da Escola em estar oferecendo lanches saudáveis 
aos alunos e ao mesmo tempo contribuindo para aqueles que não têm 
condições de tomar café em casa, porém, para aqueles que têm melhores 
condições podem comprar o que quiserem na cantina particular. 

Estava andando pelo pátio, quando soou o sinal, pois era hora do 
intervalo (recreio). Há um refeitório, onde enfileirados os alunos pegam 
bolacha, pão e leite com café ou então passa neste mesmo local em 
uma cantina, onde podem comprar o que quiserem desde lanche a 
refrigerante. 

É bem provável que o aviso do Programa do IGM, foi mostrado em um 
daqueles quadros de aviso. 

Observei que nos quadros de avisos, havia várias informações sobre 
cursos oferecidos pela Escola (teatro, informática, redação e outros), 
tanto para seus alunos, quanto para a comunidade local. 

A diretora foi muito simpática e atenciosa. Percebi que a “Escola” tinha 
muito de suas características: acolhedora, organizada, limpa 
(humanizada). 

A diretora pediu para que uma daquelas mães me chamasse para 
conversar em sua sala. 
Apresentei-me e expliquei sobre meu Projeto de Dissertação e a mesma 
ficou muito interessada em querer ajudar e dar as informações que 
precisasse, no entanto, deveria formalizar minha solicitação perante a 
Secretaria da Educação de São Caetano do Sul. Assim me passou o 
endereço e nome da Secretária da Educação para realizar tal solicitação. 
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2.4CARACTERIZAÇÃODA PARCERIA – OS ATORES ENVOLVIDOS 

O Projeto: 

A metodologia empregada no projeto foi desenvolvida pelo IGM e pela Junior 

Achievement7 sendo aplicada em estudantes do ensino médio de escolas municipais 

e estaduais entre 14 e 17 anos.  

O objetivo primordial do programa é estimular o desenvolvimento do espírito 

empreendedor em cada um dos participantes, e assim incentivar a formação de 

futuros empresários, aplicando ainda princípios da livre-iniciativa. Neste programa, 

são aplicados os fundamentos da economia de mercado e da atividade empresarial 

por meio do método “aprender fazendo”. Cada participante se converte em um 

miniempresário e passa a operar no mercado. 

A fase operacional do projeto acontece quando os jovens recebem em suas 

mãos ações da empresa que eles criaram para operar durante as 15 semanas de 

duração do curso. Nesta fase, os alunos necessitam captar recursos por meio da 

comercialização destas ações – como ocorre em empresas de capital aberto, 

conhecidas como Sociedades Anônimas (S/A). 

A comercialização ocorre nas respectivas comunidades das quais os jovens 

são provenientes, sendo este processo marcado pela livre-iniciativa e pela 

materialização de um projeto que antes estava no papel. 

O programa compreende um período de 15 reuniões distribuídas em jornadas 

semanais com duração de 3 horas e meia, realizadas na dependência do complexo 

industrial da General Motors em São Caetano do Sul. Nesse programa, os alunos 

são assessorados por 4 executivos (voluntários) para criar, organizar e operar uma 

empresa. 

 Após a eleição do presidente da miniempresa de cabides e dos quatro 

diretores das áreas de marketing, finanças, recursos humanos e produção, eles 

                                                           
7
Organização não governamental norte-americana sem fins lucrativos, fundada em 1919 com escritório no Brasil. 

Tem como objetivo básico levar aos jovens conceitos sobre empreendedorismo, administração e economia. A 
Junior Achievement  trabalha para introduzir conhecimentos e preparar os jovens para o mercado através dos 
seus programas e da articulação de executivos voluntários, especialmente da iniciativa privada. 
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próprios saem em campo para levantar custos da matéria-prima, simulações de 

gastos com impostos, remuneração de funcionários, comissões de venda e demais 

atividades para o correto funcionamento do empreendimento. 

Após conclusão das etapas acima descritas, inicia-se a confecção dos 

produtos, trabalham em equipe, desenvolvem uma estratégia de marketing, realizam 

as vendas (de fato) e fazem relatórios que são periodicamente checados.  

Ao final de 15 semanas, há o término do curso, com a necessidade de fechar 

o balanço, e cabe ao grupo à responsabilidade de comprar as ações de cada 

investidor que apostou na empresa no início do projeto (distribuir dividendos aos 

acionistas) e ainda fazer os devidos ajustes em relação ao resultado apurado pelo 

empreendimento para encerrar as atividades da miniempresa. 

Assim, após um intenso período de trabalho e experiências vivenciadas, o 

IGM ensina a esses estudantes como desenvolver práticas de responsabilidade 

social e com o lucro obtido pelo projeto, os jovens, agora empresários,escolhem 

uma entidade local para realizar uma doação. 

Escola 

A Escola Municipal de Ensino (EME) Prof.ª Alcina Dantas Feijão, está 

localizada no Bairro Mauá, em São Caetano do Sul. Abriu suas portas no dia 08 de 

março de 1967, com o nome Ginásio Comerciais Municipal de São Caetano do Sul. 

Em 1968, mudou o nome para Colégio Prof.ª Alcina Dantas Feijão, em homenagem 

à professora Alcina, que atuou na Escola 28 de Julho e era esposa do educador e 

esportista Milton Feijão. A instituição de ensino, em 1978, passou a ser uma 

autarquia e voltou a ser incorporada à rede municipal em 2004 e, três anos depois, 

passou por uma grande reforma, tendo suas históricas instalações modernizadas 

pela Prefeitura de São Caetano. 

Atualmente a Escola Alcina (carinhosamente chamada pelos munícipes) 

possui aproximadamente 1.940 alunos. A Escola oferece aulas de Ensino 

Fundamental, Médio e cursos técnicos profissionalizantes de Publicidade, 

Secretariado, Informática, Administração, Contabilidade e Logística. Os cursos 
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técnicos têm duração de três anos e objetiva o aluno atuar na sociedade tendo uma 

qualificação profissional básica e preparação para o mercado de trabalho. 

A filosofia do Alcina fundamenta-se nos pilares da UNESCO: aprender a 

conhecer, a fazer, a ser e a conviver. Os valores são: respeito, responsabilidade, 

solidariedade, ética, profissionalismo, espírito de equipe, integridade e honestidade. 

Alcina figura entre as 50 melhores escolas públicas do estado, é a instituição 

de ensino pública e não técnica de São Paulo que obteve a melhor nota no Enem 

2010 (Exame Nacional do Ensino Médio).A média obtida pelos alunos do Alcina no 

exame do governo em 2010 foi de 618.27, nota apenas 14% menor do que a melhor 

instituição pública do Estado. A pontuação média do exame no ano de 2009 foi de 

511,21, segundo o MEC. Isso quer dizer que os alunos da escola tiveram 

desempenho 20,94% acima da média nacional. 

A Escola Municipal de Ensino Alcina Dantas Feijão desenvolve parceria com 

o IGM, participando ativamente na implementação do programa e designa uma 

pessoa para o acompanhamento das seguintes tarefas: 

 Definição junto à diretoria dos critérios para a seleção dos alunos inscritos 

para o programa. 

 Entrega informativo do programa e a ficha de inscrições aos alunos. 

 Recebe as inscrições. 

 Informa aos alunos inscritos excedentes que permanecerão em uma lista de 

espera. 

 Organiza as fichas de inscrição dos alunos selecionados e envia ao 

coordenador do IGM, para que providencie a lista de presença. 

 Divulga, junto aos alunos, a data e horário do programa, explicando a 

importância da pontualidade e assiduidade, e comunicando o número 

máximo de faltas (3) permitidas para a continuidade do programa. 

 Acompanha o andamento do programa, observando a postura dos alunos 

quanto aos aspectos de disciplina; respeito para com os conselheiros e 

amigos; faltas não justificadas e eventuais desistências, informando aos 

conselheiros da turma e verificando a possibilidade de recorrer à lista de 

espera para a devida substituição; excesso de atrasos, procurando 
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solucionar junto ao aluno ou à família e interesse e participação nas 

atividades. 

O trabalho realizado pela diretoria da escola visa promover a potencialidade e 

o talento dos alunos, integrando a educação ao trabalho e à prática social para o 

exercício da cidadania. 

Voluntários/Conselheiros  

O trabalho voluntário hoje é uma realidade não só no Brasil, mas no mundo. 

O voluntariado é chamado de 3º Setor da Economia, sendo maior número de 

participantes do que os setores Privado e Governamental. 

Os voluntários do projeto do IGM são profissionais que representam a sua 

empresa orientando e aconselhando os alunos sobre como administrar o seu 

negócio. O Conselheiro é um agente de conscientização por meio de sua própria 

postura e experiência de vida e profissional. 

Papel dos Voluntário-Conselheiros: 

 Transmitir informações e experiências. 

 Facilitar o entendimento/ sinergia entre às áreas. 

 Preparar, direcionar e avaliar as jornadas semanais. 

 Despertar o interesse, a criatividade e a motivação entre os jovens. 

 Incentivar o trabalho em equipe. 

 Propor soluções alternativas aos problemas. 

 Estimular a empatia entre o grupo. 

 Aplicar a metodologia do programa orientado pelo manual: método “aprender-

fazendo”.  

Principais benefícios para os participantes: 

 Desenvolvimento da visão empresarial generalista, por meio do contato com 

as várias áreas da empresa durante o desenvolvimento do programa. 

 O ambiente da miniempresa permite ser utilizado como laboratório para teste 

de soluções inovadoras (desde que não haja prejuízo do espírito realista e da 
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seriedade do programa), não ocorrendo o risco de perdas reais, caso a 

solução adotada prove não ser a mais acertada. 

 Descoberta de talento entre alunos que podem ser aproveitados após o 

término do programa, como estagiários e / ou funcionários de suas 

empresas. 

 Oportunidade de interagir com os jovens, resultando em aprendizado nas 

relações humanas e mudança de comportamentos convencionais, pois na 

troca de experiências os jovens também ensinam. 

 Aprofundamento da consciência social e cidadania, fazendo com que cada 

voluntário se sinta agente no processo de reconstrução da sociedade 

brasileira, reduzindo o sentimento de impotência ante a grandeza dos 

desafios que estão à frente de todos. 

 Aprendizado por meio do convívio com os jovens. 

O perfil dos voluntários contemplam as seguintes características: 

 Paciente  

 Criativo 

 Comunicador   

 Flexível 

 Comprometido 

 Líder 

 Ético 

 Dinâmico 

 Entusiasmado 

 Pontual e assíduo 

 Empático 

 Gosto pelo trabalho com adolescentes 

Portanto, ao promover o desenvolvimento com cidadania implica em estimular 

e apoiar ações e projetos capazes de gerar transformações positivas na educação e 

na geração de emprego e de renda no país.  

Coordenador 
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O coordenador é um dos conselheiros escolhido para coordenar os trabalhos 

de todos os conselheiros, responsabilizando por: 

 Realizar reuniões preparatórias das jornadas, envolvendo as quatro áreas; 

 Preparar relatório de acompanhamento da jornada. 

 Abrir conta bancária e visitar o banco. 

 Orientar e acompanhar a elaboração do relatório final da miniempresa; 

 Acompanhar e orientar a adoção dos impostos e encargos a uma instituição 

beneficente. 

 Participar e orientar a reunião para o pagamento e entrega do Demonstrativo 

de Resultados aos Acionistas da miniempresa. 

 Organizar as votações para a escolha do melhor vendedor, do melhor mini 

empresário e do melhor consultor. 

 Coordenar eventuais contratempos e a assiduidade de todos os conselheiros. 

A voluntária,Wanda Consentino, desempenhou o papel de coordenadora do 

Programa. 

Mini Empreendedores – Alunos 

Os alunos da Escola Municipal de Ensino Profª. Alcina Dantas Feijão, que 

participam do Programa Miniempresa, têm a responsabilidade sobre suas decisões, 

assumindo riscos e resultados sob a supervisão e orientação dos Conselheiros. 

Quais são suas jornadas diárias? 

1ª Jornada 

Com o objetivo de integrar o estudante no meio empresarial, é realizada uma 

visita ao complexo do IGM, indicando o local da miniempresa de cabides e todas as 

informações de segurança da empresa. 

Estando nas localizações da miniempresa de cabides, são realizadas: 

 Apresentação dos alunos. 

 Apresentação dos conselheiros. 
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 Distribuição dos manuais do aluno. 

 Explicação sobre o que é capital, de forma simplificada. 

 Apresentação das quatro áreas da M.E., bem como, cada conselheiro deverá 

explicar brevemente a área pela qual será responsável. 

 Explicação do tempo de jornada diária (3 horas e meia). 

2ª Jornada 

 Escolha do nome da M.E. – Todos devem participar da escolha do nome 

dando sugestões (explicando a importância do nome de uma empresa). 

 Cálculo do capital necessário para operar a empresa. Envolverá tudo o que 

será necessário para a produção, determinando assim, o valor das ações e 

correspondente quantidade a ser vendida, necessária para formar o capital. 

 Entrega e preenchimento das ações. É realizada uma lista de ações de 

acordo com o nº de cada uma, visando a se manter um controle de quem as 

recebeu para venda. Essa lista deve ser mantida em local seguro para 

prestação de contas no encerramento da M.E. 

 Explicação de como e para quem os alunos devem vender (cada um deve 

comprar e vender no mínimo uma ação). Os canhotos ficam com o 

conselheiro de finanças até ser eleito o diretor financeiro da 4ª jornada. 

 Decisão de abertura ou não de conta em um banco. 

3ª Jornada (Esta é última jornada de decisão, na 4ª jornada a produção começa). 

 Os alunos recebem e registram as ações vendidas e recebem dinheiro. 

 Redistribuem entre os alunos as sobras das ações não vendidas. 

 Determinam todos os custos da M.E. e o preço do produto. 

 Explicação do organograma e o que representa cada área dentro da M.E. 

 Preenchimento da ficha de interesse para que na 4ª jornada sejam 

organizadas as eleições. 

 Administração e Planejamento – Os alunos devem ser divididos em grupos 

para operar nas quatro diferentes áreas da M.E. Eles podem mudar de área 

durante o programa, mas todos devem produzir e vender os produtos. Há um 

rodízio entre os alunos. 



82 
 

 

 Para que todos vivenciem cada uma das áreas, devem ficar estabelecidas as 

metas diárias e gerais de produção e venda, os salários, as comissões e o 

preço de venda do produto. 

 Deve-se orientar os alunos para que eles adquiram todo material necessário 

(matéria-prima e equipamentos – fornecidos pelo próprio IGM) para que a 

produção se inicie na jornada seguinte. 

4ª Jornada 

 Eleições – os candidatos devem manifestar seu interesse primeiramente para 

a vaga de presidente e depois para as vagas de diretores (ler e assinar o 

estatuto); 

 O diretor de RH deve registrar todos os funcionários, responsabilizando-se 

por essa lista e atualizando-a em todas as jornadas. O diretor controla e 

calcula todo o sistema de presença, salários e comissões. 

 Início da produção da M.E. – explicação do processo. 

 Treinamento de vendas pela área de marketing. 

 A área financeira deve planejar as compras de matéria-prima (em conjunto 

com a área de produção), organizar os recursos financeiros da M.E. e 

registrar as quantidades vendidas por cada funcionário para que a área de 

RH calcule os respectivos salários e comissões.  

5ª Jornada à 14ª Jornada (são iguais a 4ª jornada, com exceção das eleições). 

A partir da 4ª jornada, o Coordenador do programa é responsável pelo 

controle, avaliação e acompanhamento do andamento do programa. Este controle é 

realizado por meio de relatórios, os quais devem contemplar um resumo de tudo o 

que aconteceu e foi decidido nas jornadas (decisões tomadas e bases numéricas). 

O relatório final deve ter todas as informações da M.E, inclusive relatórios 

contábeis, pois ao final da 15ª jornada, fecha-se o balanço, distribuem dividendos 

aos acionistas e encerram as atividades da miniempresa. 
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3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Conforme foi detalhado no capítulo anterior, foram evidenciadas para este 

estudo de caso, as fontes de dados como: observação direta, artefatos físicos e 

questionário, bem como pesquisa documental, por meio de leituras de relatórios e 

trabalhos sobre RSE e parcerias, leitura de documentos do próprio IGM e revisão de 

literatura;  assim, este capítulo trata da apresentação destas evidências, bem como 

dos dados coletados e da análise dos resultados. 

De acordo com Hair (2005), os dados podem ser caracterizados de forma 

objetiva e subjetiva. De forma objetiva, os dados são independentes da opinião de 

qualquer pessoa, fornecendo informações das quais é difícil discordar e, na forma 

subjetiva os dados são de fato a opinião do indivíduo, necessitando de interpretação. 

Assim, ao analisar e interpretar os dados desta pesquisa qualitativa foi 

necessário superar a tendência ingênua de acreditar que a interpretação dos dados 

seria mostrada espontaneamente pelos sujeitos pesquisados ao pesquisador, 

necessitando penetrar nos significados que os atores sociais compartilhavam. Dessa 

forma, a análise do material foi realizada por meio da análise compreensiva de 

inspiração fenomenológica. 

Nesta pesquisa utilizou-se da observação direta a qual inclui atividade 

informal e a evidência por meio de artefatos físicos, com fotografias do local (Fábrica 

de Cabides) e o resultado físico final do Programa que é a confecção de cabides 

feitos de alumínio, prontos para utilização.  

Também foi realizado nesta pesquisa, o levantamento formal que se deu por 

meio de questionários estruturado (1- Voluntários, 2 - Representantes da Escola – 3 

– Alunos), trazendo dados subjetivos que passaram pelo processo de interpretação 

e análise compreensiva..  

 

3.1 OBSERVAÇÃO DIRETA 

A observação direta inclui atividade informal, ou seja, realização de 

observação sobre os aspectos físicos, comportamentais e das peculiaridades do 

local. Refere-se à técnica que, a partir de uma observação espontânea, são 
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extraídas conclusões utilizando o mínimo de controle na obtenção dos dados 

observados (CUNHA, 1982). 

Devido à limitação de tempo dos envolvidos na Empresa de Cabide que foi o 

local de observação, foi realizada apenas uma visita, que ocorreu no dia 20 de 

novembro de 2011.  

Neste dia, os alunos, bem como os voluntários foram apresentados e a 

coordenadora do programa do IGM e a aluna (relações públicas da M.E.) explicaram 

o papel de cada um naquele cenário. 

Em um espaço de aproximadamente 20 m², os alunos e voluntários dividem o 

espaço, com algumas mesas (6), arquivos (3), quadro de avisos (4) e uma bancada 

a qual comportava todos os equipamentos necessários para a produção dos 

cabides. 

Ficou evidenciado que, na tentativa de uma abordagem para coletar dados 

por meio de entrevistas com cada envolvido, esta prática não seria a melhor maneira 

de obter informações, pois todos estavam tão ocupados com suas atividades que 

pouco se conseguia uma frase completa (além do barulho, produzido na produção 

dos cabides). 

Assim, ficou claro que cada participante estava levando a sério o seu papel 

dentro daquela M.E., não perdendo o foco daquele dia que era o de confeccionar 

mais de 350 cabides (ao fim da visita, eles ultrapassaram a meta a ser atingida, pois 

fabricaram 436 cabides). 

Devido à M.E. estar localizada nas dependências da General Motors, não foi 

possível realizar gravações, filmagens e tirar fotos do local. 

 

3.2 – ARTEFATO FÍSICO 

 O artefato físico deste trabalho foi o cabide de alumínio confeccionado pelos 

alunos. Os artefatos físicos podem ser um aparelho de tecnologia, uma ferramenta, 

instrumento, obra de arte ou alguma forma física (YIN, 2005). 

 Apesar de os artefatos físicos serem considerados como uma evidência de 

menor importância na maioria dos estudos de caso, para este trabalho, o artefato se 

tornou uma evidência valiosa, pois ele foi o resultado final de todo o esforço dos 
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envolvidos, como também, foi a ferramenta de troca de moeda, ou seja, o artefato 

final foi a confecção de cabides os quais eram produzidos, vendidos e transformados 

em recursos de receitas. 

 

3.3 QUESTIONÁRIO 

A coleta de dados se deu por meio de questionário (Apêndice A, B e C), com 

conjunto predeterminado de perguntas criadas para coletar dados dos respondentes. 

Neste trabalho, o questionário respondido pelos voluntários, diretora e alunos teve a 

finalidade de responder aos objetivos específicos: a) estudar parceria entre empresa 

e escola no desenvolvimento da RSE; b) entender os motivos que levaram a 

empresa e a escola a concretizar a parceria e suas expectativas; c) identificar 

possíveis alterações ocorridas na escola, atribuídas ao processo de parceria. 

No início de cada questionário, foi colocada uma explicação, de como as 

informações seriam utilizadas com o objetivo de não causar nenhum incômodo aos 

respondentes. 

Para o questionário aplicado aos Voluntários (Apêndice A), foram 

confeccionadas quatro perguntas que atenderam aos objetivos específicos (A), (B) e 

(C), já o questionário (Apêndice B) respondido pelos alunos é composto por cinco 

perguntas e atenderam ao objetivo (C). Os objetivos específicos (A), (B) e (C), foram 

atendidos também com a aplicação do questionário (Apêndice C) à Diretora da 

Escola Municipal de Ensino Profª. Alcina Dantas Feijão, com a elaboração de cinco 

perguntas, sendo todas expostas bem como a análise das mesmas.  

 

3.3.1 QUESTÕES ABERTAS DO QUESTIONÁRIO – COORDENADORA DO PROJETO 

IGM/VOLUNTÁRIA (APÊNDICE A) 

Pesquisadora - Primeira Questão: Como você define o trabalho dedicado 

ao Instituto General Motors? Acredita estar trabalhando em uma organização 

humanizada (parte da cidadania corporativa)? 

Coordenadora - Resposta: “Defino o trabalho dedicado ao Instituto General 

Motors como extremamente apaixonante, enriquecedor, abnegado e voltado ao 

aprimoramento do Ser Humano em todas as abrangências profissionais e pessoais 

que o projeto descortina aos jovens participantes. Acredito que a General Motors do 
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Brasil, através do Instituto General Motors, vem conseguindo mostrar ao mundo 

corporativo, bem como às comunidades onde os projetos estão inseridos, que é de 

fato uma empresa-cidadã, humanizada, sinceramente preocupada com os desafios 

de dissipar situações de vulnerabilidade social nos grupos de jovens escolhidos para 

o projeto, catapultando-os a uma condição de pré-candidatos ao mercado de 

trabalho que, velozmente, se avizinha”.[1] 

 

Pesquisadora - Segunda Questão: Sabe-se que iniciativas sociais fazem 

com que o mercado veja as empresas como um bem e parceiros cada vez 

qualitativamente melhores e passam a procurá-las, fazendo delas uma referência no 

mercado e gerando um circulo virtuoso. Assim, este investimento social, gera retorno 

interno (motivação, interesse, produtividade) e externo (percepção positiva de 

clientes, fornecedores, comunidade). Como consegue mensurar este tipo de retorno, 

seja interno ou externo? 

Coordenadora - Resposta: “Esse investimento social é facilmente 

perceptível, pelo grande interesse do público interno em participar e de indicar filhos 

e parentes a fazer o mesmo. [1] Além disso, como a empresa tem uma enorme 

interface com as comunidades onde os projetos estão inseridos, pode-se notar, 

claramente, a excelente aceitação que provoca nos públicos de outras escolas, e 

órgãos da administração municipal de todas as cidades onde eles acontecem, num 

sem número de eventos realizados nessas comunidades”. 

 

Pesquisadora - Terceira Questão: O Brasil, até uns 30 anos atrás, não tinha 

em sua agenda de prioridades, a educação como foco principal para o crescimento 

econômico, talvez por não acreditar que, com a estabilidade da moeda, abertura da 

economia e outros fatores, necessitasse de pessoal qualificado para poder manter a 

capacidade produtiva. Hoje o Brasil mantém um dos menores índices de 

desemprego, no entanto, muitas empresas sofrem com o apagão da qualificação, 

necessitando realizar treinamentos e, por consequência, aumentando seus custos. 

O país tenta corrigir este prejuízo investindo em educação, incorporando novas 

tecnologias no processo produtivo, necessitando de uma força de trabalho hábil para 

aprender e desenvolver as novas técnicas, caso contrário, dificultará o aumento da 

produção e, consequentemente, a produtividade e competitividade do país.  
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Acredita que o trabalho desenvolvido na empresa de cabides contribui com o 

sistema de formação educacional exigida pela sociedade, cujo conhecimento passa 

a ser a matéria prima principal? De que forma? 

Coordenadora - Resposta: “Sem dúvida que sim, uma vez que capacitamos 

todos os grupos de jovens participantes do projeto através de palestras acerca de 

nossos processos de Produção - (GMS – Sistema Global de Manufatura). Passando 

para a área de Recursos Humanos, transmitimos ao grupo a importância da adoção 

semanal do Boletim 8 Laudas – uma poderosa ferramenta de comunicação com o 

público interno utilizado na General Motors.  Ainda em RH, utilizamos crachás com 

fotos de todos os participantes, a exemplo do que ocorre na GMB e fazemos, 

também, o controle efetivo de presença.  Também, trabalhamos fortemente aspectos 

motivacionais, com premiações aos empregados mais comprometidos com o projeto.   

Na área de Relações Públicas, transmitimos todas as rotinas atinentes à realização 

de eventos, desde o convite formal, planejamento e cerimonial e registros 

fotográficos dos fatos mais importantes que ocorrem durante sua realização. Todo o 

material resultante dos principais eventos (inauguração, Open House para os Pais e 

Parentes e Formatura) é reunido e trabalhado conjuntamente com a área de RH na 

produção regular de um Jornal da Fábrica de Cabides.Artigos sobre Língua 

Portuguesa, Agenda Cultural, Alimentação, Profissões são sugeridos e utilizados 

para a confecção desse jornal.Vale ressaltar que palestras sobre Finanças e 

Técnicas de Marketing e Vendas são, também, ministradas a todos os grupos, com 

foco nos Diretores das respectivas áreas, para que eles tenham condições de 

efetuar o efetivo controle do fluxo de caixa da miniempresa.  Esse controle é obtido 

através do cômputo dos cabides vendidos semanalmente executado pelo 

departamento de Marketing.  O departamento de Marketing, por sua vez, repassa o 

dinheiro arrecadado com a venda de cabides ao departamento de 

Finanças/Presidência.  Esse último, por sua vez, é responsável pela administração 

do capital da miniempresa e, consequentemente, pelo repasse de dinheiro para a 

compra de matéria prima – o alumínio - para alimentar a linha de produção durante a 

duração de todo o projeto.    Dessa maneira, é mantida a cadeia produtiva que 

garantirá o sucesso da iniciativa.   

E esse sucesso ficará comprovado na décima quinta e derradeira jornada do projeto 

– a formatura - quando as cinco Diretorias eleitas no início do projeto farão suas 

apresentações dos resultados obtidos durante sua participação no projeto a todos os 
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convidados presentes à cerimônia: pais, parentes, diretoria da escola, representante 

da Prefeitura e da Secretaria da Educação do município onde o projeto ocorre, 

diretoria da General Motors, representante da Ong Junior Achievement – parceira do 

Instituto General Motors na iniciativa -, mídia, e, por fim, a autoridade mais 

importante do evento: o Patrono ou a Patronesse do grupo. 

O ponto alto da cerimônia é a apresentação dos resultados financeiros da 

miniempresa, que fica a cargo da Diretoria de Finanças/Presidência. Nesse 

momento, são revelados os valores que serão pagos ao término daquele evento, a 

saber: salários diferenciados dos miniempresários, com destaque para as comissões 

individuais de vendas de cabides; evolução do capital social inicial da miniempresa 

versus capital social com o lucro obtido naquele dia de encerramento do projeto; 

chamada ao palco do representante da entidade assistencial escolhida pelo grupo 

para receber o dinheiro da ação de responsabilidade social prevista no escopo do 

projeto – a doação.   Vale ressaltar que a maioria dos grupos obteve porcentagem de 

lucro tão expressiva - de 200 a 450%! - o que lhes proporcionou, também, uma 

verba adicional, não prevista no projeto, para uma “pizzada” para todo o grupo! 

Posso afirmar, sem medo de errar, que os conhecimentos adquiridos no decorrer do 

projeto são diretamente responsáveis pela aquisição de competências individuais 

marcantes que, por sua vez, culminam em resultados financeiros tão 

expressivos.Portanto, pode-se concluir que o trabalho desenvolvido no Projeto 

Fábrica de Cabides contribui sobremaneira para a formação educacional exigida 

pela Sociedade (Mercado), uma vez que é o conhecimento adquirido durante o 

processo a matéria prima principal para a obtenção de resultados tão positivos e 

significativos para os participantes da iniciativa”.[2] 

 

Pesquisadora - Quarta Questão: Há alguma informação que gostaria de 

destacar em relação ao trabalho aqui desenvolvido (Empresa de Cabides)? 

Coordenadora - Resposta: “Sim, um parágrafo deve ser destinado ao 

trabalho desenvolvido pelos Advisers (Conselheiros) do Projeto Fábrica de 

Cabides.Cada Diretoria é acompanhada de perto por esses conselheiros – 

estagiários e empregados no Complexo Logístico Chevrolet, em Sorocaba, e 

voluntários (ex-empregados trintenários da General Motors) no Complexo 

Automotivo de São Caetano do Sul.  Os Advisers estão presentes em todas as 

jornadas e participam ativamente de todas as atividades solicitadas aos mini 
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empresários, emprestando sua vasta experiência ao grupo. Sem a contribuição 

valiosa e abnegada desses Advisers seria muito difícil levar a cabo nosso Projeto”.[1] 

 
3.3.2 QUESTÕES ABERTAS DO QUESTIONÁRIO – ALUNOS (APÊNDICE B) 

Aluno 1: 

Pesquisadora - Primeira Questão: Como ficou sabendo do Projeto 

Empresários para o Futuro desenvolvido pelo Instituto GM?  

Aluno - Resposta: “Na minha escola”. 

 

Pesquisadora - Segunda Questão: Nem todos os alunos da escola onde 

estuda foram convocados para participar do Projeto, por quê? 

Aluno - Resposta: “Porque os alunos convocados foram selecionados pela 
direção pelo seu bom desempenho na escola”. 

 

Pesquisadora - Terceira Questão: Acredita que o projeto possa fazer 

diferença em sua vida (educacional, pessoal, profissional)? Observa alguma 

diferença entre seus colegas que participam do projeto e aqueles que não? 

Aluno - Resposta: “Sim, eu acredito que fez toda a diferença participar do 

projeto, além de ter sido uma experiência nova, pude conhecer o funcionamento de 

uma empresa e também aprendi a trabalhar em equipe. [1]Com esse projeto pude 

ampliar minha visão tanto na área profissional quanto na pessoal. Quem participou 

com certeza vai ter uma bagagem de conhecimento maior, por ser um projeto na 

prática, e não só na teoria”. [2] 

 

Pesquisadora - Quarta Questão: Quais são os aprendizados mais 

marcantes dentro do Projeto? 

Aluno - Resposta: “Primeiramente o maior aprendizado foi o de ter espírito 

empreendedor e aprender a trabalhar em equipe; Também eu achei muito 

interessante aprender sobre o funcionamento de diversas máquinas”. 

 

Pesquisadora - Quinta Questão: Acredita que após o término do projeto, 

estará habilitado/preparado para concorrer a uma vaga no mercado ou abrir seu 

próprio negócio? 
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Aluno - Resposta: “Eu acredito que essa oportunidade de participar do 

Projeto ajudou muito com a minha preparação para o mercado de trabalho e quem 

sabe abrir meu próprio negócio”.[2] 

 

Aluno 2 

Pesquisadora - Primeira Questão: Como ficou sabendo do projeto 

Empresários para o Futuro desenvolvido pelo Instituto GM?  

Aluno - Resposta: “Pela minha escola Alcina Dantas Feijão, no qual soube 

quando fui convidada a participar”. 

 

Pesquisadora - Segunda Questão: Nem todos os alunos da escola onde 

estuda foram convocados para participar do Projeto, por quê? 

Aluno - Resposta: “Pois as vagas são limitadas e essas são escolhidas por 

comportamento dentro da sala de aula”. 

 

Pesquisadora – Terceira Questão: Acredita que o projeto possa fazer 

diferença em sua vida (educacional, pessoal, profissional)? Observa alguma 

diferença entre seus colegas que participam do projeto e aqueles que não? 

Aluno - Resposta: “Sim, com certeza. Observa-se o projeto nos deixa mais 

preparados para a vida profissional e ainda amadurecer”[2]. 

 

Pesquisadora - Quarta Questão: Quais são os aprendizados mais 

marcantes dentro do projeto? 

Aluno - Resposta: “Conhecer como uma empresa funciona, saber trabalhar 

e respeitar o espaço de cada pessoa dentro do ambiente de trabalho”[2]. 

 

Pesquisadora - Quinta Questão: Acredita que, após o término do projeto, 

estará habilitado/preparado para concorrer a uma vaga no mercado ou abrir seu 

próprio negócio? 

Aluno - Resposta: “Sim, pois com esse projeto tive um grande 

amadurecimento profissional e estou pronta para concorrer uma vaga no 

mercado”[1]. 

 

Aluno 3 
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Pesquisadora - Primeira Questão: Como ficou sabendo do projeto 

Empresários para o Futuro desenvolvido pelo Instituto GM?  

Aluno - Resposta: “A partir do convite da escola para participar do projeto”. 

 

Pesquisadora - Segunda Questão: Nem todos os alunos da escola onde 

estuda foram convocados para participar do projeto, por quê? 

Aluno - Resposta: “Apenas os alunos com determinada nota, disciplina ou 

recomendados por professores poderiam participar do projeto”.  

 

Pesquisadora - Terceira Questão: Acredita que o projeto possa fazer 

diferença em sua vida (educacional, pessoal, profissional)? Observa alguma 

diferença entre seus colegas que participam do Projeto e aqueles que não? 

Aluno - Resposta: “Sim, aqueles que puderam participar do projeto respeitar 

ambientes e horários, por exemplo, desenvolveram certa competência com a 

contabilidade e também disciplina”[1]. 

 

Pesquisadora - Quarta Questão: Quais são os aprendizados mais 
marcantes dentro do projeto? 

Aluno - Resposta: “O aprendizado como profissional, o agir dentro de uma 

empresa e como ela funciona, desde a parte técnica à contábil, isso foi muito 

interessante” [2].  

 

Pesquisadora - Quinta Questão: Acredita que após o término do projeto, 
estará habilitado/preparado para concorrer a uma vaga no mercado ou abrir seu 
próprio negócio? 

Aluno - Resposta: “Sim, acredito que o curso oferecido pela GM em parceria 

com a escola nos possibilitou um aprendizado de contato com o mercado de 

trabalho e que pode ser muito útil”.[1] e [2] 

 

Aluno4 

Pesquisadora - Primeira Questão: Como foi que ficou sabendo do projeto 

Empresários para o Futuro desenvolvido pelo Instituto GM?  

Aluno - Resposta: “A primeira vez que ouvi falar do projeto foi com minha 

irmã mais velha, que estudava na escola E.M.E Alcina Dantas Feijão. Porém, só 
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passei a conhecer realmente o projeto quando fui selecionada para participar no ano 

de 2011 da empresa de cabides”. 

 

Pesquisadora - Segunda Questão: Nem todos os alunos da escola onde 

estuda foram convocados para participar do projeto, por quê? 

Aluno - Resposta: “Porque apenas 25 alunos de todos os 2os anos teriam a 

oportunidade de trabalhar no projeto, e então, apenas os melhores, ou seja, os que 

se esforçavam mais e mostravam mais resultados nas salas de aula, foram 

convocados para fazer parte da fábrica de cabides”. 

 

Pesquisadora - Terceira Questão: Acredita que o projeto possa fazer 

diferença em sua vida (educacional, pessoal, profissional)? Observa alguma 

diferença entre seus colegas que participam do projeto e aqueles que não? 

Aluno - Resposta: “Sim, com certeza. Tudo o que ocorreu na fábrica era 

novo para muitos de nós, pois este foi o nosso „primeiro emprego‟ [1] e [2]. E então, 

quem realmente aproveitou o projeto já tirou algumas conclusões sobre seu futuro, 

como por exemplo, que curso estudar na faculdade ou onde trabalhar [2]. Eu, como 

fui Diretora de Produção no projeto adquiri muitas experiências, pois tinha que lidar 

com as outras diretoras e também com todos os funcionários da fábrica. Essa não 

foi uma tarefa muito fácil. E eu também observo algumas diferenças nos alunos que 

foram convocados e nos que não foram convocados para participar do projeto. Os 

alunos que foram convocados se comprometiam mais e eram mais esforçados, por 

exemplo”.    

 

Pesquisadora - Quarta Questão: Quais são os aprendizados mais 

marcantes dentro do projeto? 

Aluno - Resposta: “Para mim, os aprendizados mais marcantes foram: como 

falar com as diretorias e com os funcionários ao mesmo tempo, pois ambos exigiam 

formas de tratamento diferentes; como liderar uma fábrica e responder pela sua 

produção; e como estabelecer as metas a serem cumpridas nas jornadas de 

produção”. 
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Pesquisadora - Quinta Questão: Acredita que após o término do projeto, 

estará habilitado/preparado para concorrer a uma vaga no mercado ou abrir seu 

próprio negócio? 

Aluno - Resposta: “Para concorrer a uma vaga no mercado de trabalho, 

sim[2]. Porém para abrir meu próprio negócio, acredito que não. Porque por mais 

tenhamos aprendido muitas coisas dentro do projeto, ainda há muito que saber e 

estudar”. 

Aluno 5 

Pesquisadora - Primeira Questão: Como foi que ficou sabendo do projeto 

Empresários para o Futuro desenvolvido pelo Instituto GM?  

Aluno - Resposta: “Através da escola, onde estudo”. 

 

Pesquisadora - Segunda Questão: Nem todos os alunos da escola onde 

estuda foram convocados para participar do projeto, por quê? 

Aluno - Resposta:“Porque houve uma seleção, em que consideraram notas, 

frequência, comportamento, entre outros”. 

 

Pesquisadora - Terceira Questão: Acredita que o projeto possa fazer 

diferença em sua vida (educacional, pessoal, profissional)? Observa alguma 

diferença entre seus colegas que participam do projeto e aqueles que não? 

Aluno – Resposta: “Sim, acredito. Os que participaram do Projeto 

apresentam um comportamento diferente, se preocupam mais com a sua carreira 

profissional”.[1] e [2] 

 

Pesquisadora - Quarta Questão: Quais são os aprendizados mais 

marcantes dentro do projeto? 

Aluno - Resposta: “Aprendemos a respeitar regras, a trabalhar com prazos e 

como cada um deve fazer a sua parte dentro de uma empresa”.[2] 

 

Pesquisadora - Quinta Questão: Acredita que após o término do Projeto, 

estará habilitado/preparado para concorrer a uma vaga no mercado ou abrir seu 

próprio negócio? 
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Aluno - Resposta: Ainda não. Preciso me especializar e conhecer melhor a 

área em que quero atuar. 

 

Aluno 6 

Pesquisadora - Primeira Questão: Como foi que ficou sabendo do projeto 

Empresários para o Futuro desenvolvido pelo Instituto GM?  

Aluno - Resposta: “Tomei conhecimento sobre este projeto através dos já 

realizados anteriormente em nossa escola (Profª. Alcina Dantas Feijão) e que tem 

continuidade até os dias de hoje. É um projeto adotado por nossa escola há muito 

tempo e muito querido também”.[1] 

 

Pesquisadora - Segunda Questão: Nem todos os alunos da escola onde 

estuda foram convocados para participar do projeto, por quê? 

Aluno - Resposta: “Pois para este projeto era pedido um determinado 

número de alunos, o que levou a escola e seus representantes a fazer uma seleção, 

levando em consideração comportamento, ética, notas e entre outros quesitos 

referentes à nossa conduta educacional, pessoal e profissional”. 

 

Pesquisadora - Terceira Questão: Acredita que o projeto possa fazer 

diferença em sua vida (educacional, pessoal, profissional)? Observa alguma 

diferença entre seus colegas que participam do projeto e aqueles que não? 

Aluno - Resposta: “Sim. Com certeza a experiência que nos fora 

proporcionada trouxe muito aprendizado, responsabilidade, conhecimento e 

organização. Valores que aprendemos diante de um espaço profissional e tão 

conhecido como é a General Motors, uma experiência única que infelizmente nem 

todos os outros alunos tiveram”.[2] 

 

Pesquisadora - Quarta Questão: Quais são os aprendizados mais 

marcantes dentro do projeto? 

Aluno - Resposta: “Os aprendizados dentro do projeto foram muitos, entre 

eles aprender as funções que cada departamento exerce, formas de conduta, os 

processos realizados dentro de uma empresa, a importância de certos valores 

dentro de uma instituição profissional e entre outros”.[2] 
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Pesquisadora - Quinta Questão: Acredita que após o término do projeto, 

estará habilitado/preparado para concorrer a uma vaga no mercado ou abrir seu 

próprio negócio? 

Aluno - Resposta: “Com certeza este projeto foi uma porta para a nossa 

entrada no mercado de trabalho, por ter sido uma experiência enriquecedora de 

conhecimentos [1] e [2]. Mas obviamente sempre procurar mais e mais 

conhecimentos e estudos”. 

 

Aluno 7 

Pesquisadora - Primeira Questão: Como foi que ficou sabendo do projeto 

Empresários para o Futuro desenvolvido pelo Instituto GM?  

Aluno – Resposta: “Fiquei sabendo na escola mesmo, quando fui uma das 

selecionadas a participar do Projeto. Explicaram pra nós como funcionaria e então a 

gente decidia se participaria ou não”. 

 

Pesquisadora - Sega Questão: Nem todos os alunos da escola onde estuda 

foram convocados para participar do projeto, por quê? 

Aluno - Resposta: “Porque o número de vagas era limitado (25 alunos 

apenas). E esses foram escolhidos por certo critério da escola”. 

 

Pesquisadora - Terceira Questão:Acredita que o projeto possa fazer 

diferença em sua vida (educacional, pessoal, profissional)? Observa alguma 

diferença entre seus colegas que participam do projeto e aqueles que não? 

Aluno - Resposta: “Não só acredito, como fez diferença sim. Na questão 

educacional porque foi um bônus, um projeto que poucos têm oportunidade de 

participar; na questão pessoal porque vimos e aprendemos na prática questões 

como trabalho em grupo, responsabilidade, entre outros e nos proporcionou um bom 

amadurecimento e a possibilidade de contar a outras pessoas que participei de um 

Projeto tão bacana como esse [1]; e na questão profissional porque é um diferencial 

já ter tido contato com a realidade de uma empresa, no geral, vendo as dificuldades 

e resolvendo problemas [2].Não observo diferença não, até porque alguns que foram 

selecionados, podem não ter se identificado com o Projeto e só participaram pelo 

diferencial. E alguns que não foram selecionados podem ter muito mais interesse, 

mas não tiverem oportunidade”.   
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Pesquisadora - Quarta Questão: Quais são os aprendizados mais 

marcantes dentro do projeto? 

Aluno - Resposta: “Responsabilidade e saber trabalhar em grupo, ouvindo a 

opinião das outras pessoas”.   

 

Pesquisadora - Quinta Questão: Acredita que após o término do projeto, 

estará habilitado/preparado para concorrer a uma vaga no mercado ou abrir seu 

próprio negócio? 

Aluno - Resposta: “Abrir meu próprio negócio não porque tem muita coisa 

envolvida e que só com o Projeto não foi possível presenciar e aprender. Mas 

concorrer a uma vaga estou habilitada sim, porque já tenho uma visão da rotina de 

uma empresa, dos problemas que podem surgir e estar preparada para resolvê-los 

juntamente com toda equipe”.[2] 

 

Aluno 8 

Pesquisadora - Primeira Questão: Como foi que ficou sabendo do projeto 

Empresários para o Futuro desenvolvido pelo Instituto GM?  

Aluno - Resposta: “Pela minha escola Alcina Dantas Feijão, no qual soube 

quando fui convidada a participar”. 

 

 Pesquisadora - Segunda Questão: Nem todos os alunos da escola onde 

estuda foram convocados para participar do projeto, por quê? 

Aluno - Resposta: “Pois as vagas são limitadas e essas são escolhidas por 

comportamento dentro da sala de aula”. 

 

Pesquisadora - Terceira Questão: Acredita que o projeto possa fazer 

diferença em sua vida (educacional, pessoal, profissional)? Observa alguma 

diferença entre seus colegas que participam do projeto e aqueles que não? 

Aluno - Resposta: “Sim, com certeza. Observa-se,o projeto nos deixa mais 

preparados para a vida profissional e ainda amadurecer”.[1] e [2] 

 

Pesquisadora - Quarta Questão: Quais são os aprendizados mais 

marcantes dentro do projeto? 
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Aluno - Resposta: “Conhecer como uma empresa funciona,saber trabalhar e 

respeitar o espaço de cada pessoa dentro do ambiente de trabalho”. 

 

Pesquisadora - Quinta Questão: Acredita que após o término do projeto, 

estará habilitado/preparado para concorrer a uma vaga no mercado ou abrir seu 

próprio negócio? 

Aluno - Resposta: “Sim, pois com esse projeto tive um grande 

amadurecimento profissional e estou pronta para concorrer uma vaga no 

mercado”.[1] e [2] 

 

Aluno 9 

Pesquisadora - Primeira Questão: Como foi que ficou sabendo do projeto 

Empresários para o Futuro desenvolvido pelo Instituto GM?  

Aluno - Resposta: “Quando me chamaram para fazer parte, não conhecia 

nada sobre o projeto antes”. 

 

Pesquisadora - Segunda Questão: Nem todos os alunos da escola onde 

estuda foram convocados para participar do projeto, por quê? 

Aluno - Resposta: “Porque houve uma seleção, levaram em conta as notas, 

a disponibilidade e a responsabilidade dos alunos”. 

 

Pesquisadora - Terceira Questão: Acredita que o projeto possa fazer 

diferença em sua vida (educacional, pessoal, profissional)? Observa alguma 

diferença entre seus colegas que participam do projeto e aqueles que não? 

Aluno – Resposta: “Acredito, porque é uma experiência a mais que me 

distingue dos outros alunos [1]. Mesmo que os meus colegas tenham feito o mesmo 

projeto que eu, não é possível que tenhamos tido as mesmas experiências e 

aproveitado do mesmo jeito. Mas todos nós ganhamos amigos e conhecimento 

sobre vendas, organização e produção”. 

 

Pesquisadora - Quarta Questão: Quais são os aprendizados mais 

marcantes dentro do projeto? 
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Aluno - Resposta: “Nas palestras, tivemos noções de organização 

administrativa, informação sobre o EPI (que eu não sabia o que era), e sobre as 

divisões do preço do produto”. 

 

Pesquisadora - Quinta Questão: Acredita que após o término do projeto, 

estará habilitado/preparado para concorrer a uma vaga no mercado ou abrir seu 

próprio negócio? 

Aluno - Resposta: “Acredito que o projeto possibilita uma nova visão do 

mercado de trabalho e, portanto poderia me preparar melhor, com mais cursos [2]. 

Pois sim esse projeto me abre novos horizontes, mas somente com essa experiência 

acredito que não seria capaz de abrir meu próprio negócio”. 

 

Aluno 10 

Pesquisadora - Primeira Questão: Como foi que ficou sabendo do projeto 

Empresários para o Futuro desenvolvido pelo Instituto GM?  

Aluno - Resposta: “Fiquei sabendo deste projeto através do meu irmão que 

em 2009 já havia sido pré-selecionado para participar deste projeto”. 

  

Pesquisadora - Segunda Questão: Nem todos os alunos da escola onde 

estuda foram convocados para participar do projeto, por quê? 

Aluno - Resposta: “Pois este projeto na minha opinião é para pessoas sérias 

[1], que saibam se comportar e que tenham o mínimo de “mentalidade” exigido para 

fazer parte do projeto”. 

 

Pesquisadora - Terceira Questão: Acredita que o projeto possa fazer 

diferença em sua vida (educacional, pessoal, profissional)? Observa alguma 

diferença entre seus colegas que participam do projeto e aqueles que não? 

Aluno - Resposta: “Acredito que aprendemos a trabalhar melhor em equipe, 

e aprender novas coisas, que não teríamos a oportunidade de aprender caso não 

estivássemos nele [1].Creio que a maior diferença entre os dois, é que soubemos 

trabalhar melhor em equipe, enquanto os outros não”. 

. 

Pesquisadora - Quarta Questão: Quais são os aprendizados mais 

marcantes dentro do projeto? 
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Aluno - Resposta: “A trabalhar em equipe. A potencializar o potencial de 

cada um, na hora de vender e administrar as próprias vendas”. 

 

Pesquisadora - Quinta Questão: Acredita que após o término do projeto, 

estará habilitado/preparado para concorrer a uma vaga no mercado ou abrir seu 

próprio negócio? 

Aluno - Resposta: “Acredito que isso seja determinante, mas ajuda sim, pois 

num emprego caso você não souber trabalhar em equipe, você não estará apto a 

fazer parte dessa equipe, e por consequentemente irá ser despedido”.[2] 

 

Aluno 11 

Pesquisadora - Primeira Questão: Como foi que ficou sabendo do projeto 

Empresários para o Futuro desenvolvido pelo Instituto GM?  

Aluno - Resposta: “Através da coordenadora da escola, que nos convocou 

para participar do projeto”. 

 

Pesquisadora - Segunda Questão: Nem todos os alunos da escola onde 

estuda foram convocados para participar do projeto, por quê? 

Aluno - Resposta:“Porque não havia vaga para todos os alunos e precisou 

haver uma seleção feita pela coordenadora da escola, que levou em conta as notas 

dos alunos e seu comportamento dentro da escola”. 

 

Pesquisadora - Terceira Questão: Acredita que o projeto possa fazer 

diferença em sua vida (educacional, pessoal, profissional)? Observa alguma 

diferença entre seus colegas que participam do projeto e aqueles que não? 

Aluno - Resposta: “Acredito que sim, com esse projeto adquirimos mais 

experiência no que refere-se a trabalho, quais são as regras e como realmente 

funciona.[1]  Acredito que os alunos que participaram do projeto adquiriram maior 

responsabilidade em relação aos outros da escola, por precisar passar por situações 

que exigiam isso”.  

 

Pesquisadora - Quarta Questão: Quais são os aprendizados mais 

marcantes dentro do projeto? 



100 
 

 

Aluno - Resposta: “Acredito que existiram vários, como por exemplo 

entender que nem tudo vai ser como queremos, que em um emprego precisamos 

respeitar a opinião de todos, para o bem coletivo. Que existem regras que devem 

ser seguidas, e que cada um precisa cumprir com responsabilidade a sua tarefa 

pois, se não for assim pode prejudicar o trabalho de todos dentro da empresa”.[2] 

 

Pesquisadora - Quinta Questão: Acredita que após o término do projeto, 

estará habilitado/preparado para concorrer a uma vaga no mercado ou abrir seu 

próprio negócio? 

Aluno - Resposta: “Não, acredito que o projeto agregou uma certa 

experiência na área, mas ainda é necessário outros cursos e diferentes 

aprendizagens para daqui a algum tempo termos a ideia de abrir o nosso próprio 

negócio”.  

 

Aluno 12 

Pesquisadora - Primeira Questão: Como foi que ficou sabendo do projeto 

Empresários para o Futuro desenvolvido pelo Instituto GM?  

Aluno - Resposta: “Por meio da coordenação da escola. Alguns alunos 

foram convocados para uma reunião, a qual serviu para as informações sobre o 

funcionamento do projeto”.  

 

Pesquisadora - Segunda Questão: Nem todos os alunos da escola onde 

estuda foram convocados para participar do projeto, por quê? 

Aluno - Resposta: “Deve-se ao fato de haver um número máximo de 

integrantes estipulado em 25 alunos do 2° ano do ensino médio da EME Alcina 

Dantas Feijão para o segundo semestre em cada ano. Coube à coordenação da 

escola organizar critérios para seleção dos alunos. Segundo a coordenadora, os 

critérios basearam-se no nível de aprendizado mais alto, ou seja, alunos que tenham 

melhores índices de aproveitamento do curso, além de não poderem apresentar 

históricos de problemas na escola”. 

 

Pesquisadora - Terceira Questão: Acredita que o projeto possa fazer 

diferença em sua vida (educacional, pessoal, profissional)? Observa alguma 

diferença entre seus colegas que participam do projeto e aqueles que não? 
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Aluno - Resposta: “Sem dúvida alguma faz diferença na minha vida. Acredito 

que tudo o que fazemos é possível tirar coisas boas e úteis, seja uma atividade 

simples até uma atividade mais complexa, como é o caso de um projeto como este. 

O projeto é ao mesmo tempo um curso e um trabalho empresarial que nos fornece 

experiência e nos ensina a administrar nossos compromissos, portanto atende aos 

três itens abordados na questão [1] e [2]. Quanto aos colegas que participam ou não 

do projeto, acredito que cada caso é um caso, mas no geral os integrantes possuem 

maior responsabilidade e compromisso do que os não integrantes, até pelo fato de 

demonstrarem isso nas aulas. Lembrando que isso é uma visão muito geral, pois há 

alunos que não puderam ir para o projeto por terem outros compromissos tais como 

cursos ou empregos. Além disso, mesmo ótimos alunos disponíveis, às vezes 

acabam não tendo índices altos de nota, por estarem com uma rotina difícil todos os 

dias. Então, acho que cada um é cada um, às vezes outras pessoas estão 

integrando outros projetos ou outras atividades, por isso a diferença acaba sendo 

relativa a cada aluno”. 

 

Pesquisadora - Quarta Questão: Quais são os aprendizados mais 

marcantes dentro do projeto? 

Aluno - Resposta: “A experiência integrada a uma grande empresa, o 

trabalho de uma equipe para atingir os objetivos, valorizar a importância de todos 

para melhores resultados, se familiarizar com um ambiente e uma proposta 

profissional, entre outros”. 

 

Pesquisadora - Quinta Questão: Acredita que após o término do projeto, 

estará habilitado/preparado para concorrer a uma vaga no mercado ou abrir seu 

próprio negócio? 

Aluno - Resposta: “Quanto a isso, creio que tenha acrescentado bastante 

para o caso de ocorrer brevemente uma vaga ou um próprio negócio. Continuar a 

desenvolver a capacidade profissional através de cursos sempre ajuda lá na frente, 

mas ter uma experiência como este projeto já aumenta as chances de integrar o 

mercado de trabalho e com boas chances de crescimento. Até porque, nunca se 

sabe ao certo as oportunidades de cursos, a necessidade de trabalho imediato, 

etc.[2]O projeto abre um leque de opção”. [1] 
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Aluno 13 

Pesquisadora - Primeira Questão: Como foi que ficou sabendo do projeto 

Empresários para o Futuro desenvolvido pelo Instituto GM?  

Aluno - Resposta: “Fiquei sabendo quando cursava o primeiro ano do ensino 

médio, tinha uma amiga no segundo ano que participava do projeto e nos contou do 

que se tratava”. 

 

Pesquisadora - Segunda Questão: Nem todos os alunos da escola onde 

estuda foram convocados para participar do projeto, por quê? 

Aluno - Resposta: “Acredito que seja pelo fato do projeto ter um limite 

máximo de alunos e também por ter critérios de seleção (os quais eu não conheço) 

que levaram os organizadores do projeto a chegarem aos alunos participantes”. 

 

Pesquisadora - Terceira Questão: Acredita que o projeto possa fazer 

diferença em sua vida (educacional, pessoal, profissional)? Observa alguma 

diferença entre seus colegas que participam do projeto e aqueles que não? 

Aluno - Resposta: “Acredito que faça a diferença sim, os alunos que 

participaram do projeto tiveram uma maior intimidade com o meio administrativo de 

uma empresa[1] e [2]. Particularmente, não notei nenhuma diferença grande entre 

os participantes e não participantes”. 

 

Pesquisadora - Quarta Questão: Quais são os aprendizados mais 

marcantes dentro do projeto? 

Aluno - Resposta: “As palestras foram de grande aprendizado. Os assuntos 

abordados me fizeram ter uma visão mais ampla sobre o mundo dos negócios. Notei 

que é algo além de somente produzir e vender, o planejamento por trás do produto 

final é algo bem mais detalhado do que eu imaginava, confesso”. 

 

Pesquisadora - Quinta Questão: Acredita que após o término do projeto, 

estará habilitado/preparado para concorrer a uma vaga no mercado ou abrir seu 

próprio negócio? 

Aluno - Resposta: “Concorrer a uma vaga no mercado acredito estar 

habilitada, mas não para cargos de alta responsabilidade, pois, apesar da qualidade 

do projeto, tivemos responsabilidades simples de uma empresa Junior [2]. Quanto a 
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abrir um próprio negócio, acredito que falta experiência e mais informações sobre o 

assunto”.  

 

Aluno 14 

Pesquisadora - Primeira Questão: Como foi que ficou sabendo do projeto 

Empresários para o Futuro desenvolvido pelo Instituto GM?  

Aluno - Resposta: “Através da própria escola”. 

 

Pesquisadora - Segunda Questão: Nem todos os alunos da escola onde 

estuda foram convocados para participar do projeto, por quê? 

Aluno - Resposta: “Foram utilizados três critérios na hora da seleção; notas, 

comportamento e disponibilidade. Os alunos que se encaixavam entre os três, foram 

escolhidos para participar”. 

 

Pesquisadora - Terceira Questão: Acredita que o projeto possa fazer 

diferença em sua vida (educacional, pessoal, profissional)? Observa alguma 

diferença entre seus colegas que participam do Projeto e aqueles que não? 

Aluno - Resposta: “Sim, fará diferença. Não é possível notar uma GRANDE 

diferença entre eles”. 

 

Pesquisadora - Quarta Questão: Quais são os aprendizados mais 

marcantes dentro do projeto? 

Aluno - Resposta: “O aprendizado mais marcante é que independente da 

área, seja produção ou direção, o trabalho não flui se não houver a colaboração e o 

comprometimento de todos os envolvidos”.[1] 

 

Pesquisadora - Quinta Questão: Acredita que após o término do projeto, 

estará habilitado/preparado para concorrer a uma vaga no mercado ou abrir seu 

próprio negócio? 

Aluno - Resposta: “O projeto ajudou bastante, mas acredito que é preciso de 

mais alguns outros cursos para que eu esteja totalmente preparada para o mercado 

de trabalho”. 
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3.3.3 QUESTÕES ABERTAS DO QUESTIONÁRIO – DIRETORA (APÊNDICE C) 

Pesquisadora - Primeira Questão: Em que momento e por que sentiu a 

necessidade de estreitar uma parceria com uma empresa com fins lucrativos? 

(direção) 

Diretora - Resposta: “A parceria, na verdade, é com uma ONG, a Junior 

Acchievement, que tem o Instituto General Motors como espaço de realização de 

projetos de empreendedorismo [1]. Essa parceria vinha sendo mantida pelas escolas 

municipais, que contam com o Ensino Médio, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, revezando com escolas públicas estaduais. Entretanto, há três anos, vêm 

sendo convidadas apenas as 2 escolas municipais e a nossa escola foi convidada 

para o segundo semestre de cada ano. Devido às características do curso médio, 

com ênfases em áreas profissionalizantes, o projeto veio ao encontro desses 

objetivos proporcionando a prática tão necessária à aprendizagem”[1]. 

 

Pesquisadora - Segunda Questão: Após a parceria, houve alguma mudança 

no processo pedagógico? 

Diretora - Resposta: “Não para todos os alunos, pois o projeto é 

desenvolvido com apenas um grupo de 25 alunos do 2º ano do ensino médio”.  

 

Pesquisadora - Terceira Questão: Os professores acompanham os 

trabalhos dos alunos junto a Empresa de Cabides?  

Diretora - Resposta: “Sim, pois alguns acompanham os alunos nas quartas-

feiras em que há oficina. Muitos colaboram com os alunos na comercialização dos 

cabides, com o objetivo de incentivar a produção”.  

 

Pesquisadora - Quarta Questão: Percebe-se algum tipo de mudança no 

processo educacional dos alunos depois de efetuado a parceria com o Instituto GM? 

Diretora - Resposta: “Com o grupo participante sim. A visão que eles 

acabam adquirindo nessa "construção" de microempresa é muito válida. Eles se 

tornam mais responsáveis, mais articuladores e por vezes favorece na decisão do 

que optar a nível universitário”[2]. 
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Pesquisadora - Quinta Questão: A comunidade acaba diferenciando a 

escola em relação às demais, devido à parceria com o Instituto GM?  

Diretora - Resposta: “Este projeto é muito aguardado pelos alunos e pais, 

pois oferece oportunidade de crescimento em muitas áreas. Os familiares participam 

da "openhouse" e da formatura e elogiam muito o projeto. Nesse sentido, sim, a 

escola oferece mais um diferencial”.[1] 

Os quadros 09 e 10 a seguir, mostram as convergências das unidades de 

significados com as categorias analíticas: 
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Quadro 9- Síntese de Convergências em Relação à Importância da Parceria 

[1
] 

Im
p

o
rt

â
n

c
ia

 d
a

 P
a
rc

e
ri

a
 

Coordenadora 
de Projeto do 
IGM 

...vem conseguindo mostrar ao mundo corporativo, bem como às comunidades onde os projetos estão 
inseridos, que é de fato uma empresa-cidadã, humanizada, sinceramente preocupada com os desafios de 
dissipar situações de vulnerabilidade social nos grupos de jovens escolhidos para o projeto, catapultando-os a 
uma condição de pré-candidatos ao mercado de trabalho que, velozmente, se avizinha. 

Esse investimento social é facilmente perceptível, pelo grande interesse do público interno em participar e de 
indicar filhos e parentes a fazer o mesmo...  

...Os Advisers estão presentes em todas as jornadas e participam ativamente de todas as atividades 
solicitadas aos miniempresários, emprestando sua vasta experiência ao grupo. Sem a contribuição valiosa e 
abnegada desses Advisers seria muito difícil levar a cabo nosso Projeto. 

Diretora da 
Escola 

...tem o Instituto General Motors como espaço de realização de projetos de empreendedorismo. 

...Devido às características do curso médio, com ênfases em áreas profissionalizantes, o projeto veio ao 
encontro desses objetivos proporcionando a prática tão necessária à aprendizagem. 

Este projeto é muito aguardado pelos alunos e pais, pois oferece oportunidade de crescimento em muitas 
áreas. Os familiares participam da "openhouse" e da formatura e elogiam muito o projeto. Nesse sentido, sim, 
a escola oferece mais um diferencial. 

Mini 
Empresários 

(1) Sim, eu acredito que fez toda a diferença participar do projeto, além de ter sido uma experiência nova, 
pude conhecer o funcionamento de uma empresa e também aprendi a trabalhar em equipe.  

(2)...com esse projeto tive um grande amadurecimento profissional e estou pronta para concorrer uma vaga no 
mercado. 

(3)...aqueles que puderam participar do projeto respeitar ambientes e horários, por exemplo, desenvolveram 
certa competência com a contabilidade e também disciplina. 

(3)...acredito que o curso oferecido pela GM em parceria com a escola nos possibilitou um aprendizado de 
contato com o mercado de trabalho e que pode ser muito útil. 

(4)...Tudo o que ocorreu na fábrica era novo para muitos de nós, pois este foi o nosso „primeiro emprego‟. 
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(5)...Os que participaram do Projeto apresentam um comportamento diferente, se preocupam mais com a sua 
carreira profissional. 

(6) ...É um projeto adotado por nossa escola há muito tempo e muito querido também. 

(6) Com certeza este projeto foi uma porta para a nossa entrada no mercado de trabalho, por ter sido uma 
experiência enriquecedora de conhecimentos. 

(7)...como fez diferença sim. Na questão educacional porque foi um bônus, um projeto que poucos têm 
oportunidade de participar; na questão pessoal porque vimos e aprendemos na prática questões como 
trabalho em grupo, responsabilidade, entre outros e nos proporcionou um bom amadurecimento e a 
possibilidade de contar a outras pessoas que participei de um Projeto tão bacana como esse... 

(8)...o projeto nos deixa mais preparados para a vida profissional e ainda amadurecer. 

(8)...com esse projeto tive um grande amadurecimento profissional e estou pronta para concorrer uma vaga no 
mercado. 

(9)...é uma experiência a mais que me distingue dos outros alunos... 

(10)...este projeto na minha opinião é para pessoas sérias ... 

(10) Acredito que aprendemos a trabalhar melhor em equipe, e aprender novas coisas, que não teríamos a 
oportunidade de aprender caso não estivássemos nele... 

(11)...com esse projeto adquirimos mais experiência no que refere-se a trabalho, quais são as regras e como 
realmente funciona. 

(12)...Acredito que tudo o que fazemos é possível tirar coisas boas e úteis, seja uma atividade simples até 
uma atividade mais complexa, como é o caso de um projeto como este. O projeto é ao mesmo tempo um 
curso e um trabalho empresarial que nos fornece experiência e nos ensina a administrar nossos 
compromissos, portanto atende aos três itens abordados na questão... 

(12)...O projeto abre um leque de opção. 

(13) Acredito que faça a diferença sim, os alunos que participaram do projeto tiveram uma maior intimidade 
com o meio administrativo de uma empresa...  

(14) O aprendizado mais marcante é que independente da área, seja produção ou direção, o trabalho não flui 
se não houver a colaboração e o comprometimento de todos os envolvidos. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 10 - Síntese de Convergências em Relação ao Mercado de Trabalho 

[2
] 

M
e

rc
a
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e

 T
ra

b
a
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Coordenadora 
de Projeto do 
IGM 

...o trabalho desenvolvido no Projeto Fábrica de Cabides contribui sobremaneira para a formação 
educacional exigida pela Sociedade (Mercado), uma vez que é o conhecimento adquirido durante o processo 
a matéria prima principal para a obtenção de resultados tão positivos e significativos para os participantes da 
iniciativa. 

Diretora da 
Escola 

...A visão que eles acabam adquirindo nessa "construção" de microempresa é muito válida. Eles se tornam 
mais responsáveis, mais articuladores e por vezes favorece na decisão do que optar a nível universitário. 

Mini 
Empresários 

(1) Com esse projeto pude ampliar minha visão tanto na área profissional quanto na pessoal. Quem 
participou com certeza vai ter uma bagagem de conhecimento maior, por ser um projeto na prática, e não só 
na teoria. 

(1) ...eu acredito que essa oportunidade de participar do Projeto ajudou muito com a minha preparação para 
o mercado de trabalho e quem sabe abrir meu próprio negócio. 

(2)...o projeto nos deixa mais preparados para a vida profissional e ainda amadurecer. 

(3) O aprendizado como profissional, o agir dentro de uma empresa e como ela funciona, desde a parte 
técnica à contábil, isso foi muito interessante. 

(3)...acredito que o curso oferecido pela GM em parceria com a escola nos possibilitou um aprendizado de 
contato com o mercado de trabalho e que pode ser muito útil. 

(4)...Tudo o que ocorreu na fábrica era novo para muitos de nós, pois este foi o nosso „primeiro emprego‟. 

(4)...quem realmente aproveitou o projeto já tirou algumas conclusões sobre seu futuro, como por exemplo, 
que curso estudar na faculdade ou onde trabalhar. 

(4) Para concorrer a uma vaga no mercado de trabalho, sim... 

(5)...Os que participaram do Projeto apresentam um comportamento diferente, se preocupam mais com a 
sua carreira profissional. 

(5) Aprendemos a respeitar regras, a trabalhar com prazos e como cada um deve fazer a sua parte dentro de 
uma empresa... 

(6)...Com certeza a experiência que nos fora proporcionada trouxe muito aprendizado, responsabilidade, 
conhecimento e organização. Valores que aprendemos diante de um espaço profissional e tão conhecido 
como é a General Motors, uma experiência única que infelizmente nem todos os outros alunos tiveram. 

(6) Os aprendizados dentro do projeto foram muitos, entre eles aprender as funções que cada departamento 
exerce, formas de conduta, os processos realizados dentro de uma empresa, a importância de certos valores 



109 
 

 

dentro de uma instituição profissional e entre outros. 

(6) Com certeza este projeto foi uma porta para a nossa entrada no mercado de trabalho, por ter sido uma 
experiência enriquecedora de conhecimentos. 

(7)...na questão profissional porque é um diferencial já ter tido contato com a realidade de uma empresa, no 
geral, vendo as dificuldades e resolvendo problemas... 

(7)...concorrer a uma vaga estou habilitada sim, porque já tenho uma visão da rotina de uma empresa, dos 
problemas que podem surgir e estar preparada para resolvê-los juntamente com toda equipe. 

(8)...o projeto nos deixa mais preparados para a vida profissional e ainda amadurecer. 

(8)...com esse projeto tive um grande amadurecimento profissional e estou pronta para concorrer uma vaga 
no mercado. 

(9) Acredito que o projeto possibilita uma nova visão do mercado de trabalho e, portanto poderia me preparar 
melhor, com mais cursos... 

(10)...num emprego caso você não souber trabalhar em equipe, você não estará apto a fazer parte dessa 
equipe, e por consequentemente irá ser despedido. 

(11)... Que existem regras que devem ser seguidas, e que cada um precisa cumprir com responsabilidade a 
sua tarefa pois, se não for assim pode prejudicar o trabalho de todos dentro da empresa. 

(12)...Acredito que tudo o que fazemos é possível tirar coisas boas e úteis, seja uma atividade simples até 
uma atividade mais complexa, como é o caso de um projeto como este. O projeto é ao mesmo tempo um 
curso e um trabalho empresarial que nos fornece experiência e nos ensina a administrar nossos 
compromissos, portanto atende aos três itens abordados na questão... 

(12)...creio que tenha acrescentado bastante para o caso de ocorrer brevemente uma vaga ou um próprio 
negócio. Continuar a desenvolver a capacidade profissional através de cursos sempre ajuda lá na frente, 
mas ter uma experiência como este projeto já aumenta as chances de integrar o mercado de trabalho e com 
boas chances de crescimento. Até porque, nunca se sabe ao certo as oportunidades de cursos, a 
necessidade de trabalho imediato, etc. 

(13) Acredito que faça a diferença sim, os alunos que participaram do projeto tiveram uma maior intimidade 
com o meio administrativo de uma empresa...  

(13) Concorrer a uma vaga no mercado acredito estar habilitada, mas não para cargos de alta 
responsabilidade, pois, apesar da qualidade do projeto, tivemos responsabilidades simples de uma empresa 
Junior ... 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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3.3.4 ANÁLISE COMPREENSIVA COM BASE NA TABELA NOMOTÉTICA 

A) Análise dos questionários 

Foi realizada, primeiramente, a leitura fluente dos questionários 

(coordenadora, diretora, alunos), fazendo-se uma análise criteriosa de cada questão 

respondida.  Segundo Martins e Bicudo (1994), a finalidade das muitas leituras do 

material coletado está em encontrar aquilo que parece ser o mais significativo nos 

dados obtidos e em saber quais são as partes principais em que podem ser 

percebidas diferenças entre os dados. 

Na segunda etapa, procurou-se organizar os dados e identificar tendências, 

realizando uma análise qualitativa dos dados.  

Com esses dados foi possível fazer uma relação entre a importância da 

parceria entre a empresa e escola e os possíveis impactos para o mercado trabalho, 

de acordo com a tabela nomotética abaixo. 

 

Tabela 3 - Tabela Nomotética 

Categoria  
Coord.IGM 

Diret. 
Escola 

M.E 
1 

M.E 
2 

M.E 
3 

M.E 
4 

M.E 
5 

M.E 
6 

M.E 
7 

M.E 
8 

M.E 
9 

M.E 
10 

M.E 
11 

M.E 
12 

M.E 
13 

M.E 
14 

Importância 
da Parceria 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

X X     X     X   X   X   X     

X X                             

Mercado de 
Trabalho 

X X X X X X X X X X X X X X X   

    X   X X X X X X       X X   

          X   X                 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 Os X´ s exp ost os na t ab ela nom ot ét ica, rep resen t am  q uan t as vezes 

cad a resp ond en t e evid enciou cad a cat egor ia. 

 

Nest e t rab alho  as un id ad es d e sign if icad os p ara cad a an álise f eit a 

d est acam -se: envo lvim ent o  social, cond ições p ara o  m ercad o d e 

t rab alho , aprendizado e competências, habilidades e atitudes. 

Categoria  Unidades de Significados 

Importância da Parceria 

- Envolvimento Social 

 

Mercado de Trabalho 
- Condições para o Mercado de Trabalho 

- Aprendizado; 
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- Competências, Habilidades e Atitudes. 

Percepção/ Coordenadora:  

 A coordenadora do curso do IGM realiza comentários prazerosos sobre o 

Projeto do Programa “Jovens Empreendedores” ou “Fábrica de Cabides”. 

 O projeto visa dissipar situações de vulnerabilidade social junto ao grupo de 

jovens escolhidos para o projeto. 

 Entende-se que o projeto dá condições aos alunos, de serem pré-candidatos 

ao mercado de trabalho local. 

  Consegue-se perceber a importância da realização do projeto, por meio do 

interesse do público interno ao indicarem filhos e parentes e pela aceitação 

de públicos de outras escolas. 

 A capacitação dos jovens participantes do projeto se dá por meio de palestras 

acerca dos processos de Produção, (GMS – Sistema Global de Manufatura), 

Recursos Humanos, Relações Públicas, Finanças e Técnicas de Marketing e 

Vendas. 

 Os conhecimentos adquiridos no decorrer do projeto são responsáveis pela 

aquisição de competências individuais. 

 Em todas as jornadas, os Advisers (conselheiro-voluntários) estão presentes 

emprestando sua vasta experiência ao grupo de miniempresários. 

 

Percepção/Alunos:  

 Os alunos tiveram conhecimentos do projeto Empresários para o Futuro por 

meio da escola, seja por intermédio da coordenação da mesma, ou pelos 

amigos e irmãos que já haviam participado do programa. 

 Devido à limitação de vagas (25) para o projeto, foram utilizados alguns 

critérios para a seleção dos alunos, os quais contemplam: bom desempenho 

(não apresentar histórico de “problemas” na escola) em notas e 

comportamento, bem como disponibilidade para frequentar o programa. 

 Todos os alunos foram unânimes em responder que o projeto promovido pelo 

IGM, fez diferença em suas vidas. Observaram que o projeto utiliza a prática 

e não só a teoria, permitindo perceber a importância do trabalho em equipe, 

responsabilidade, respeito aos ambientes e horários, competência na área 

contábil, amadurecimento, encontro de problemas e soluções dos mesmos.  
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 Em relação aos aprendizados mais marcantes, os alunos destacaram: espírito 

empreendedor, amadurecimento, funcionamento de várias máquinas, 

funcionamento de uma empresa, saber trabalhar e respeitar o espaço de 

cada pessoa dentro do ambiente de trabalho, comunicação com vários 

públicos, estabelecimento de metas e cumprimento das mesmas, uso do EPI 

e planejamento. 

 Dos 14 alunos, 11 acreditam que o programa lhes será útil para ingresso no 

mercado de trabalho. Em relação a abrir o próprio negócio, somente 6 alunos 

responderam, sendo que todos concordam que ser empreendedor não é fácil 

e para tanto ainda necessitam de outros conhecimentos e práticas para 

abertura de seu negócio.   

 

Percepção/Diretora  

 A parceria se deu devido ao projeto do IGM ir ao encontro das características 

do ensino médio profissionalizante da escola, promovendo a prática tão 

necessária à aprendizagem. 

 Professores acompanham os alunos em todas as fases do projeto. 

 O processo pedagógico, após a parceria, não foi alterado, apesar de se 

perceber um diferencial dos alunos que participaram do projeto, como 

responsabilidade, mais articulação e tem noção do que querem em relação 

ao nível superior. 

 A escola é reconhecida pela comunidade, como escola modelo ou 

diferenciada, pois a parceria, a cada seis meses, é aguardada pelos alunos e 

pais, pois oferece oportunidade de crescimento em muitas áreas. 

 

B) Análise Nomotética 

Após a organização do quadro síntese e a criação de tabela nomotética que 

dá visibilidade a estrutura mais geral foi realizada a análise nomotética, ou seja, 

buscou-se por meio das análises individuais (ideográfica), chegar a uma análise 

geral (nomotética), compreendendo as convergências e divergências encontradas 

nas descrições e expressando-as em uma linguagem mais concisa. 
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Segundo Martins e Bicudo (1994), a análise nomotética é ação 

profundamente reflexiva sobre a estrutura psicológica à luz da descrição do 

fenômeno para encontrar aspectos comuns que estão, algumas vezes, implícitos. 

As grandes categorias, portanto, são duas: importância da parceria e mercado 

de trabalho e, do ponto e vista da pesquisadora, trazem elementos significativos 

para responder à questão indagadora formulada no início do trabalho. 

A seguir, serão analisadas as duas categorias e suas unidades de 

significados. 

 

Categoria: Importância da Parceria 

Unidade de Significado: Envolvimento Social.  

Esta categoria é significativa, pois revela as duas práticas fundamentais da RSE: 

reconhecimento da RSE e identificação e engajamento das partes interessadas. 

Por parte do IGM:  

* O projeto visa dissipar situações de vulnerabilidade social junto ao grupo de 

jovens escolhidos para o projeto. 

* Consegue-se perceber a importância da realização do projeto, por meio do 

interesse do público interno ao indicarem filhos e parentes e pela aceitação de 

públicos de outras escolas. 

* Em todas as jornadas os Advisers (conselheiro-voluntários) estão presentes 

emprestando sua vasta experiência ao grupo de miniempresários. 

 

Por parte da Escola: 

* A escola é reconhecida pela comunidade, como escola modelo ou diferenciada, 

pois a parceria, a cada seis meses, é aguardada pelos alunos e pais, pois oferece 

oportunidade de crescimento em muitas áreas. 

* Professores acompanham os alunos em todas as fases do projeto. 

 

Por parte dos Alunos: 

* Os alunos tiveram conhecimentos do Projeto Empresários para o Futuro do 

IGM por meio da escola, seja por intermédio da coordenação da mesma, ou pelos 

amigos e irmãos que já haviam participado do programa. 
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Os dados levantados e analisados serviram para produzir dados que ajudaram 

na caracterização da responsabilidade social e parcerias entre empresa e escola, 

atendendo ao objetivo geral e objetivos específicos deste trabalho. 

 

Categoria: Mercado de Trabalho 

Unidade de Significado: Condições para o Mercado de Trabalho 

Nesta categoria evidencia-se um dos princípios da RSE: respeito pelos 

interesses das partes interessadas.  

 

Por parte do IGM:  

* O projeto dá condições aos alunos de serem pré-candidatos ao mercado de 

trabalho local. 

 

Por parte da Escola: 

* A escola é reconhecida pela comunidade, como escola modelo ou diferenciada, 

pois a parceria a cada seis meses é aguardada pelos alunos e pais, pois oferece 

oportunidade de crescimento em muitas áreas. 

 

Por parte dos Alunos: 

* Todos os alunos foram unânimes em responder que o projeto promovido pelo 

IGM, fez diferença em suas vidas. Observaram que o projeto utiliza a prática e não 

só a teoria, permitindo perceber a importância do trabalho em equipe, 

responsabilidade, respeito aos ambientes e horários, competência na área contábil, 

amadurecimento, encontro de problemas e soluções dos mesmos, que são 

necessários para o mercado de trabalho. 

 

Categoria: Mercado de Trabalho 

Unidade de Significado: Aprendizado 

 

Por parte do IGM:  

* A capacitação dos jovens participantes do projeto se dá por meio de palestras 

acerca dos processos de produção, (GMS – Sistema Global de Manufatura), 

Recursos Humanos, Relações Públicas, Finanças e Técnicas de Marketing e 

Vendas. 
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* Em todas as jornadas, os Advisers (conselheiro-voluntários) estão presentes 

emprestando sua vasta experiência ao grupo de miniempresários. 

 

Por parte da Escola: 

* A parceria se deu devido ao projeto do IGM ir ao encontro das características 

do ensino médio profissionalizante da escola, promovendo a prática tão necessária à 

aprendizagem. 

* Professores acompanham os alunos em todas as fases do projeto. 

 

Por parte dos Alunos: 

* Todos os alunos foram unânimes em responder que o projeto promovido pelo 

IGM, fez diferença em suas vidas. Observaram que o projeto utiliza a prática e não 

só a teoria, permitindo perceber a importância do trabalho em equipe, 

responsabilidade, respeito aos ambientes e horários, competência na área contábil, 

amadurecimento, encontro de problemas e soluções dos mesmos. 

 

Categoria: Mercado de Trabalho 

Unidade de Significado: Competências, Habilidades e Atitudes 

 

Por parte do IGM:  

* Os conhecimentos adquiridos no decorrer do projeto são responsáveis pela 

aquisição de competências individuais. 

 

Por parte da Escola: 

* O processo pedagógico, após a parceria, não foi alterado, apesar de se 

perceber um diferencial dos alunos que participaram do projeto, como 

responsabilidade, mais articulação e tem noção do que querem em relação ao nível 

superior. 

 

Por parte dos Alunos: 

* Devido à limitação de vagas (25) para o projeto, foram utilizados alguns 

critérios para a seleção dos alunos, os quais contemplam: bom desempenho (não 

apresentar histórico de “problemas” na escola) em notas e comportamento, bem 

como disponibilidade para frequentar o programa. 
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* Em relação aos aprendizados mais marcantes, os alunos destacaram: espírito 

empreendedor, amadurecimento, funcionamento de várias máquinas, funcionamento 

de uma empresa, saber trabalhar e respeitar o espaço de cada pessoa dentro do 

ambiente de trabalho, comunicação com vários públicos, estabelecimento de metas 

e cumprimento das mesmas, uso do EPI e planejamento. 

 

Fica evidenciado, nesta parceria, que todos os envolvidos saem beneficiados, 

pois os voluntários por meio do IGM ficam realizados em estar preparando novos 

empreendedores e futuros colaboradores com qualificação e dedicação, bem como 

acaba conseguindo o fortalecimento da imagem e fidelidade à marca e ao produto 

da empresa. 

Conforme Melo Neto e Froes (2001), as empresas socialmente responsáveis 

tendem a se destacar das demais em função do seu padrão de comportamento 

ético-social, demonstrando comprometimento com a comunidade local e com seus 

funcionários, por meio de ações sociais cujo principal objetivo não é o marketing, 

mas o desenvolvimento local.    

Em relação à escola, por meio de seu sistema pedagógico e parceria com o 

IGM, acaba sendo considerada pela comunidade como modelo e consegue uma 

significativa redução na evasão escolar. 

Para os alunos, fica evidenciada a importância da promoção da prática tão 

necessária à aprendizagem, dando assim, competências, habilidades e atitudes de 

que o mercado de trabalho necessita, facilitando com esses conhecimentos seu 

ingresso ao primeiro emprego. 

Inclusive, a pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Administração mostra 

quais são as exigências do mercado de trabalho, em relação ao conhecimento 

específico, competência, habilidade e atitude: 

Na visão dos empregadores, os administradores devem ser providos de 

conhecimentos específicos na administração estratégica (50,48%); as competências 

necessárias são: identificação de problemas, formulação e implantação de soluções 

(70,23%); a habilidade principal é o relacionamento interpessoal (68,17%); e a 

atitude primordial é o comprometimento (77,04%). Percebe-se pelo relato dos 

alunos, coordenadora e diretora, que os conhecimentos adquiridos pelos mini 

empresários vêm ao encontro às necessidades do mercado de trabalho.   
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A análise nomotética também aponta aspectos convergentes em relação a um 

dos temas centrais da ISO 26000:2010, entre a Parceira do IGM e a Escola 

Municipal de Ensino Alcina Dantas Feijão, o tema central mais focado pelas partes 

é: envolvimento com a comunidade e seu desenvolvimento. Neste tema, a ISO 

26000:2010 recomenda que a organização considere os seguintes princípios 

específicos ao envolvimento comunitário e ao desenvolvimento: 1) Abordar o 

envolvimento comunitário e o desenvolvimento considerando-se parte da 

comunidade e não algo separado dela; 2) reconhecer e respeitar os direitos dos 

membros da comunidade a tomar decisões em relação a ela e buscar, conforme 

decidirem, maneiras de maximizar seus recursos e oportunidades; 3) reconhecer e 

respeitar características e a história da comunidade e interagir com ela; 4) 

reconhecer o valor de trabalhar em parcerias, apoiando a troca de experiências, 

recursos e esforços. 

O quadro a seguir mostra as convergências entre os envolvidos:  

Quadro 11- Convergência em relação ao Tema Central. 

Tema 

Central

Coordenadora do 

Projeto
Alunos Diretora da Escola

* O projeto visa

dissipar situações de

vulnerabilidade social

junto ao grupo de

jovens escolhidos para

o projeto

* Todos os alunos foram unânimes em

responder que o projeto promovido pelo

IGM, fez diferença em suas vidas.

Observaram que o projeto utiliza da prática

e não só a teoria, permitindo perceber a

importância do trabalho em equipe,

responsabilidade, respeito aos ambientes

e horários, competência na área contábil,

amadurecimento, encontro de problemas e

soluções dos mesmos. 

* A parceria se deu,

devido o projeto do IGM ir

ao encontro das

características do ensino

médio profissionalizante

da escola, promovendo a

prática tão necessária à

aprendizagem

* Entende que o projeto

dá condições aos

alunos de serem pré-

candidatos ao mercado 

de trabalho local

* Em relação aos aprendizados mais

marcantes, os alunos destacaram: espírito

empreendedor, amadurecimento,

funcionamento de várias máquinas,

funcionamento de uma empresa, saber

trabalhar e respeitar o espaço de cada

pessoa dentro do ambiente de trabalho,

comunicação com vários públicos,

estabelecimento de metas e cumprimento

das mesmas, uso do EPI e planejamento.

* O processo pedagógico

após a parceria não foi

alterado, apesar de se

perceber um diferencial

dos alunos que

participaram do projeto,

como responsabilidade,

mais articulação e tem

noção do que querem em

relação ao nível superior.

* Consegue perceber a

importância da

realização do projeto,

por meio do interesse

do público interno ao

indicarem filhos e

parentes e pela

aceitação de públicos

de outras escolas.

* Dos 14 alunos, 11 acreditam que o

programa lhe será útil para ingresso no

mercado de trabalho. Em relação a abrir o

próprio negócio, somente 6 alunos

responderam, sendo que, todos

concordam que ser empreendedor não é

fácil e para tanto ainda necessitam de

outros conhecimentos e práticas para

abertura de seu negócio.  

* A escola é reconhecida

pela comunidade, como

escola modelo ou

diferenciada, pois a

Parceria a cada seis

meses é aguardada pelos 

alunos e pais, pois

oferece oportunidade de

crescimento em muitas

áreas.
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Fonte: Elaborado pela autora. 



118 
 

 

Com esta parceria, a sociedade acaba ganhando com o envolvimento das 

organizações (empresa x escola) por estar desenvolvendo o aumento de seu bem 

estar e, neste contexto, o maior beneficiado acaba sendo o mercado de trabalho, 

com a promoção da potencialidade do talento dos alunos, integrando a educação ao 

trabalho e à prática social para o exercício da cidadania.  

A partir da compreensão dos dados empíricos à luz da Responsabilidade 

Social, fica evidenciada a importância da parceria entre o IGM e a Escola Municipal 

de Ensino Alcina Dantas Feijão, proporcionando espaços de aprendizagem mútua 

ao desenvolverem processos participativos focados ao desenvolvimento dos sujeitos 

(alunos, professores, voluntários). 

 Percebe-se também, que tanto o Instituto, quanto a Escola estão envolvidos 

com a comunidade e seu desenvolvimento e ao mesmo tempo atrelados a quatro 

princípios da Norma ISO 26000(2010): 

 Governança Organizacional - Prestação de contas, transparência, 

comportamento ético, respeito pelos interesses das partes interessadas e 

respeito pelo estado de direito na tomada e implementação de decisões. 

 Direitos Humanos - Os direitos humanos são inerentes, inalienáveis, 

universais, indivisíveis e interdependentes. 

 Práticas Trabalhistas - Trabalho não é uma mercadoria. Isso significa que os 

trabalhadores não devem ser tratados como um fator de produção e sujeitos 

às mesmas forças de mercado que se aplicam às mercadorias. Os princípios 

envolvidos incluem o direito de todos a ganhar seu sustento por meio de um 

trabalho livremente escolhido e o direito a condições de trabalho justas e 

favoráveis. 

 Envolvimento com a comunidade e seu desenvolvimento – Abordar o 

envolvimento comunitário e o desenvolvimento considerando-se parte da 

comunidade e não algo separado dela; reconhecer e respeitar os direitos dos 

membros da comunidade a tomar decisões em relação a ela e buscar, 

conforme decidirem, maneiras de maximizar seus recursos e oportunidades; 

reconhecer e respeitar as características e a história da comunidade ao 

interagir com ela; e reconhecer o valor de trabalhar em parceria, apoiando a 

troca de experiências, recursos e esforços. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após as discussões feitas nos capítulos anteriores, observa-se que a 

instituição de parcerias é uma das possibilidades para que o Brasil assegure 

principalmente a seus jovens, o ingresso no campo de trabalho. 

Devido cenário favorável para os próximos anos na economia e em especial 

de emprego no país, a parceria relatada neste estudo torna-se de suma importância 

para qualificação destes profissionais que poderão ser absorvidos por todos os 

setores contratantes.     

De acordo com Assessoria de Imprensa do MTE (Ministério do Trabalho e 

Emprego), há previsão de mais de nove milhões de vagas de emprego a serem 

criadas no Brasil em três anos. Os setores da economia que mais empregarão são: 

o comércio, serviços em geral, o campo e a indústria com oportunidades espalhadas 

por todo o país. A previsão até 2014, é que a região sudeste gere 1,128 milhão de 

vagas; o sul, com Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 869 mil; a região do 

nordeste quase 600 mil vagas; no centro-oeste, 242 mil; e no norte do país, 222 mil 

vagas de emprego. Somente a indústria terá mais de três milhões de vagas em todo 

o Brasil. 

Para a área de petróleo e gás serão mais de cinco mil vagas abertas para 

profissionais com nível técnico (laboratório, segurança no trabalho, mecânica e 

planejamento) e para os próximos dois anos, estima-se a contratação de quatro mil 

engenheiros mecânicos e químicos. A área do agronegócio também estará em 

expansão e devem gerar aproximadamente 400 mil empregos no país. 

Diante desse contexto, percebe-se cada vez mais o interesse e a 

necessidade de treinamento e qualificação de vários profissionais, em sua grande 

maioria, para a área técnica e operacional, deixando-se de focar a especialização 

dos profissionais das áreas de gestão, ou melhor, de quem administra a empresa.  

Países como China e Coreia ensinam e preparam suas crianças de 5 e 6 

anos, no ambiente escolar, a realizar suas finanças pessoais e assim controlar seu 

planejamento doméstico, aprendendo desde cedo o empreendedorismo. 

Evidentemente que esta ação educacional é de extrema importância a fim de 

preparar os jovens para o concorrido e acirrado mercado de trabalho que os espera 

na vida adulta. 

O sistema educacional brasileiro ainda não despertou para esta realidade, 
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destacando-se, infelizmente, apenas pela precariedade da educação básica no país 

com a qual, muitas vezes, as crianças mal dominam as atividades de leitura, 

compreensão de textos e de forma precária resolvem pequenos cálculos. Desse 

modo, nossas instituições de ensino sufocam o potencial empreendedor do brasileiro 

e os mesmos não conseguem enxergar a educação formal como fator essencial 

para a abertura e administração do negócio considerando que o empreendedor 

dependeria apenas de criatividade. Em outros casos, a escola até tenta introduzir 

uma educação empreendedora, no entanto, o ensino acaba falhando, a escola até 

apresenta ferramentas gerenciais, mas não ensina de que forma tais ferramentas 

podem ser aplicadas na prática e quais os benefícios que elas podem trazer. 

Portanto, ao falar da educação, está se falando também sobre o futuro da 

nação e do desenvolvimento equitativo8 de seus cidadãos, bem como da inserção 

responsável de todos os atores na garantia do direito a educação. Escolas públicas 

de qualidade são essenciais para desenvolver o país e criar uma sociedade mais 

justa. De uma boa escola, saem os cidadãos-profissionais que constroem a 

economia do país e garantem sua participação em um mercado internacional cada 

vez mais globalizado.  

A qualidade da educação não depende apenas dos esforços governamentais 

e por isso, o envolvimento da comunidade é fundamental, principalmente quando há 

parceria de empresas com escola pública, pois ninguém melhor que estes atores 

sabem das reais necessidades dos alunos e das sugestões de alternativas para a 

educação. Sabe-se muito bem que, apesar de a Constituição Federal garantir o 

direito à educação a todos, esse direito não é plenamente concretizado pela 

impotência de órgãos governamentais, neste sentido, as parcerias com instituições 

particulares e com a comunidade são essenciais, pois elas podem suprir parte da 

carência na formação da população.  

A contribuição do setor privado para o desenvolvimento econômico equitativo 

tem apontado para novas fronteiras que vêm sendo vislumbradas, porém, não se 

deve considerar o investimento social privado como solução para os problemas que 

                                                           
8
Desenvolvimento equitativo é um programa de mudança e aprimoramento do processo de 

desenvolvimento econômico de forma que ele garanta um nível básico de qualidade de vida para 
todas as pessoas e proteja os sistemas ambientais e sociais que fazem com que a vida seja possível 
e valha a pena. (Adaptado de "Local Agenda 21 Planning Guide" - ICLEI (www.iclei.org). 
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o Estado deve resolver. As empresas desempenham um papel ético, que não inclui 

interferir nos assuntos que competem ao Estado, portanto, não se pode minimizar o 

papel do Estado, sendo fortalecido pela democracia e pelo papel de Estado 

Regulador. “Ele” é o responsável em garantir a qualidade do ensino e a parceria 

para oferecer algo além – neste caso, formação para o empreendedorismo, visto 

que a RSE não poderá substituir o que os impostos nos garante. Neste cenário, o 

papel da sociedade é fundamental para monitorar o Estado nas cadeias produtivas.    

Tem-se notado que aqui no Brasil, poucas instituições são hoje tão 

mobilizadoras como as empresas. Elas reúnem a potencialidade dos indivíduos para 

gerar conhecimento e possuem a capacidade de aglutinar funcionários e familiares 

em torno de ações voltadas para solidariedade do trabalho voluntário. Ao assumir a 

responsabilidade social e estimular seus colaboradores a fazer o mesmo, as 

empresas ajudam a construir um futuro melhor para as gerações futuras. Essas 

instituições e empresas, desta forma, podem ser vistas como a extensão da escola 

colaborando com o ensino abrindo oportunidades e, evidentemente, neste processo, 

elas também se beneficiam, pois auxiliando no preparo de profissionais, elas 

garantem um ótimo retorno empregando pessoas qualificadas que elas mesmas 

preparam.  

Percebe-se que empresas, socialmente responsáveis, agregam valor aos 

seus negócios ao exercerem papel de cidadã, trazendo desta forma, resultados 

concretos tanto para seus balanços financeiros quanto para as comunidades onde 

estão presentes. A projeção da imagem de uma empresa que, além de possuir alta 

lucratividade, também se preocupa e se responsabiliza com o social mais carente é 

uma das mais benéficas formas de propaganda. Exemplo desse fato é o que ocorre 

com a empresa Natura que sempre se mostra preocupada com os recursos naturais 

e com o trabalho de quem colhe da natureza e como colhe tais recursos para seus 

produtos. As comunidades de algumas localidades, ao serem estimuladas e 

orientadas sobre a forma como colher os recursos naturais sem prejudicar o meio 

ambiente, de certa forma, sentem-se empreendedoras de ações importantes para o 

seu sustento e para a preservação ambiental. 

É o caso também aqui abordado entre o Instituto General Motors do Brasil 

que estabelece parceria com a Escola Municipal de Ensino Profª. Alcina Dantas 

Feijão na cidade de São Caetano do Sul, realizando um programa que estimula o 

desenvolvimento do espírito empreendedor em cada um dos estudantes, 
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incentivando a formação de futuros empresários, aplicando ainda princípios da livre-

iniciativa. Neste programa, são aplicados os fundamentos da economia de mercado 

e da atividade empresarial por meio do método “aprender fazendo”. 

Em um país como o Brasil onde a dívida social ainda é imensa, é necessário 

somar esforços para consolidar um modelo de cidadania que propicie sem distinção 

a todos os brasileiros o acesso às oportunidades, pois o ser humano só se sentirá 

plenamente realizado, como profissional e como pessoa, se puder exercitar seus 

deveres e direitos de cidadão. Da mesma forma, uma empresa precisa atuar em um 

ambiente socialmente igualitário para ser plenamente eficiente. 

Hoje se busca um caminho para que os países possam manter o crescimento 

econômico com inclusão social e ao mesmo tempo proteger e preservar o meio 

ambiente (crescer, incluir e proteger são ações apregoadas pela Conferência Rio + 

20), porém, há críticas sobre esta operacionalização visto que para alguns céticos a 

mesma está na contramão do capitalismo.  

Os resultados da pesquisa ora apresentada permitem observar que há outras 

possibilidades dentro do sistema capitalista de aliar-se o mercado altamente 

competitivo com ações que permitem uma reconfiguração da máxima do capitalismo, 

ou seja, um capitalismo baseado na propriedade dos meios de produção com fins 

lucrativos com uma imagem mais humana e comprometida a preservar o meio 

ambiente e o bem estar da população. 

Este novo capitalismo que pressupõe uma responsabilidade social que vai 

além das exigências legais e parte para a contribuição do desenvolvimento 

sustentável representado pelo triplo “P”: Profit (Lucro), People (Pessoas) e Planet 

(Planeta), além de desejáveis, são possíveis, porém, RSE sempre estará vinculada 

a um canibal de garfo e faca? 

Desta forma, o estudo realizado apresenta contribuições para uma reflexão 

sobre o tema da RSE implementada com parcerias entre empresa e escola. No caso 

estudado ela se mostrou como potencializadora de experiências na formação 

qualificada de jovens.  

Outros estudos merecem ser realizados, visto que, se percebeu a limitação 

das abordagens apresentadas entre RSE voltadas para área de Educação, 

apontando um campo amplo a ser desenvolvido e pesquisado. 
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Figura 11- Empresa de Cabides e Mini empresários 

Fonte: Imagem extraído do sitemaxpressnet9 

 

Figura 12 - Empresa de Cabides e Mini empresários 

Fonte:Imagem extraído do sitemaxpressnet10 

                                                           
9
 http://www.maxpressnet.com.br/e/gm/gm_18-12-09.html 

10
 http://www.maxpressnet.com.br/e/gm/gm_18-12-09.html 
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Figura 13 - Foto cabide 1 

Fonte: Autora 

 

Figura 14- Foto cabide 2 

Fonte: Autora 

 

Figura 15 - Foto cabide 3 

Fonte: Autora 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO - COORDENADORA DO PROJETO 

Pesquisa: Dos Cabides de Emprego aos Cabides do Conhecimento: Um Caso 

de Parceria entre o Instituto General Motors e a Escola Municipal de Ensino 

Profª. Alcina Dantas Feijão no Desenvolvimento da Responsabilidade Social 

Empresarial. 

 

O presente questionário faz parte do levantamento de dados da pesquisa: Dos 
cabides de emprego aos cabides do conhecimento: Dos Cabides de Emprego aos 
Cabides do Conhecimento: Um Caso de Parceria entre o Instituto General Motors e 
a Escola Municipal de Ensino Profª. Alcina Dantas Feijão no Desenvolvimento da 
Responsabilidade Social Empresarial. 

Os objetivos específicos deste questionário são: a) estudar parceria entre empresa e 
escola no desenvolvimento da RSE; b) entender os motivos que levaram a empresa 
e a escola a concretizar a parceria e suas expectativas; c) identificar possíveis 
alterações ocorridas na escola, atribuídas ao processo de parceria. 

As informações solicitadas serão utilizadas dentro dos critérios estabelecidos pelo 
Comitê de Ética da Universidade Metodista de São Paulo, ao qual este projeto de 
pesquisa foi submetido e aprovado. 

A pesquisadora Magda Mônica Pereira da Costa assume o compromisso de zelar 
pela privacidade das informações que serão obtidas e utilizadas para o 
desenvolvimento da pesquisa. 

Os materiais e as informações obtidas no desenvolvimento deste trabalho serão 
utilizados para se atingir somente os objetivos previstos nesta pesquisa, bem como 
serão arquivados sob a responsabilidade da pesquisadora e aluna. 

Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em periódicos científicos e/ou 
em encontros, respeitando sempre a privacidade e os direitos individuais dos 
sujeitos da pesquisa. 

 

Questionário: 

 

Idade: ______________Gênero:_____________ Estado Civil: _______________ 

Escolaridade:______________________________________________________ 

Função exercida na Empresa de Cabides e IGM/General Motors 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

 

1) Como você define o trabalho dedicado ao Instituto General Motors? Acredita 



135 
 

 

estar trabalhando em uma organização humanizada (parte da cidadania 

corporativa)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

2) Sabe-se que iniciativas sociais fazem com que o mercado “veja as empresas 

como um bem e parceiros cada vez qualitativamente melhores e passam a 

procurá-las, fazendo delas uma referência no mercado e gerando um circulo 

virtuoso”. Assim este investimento social, gera retorno interno (motivação, 

interesse, produtividade) e externo (percepção positiva de clientes, fornecedores, 

comunidade). 

Como consegue mensurar este tipo de retorno, seja interno ou externo? 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

3) O Brasil até uns 30 anos atrás, não tinha em sua agenda de prioridades, a 

educação como foco principal para o crescimento econômico, talvez por não 

acreditar que com a estabilidade da moeda, abertura da economia, e outros 

fatores, necessitassem de pessoal qualificado, para poder manter a capacidade 

produtiva. Hoje o Brasil, mantém um dos menores índices de desemprego, no 

entanto, muitas empresas sofrem com o apagão da qualificação, necessitando 

realizar treinamentos e por consequência aumento em seus custos. O país tenta 

correr atrás do prejuízo, investindo em educação, incorporando novas 

tecnologias no processo produtivo, necessitando de uma força de trabalho hábil 

para aprender e desenvolver as novas técnicas, caso contrário, dificultará no 
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aumento da produção e consequentemente na produtividade e competitividade 

do País.  

Acredita que o trabalho desenvolvido na empresa de Cabides, contribui com o 
sistema de formação educacional exigida pela sociedade, onde o conhecimento 
passa a ser a matéria prima principal? De que forma? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

4) Há alguma informação que gostaria de destacar em relação ao trabalho aqui 

desenvolvido (Empresa de Cabides)? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO - ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO PROJETO 

Pesquisa: Dos Cabides de Emprego aos Cabides do Conhecimento: Um Caso 
de Parceria entre o Instituto General Motors e a Escola Municipal de Ensino 
Profª. Alcina Dantas Feijão no Desenvolvimento da Responsabilidade Social 
Empresarial. 

O presente questionário faz parte do levantamento de dados da pesquisa: Dos 
Cabides de Emprego aos Cabides do Conhecimento: Um Caso de Parceria entre o 
Instituto General Motors e a Escola Municipal de Ensino Profª. Alcina Dantas Feijão 
no Desenvolvimento da RSE. 

Os objetivos específicos deste questionário são: a) estudar parceria entre empresa e 
escola no desenvolvimento da RSE; b) entender os motivos que levaram a empresa 
e a escola a concretizar a parceria e suas expectativas; c) identificar possíveis 
alterações ocorridas na escola, atribuídas ao processo de parceria. 

As informações solicitadas serão utilizadas dentro dos critérios estabelecidos pelo 
Comitê de Ética da Universidade Metodista de São Paulo, ao qual este projeto de 
pesquisa foi submetido e aprovado. 

A pesquisadora Magda Mônica Pereira da Costa assume o compromisso de zelar 
pela privacidade das informações que serão obtidas e utilizadas para o 
desenvolvimento da pesquisa. 

Os materiais e as informações obtidas no desenvolvimento deste trabalho serão 
utilizados para se atingir somente os objetivos previstos nesta pesquisa, bem como 
serão arquivados sob a responsabilidade da pesquisadora e aluna. 

Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em periódicos científicos e/ou 
em encontros, respeitando sempre a privacidade e os direitos individuais dos 
sujeitos da pesquisa. 

 

Questionário: 

 

Idade: ______________Gênero:_____________ Estado Civil: _______________ 

Escolaridade:______________________________________________________ 

 

 

1) Como foi que ficou sabendo do Projeto Empresários para o Futuro 

desenvolvido pelo Instituto GM?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

2) Nem todos os alunos da escola onde estuda foram convocados para 

participar do Projeto, por quê? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3) Acredita que o Projeto possa fazer diferença em sua vida (educacional, 

pessoal, profissional)? Observa alguma diferença entre seus colegas que 

participam do Projeto e aqueles que não? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

4) Quais são os aprendizados mais marcantes dentro do Projeto? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5) Acredita que após o término do Projeto, estará habilitado/preparado para 

concorrer a uma vaga no mercado ou abrir seu próprio negócio? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO - DIRETORA DA ESCOLA 

Pesquisa: Dos Cabides de Emprego aos Cabides do Conhecimento: Um Caso 
de Parceria entre o Instituto General Motors e a Escola Municipal de Ensino 
Profª. Alcina Dantas Feijão no Desenvolvimento da Responsabilidade Social 
Empresarial. 

O presente questionário faz parte do levantamento de dados da pesquisa: Dos 
Cabides de Emprego aos Cabides do Conhecimento: Um Caso de Parceria entre o 
Instituto General Motors e a Escola Municipal de Ensino Profª. Alcina Dantas Feijão 
no Desenvolvimento da RSE. 

Os objetivos específicos deste questionário são: a) estudar parceria entre empresa e 
escola no desenvolvimento da RSE; b) entender os motivos que levaram a empresa 
e a escola a concretizar a parceria e suas expectativas; c) identificar possíveis 
alterações ocorridas na escola, atribuídas ao processo de parceria. 

As informações solicitadas serão utilizadas dentro dos critérios estabelecidos pelo 
Comitê de Ética da Universidade Metodista de São Paulo, ao qual este projeto de 
pesquisa foi submetido e aprovado. 

A pesquisadora Magda Mônica Pereira da Costa assume o compromisso de zelar 
pela privacidade das informações que serão obtidas e utilizadas para o 
desenvolvimento da pesquisa. 

Os materiais e as informações obtidas no desenvolvimento deste trabalho serão 
utilizados para se atingir somente os objetivos previstos nesta pesquisa, bem como 
serão arquivados sob a responsabilidade da pesquisadora e aluna. 

Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em periódicos científicos e/ou 
em encontros, respeitando sempre a privacidade e os direitos individuais dos 
sujeitos da pesquisa. 

 

Questionário: 

 

Idade: ______________Gênero:_____________ Estado Civil: _______________ 

Escolaridade:______________________________________________________ 

 

 

1) Em que momento e por que sentiu a necessidade de estreitar uma parceria 

com uma empresa com fins lucrativos? (direção) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

2) Após a parceria, houve alguma mudança no processo pedagógico? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

3) Os professores acompanham os trabalhos dos alunos junto a Empresa de 

Cabides?  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4) Percebe-se algum tipo de mudança no processo educacional dos alunos 

depois de efetuado a parceria com o Instituto GM? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

5) A comunidade acaba diferenciando a Escola em relação às demais, devido a 

Parceria com o Instituto GM? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – REQUERIMENTO – AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 

Identificação do Requerente: 

Nome: Magda Mônica Pereira da Costa 

Identidade: nº 16.166.892-6 

CPF. 085.617.738-55 

 

Formação Acadêmica: 

Concluído Graduação: Ciências Contábeis e Administração de Empresas 

Concluído Pós Graduação: Controladoria 

Em andamento: Mestrado em Administração 

Área de Concentração: Gestão de Organizações – Linha de Pesquisa: Gestão de 

Pessoas e Organizações 

Telefone: (11) 2703-8423 ou (11) 9788-8640 

Instituição vinculada: UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

 

Descrição detalhada do procedimento de pesquisa: 

Projeto de Pesquisa – Estudo de Caso 

Dissertação: Dos Cabides de Emprego aos Cabides do Conhecimento: Um 
Caso de Parceria entre o Instituto General Motors e a Escola Municipal de 
Ensino Profª. Alcina Dantas Feijão no Desenvolvimento da Responsabilidade 
Social Empresarial. 

 Eu Magda Mônica Pereira da Costa, venho solicitar aos responsáveis do 

Programa Jovens Empreendedores (Fábrica de Cabides) do Instituto General 

Motors, AUTORIZAÇÃO, para a realização de pesquisa acadêmica no âmbito deste 

Instituto, na Fábrica de Cabides. 

 A pesquisa fará parte de um estudo de caso que visa analisar a 

Responsabilidade Social Empresarial sob a ótica de parcerias com Escolas. Os 

objetivos específicos da pesquisa são: a) estudar parcerias entre empresas e 

escolas no desenvolvimento da RSE; b) entender os motivos que levaram a 

empresa e a escola a concretizar a parceria e suas expectativas; c) identificar 

possíveis alterações ocorridas na escola, atribuídas ao processo de parceria. 

 As informações e dados coletados serão utilizados exclusivamente para os 

fins do estudo acadêmico proposto, sem causar embaraços ou constrangimentos 

profissionais aos envolvidos, ou, ainda à organização. 
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Procedimentos Metodológicos:  

 De acordo com o tema tratado no projeto e em função dos objetivos 

elencados no presente estudo, a contextualização do ambiente de pesquisa estará 

focalizada no seguinte plano de trabalho: 

 A primeira etapa do plano de trabalho é composta por uma pesquisa 

bibliográfica e documental. Nesta, a finalidade é mapear dados que poderá ser de 

natureza técnica, histórica, legal, estatística, com o intuito de explicitar o estado atual 

da Responsabilidade Social Empresarial sob a ótica de parcerias com Escolas. 

 A segunda etapa do plano de trabalho é a coleta de dados primários, obtidos 

in loco na Fábrica de Cabides. Os sujeitos estão distribuídos em dois grupos 

distintos, sendo um deles constituído da Coordenação e Voluntários do Instituto 

General Motors e o outro grupo, constituído de alunos da Escola Municipal de 

Ensino Alcina Dantas Feijão da Cidade de São Caetano do Sul. 

 Nesta etapa a metodologia a ser utilizada será a de preenchimento de um 

questionário estruturado. 

 A terceira etapa é a observação direta a ser realizada na Fábrica de 

Automóveis General Motors, localizada na Avenida Goiás na cidade de São Caetano 

do Sul, onde se encontra a Fábrica de Cabides, mantida pelo Instituto General 

Motors, onde estão instalados os equipamentos para produção do produto final: 

cabides de alumínio, bem como há toda a estrutura administrativa desta Fábrica, 

onde os alunos atuam com as orientações dos voluntários.  

 Considera-se o questionário e a observação direta como técnicas ideais de 

coleta de relatos, que se pretende impetrar nesta pesquisa, para em consonância 

com a literatura, alcançar os objetivos propostos. 

 A última etapa corresponderá à análise dos relatos. O confrontamento dos 

relatos objetivará determinar a consistência dos mesmos, atingir os objetivos 

específicos e para a confirmação ou não das hipóteses levantadas. 

 Com a presente proposta espera-se construir uma pesquisa que traga 

subsídios coerentes e compatíveis, necessários para elaboração do trabalho 

acadêmico com o nível de estruturação de uma dissertação de mestrado. 

 

Expectativas sobre o Método a ser Utilizado: 
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 A expectativa é que, com o estudo de caso como estratégia de pesquisa, com 

a possibilidade da utilização de várias técnicas (documental, questionário, 

observação direta) poderá responder questões que, possivelmente, não poderiam 

ser respondidas por meio de outras estratégias de investigação.  

 As implementações dos procedimentos aqui descritos, facilitarão a coleta de 

dados que receberão tratamento de análise qualitativa, não se configurando de 

forma alguma como estudo estatístico. 

 

 

São Caetano do Sul, ______ de _____________ de 2012. 

 

 

 

___________________________ 

Magda Mônica Pereira da Costa 

 

 

AUTORIZO A REALIZAÇÂO DA PESQUISA, NOS MOLDES DEFINIDOS NO 

PRESENTE REQUERIMENTO. 

 

São Caetano do Sul, ____ de ________________ de 2012. 

 

___________________________ 

                                                                              ASSINATURA 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

                         UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO - UMESP 

                               TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Eu, ______________________________________, RG ________________ 
consinto de minha livre e espontânea vontade, em participar da pesquisa Dos 
Cabides de Emprego aos Cabides do Conhecimento: Um Caso de Parceria entre o 
Instituto General Motors e a Escola Municipal de Ensino Profª. Alcina Dantas Feijão 
no Desenvolvimento da Responsabilidade Social Empresarial. Como Diretora da 
Escola Municipal de Ensino Profª. Alcina Dantas Feijão consinto, a coleta de 
informações por meio de questionário aos catorze alunos desta instituição, 
solicitando apenas a guarda de suas identidades.  

O estudo se justifica como atendimento a projeto de pesquisa do Mestrado 

em Administração do Programa de Pós-Graduação UMESP (Universidade Metodista 

de São Paulo). O objetivo geral da pesquisa é - estudar a parceria entre a Escola 

Municipal de Ensino Profª. Alcina Dantas Feijão da Cidade de São Caetano e a 

General Motors do Brasil, por meio de seu braço social - o Instituto General Motors, 

através do Programa “Jovens Empreendedores”, ou “Fábrica de Cabides”. O intuito 

do Programa é de despertar o espírito empreendedor nos estudantes e incentivar a 

formação de futuros empresários e os específicos são: a) entender os motivos que 

levaram a empresa e a escola a concretizar a parceria e suas expectativas; b) 

identificar possíveis alterações ocorridas na escola, atribuídas ao processo de 

parceria; c) levantar os conhecimentos sobre as exigências educacionais para o 

mercado de trabalho. 

A sua participação na pesquisa, respondendo ao questionário, não acarretará 

nenhum desconforto ou riscos para sua saúde, nem represálias da instituição onde 

trabalha ou aprende.  

Como o estudo não inclui em seus procedimentos nenhum tipo de tratamento, 

não estão previstos acompanhamentos e assistência.  

O pesquisador se coloca à sua disposição para maiores esclarecimentos sobre 

sua participação. Você tem total liberdade para se recusar a participar da pesquisa, 

bastando que não participe do preenchimento do questionário. 
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Asseguro a preservação dos aspectos pessoais do seu relato visto que os 

dados da pesquisa serão analisados coletivamente de forma a reunir todos os 

participantes. 

Como a sua participação na pesquisa não implica em custos, despesas, danos 

ou represálias para você, não estão previstas formas de ressarcimento nem de 

indenização. 

Eu, Magda Mônica Pereira da Costa, RG 16.166.892-6, CPF 085.617.738-55, 

pesquisadora responsável pelo estudo, me comprometo a zelar pelo cumprimento 

de todos os esclarecimentos prestados neste documento. Fone: (11) 9788-8640. 

 

São Caetano do Sul                                                     Data ____/____/2012.  

____________________________________________ 

Magda Mônica Pereira da Costa – CPF 085.617.738-55 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa ou responsável 

 

São Caetano do Sul                   Data ____/____/2012.  

 

Documento de Identificação: ____________________ 
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APÊNDICE F – TRANSCRIÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

Questionário da Voluntária - Coordenadora (Apêndice A) 

Questionário: 

Idade: 54 - Sexo: Feminino - Estado Civil: Casada 

Escolaridade: Superior 

 

Função exercida na Empresa de Cabides e IGM/General Motors: 

Gestora do Projeto Fábrica de Cabides do IGM do Complexo Automotivo de São 

Caetano do Sul e do Centro Logístico Chevrolet em Sorocaba 

 

1) Como você define o trabalho dedicado ao Instituto General Motors? Acredita 

estar trabalhando em uma organização humanizada (parte da cidadania 

corporativa)? 

Defino o trabalho dedicado ao Instituto General Motors como extremamente 

apaixonante, enriquecedor, abnegado e voltado ao aprimoramento do Ser 

Humano em todas as abrangências profissionais e pessoais que o projeto 

descortina aos jovens participantes. Acredito que a General Motors do Brasil, 

através do Instituto General Motors, vem conseguindo mostrar ao mundo 

corporativo, bem como às comunidades onde os projetos estão inseridos, que 

é de fato uma empresa-cidadã, humanizada, sinceramente preocupada com os 

desafios de dissipar situações de vulnerabilidade social nos grupos de jovens 

escolhidos para o projeto, catapultando-os a uma condição de pré-candidatos 

ao mercado de trabalho que, velozmente, se avizinha.   

 

2) Sabe-se que iniciativas sociais fazem com que o mercado “veja as empresas 

como um bem e parceiros cada vez qualitativamente melhores e passam a procurá-

las, fazendo delas uma referência no mercado e gerando um circulo virtuoso”. Assim 

este investimento social, gera retorno interno (motivação, interesse, produtividade) e 

externo (percepção positiva de clientes, fornecedores, comunidade). 

Como consegue mensurar este tipo de retorno, seja interno ou externo? 

Esse investimento social é facilmente perceptível, pelo grande interesse do 

público interno em participar e de indicar filhos e parentes a fazer o mesmo.  

Além disso, como a empresa tem uma enorme interface com as comunidades 

onde os projetos estão inseridos, pode-se notar, claramente, a excelente 
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aceitação que provoca nos públicos de outras escolas, e órgãos da 

administração municipal de todas as cidades onde eles acontecem, num sem 

número de eventos realizados nessas comunidades. 

 

3) O Brasil até uns 30 anos atrás, não tinha em sua agenda de prioridades, a 

educação como foco principal para o crescimento econômico, talvez por não 

acreditar que com a estabilidade da moeda, abertura da economia, e outros fatores, 

necessitassem de pessoal qualificado, para poder manter a capacidade produtiva. 

Hoje o Brasil, mantém um dos menores índices de desemprego, no entanto, muitas 

empresas sofrem com o apagão da qualificação, necessitando realizar treinamentos 

e por consequência aumento em seus custos. O país tenta correr atrás do prejuízo, 

investindo em educação, incorporando novas tecnologias no processo produtivo, 

necessitando de uma força de trabalho hábil para aprender e desenvolver as novas 

técnicas, caso contrário, dificultará no aumento da produção e consequentemente na 

produtividade e competitividade do País. 

Acredita que o trabalho desenvolvido na empresa de Cabides, contribui com o 

sistema de formação educacional exigida pela sociedade, onde o conhecimento 

passa a ser a matéria prima principal? 

Sem dúvida que sim, uma vez que capacitamos todos os grupos de jovens 

participantes do projeto através de palestras acerca de nossos processos de 

Produção - (GMS – Sistema Global de Manufatura).  Passando para a área de 

Recursos Humanos, transmitimos ao grupo a importância da adoção semanal 

do Boletim 8 Laudas – uma poderosa ferramenta de comunicação com o 

público interno utilizado na General Motors.  Ainda em RH, utilizamos crachás 

com fotos de todos os participantes, a exemplo do que ocorre na GMB e 

fazemos, também, o controle efetivo de presença.  Também, trabalhamos 

fortemente aspectos motivacionais, com premiações aos empregados mais 

comprometidos com o projeto.   Na área de Relações Públicas, transmitimos 

todas as rotinas atinentes à realização de eventos, desde o convite formal, 

planejamento e cerimonial e registros fotográficos dos fatos mais importantes 

que ocorrem durante sua realização. Todo o material resultante dos principais 

eventos (inauguração, Open House para os Pais e Parentes e Formatura) é 

reunido e trabalhado conjuntamente com a área de RH na produção regular de 

um Jornal da Fábrica de Cabides.        Artigos sobre Língua Portuguesa, 

Agenda Cultural, Alimentação, Profissões são sugeridos e utilizados para a 

confecção desse jornal.     Vale ressaltar que palestras sobre Finanças e 
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Técnicas de Marketing e Vendas são, também, ministradas a todos os grupos, 

com foco nos Diretores das respectivas áreas, para que eles tenham 

condições de efetuar o efetivo controle do fluxo de caixa da mini empresa.  

Esse controle é obtido através do cômputo dos cabides vendidos 

semanalmente executado pelo departamento de Marketing.  O departamento de 

Marketing, por sua vez, repassa o dinheiro arrecadado com a venda de cabides 

ao departamento de Finanças/Presidência.  Esse último, por sua vez, é 

responsável pela administração do capital da miniempresa e, 

consequentemente, pelo repasse de dinheiro para a compra de matéria prima – 

o alumínio - para alimentar a linha de produção durante a duração de todo o 

projeto.    Dessa maneira, é mantida a cadeia produtiva que garantirá o 

sucesso da iniciativa.   

 

E esse sucesso ficará comprovado na décima quinta e derradeira jornada do 

projeto – a formatura -quando as cinco Diretorias eleitas no início do projeto 

farão suas apresentações dos resultados obtidos durante sua participação no 

projeto a todos os convidados presentes à cerimônia: pais, parentes, diretoria 

da escola, representante da Prefeitura e da Secretaria da Educação do 

município onde o projeto ocorre,diretoria da General Motors, representante da 

Ong Junior Achievement – parceira do Instituto General Motors na iniciativa - , 

mídia, e, por fim, a autoridade mais importante do evento: o Patrono ou a 

Patronesse do grupo. 

O ponto alto da cerimônia é a apresentação dos resultados financeiros da 

miniempresa, que fica a cargo da Diretoria de Finanças/Presidência.   Nesse 

momento, são revelados os valores que serão pagos ao término daquele 

evento, a saber: salários diferenciados dos miniempresários, com destaque 

para as comissões individuais de vendas de cabides; evolução do capital 

social inicial da miniempresa versus capital social com o lucro obtido naquele 

dia de encerramento do projeto; chamada ao palco do representante da 

entidade assistencial escolhida pelo grupo para receber o dinheiro da ação de 

responsabilidade social prevista no escopo do projeto – a doação.   Vale 

ressaltar que a maioria dos grupos obteve porcentagem de lucro tão 

expressiva - de 200 a 450%! - o que lhes proporcionou, também, uma verba 

adicional, não prevista no projeto, para uma “pizzada” para todo o grupo! 
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Posso afirmar, sem medo de errar, que os conhecimentos adquiridos no 

decorrer do projeto são diretamente responsáveis pela aquisição de 

competências individuais marcantes que, por sua vez, culminam em 

resultados financeiros tão expressivos. 

Portanto, pode-se concluir que o trabalho desenvolvido no Projeto Fábrica de 

Cabides contribui sobremaneira para a formação educacional exigida pela 

Sociedade (Mercado), uma vez que é o conhecimento adquirido durante o 

processo a matéria prima principal para a obtenção de resultados tão positivos 

e significativos para os participantes da iniciativa. 

 

4) Há alguma informação que gostaria de destacar em relação ao trabalho aqui 

desenvolvido (Empresa de Cabides)? 

Sim, um parágrafo deve ser destinado ao trabalho desenvolvido pelos Advisers 
(Conselheiros) do Projeto Fábrica de Cabides. 

Cada Diretoria é acompanhada de perto por esses conselheiros – estagiários e 
empregados no Complexo Logístico Chevrolet, em Sorocaba, e voluntários 
(ex-empregados trintenários da General Motors) no Complexo Automotivo de 
São Caetano do Sul.  Os Advisers estão presentes em todas as jornadas e 
participam ativamente de todas as atividades solicitadas aos mini empresários, 
emprestando sua vasta experiência ao grupo. 

Sem a contribuição valiosa e abnegada desses Advisers seria muito difícil 
levar a cabo nosso Projeto. 
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Questionário dos Alunos (Apêndice B) 

 

Aluno 1 

Questionário 1: 

Idade: 17 - Gênero: feminino. Estado Civil: solteira. 

Escolaridade: cursando o 3º ano do ensino médio. 

1) Como foi que ficou sabendo do Projeto Empresários para o Futuro 

desenvolvido pelo Instituto GM?  

Na minha escola. 

2) Nem todos os alunos da escola onde estuda foram convocados para 

participar do Projeto, por quê? 

Porque os alunos convocados foram selecionados pela direção pelo seu bom 
desempenho na escola. 

3) Acredita que o Projeto possa fazer diferença em sua vida (educacional, 

pessoal, profissional)? Observa alguma diferença entre seus colegas que 

participam do Projeto e aqueles que não? 

Sim, eu acredito que fez toda a diferença participar do projeto, além de ter sido 
uma experiência nova, pude conhecer o funcionamento de uma empresa e 
também aprendi a trabalhar em equipe. Com esse projeto pude ampliar minha 
visão tanto na área profissional quanto na pessoal.  

Quem participou com certeza vai ter uma bagagem de conhecimento maior, 
por ser um projeto na prática, e não só na teoria. 

4) Quais são os aprendizados mais marcantes dentro do Projeto? 

Primeiramente o maior aprendizado foi o de ter espírito empreendedor e 

aprender a trabalhar em equipe; Também eu achei muito interessante aprender 

sobre o funcionamento de diversas máquinas. 

5) Acredita que após o término do Projeto, estará habilitado/preparado para 

concorrer a uma vaga no mercado ou abrir seu próprio negócio? 

Eu acredito que essa oportunidade de participar do Projeto ajudou muito com 
a minha preparação para o mercado de trabalho e quem sabe abrir meu próprio 
negócio. 
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Aluno 2 

Questionário 2: 

Idade: 17 anos - Gênero: Feminino       Estado Civil: Solteira 

Escolaridade: Ensino Médio 

1) Como foi que ficou sabendo do Projeto Empresários para o Futuro 

desenvolvido pelo Instituto GM?  

Pela minha escola Alcina Dantas feijão, no qual soube quando fui convidada a 
participar. 

2) Nem todos os alunos da escola onde estuda foram convocados para 

participar do Projeto, por quê? 

Pois as vagas são limitadas e essas são escolhidas por comportamento dentro 
da sala de aula. 

3) Acredita que o Projeto possa fazer diferença em sua vida (educacional, 

pessoal, profissional)? Observa alguma diferença entre seus colegas que 

participam do Projeto e aqueles que não? 

Sim, com certeza. Observa-se, o projeto nos deixa mais preparados para a vida 
profissional e ainda, amadurecer. 

4) Quais são os aprendizados mais marcantes dentro do Projeto? 

Conhecer como uma empresa funciona, saber trabalhar e respeitar o espaço 

de cada pessoa dentro do ambiente de trabalho. 

5) Acredita que após o término do Projeto, estará habilitado/preparado para 

concorrer a uma vaga no mercado ou abrir seu próprio negócio? 

Sim, pois com esse projeto tive um grande amadurecimento profissional e 
estou pronta para concorrer uma vaga no mercado. 
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Aluno 3 

Questionário 3: 

Idade: 17 anos - Gênero: feminino             Estado Civil: solteira 

Escolaridade: segundo ano completo  

1) Como foi que ficou sabendo do Projeto Empresários para o Futuro desenvolvido 
pelo Instituto GM?  

A partir do convite da escola para participar do projeto. 

2)Nem todos os alunos da escola onde estuda foram convocados para participar do 
Projeto, por quê? 

Apenas os alunos com determinada nota, disciplina ou recomendados por 
professores poderiam participar do projeto.  

3)Acredita que o Projeto possa fazer diferença em sua vida (educacional, pessoal, 
profissional)? Observa alguma diferença entre seus colegas que participam do 
Projeto e aqueles que não? 

Sim, aqueles que puderam participar do projeto desenvolveram certa 
competência com a contabilidade e também disciplina, respeitar ambientes e 
horários, por exemplo.  

4)Quais são os aprendizados mais marcantes dentro do Projeto? 

O aprendizado como profissional, o agir dentro de uma empresa e como ela 
funciona, desde a parte técnica à contábil, isso foi muito interessante.  

5)Acredita que após o término do Projeto, estará habilitado/preparado para concorrer 
a uma vaga no mercado ou abrir seu próprio negócio? 

Sim, acredito que o curso oferecido pela GM em parceria com a escola nos 
possibilitou um aprendizado de contato com o mercado de trabalho e que pode 
ser muito útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

 

Aluno 4 

Questionário 4: 

Idade:16 anos - Gênero: Feminino Estado Civil: Solteira 

Escolaridade: 3° Ano do Ensino Médio 

1) Como foi que ficou sabendo do Projeto Empresários para o Futuro 

desenvolvido pelo Instituto GM?  

A primeira vez que ouvi falar do projeto foi com minha irmã mais velha, que 

estudava na escola E.M.E Alcina Dantas Feijão. Porém, só passei a conhecer 

realmente o projeto quando fui selecionada para participar no ano de 2011 da 

empresa de cabides. 

2) Nem todos os alunos da escola onde estuda foram convocados para 

participar do Projeto, por quê? 

Porque apenas 25 alunos de todos os 2os anos teriam a oportunidade de 

trabalhar no projeto, e então, apenas os melhores, ou seja, os que se 

esforçavam mais e mostravam mais resultados nas salas de aula, foram 

convocados para fazer parte da fábrica de cabides. 

3) Acredita que o Projeto possa fazer diferença em sua vida (educacional, 

pessoal, profissional)? Observa alguma diferença entre seus colegas que 

participam do Projeto e aqueles que não? 

Sim, com certeza. Tudo o que ocorreu na fábrica era novo para muitos de nós, 

pois este foi o nosso „primeiro emprego‟. E então, quem realmente aproveitou 

o projeto já tirou algumas conclusões sobre seu futuro, como por exemplo que 

curso estudar na faculdade ou onde trabalhar. Eu, como fui Diretora de 

Produção no projeto adquiri muitas experiências, pois tinha que lidar com as 

outras diretoras e também com todos os funcionários da fábrica. Essa não foi 

uma tarefa muito fácil. 

 E eu também observo algumas diferenças nos alunos que foram convocados 

e nos que não foram convocados para participar do projeto.  

Os alunos que foram convocados se comprometiam mais e eram mais 

esforçados, por exemplo.    
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4) Quais são os aprendizados mais marcantes dentro do Projeto? 

Para mim, os aprendizados mais marcantes foram: como falar com as 

diretorias e com os funcionários ao mesmo tempo, pois ambos exigiam formas 

de tratamento diferentes; como liderar uma fábrica e responder pela sua 

produção; e como estabelecer as metas a serem cumpridas nas jornadas de 

produção.  

 

5) Acredita que após o término do Projeto, estará habilitado/preparado para 

concorrer a uma vaga no mercado ou abrir seu próprio negócio? 

Para concorrer a uma vaga no mercado de trabalho, sim. Porém para abrir meu 

próprio negócio, acredito que não. Porque por mais tenhamos aprendido 

muitas coisas dentro do projeto, ainda há muito que saber e estudar. 
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Aluno 5 

Questionário 5: 

Idade: 17 anos - Gênero: Feminino         Estado Civil: Solteira 

Escolaridade: Cursando o Ensino Médio 

 

1) Como foi que ficou sabendo do Projeto Empresários para o Futuro 

desenvolvido pelo Instituto GM?  

Através da escola, onde estudo. 

 

2) Nem todos os alunos da escola onde estuda foram convocados para 

participar do Projeto, por quê? 

Porque houve uma seleção, em que consideraram notas, frequência, 
comportamento, entre outros. 

3) Acredita que o Projeto possa fazer diferença em sua vida (educacional, 

pessoal, profissional)? Observa alguma diferença entre seus colegas que 

participam do Projeto e aqueles que não? 

Sim, acredito. Os que participaram do Projeto apresentam um comportamento 
diferente, se preocupam mais com a sua carreira profissional. 

4) Quais são os aprendizados mais marcantes dentro do Projeto? 

Aprendemos a respeitar regras, a trabalhar com prazos e como cada um deve 
fazer a sua parte dentro de uma empresa. 

5) Acredita que após o término do Projeto, estará habilitado/preparado para 

concorrer a uma vaga no mercado ou abrir seu próprio negócio? 

Ainda não. Preciso me especializar e conhecer melhor a área em que quero 
atuar. 
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Aluno 6 

Questionário 6: 

Idade: 16 anos - Gênero: Feminino          Estado Civil: Solteira 

Escolaridade: Ensino Médio / 3º ano 

 

1) Como foi que ficou sabendo do Projeto Empresários para o Futuro 

desenvolvido pelo Instituto GM?  

Tomei conhecimento sobre este projeto através dos já realizados 

anteriormente em nossa escola (Profª. Alcina Dantas Feijão) e que tem 

continuidade até os dias de hoje. É um projeto adotado por nossa escola 

há muito tempo e muito querido também. 

2) Nem todos os alunos da escola onde estuda foram convocados para 

participar do Projeto, por quê? 

Pois para este projeto era pedido um determinado número de alunos, o 

que levou a escola e seus representantes a fazer uma seleção, levando 

em consideração comportamento, ética, notas e entre outros quesitos 

referentes à nossa conduta educacional, pessoal e profissional. 

3) Acredita que o Projeto possa fazer diferença em sua vida (educacional, 

pessoal, profissional)? Observa alguma diferença entre seus colegas que 

participam do Projeto e aqueles que não? 

Sim. Com certeza a experiência que nos fora proporcionada trouxe 

muito aprendizado, responsabilidade, conhecimento e organização. 

Valores que aprendemos diante de um espaço profissional e tão 

conhecido como é a General Motors, uma experiência única que 

infelizmente nem todos os outros alunos tiveram. 

4) Quais são os aprendizados mais marcantes dentro do Projeto? 

Os aprendizados dentro do projeto foram muitos, entre eles aprender as 

funções que cada departamento exerce, formas de conduta, os 

processos realizados dentro de uma empresa, a importância de certos 

valores dentro de uma instituição profissional e entre outros.   

5) Acredita que após o término do Projeto, estará habilitado/preparado para 

concorrer a uma vaga no mercado ou abrir seu próprio negócio? 

Com certeza este projeto foi uma porta para a nossa entrada no mercado 

de trabalho, por ter sido uma experiência enriquecedora de 
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conhecimentos. Mas obviamente sempre procurar mais e mais 

conhecimentos e estudos. 
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Aluno 7 

Questionário 7: 

Idade: 16 anos - Gênero: Feminino - Estado Civil: Solteira 

Escolaridade: Cursando Ensino Médio e Técnico em Administração 

 

1) Como foi que ficou sabendo do Projeto Empresários para o Futuro 

desenvolvido pelo Instituto GM?  

Fiquei sabendo na escola mesmo, quando fui uma selecionadas a participar do 

Projeto. Explicaram pra nós como funcionaria e então a gente decidia se 

participaria ou não. 

2) Nem todos os alunos da escola onde estuda foram convocados para 

participar do Projeto, por quê? 

Porque o número de vagas era limitado (25 alunos apenas). E esses foram 

escolhidos por certo critério da escola. 

3) Acredita que o Projeto possa fazer diferença em sua vida (educacional, 

pessoal, profissional)? Observa alguma diferença entre seus colegas que 

participam do Projeto e aqueles que não? 

Não só acredito, como fez diferença sim. Na questão educacional porque foi 

um bônus, um projeto que poucos tem oportunidade de participar; na questão 

pessoal porque vimos e aprendemos na prática questões como trabalho em 

grupo, responsabilidade, entre outros e nos proporcionou um bom 

amadurecimento e a possibilidade de contar a outras pessoas que participei de 

um Projeto tão bacana como esse; e na questão profissional porque é um 

diferencial já ter tido contato com a realidade de uma empresa, no geral, vendo 

as dificuldades e resolvendo problemas. 

Não observo diferença não, até porque alguns que foram selecionados, podem 

não ter se identificado com o Projeto e só participaram pelo diferencial. E 

alguns que não foram selecionados podem ter muito mais interesse, mas não 

tiverem oportunidade.   

 

4) Quais são os aprendizados mais marcantes dentro do Projeto? 
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Responsabilidade e saber trabalhar em grupo, ouvindo a opinião das outras 

pessoas.   

5) Acredita que após o término do Projeto, estará habilitado/preparado para 

concorrer a uma vaga no mercado ou abrir seu próprio negócio? 

Abrir meu próprio negócio não porque tem muita coisa envolvida e que só com 

o Projeto não foi possível presenciar e aprender. Mas concorrer a uma vaga 

estou habilitada sim, porque já tenho uma visão da rotina de uma empresa, 

dos problemas que podem surgir e estar preparada para resolvê-los 

juntamente com toda equipe. 
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Aluno 8 

Questionário 8: 

Idade: 17 anos - Gênero: Feminino       Estado Civil: Solteira 

Escolaridade: Ensino Médio 

 

1) Como foi que ficou sabendo do Projeto Empresários para o Futuro 

desenvolvido pelo Instituto GM?  

Pela minha escola Alcina Dantas Feijão, no qual soube quando fui convidada a 
participar. 

 

2) Nem todos os alunos da escola onde estuda foram convocados para 

participar do Projeto, por quê? 

Pois as vagas são limitadas e essas são escolhidas por comportamento dentro 
da sala de aula. 

 

3) Acredita que o Projeto possa fazer diferença em sua vida (educacional, 

pessoal, profissional)? Observa alguma diferença entre seus colegas que 

participam do Projeto e aqueles que não? 

Sim, com certeza. Observa-se, o projeto nos deixa mais preparados para a vida 
profissional e ainda, amadurecer. 

 

4) Quais são os aprendizados mais marcantes dentro do Projeto? 

Conhecer como uma empresa funciona, saber trabalhar e respeitar o espaço 

de cada pessoa dentro do ambiente de trabalho . 

 

5) Acredita que após o término do Projeto, estará habilitado/preparado para 

concorrer a uma vaga no mercado ou abrir seu próprio negócio? 

Sim, pois com esse projeto tive um grande amadurecimento profissional e 
estou pronta para concorrer uma vaga no mercado. 
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Aluno 9 

Questionário 9: 

Idade: 16 anos - Gênero: feminino Estado Civil: solteira 

Escolaridade: cursando o 3° ano do ensino médio 

1) Como foi que ficou sabendo do Projeto Empresários para o Futuro 

desenvolvido pelo Instituto GM?  

Quando me chamaram para fazer parte, não conhecia nada sobre o projeto 
antes. 

 

2) Nem todos os alunos da escola onde estuda foram convocados para 

participar do Projeto, por quê? 

Porque houve uma seleção, levaram em conta as notas, a disponibilidade e a 
responsabilidade dos alunos. 

 

3) Acredita que o Projeto possa fazer diferença em sua vida (educacional, 

pessoal, profissional)? Observa alguma diferença entre seus colegas que 

participam do Projeto e aqueles que não? 

Acredito, porque é uma experiência a mais que me distingue dos outros 
alunos. Mesmo que os meus colegas tenham feito o mesmo projeto que eu, 
não é possível que tenhamos tido as mesmas experiências e aproveitado do 
mesmo jeito. Mas todos nós ganhamos amigos e conhecimento sobre vendas, 
organização e produção.  

 

4) Quais são os aprendizados mais marcantes dentro do Projeto? 

Nas palestras, tivemos noções de organização administrativa, informação 
sobre o EPI (que eu não sabia o que era), e sobre as divisões do preço do 
produto. 

 

5) Acredita que após o término do Projeto, estará habilitado/preparado para 

concorrer a uma vaga no mercado ou abrir seu próprio negócio? 

Acredito que o projeto possibilita uma nova visão do mercado de trabalho e 
portanto poderia me preparar melhor, com mais cursos. Pois sim esse projeto 
me abre novos horizontes, mas somente com essa experiência acredito que 
não seria capaz de abrir meu próprio negócio. 
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Aluno 10 

Questionário 10: 

Idade: 16 anos - Gênero: Masculino      Estado Civil: Solteiro 

Escolaridade: Cursando o 3° ano do ensino médio 

 

1) Como foi que ficou sabendo do Projeto Empresários para o Futuro 

desenvolvido pelo Instituto GM?  

Fiquei sabendo deste projeto através do meu irmão que em 2009 já havia sido 
pré-selecionado para participar deste projeto. 

2) Nem todos os alunos da escola onde estuda foram convocados para 

participar do Projeto, por quê? 

Pois este projeto na minha opinião é para pessoas sérias, que saibam se 
comportar e que tenham o mínimo de “mentalidade” exigido para fazer parte 
do projeto. 

3) Acredita que o Projeto possa fazer diferença em sua vida (educacional, 

pessoal, profissional)? Observa alguma diferença entre seus colegas que 

participam do Projeto e aqueles que não? 

Acredito que aprendemos a trabalhar melhor em equipe, e aprender novas 
coisas, que não teríamos a oportunidade de aprender caso não estivássemos 
nele. 

Creio que a maior diferença entre os dois, é que soubemos trabalhar melhor 
em equipe, enquanto os outros não. 

4) Quais são os aprendizados mais marcantes dentro do Projeto? 

 A trabalhar em equipe 

 A potencializar o potencial de cada um, na hora de vender e administrar 
as próprias vendas. 

5) Acredita que após o término do Projeto, estará habilitado/preparado para 

concorrer a uma vaga no mercado ou abrir seu próprio negócio? 

Acredito que isso seja determinante, mas ajuda sim, pois num emprego caso 
você não souber trabalhar em equipe, você não estará apto a fazer parte dessa 
equipe, e por consequentemente irá ser despedido. 
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Aluno 11 

Questionário 11: 

Idade: 16 anos - Gênero: Feminino Estado Civil: Solteira 

Escolaridade: Ensino Médio incompleto 

1) Como foi que ficou sabendo do Projeto Empresários para o Futuro 

desenvolvido pelo Instituto GM?  

Através da coordenadora da escola, que nos convocou para participar do 
projeto. 

 

2) Nem todos os alunos da escola onde estuda foram convocados para 

participar do Projeto, por quê? 

Porque não havia vaga para todos os alunos e precisou haver uma seleção 
feita pela coordenadora da escola, que levou em conta as notas dos alunos e 
seu comportamento dentro da escola. 

3) Acredita que o Projeto possa fazer diferença em sua vida (educacional, 

pessoal, profissional)? Observa alguma diferença entre seus colegas que 

participam do Projeto e aqueles que não? 

Acredito que sim, com esse projeto adquirimos mais experiência no que 
refere-se a trabalho, quais são as regras e como realmente funciona. Acredito 
que os alunos que participaram do projeto adquiriram maior responsabilidade 
em relação aos outros da escola, por precisar passar por situações que 
exigiam isso.  

 

4) Quais são os aprendizados mais marcantes dentro do Projeto? 

Acredito que existiram vários, como por exemplo entender que nem tudo vai 
ser como queremos, que em um emprego precisamos respeitar a opinião de 
todos, para o bem coletivo. Que existem regras que devem ser seguidas, e que 
cada um precisa cumprir com responsabilidade a sua tarefa pois, se não for 
assim pode prejudicar o trabalho de todos dentro da empresa.  

 

5) Acredita que após o término do Projeto, estará habilitado/preparado para 

concorrer a uma vaga no mercado ou abrir seu próprio negócio? 

Não, acredito que o projeto agregou uma certa experiência na área, mas ainda 
é necessário outros cursos e diferentes aprendizagens para daqui a algum 
tempo termos a ideia de abrir o nosso próprio negócio.  
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Aluno 12 

Questionário 12: 

Idade: 16 anos - Gênero: M         Estado Civil: solteiro 

Escolaridade: cursando o 3°ano do ensino médio 

 

1) Como foi que ficou sabendo do Projeto Empresários para o Futuro 

desenvolvido pelo Instituto GM?  

Por meio da coordenação da escola. Alguns alunos foram convocados para 

uma reunião, a qual serviu para as informações sobre o funcionamento do 

projeto.  

 

2) Nem todos os alunos da escola onde estuda foram convocados para 

participar do Projeto, por quê? 

Deve-se ao fato de haver um número máximo de integrantes estipulado em 25 

alunos do 2° ano do ensino médio da EME Alcina Dantas Feijão para o 

segundo semestre em cada ano. Coube a coordenação da escola organizar 

critérios para seleção dos alunos. Segundo a coordenadora, os critérios 

basearam-se no nível de aprendizado mais alto, ou seja, alunos que tenham 

melhores índices de aproveitamento do curso, além de não poderem 

apresentar históricos de problemas na escola. 

 

3) Acredita que o Projeto possa fazer diferença em sua vida (educacional, 

pessoal, profissional)? Observa alguma diferença entre seus colegas que 

participam do Projeto e aqueles que não? 

Sem dúvida alguma faz diferença na minha vida. Acredito que tudo o que 

fazemos é possível tirar coisas boas e úteis, seja uma atividade simples até 

uma atividade mais complexa, como é o caso de um projeto como este. O 

projeto é ao mesmo tempo um curso e um trabalho empresarial que nos 

fornece experiência e nos ensina a administrar nossos compromissos, 

portanto atende aos três itens abordados na questão. Quanto aos colegas que 

participam ou não do projeto, acredito que cada caso é um caso, mas no geral 

os integrantes possuem maior responsabilidade e compromisso do que os 
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nãointegrantes, até pelo fato de demonstrarem isso nas aulas. Lembrando que 

isso é uma visão muito geral, pois há alunos que não puderam ir para o projeto 

por terem outros compromissos tais como cursos ou empregos. Além disso, 

mesmo ótimos alunos disponíveis, às vezes acabam não tendo índices altos 

de nota, por estarem com uma rotina difícil todos os dias. Então, acho que 

cada um é cada um, às vezes outras pessoas estão integrando outros projetos 

ou outras atividades, por isso a diferença acaba sendo relativa a cada aluno. 

 

4) Quais são os aprendizados mais marcantes dentro do Projeto? 

A experiência integrada a uma grande empresa, o trabalho de uma equipe para 

atingir os objetivos, valorizar a importância de todos para melhores resultados, 

se familiarizar com um ambiente e uma proposta profissional, entre outros. 

 

5) Acredita que após o término do Projeto, estará habilitado/preparado para 

concorrer a uma vaga no mercado ou abrir seu próprio negócio? 

Quanto a isso, creio que tenha acrescentado bastante para o caso de ocorrer 

brevemente uma vaga ou um próprio negócio. Continuar a desenvolver a 

capacidade profissional através de cursos sempre ajuda lá na frente, mas ter 

uma experiência como este projeto já aumenta as chances de integrar o 

mercado de trabalho e com boas chances de crescimento. Até porque, nunca 

se sabe ao certo as oportunidades de cursos, a necessidade de trabalho 

imediato, etc. O projeto abre um leque de opções.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
 

 

Aluno 13 

Questionário 13: 

Idade: 16 - Gênero: feminino  Estado Civil: solteira 

Escolaridade: ensino médio incompleto  

1) Como foi que ficou sabendo do Projeto Empresários para o Futuro 

desenvolvido pelo Instituto GM?  

Fiquei sabendo quando cursava o primeiro ano do ensino médio, tinha uma 

amiga no segundo ano que participava do projeto e nos contou do que se 

tratava. 

2) Nem todos os alunos da escola onde estuda foram convocados para 

participar do Projeto, por quê? 

Acredito que seja pelo fato do projeto ter um limite máximo de alunos e 

também por ter critérios de seleção (os quais eu não conheço) que levaram os 

organizadores do projeto a chegarem aos alunos participantes. 

3) Acredita que o Projeto possa fazer diferença em sua vida (educacional, 

pessoal, profissional)? Observa alguma diferença entre seus colegas que 

participam do Projeto e aqueles que não? 

Acredito que faça a diferença sim, os alunos que participaram do projeto 

tiveram uma maior intimidade com o meio administrativo de uma empresa. 

Particularmente, não notei nenhuma diferença grande entre os participantes e 

não participantes. 

4) Quais são os aprendizados mais marcantes dentro do Projeto? 

As palestras foram de grande aprendizado. Os assuntos abordados me fizeram 

ter uma visão mais ampla sobre o mundo dos negócios. Notei que é algo além 

de somente produzir e vender, o planejamento por trás do produto final é algo 

bem mais detalhado do que eu imaginava, confesso. 

5) Acredita que após o término do Projeto, estará habilitado/preparado para 

concorrer a uma vaga no mercado ou abrir seu próprio negócio? 
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Concorrer a uma vaga no mercado acredito estar habilitada, mas não para 

cargos de alta responsabilidade, pois, apesar da qualidade do projeto, tivemos 

responsabilidades simples de uma empresa Junior. Quanto a abrir um próprio 

negócio, acredito que falta experiência e mais informações sobre o assunto.  
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Aluno 14 

Questionário 14: 

Idade: 16 - Gênero: Feminino Estado Civil: Solteira 

Escolaridade: Cursando o último ano do ensino médio 

1) Como foi que ficou sabendo do Projeto Empresários para o Futuro 

desenvolvido pelo Instituto GM?  

Através da própria escola. 

2) Nem todos os alunos da escola onde estuda foram convocados para 

participar do Projeto, por quê? 

Foram utilizados três critérios na hora da seleção; notas, comportamento e 

disponibilidade. Os alunos que se encaixavam entre os três, foram 

escolhidos para participar. 

3) Acredita que o Projeto possa fazer diferença em sua vida (educacional, 

pessoal, profissional)? Observa alguma diferença entre seus colegas que 

participam do Projeto e aqueles que não? 

Sim, fará diferença. Não é possível notar uma GRANDE diferença entre eles. 

 

4) Quais são os aprendizados mais marcantes dentro do Projeto? 

O aprendizado mais marcante é que independente da área, seja produção 

ou direção, o trabalho não flui se não houver a colaboração e o 

comprometimento de todos os envolvidos. 

 

5) Acredita que após o término do Projeto, estará habilitado/preparado para 

concorrer a uma vaga no mercado ou abrir seu próprio negócio? 

O projeto ajudou bastante, mas acredito que é preciso de mais alguns 

outros cursos para que eu esteja totalmente preparada para o mercado de 

trabalho.  


