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Resumo 

 
A escolha profissional está interligada com o mercado de trabalho, nosso objetivo é 

auxiliar jovens de um programa da Instituição Sest Senat, aprenderem a empreender 

e ter a possibilidade de desenvolvimento  pessoal e  profissional.  Empreendedorismo 

é um processo pelo qual os indivíduos buscam oportunidades, organizam os recursos 

necessários e, por meio da inovação, abrem seu próprio negócio. O objetivo é fazer 

com que esses jovens despertem a criatividade e habilidades empreendedoras. 
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1.1 INTRODUÇÃO 

 
O objetivo deste trabalho é desenvolver uma proposta de intervenção empreendedora 

inovadora na Instituição Sest Senat, localizada na cidade de Belo Horizonte, Minas 

Gerais. Nessa unidade são ministradas aulas para jovens aprendizes, como eles estão 

iniciando a vida profissional, o objetivo é levá-los a associar educação, trabalho e 

empreendedorismo. 

 
1.2 JUSTIFICATIVA 

 
A escolha da profissão dos jovens está ligada ao mercado de trabalho, muitos estão 

preocupados com o futuro, o que fazer, como fazer, quanto ganhar e aliar o prazer no 

trabalho com ganhos financeiros. 

A escolha Profissional tem sido objeto de estudo e análise de 

muitos teóricos, e várias propostas já foram formuladas, visando 

facilitar este processo. Alguns autores referem-se às modalidades 

de Orientação Profissional existentes. Entretanto, ainda são 

poucos os jovens que elaboram esta decisão de forma consciente 

e madura e muitos acabam abandonando seus projetos 

profissionais. Algumas pesquisas, baseadas na realidade 

brasileira, indicam que apenas 5% dos jovens que ingressam em 

um curso superior têm certeza de sua escolha. E ainda, “25% a 

30% dos alunos que ingressam nas diversas universidades 

públicas brasileiras já haviam iniciado anteriormente outro curso 

superior, do qual se afastaram. (Neiva, 2005) 

 

Portanto, é necessário saber e analisar as tendências do mercado, planejar a inserção 

neste contexto satisfazendo seus sonhos. É importante entender que a satisfação não está 

em encontrar um trabalho ou profissão e sim fazer o que realmente deseja. 

O trabalho é um fenômeno intrinsecamente dotado de grande 

complexidade. Considerado como conduta humana, vem 

acompanhando as notáveis mudanças da vida contemporânea e, 

consequentemente, vem sofrendo profundas modificações ao 

longo do último século. (Barreto, 2007) 
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1.3 INICIATIVA EMPREENDEDORA 

 
A Instituição que realizaremos a proposta está localizada no Bairro Serra Verde em 

Belo Horizonte, Minas Gerais - Sest Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço 

Nacional de Aprendizagem do Transporte) e o público alvo será jovens de 16 a 24 anos 

que participam de um programa, em que parte do tempo ficam na empresa com a prática 

e em outro momento na instituição com a teoria. 

A intervenção empreendedora será a criação de oficinas que auxiliem os jovens a 

escolherem a profissão, o objetivo é que eles através do projeto tenham aulas, dinâmicas 

e teorias para aprenderem a empreender. Para a maioria dos jovens esse projeto é o 

primeiro emprego, eles chegam cheios de dúvidas e questionamentos. A proposta é 

ajudá-los, orientá-los nessa escolha profissional. 

A Orientação Profissional, em sua origem, foi  largamente 

influenciada por um comprometimento ideológico com a sociedade 

industrial. A formação dos orientadores profissionais residia na 

aprendizagem de técnicas para a avaliação de características do 

indivíduo e no acesso a descrições das diversas ocupações do mundo 

laboral da época. A ética da atividade realizada por estes orientadores 

profissionais era a ética da produção. O foco desta atividade era a 

busca da eficiência através do ajustamento da pessoa à  função,  a 

partir da avaliação das habilidades e competências, 

independentemente da autopercepção do sujeito quanto aos seus 

interesses e perspectivas de satisfação e auto realização. (Lassance, 

2003) 

 

Esse projeto será realizado durante o período que os mesmos frequentarão o 

programa jovem aprendiz, e o esperado é que eles tenham um direcionamento quanto às 

escolhas que futuramente terão na vida. 

Como eles frequentam em média um ano, poderemos realizar um trabalho criterioso, 

com várias etapas e ajudas. Será possível realizar testes, dinâmicas e exercícios com 

tempo suficiente para apresentar todas as formas para empreender. 
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Capítulo 1 

2.1 INICIATIVA EMPREENDEDORA: DEFINIÇÃO DO 

PROBLEMA / IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADE 

Nosso problema são os jovens que iniciam no projeto sem uma direção profissional, 

perdidos em suas escolhas e com muitas dúvidas e em alguns casos, com ideias para 

empreenderem sem saber como fazer. Segundo Dornelas (2012), os empreendedores são 

pessoas diferenciadas, que possuem motivação singular, apaixonadas pelo  que fazem, 

não se contentam em ser mais um na multidão, querem ser reconhecidas e admiradas, 

referenciadas e imitadas, querem deixar um legado. Para que esse trabalho seja realizado 

usaremos o empreendedorismo social, e como vamos idealizar uma iniciativa para ajudá- 

los, e eles já fazem parte do programa jovem aprendiz, esse projeto será sem fins 

lucrativos. 

O conceito de empreendedorismo social está pautado na criação de 

valor social e na introdução de inovações de metodologia, serviços ou 

produtos, as quais gerariam uma transformação social. A inserção da 

dimensão econômica e da lógica de mercado abriu novas 

possibilidades para a atuação das organizações que até então 

contemplavam uma única dimensão (social ou econômica). Nesse 

sentido, surgem novos termos para caracterizar  iniciativas  que 

operam na lógica de mercado, porém com objetivos de geração de 

valor social: empresas sociais, negócios sociais e negócios inclusivos. 

(Roselen, 2014) 

 

Essa iniciativa será inovadora porque nenhuma unidade do Sest Senat possui um 

módulo que facilitará o desenvolvimento destes jovens, nenhum programa, nenhuma 

matéria. Como a intenção é fazer com que esses jovens achem um norte, um caminho a 

seguir, um negócio empreendedor e acima de tudo apresentar a inovação na educação 

empreendedora, esse projeto será a idealização e realização profissional de cada pessoa 

que busca o diferencial no mercado de trabalho. 

O empreendedorismo é um movimento recente no Brasil, que começou a  tomar 

forma na década de 1990. Algumas entidades como Sebrae e Softex foram criadas para 

darem suporte a esses jovens empreendedores, e apresentar esses programas é nossa 

intenção. A palavra empreendedor (entrepreneur) tem origem francesa e quer dizer 

aquele que assume riscos e começa algo novo (Dornelas, 2012). 

E tornar esse aprendizado capaz, será o objetivo do programa, apresentar aos jovens 

a possibilidade de almejar, organizar, assumirem riscos, criarem valores e se apaixonarem 

pelo que farão no futuro. E ainda, começar a pensar em projetos de vida, 
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desenvolvimento pessoal e profissional. 

O empreendedorismo é um processo pelo qual os indivíduos buscam 

oportunidades, organizam os recursos necessários e, por meio da 

inovação, abrem seu próprio negócio, assumindo os respectivos riscos 

e recompensas do empreendimento e satisfazendo suas necessidades e 

desejos (ROBBINS, 2001). Existem dois tipos básicos de 

empreendedores: os que empreendem por oportunidade e os que 

empreendem por necessidade. Os empreendedores por oportunidade 

enxergam o que falta no mercado e as novas tendências como 

negócios a serem explorados, enquanto que os empreendedores por 

necessidade têm por objetivo superar um momento difícil pelo qual 

estão passando (BRITO; WEVER, 2004). 

 

2.2 OBJETIVOS 

Nosso objetivo será apresentar aos jovens materiais suficiente a esclarecer todas as 

dúvidas em relação ao processo de construção profissional. Ajudar aos jovens a 

responder “o que você quer ser quando crescer?” 

De acordo com Cintra (2011), um projeto de vida deve levar em consideração as 

expectativas e aspirações de uma pessoa com relação ao que pretende realizar durante o 

tempo de vida que espera ter. 

Com isso pretendemos mostrar que é possível conciliar qualidade de vida e 

realização profissional. 

As políticas de empreendedorismo têm captado nos últimos anos 

a atenção e o interesse de diferentes  personalidades  e 

instituições. Uma das razões para este fenômeno é o crescimento 

das investigações sobre o relacionamento entre o 

empreendedorismo e o crescimento econômico, sobre a 

contribuição essencial das novas empresas para o aumento do 

emprego e para a renovação econômica ou sobre a influência das 

diferentes taxas de propriedade empresarial e a atividade 

empreendedora nos diferentes países. (Magalhães, 2012) 

 

2.3 METODOLOGIA E ATIVIDADES 

A metodologia utilizada nesse projeto será uma pesquisa que utilizará dois tipos de 

coleta de dados a qualitativa com entrevistas e a quantitativa com questionários onde 

avaliaremos a demanda de cada um, suas dúvidas, sonhos e projetos. Os sujeitos da 

pesquisa serão jovens de 16 a 24 anos que frequentam o programa jovem aprendiz. 

Realizaremos um questionário estruturado, com perguntas que direcione o nosso 

trabalho. A partir do questionário serão realizadas tabelas, que servirão para nortear o 

trabalho com indicadores de maturidade e categorias de profissão, após esse 

levantamento realizaremos um teste vocacional que posteriormente será avaliado e 
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diagnosticado cada caso. O objetivo principal é investigar quais jovens que estão 

realmente perdidos e precisam de orientações. É intenção examinar as estratégias 

definidas por eles, analisando o mercado de trabalho, potenciais empreendedores, em 

diferentes dimensões. 
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Capítulo 2 

REFERENCIAL DA ANÁLISE 

Sobre trabalho, é importante saber que não é encontrar um trabalho qualquer, mas 

encontrar o trabalho que vocês querem. O que vamos ser ninguém sabe, mas sabemos 

que cada pegada mostra nossa identidade e que nosso caminho mostra a nossa história, 

portanto, a cada momento, em cada ação, estamos construindo o nosso próprio futuro. 

(Aranha, 2016) 

Contextualizar as noções de emprego e trabalho nessa 

abordagem ao mundo do trabalho revela-se necessário para uma 

melhor compreensão do interesse do empreendedorismo inserido 

na dinâmica das mudanças estruturais do mercado de trabalho e 

num novo modelo de trabalhador. O conceito emprego surge por 

volta da Revolução Industrial, é uma relação entre homens que 

vendem sua força de trabalho por algum valor, alguma 

remuneração, e homens que compram essa força de trabalho 

pagando em troca, algo como salário. Trabalho, em sentido 

muito amplo, designa, correntemente, toda a atividade humana 

dirigida à produção da vida social (material, cultural, recreativa, 

etc.), ou seja, designa o desenvolvimento de tarefas,  de 

atividades, com determinadas características que implicam um 

esforço físico e intelectual e requerem um mínimo de aptidões. 

(Cardoso, 2008) 

 

Fazer o que gosta, o que proporciona prazer, fazer a escolha certa, são 

questionamentos constantes na vida do ser humano e o ato desta escolha é fato 

importante, muitas vezes com medo de errar. Afinal isso é para toda a vida? Posso ou  

não me arrepender dessa escolha? 

Associada à vontade de realização pessoal, a capacidade de 

arriscar foi outra das características relacionadas com o perfil do 

empreendedor. O risco reflete o grau de incerteza e de perda 

potencial decorrente dos resultados de um comportamento ou 

conjunto de comportamentos e pode ser entendido como a 

diferença entre as expectativas e a realidade. (Magalhães, 2012) 

 

Segundo Campos (2011), o trabalho é tido como fundamental na vida humana e a 

evolução da sociedade se deu, em grande parte, graças à capacidade do homem de criar 

ferramentas que tornaram possível transformar o meio e adaptar-se a este, de modo a 

garantir um constante desenvolvimento. 
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Precisamos despertar nos jovens a transformação, a escolha mais acertada do 

trabalho, a realização profissional. 

A palavra motivação vem do Latin “motivus”, relativo a movimento, 

coisa móvel. Vemos que a palavra motivação, dada à  origem,  

significa movimento. Quem motiva uma pessoa, isto é, quem lhe 

causa motivação, provoca nela um novo ânimo, e ela começa  a agir 

em busca de novos horizontes, de novas conquistas. Motive-se, pois, 

buscando objetivos predeterminados, tentando com mais vontade 

alcançar seus objetivos, seus desejos; por isso, a  preocupação 

constante deve ser prevenir situações que possam desmotivar as 

pessoas. (Nakamura, 2005) 

 

Buscar essa motivação na escolha profissional, na conduta dessa pessoa, em suas 

decisões. Nossas atitudes limitam nosso potencial pessoal, nossa habilidade e 

relacionamentos, uma vez que somos proativos, nossa vida só será consequência das 

condições e condicionamentos se deixarmos que estes fatores controlem nossa mente, 

por decisão consciente ou omissão. (Covey, 2001) 

A evolução do conceito de empreendedor foi também influída pela contribuição de 

Adam Smith, que caracterizou o empreendedor como um proprietário capitalista, um 

fornecedor de capital, ao mesmo tempo um administrador que se interpõe entre o 

trabalhador e o consumidor. Outra relevante contribuição à conceituação do termo foi 

oferecida por Alfred Marshall, que entendia o empreendedor como sendo o sujeito que 

assume riscos, que reúne o capital e o trabalho requeridos para o negócio e supervisiona 

os seus mínimos detalhes, caracterizando-se pela convivência com o risco, a inovação e a 

gestão do negócio (Souza, 2006) 

Na perspectiva de Filion (1999), o empreendedorismo é o resultado tangível ou 

intangível de uma pessoa com habilidades criativas, sendo uma complexa conjugação de 

experiências de vida, capacidades individuais e oportunidades que durante o seu 

exercício estão sujeitas à variável risco. Por outras palavras, o indivíduo que reúna as 

características necessárias para empreender será capaz de aprender o que for necessário 

para a criação, desenvolvimento e realização do seu projeto. 

O empreendedorismo se tornou moda nos dias de hoje, algo bem falado e discutido 

nos meios dos negócios. Segundo Chér (2014), a busca frenética pela diferenciação 

estratégica obriga o empreendedor a rever a definição do seu negócio algumas vezes. 

Para olhar o futuro e ainda se enxergar nele não basta definir corretamente seu negócio. 
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O conceito empreendedorismo é um tema de ampla pesquisa e 

bastante interesse nas práticas organizacionais. Este  tem 

ganhado grandes proporções no Brasil. Principalmente a  partir 

da década de 1990, surge a importância do estudo  do  tema, 

tendo em vista que a maior parte das empresas que nascem no 

país são criadas por micro e pequenos empresários. Vários deles, 

fugindo do aumento do índice de desemprego, ou ex-funcionários 

de empresas públicas e privadas passam a criar novos negócios 

para adquirirem renda. (Silva, 2014) 

 

Na disciplina liderança, atitude e características do comportamento empreendedor, o 

professor Raphael Zaremba cita algumas características associadas aos empreendedores: 

autoconfiança, automotivação, comunicação, criatividade, energia, flexibilidade, 

iniciativa, integridade, liderança, negociação, perseverança, persuasão, planejamento, 

relacionamento interpessoal, resistência à frustração e sensibilidade administrativa. 

Tentaremos focar essas características no programa para que as mesmas fiquem em 

evidência e auxiliem ainda mais a descoberta dos jovens empreendedores existentes no 

projeto. 

Na visão do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas), o empreendedor é o indivíduo que possui 

ou busca desenvolver uma atitude de inquietação, ousadia e 

proatividade na relação com o mundo, condicionada por 

características pessoais, pela cultura e pelo ambiente, que 

favorece a interferência criativa e realizadora, no meio, em busca 

de ganhos econômicos e sociais. (Cardoso, 2008) 

 

O empreendedorismo foi ainda entendido como um processo gerador de riqueza 

resultante do assumir de riscos inerentes às obrigações das carreiras dos indivíduos, do 

dispêndio de tempo ou do valor acrescentado a alguns produtos e/ou serviços (Faria, 

2006). 

De acordo com Magalhães, (in Virtanen 1997) o empreendedorismo é um processo 

dinâmico, cujo objetivo principal é o de criar valor no  mercado, através da exploração 

das inovações econômicas. Assim, o empreendedor contribui também para o alavancar 

do seu negócio, ao criar valor e ao explorar processos inovadores. 

É possível ensinar a ser empreendedor? Essa pergunta muito já discutida, em vários 

âmbitos, escolas, conferências e empresas, especialistas concordam que é possível 

desenvolver habilidades empreendedoras, por isso, nosso programa pretende nortear e 

auxiliar. De acordo com Lopes (2010), a pergunta sobre a possibilidade de ensinar 

alguém a ser empreendedor hoje desperta menos polêmica. O foco se deslocou mais 
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para: como é possível educar/treinar, qual o conteúdo mais adequado e segundo que 

metodologia e técnicas. 

Características do empreendedor: Tem um “modelo”,  uma 

pessoa que o influencia. Tem iniciativa, autonomia, 

autoconfiança, otimismo, necessidade de realização. Trabalha 

sozinho. O processo visionário é individual. Tem perseverança e 

tenacidade para vencer obstáculos. Considera o fracasso um 

resultado como outro qualquer, pois aprende com os próprios 

erros. É capaz de se dedicar intensamente ao trabalho  e 

concentra esforços para alcançar resultados. Sabe fixar metas e 

alcançá-las; luta contra padrões impostos; diferencia-se. Tem a 

capacidade de descobrir nichos. Tem forte intuição: como no 

desporto, o que importa não é o que se sabe, mas o que se faz. 

Tem sempre alto comprometimento; crê no que faz. Cria 

situações para obter feedback sobre seu comportamento e sabe 

utilizar tais informações para seu aprimoramento. Sabe buscar, 

utilizar e controlar recursos. É um sonhador realista: é racional, 

mas usa também a parte direita do cérebro. Cria um sistema 

próprio de relações com empregados. É comparado a um “líder 

de banda”, que dá liberdade a todos os músculos, mas consegue 

transformar o conjunto em algo harmônico, seguindo um 

objetivo. (Cardoso, 2008) 

 

O programa será para auxiliar as escolhas, ninguém se transforma sem sacrifício, e os 

obstáculos da vida são essenciais para nosso crescimento. São colocados em nosso 

caminho para promover a superação. Quando aprendemos a lidar com os obstáculos, 

aprendemos a voar mais alto, porque, ao pousarmos, saberemos gerenciar situações 

adversas. (Cavalcanti, 2011) 

Nos dias atuais, para contornar a situação do desemprego, é preciso recorrer a 

alternativas de inserção profissional, uma opção é concretizar-se no empreendedorismo, 

pois “se a era do emprego acabou, a era do empreendedorismo chegou para ficar, não 

só pela crescente instabilidade e insegurança dos percursos profissionais, mas também 

pela incapacidade das empresas instaladas absorverem toda a mão-de-obra 

disponível” (Tolentino, 2006: 49). 

Dada a relevância do empreendedorismo para a economia, existe 

um interesse crescente por parte dos governos nas questões de 

empreendedorismo. Uma vez que este é também visto como parte 

da solução para reduzir os níveis de desemprego. No entanto, 

estimular a atividade empresarial requer um conjunto 

diferenciado de 26 imposições políticas, para além do apoio à 

manutenção e crescimento de empresas de pequena e média 

dimensão. Os avanços e desenvolvimentos  recentes  têm 

acelerado o conhecimento do empreendedorismo, tornando a 



11  

evolução das políticas nessa área mais exequíveis. (Magalhães, 

2012) 

 

Segundo Magalhães (2012) parece unânime a definição do empreendedor como um 

indivíduo automotivado, visionário, que interpreta o mercado, identifica e explora as 

oportunidades de negócio e toma a iniciativa na criação de uma empresa à sua imagem, 

na continuação dos seus objetivos. No processo de criação de um novo negócio, o 

empreendedor antecipa-se em relação aos outros, concebe novas soluções, processos de 

produção, produtos, adota e 30 implementa estratégias competitivas, lidera a 

organização, inspira confiança e motiva os empregados a sentirem a organização como 

parte importante das suas vidas. Estes constituem um elemento fundamental no 

desempenho das empresas, ao encará-los como pessoas dotadas de capacidade de visão e 

imaginação necessárias a descoberta e exploração das oportunidades e os principais 

responsáveis pela condução do processo, no seio da organização. A tomada de iniciativa 

antecipada em relação à concorrência, à descoberta e exploração de oportunidades é 

designada de proatividade (Zinga, 2007) 

A inovação é apontada também como uma característica essencial para um 

empreendedor. Segundo Drucker (2003:25) “a inovação é o instrumento específico dos 

empreendedores, o meio pelo qual eles exploram a mudança como uma oportunidade 

para um negócio diferente ou um serviço diferente”. O conceito de inovação requer 

novidade, as ideias inovadoras são caracterizadas pela informação limitada disponível 

sobre o comportamento dos clientes, potenciais concorrentes e a forma de colocar a 

empresa a funcionar adequadamente. Deste modo, a inovação envolve incerteza e risco 

potencial, pelo que o empreendedor terá de reunir a coragem de avançar na conquista de 

um território desconhecido. Importa antes da tomada de decisão, o empreendedor 

questionar-se em relação aos possíveis cursos de ação, as consequências da escolha de 

cada um desses rumos, a probabilidade de ocorrência e importância de cada evento. A 

maior dificuldade reside na previsão de resultados e no cálculo de probabilidades da 

ocorrência dos eventos, dado que não são dados observáveis (Monteiro, 2010). 

Não existe um único tipo de empreendedor ou um modelo-padrão que possa ser 

identificado, tornar-se empreendedor é uma estratégia de inserção na vida ativa,  que 

pode ser motivada quer pela necessidade, quer pela oportunidade. (Magalhães, 2012) 
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Sabemos que os jovens passam por momentos difíceis de escolhas, medos, 

desilusões, frustrações entre outros, o objetivo é caminhar junto, apresentar as 

possibilidades que poderão se deparar, fazer com que todas as escolhas obscuras sejam 

esclarecidas e apontadas, para que aprendam e evoluam. 



 

Capítulo 3 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados que desejamos alcançar com esse trabalho é a transformação 

profissional na vida destes jovens, como mencionamos, muitos não decidiram qual 

profissão seguir, o intuito do programa é criar subsídios,  técnicas e metodologias que 

irão auxiliá-los. 

A autoconfiança é um traço da personalidade muito 

importante, presente em qualquer pessoa bem sucedida e 

surge como consequência de um longo período de 

experiência. Os empreendedores são pessoas que acreditam 

em si próprias e tem uma elevada autoestima, caso 

contrários seriam incapazes de completar com sucesso, as 

tarefas complexas sob a sua responsabilidade. Parece 

unânime a definição do empreendedor como um indivíduo 

automotivado, visionário, que interpreta o mercado, 

identifica e explora as oportunidades de negócio e toma a 

iniciativa na criação de uma empresa à sua imagem, na 

continuação dos seus objetivos. (Magalhães, 2012) 

 
Como estudamos ao longo do curso, vários métodos foram ensinados, nada mais 

óbvio que apresentá-los utilizando de maneira prática as formas de empreender. 

Apropriando-se da educação e inovação para agregar ao programa uma forma de 

conhecimento e auxilio. 

Dornelas (2005) complementa afirmando que o  empreendedor 

por oportunidade sabe onde deseja chegar, é um visionário, tem 

um planejamento prévio do negócio, visa ao crescimento, à 

geração de lucros e à criação de empresas, além disso, possui 

estreita relação com o desenvolvimento  econômico  local, 

regional e nacional. 

 

Caso nos deparemos com jovens que não consigamos auxiliar, encaminharemos aos 

serviços psicológicos prestados na Instituição Sest Senat, visando uma parceria que 

englobaremos no programa, assim o objetivo de alcançar uma definição profissional, será 

atingido. 

Ao longo do curso aprendemos que empreender não é apenas criar uma empresa,  

não é um negócio, não é uma carreira é muito mais amplo e complexo. Todos os 

conteúdos auxiliaram para que minha vida profissional fosse direcionada para outros 

caminhos que antes não conhecia, serviu para crescimento e mostrou que posso alçar 

voos desconhecidos. Ensinou-me que empreender faz parte das pequenas atitudes do  dia 
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a dia, que planejar e inovar profissionalmente é uma obrigação e que não posso continuar 

no comodismo. 

Minhas aulas ficaram mais ricas, todo o conteúdo serviu para ampliar meus 

horizontes e buscar cada dia mais a criatividade, aprendi a valorizar plano de carreira, 

projetos de vida e quem sabe no futuro bem próximo buscar meu próprio negócio. 

Enquanto isso não acontece, pretendo fazer com que o programa de auxilio aos 

jovens seja um sucesso. Contagiar as pessoas do meu trabalho e meus colegas de 

profissão a aderir à educação empreendedora, afinal, não posso guardar todos esses 

ensinamentos, preciso espalhar e convencer aos que juntos comigo caminham que o 

mercado de trabalho é uma grande surpresa, precisamos analisá-lo e estudá-lo para que 

não nos surpreenda, nossa responsabilidade como educadores é muito ampla e é nossa 

função servir de ponte para o crescimento das pessoas, fazendo  com que elas tenham 

uma visão diferente da vida. 
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