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À Diretoria e Associados do Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia
- IPEPO. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto
Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia – IPEPO, que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis. Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira do Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia – IPEPO em 31
de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à entidade,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião. Ênfase: Conforme descrito nas notas explicativas nº 13, a Administração
do IPEPO tem verbas de convênio a devolver referente ao Convênio nº 01/2011 celebrado
em 19 de janeiro de 2011 com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo visando à
execução de atividades concernentes ao Sistema Único de Saúde SUS/SP para despesas
com custeio de atendimento em oftalmologia no ambulatório da Várzea do Carmo, no
montante de R$ 940.856. O tratamento contábil foi feito com base na remuneração do
valor contratado e não convênio, embasada em Parecer Legal. Em razão desse
entendimento, desde 2011 até novembro de 2013 deixou de apropriar diversas despesas
indiretas nesse centro de custos e na sua prestação de contas. Em 2013, a Administração

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
passou a definir um critério para rateio das suas despesas gerais com base na participação
sobre as receitas totais. A análise e aprovação dessas despesas estão sujeitas ao
exame dos órgãos competentes. Responsabilidade da administração sobre as
demonstrações contábeis: A administração da Entidade é responsável pela elaboração
e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das
demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da Entidade são
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações contábeis. Responsabilidade dos auditores independentes: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas
em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção

relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não
mais se manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2017.
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        2016         2015
Congresso SIMASP 891.637 51.134
Projeto Amazônia 137.555 325.593
Pesquisa Clinica - Toxoplasmose (Turing) (e) 370.378 -
Congresso Pan Americano Retina 305.204 53.652
Projeto Global Award 111.837 117.880
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo - Várzea do Carmo (c) 91.883 437.407
Projeto Leber 16.104 18.712
Projeto Posurdex DME 11.813 19.523
Pesquisa Clinica - Açai (b) 3.136 -
Total Verbas de projetos e convênios a aplicar - Com restrição 3.917.715 2.602.208
(a) O IPEPO e a Latinofarma firmaram parceria de educação cirúrgica de catarata e
vitreorretiniana com o “EYESIC – simulador avançado para treinamento de cirurgia de ca-
tarata e de retina e vítreo”, com o objetivo de aperfeiçoamento, qualificação profissional e
educação cirúrgica para os profissionais da oftalmologia. (b) Avaliar a aplicabilidade do
corante composto pelas antocianinas e proantocianidinas do fruto do Açai (Euterpe
oleracea) em cromovitrectomia em humanos. (c) Referem-se a verbas recebidas da Secre-
taria que serão empenhadas em Ações de Oftalmologia, conforme Termos de Convênios
firmados com o Estado. (d) Captação de recurso junto à Sociedade Civil para tratamento de
Oncologia Ocular, através do Ministério da Saúde. (e) Vide nota explicativa 17, item (c).
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...continuação

12. Provisão de Férias         2016         2015
Provisão Férias 131.764 116.190
Provisão FGTS s/ Férias 10.988 9.296
Provisão Pis s/ Férias 1.321 1.162
Total Provisão de Férias - Sem restrição 144.073 126.648
Provisão Férias 87.352 47.211
Provisão FGTS s/ Férias 6.988 3.777
Provisão Pis s/ Férias 873 472
Total Provisão de Férias - Com restrição 95.213 51.460
13. Verbas de Convênios e Projetos Privados         2016         2015
Latinofarma (a) 609.137 -
Pesquisa Clinica - Açai (b) 83.250 -
Projeto PAOF M. HIGASHI 14.135 -
Projeto PAOF MUCCIOLI 12.279 -
Total Verbas de projetos privados - Sem restrição 718.801 -
Secretaria Estadual de São Paulo - Várzea do Carmo 2012 872.303 872.303
Secretaria Estadual de São Paulo - Várzea do Carmo 2013 68.556 68.556
Total Verbas de convênio encerrado - Com restrição 940.859 940.859
Teleoftalmologia - SES(c) 1.166.900 163.569
Pronon (d) 811.268 1.414.738

A segregação patrimonial dos recursos com restrição é resumida como segue:
Projetos Pan Americano Projetos     Pronon Simasp Teleoftalmologia SES Várzea do Carmo  Total 2016  Total 2015
Ativo 304.162 1.046.110 1.039.528 1.076.537 1.330.039 1.431.094 6.227.470 3.909.339
Caixa e Equivalentes de Caixa 304.162 361.012 887.499 833.403 1.239.773 1.045.225 4.671.074 3.000.572
Realizáveis - 395.120 1.094 241.898 89.126 381.417 1.108.655 580.778
Não Circulante - 289.978 150.935 1.236 1.140 4.452 447.741 327.989
Passivo 304.162 1.046.110 1.039.528 1.076.537 1.330.039 1.431.094 6.227.470 3.909.339
Projetos e Convênios à Realizar 304.162 756.132 888.593 1.075.301 1.328.899 485.783 4.838.870 2.968.480
Projetos e Convênios à Devolver - - - - - 940.859 940.859 940.859
Total Circulante 304.162 756.132 888.593 1.075.301 1.328.899 1.426.642 5.779.729 3.909.339
Não Circulante - 289.978 150.935 1.236 1.140 4.452 447.741 -

14. Atendimento aos Pacientes do SUS e não SUS: O IPEPO em cumprimento a determi-
nação da Lei 12.101/09, Artigo 4o, Inciso II e art. 17 e seguintes da Portaria nº 834 de 26
de abril de 2016, prestou serviços ao SUS em percentual superior ao limite mínimo de 60%
(sessenta por cento), conforme Tabela de Produtividade abaixo, descrita nas operações do
exercício de 2016:

Tabela Comparativa de Produção Geral (Por Quantidade) Ano 2016
2016 2015

Percent. Percent.
Qtdes (Qtdes) Qtdes (Qtdes)

Particulares, Operadoras de Saúde e Contratos
Atendimentos Particulares,
  Operadora de Saúde e Contratos 20.232 8,3% 12.579 7%
HSPM (Hospital do Servidor Público Municipal) 897 0,4% 1.217 1%
Subtotais 21.129 8,7% 13.796 8%

Prestação de Serviços SUS
Convênio SUS Unidade Itaquera - SMS 94.661 39,0% 118.259 67%
  - Direto Hospital/Dia

  Hora Certa - SMS 106.512 43,8% 31.707 18%
Subtotais 201.173 82,8% 149.966 85%
Convênio SUS Teleoftalmologia - SES 9.181 3,8% - 0%
  - Indiretos Amb. Várzea do Carmo

   - SES 11.453 4,7% 12.041 7%
Subtotais 20.634 8,5% 12.041 7%
Totais 242.936 100% 175.803 100%
Com esse resultado, atende-se a legislação vigente (Lei nº 12.101, de novembro de 2009)
para manutenção da qualificação como Entidade Filantrópica para o exercício de 2016.
15. Receitas de Prestação de Serviços: Refere-se a Atendimento de Particulares e
Convênios de Operadoras de Saúde.         2016         2015
Empresas jurídicas \ Operadoras de Saúde 1.225.490 939.559
Centro Cirúrgico IPEPO 1.280.052 1.290.623
Medico Externo 400.914 -
Particulares 323.028 251.632
Cirurgias SUS Itaquera 170.135 547.113
Cirurgias Pronon 159.712 -
Parceiros 122.988 -
Cirurgias Teleoftalmologia - SES 106.747 -
Exames Teleoftalmologia - SES 61.470 -
Cirurgias SUS Hora Certa - 457.173
Subtotal 3.850.536 3.486.100
(-) Cancelamentos de notas, glosas e reembolsos a clientes (30.067) (45.931)
Total Receitas de Prestação de Serviços - Sem restrição 3.820.469 3.440.169
16. Receitas e Despesas com Convênio - SUS
Receitas - SUS         2016         2015
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Hora Certa 3.236.717 544.012
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Itaquera 2.031.972 1.758.398
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Convênio Várzea do Carmo 3.567.685 3.045.263
Convênio Teleoftalmologia -
  - Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo 1.281.847 53.958
Pronon - 56.127
Total Receitas - SUS 10.118.221 5.457.758

Despesas - SUS         2016         2015
Salários e Encargos Sociais 472.715 452.898
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 93.935 31.560
Honorários de serviços médicos 1.988.913 339.807
Despesas Administrativas 25.353 33.312
Serviços prestados por terceiros 4.272 6.001
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Hora Certa 2.585.188 863.578
Salários e Encargos Sociais 552.216 1.221.944
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 173.506 22.569
Honorários de serviços médicos 1.191.492 688.038
Despesas Administrativas 122.479 127.616
Serviços prestados por terceiros 71.815 72.243
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Itaquera 2.111.508 2.132.410
Total Despesas - SUS Proprios 4.696.696 2.995.988
Salários e Encargos Sociais 957.080 801.639
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 1.139.139 831.410
Honorários de serviços médicos 876.683 991.931
Despesas Administrativas 459.340 163.428
Serviços prestados por terceiros 224.705 231.414
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Várzea do Carmo 3.656.947 3.019.822
Salários e Encargos Sociais 340.359 27.753
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 16.129 -
Honorários de serviços médicos 448.667 20.036
Despesas Administrativas 329.995 3.426
Serviços prestados por terceiros 154.137 2.335
Teleoftalmologia Secretaria
  Estadual de Saúde de São Paulo 1.289.287 53.550
Honorários de serviços médicos - 6.000
Despesas Administrativas - 50.120
Pronon - 56.120
Total Despesas - SUS Privados 4.946.234 3.129.492
Total Despesas - SUS 9.642.930 6.125.480
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo - SUS Itaquera / Hora Certa São Miguel
- Contribuindo para a descentralização do atendimento no SUS, firmou parceria com a
Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, organização não governamental e empre-
sas privadas para a implantação de Centros Oftalmológicos na periferia de São Paulo,
com sua primeira Unidade própria no extremo leste da Cidade, bairro Itaquera e Hospital/
Dia Hora Certa São Miguel. Além do atendimento ambulatorial, o projeto trouxe investi-
mentos externos para a região, materializados no estudo epidemiológico das causas da
cegueira pela Organização Mundial da Saúde. Secretaria Estadual de Saúde de São
Paulo - Ambulatório Várzea do Carmo - Sucesso de atendimento e tratamento dos
casos mais complexos de retina oriundos da rede SUS, com realização de cirurgias de
retina como a Citrectomia e também Injeções Intra-vitreas de Anti - VEGF, inclusão do
tratamento de Glaucoma doença grave, crônica e com necessidade de acompanhamento
regular. Mantem Centro de Diagnóstico de última geração, realização de terapêuticas
clínicas e cirúrgicas quando indicadas, em centro cirúrgico ambulatorial. Convênio
Teleoftalmologia - Diagnósticos de doenças oculares em pacientes diabéticos,
hipertensos e usuários do medicamento cloroquina realizados por profissionais de saúde
das UBS, encaminhados a uma central de leitura, possibilitando aos médicos analisarem
as imagens, emitirem laudos e o tratamento a distância.

17. Receitas com Projetos         2016         2015
Pronon (a) 593.939 -
SIMASP / IPEPO 2016 53.700 -
Retina - Verba Pan Americano 36.163 -
Posurdex DME 7.710 6.966
Projeto Global Award 13.681 4.700
Projeto Leber 2.804 28.387
Projeto Bares - AM (b) 12.812 114.214
Projeto Oncologia Ocular - AM (b) 67.713 31.575
Projeto Catarata Champalimaud - AM (b) 10.461 19.657
Projeto Jpl - AM 13.203 14.726
Projeto Boris - AM 6.382 4.455
Pesquisa Clínica Estudo Roche GX29633 3.950 -
Pesquisa Clínica Estudo Roche GX29639 3.950 -
Pesquisa Clínica - Toxoplasmose (c) 15.182 -
Total Projetos - Com restrição 841.650 224.680
Projeto Teleoftalmologia 123.636 156.000
Pesquisa Clínica - Alcon ILH297 69.215 -
Projeto Paof Muccioli 2.074 1.998
Curso State OF The Art 150 -
Projeto Paof M Higashi - 4.178
Taxa Administração de Projetos - 9.328
Total Projetos - Sem restrição 195.075 171.504
Total Geral 1.036.724 396.184
(a) Pronon - Projeto de Tratamento de Oncologia Ocular, através do Ministério da Saúde. (b)
Projeto Amazonas: Bares (Brazilian Amazon Region Eye Survey) - prevalência e causas
da cegueira e deficiência visual em adultos de 45 anos ou mais na cidade de Parintins;
Oncologia Ocular (Fundação Champalimaud): atividades de assistência, ensino e pesquisa
em Manaus. (c) Pesquisa Clínica Toxoplasmose - Projeto 1: estudo clinico, randomizado,
duplo-controlado, de grupos-paralelos, para avaliar o uso da pirimetamina com e sem
sulfadianiza em pacientes com corioretinite toxoplasmica ativa; Projeto 2: estudo clinico
para avaliar a eficácia do uso pirimetamina na prevenção de recidiva da toxoplasmose
ocular; Projeto 3: eficácia de pirimetamina (Daraprim) no tratamento da Toxoplasmose
Ocular: Analise retrospectiva de prontuários.
18. Receitas Sociais e com Eventos         2016         2015
Doações 124.905 46.616
Patrocínios 165.340 50.000
Inscrições - Congressos 313.577 100.000
Total receitas sociais e com eventos - Sem restrição 603.822 196.616
Congresso Pan Americano (a) 742.062 59.493
Congresso SIMASP (b) 1.311.893 281.222
Inscrições - Congressos 13.860 -
Total receitas sociais e com eventos - Com restrição 2.067.815 340.715
Total Geral 2.671.637 537.331
(a) VII Congresso Pan Americano de Retina e Vitro (Natal-RN) - CSVP 2016 Brasil foi
realizado no período de 01 a 04 de junho de 2016, no Hotel SERHS Natal Grand Hotel.
O Congresso Pan Americano de retina foi realizado com o apoio e parceria do Instituto
da Visão (IPEPO) e do Departamento de Oftalmologia da EPM; (b) 39º Congresso
SIMASP de Oftalmologia - 25 a 27 de fevereiro de 2016 no Maksoud Plaza Hotel São
Paulo. 19. Imunidade Tributária: Tendo em vista que a Entidade não distribui parcela
de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação nos resultados,
aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos
institucionais e mantém a escrituração regular de suas receitas e despesas, está
imune ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, à Contribuição Social sobre o
Lucro líquido - CSLL, ao Programa de Integração Social - PIS, à Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social - COFINS e aos impostos municipais e estaduais
de acordo com os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil e do
Código Tributário Nacional - CTN. A Entidade possui Certificado de Entidade Beneficen-
te de Assistência Social - CEBAS-SAÚDE, válido até 13 de março de 2011. Aguardando
deferimento do pedido de renovação protocolado junto ao Ministério da Saúde em
10/03/2011 sob nº 25000.038995/2011-73. Finalizado em 31/10/2014 data do diário
oficial - validade 14/03/2011 a 13/03/2016. Em 01/10/2015 foi protocolizado o pedido
de renovação do Certificação como Entidade Beneficente de Assistência Social na
Área de Saúde - CEBAS-SAÚDE, nos termos do artigo 24, § 1º, da Lei 12.101/09.
Qualificada como Organização Social de Saúde pela Secretaria do Estado de Saúde de
São Paulo. 20. Renuncia Fiscal - Beneficios Usufruidos: A imunidade das contribui-
ções sociais usufruídas durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de
2015 está apresentada como segue:

COFINS Cota Patronal Terceiros      Rat Total 2016 Total 2015
285.987 450.323 127.867 22.046 886.223 836.498

21. Trabalhos Voluntários Quantidade de Custo Custo Total Total
Atividades Horas (HS) Mês  Hora (R$) Mês (R$) Ano 2016 Ano 2015
Diretoria Estatutária 18:39 hs 148,60 2.733 32.794 26.618
Voluntario - Hora certa - - - - -
Membros do Conselho
  de Administração 10:00 hs 344,50 6.335 76.025 89.542
Membros do Conselho Fiscal 10:50 hs 186,60 3.432 41.182 27.634
Total 150.000 143.794
22. Instrumentos Financeiros: A Entidade não participa de operações envolvendo instru-
mentos financeiros destinados a reduzir a exposição a riscos de mercado, moeda e/ou
taxa de juros, tendo em vista não possuir operações com essas características. O valor
contábil dos demais instrumentos financeiros apresentados nos balanços patrimoniais não
difere substancialmente dos valores de mercado. 23. Seguros: Os seguros são contrata-
dos por valores considerados suficientes pela Entidade para cobrir eventuais riscos e
perdas sobre partes dos ativos.

Dados da Pnad, realizada pelo 
IBGE, apontaram que, em 
2014, mais de 40 milhões de 

brasileiros demonstravam interesse 
por cursos de qualifi cação profi ssional. 
A pesquisa revelou ainda o perfi l por 
trás dessa demanda signifi cativa: a 
grande maioria dos preocupados com 
o tema encontrava-se na faixa etária 
mais jovem e possuía bom nível escolar, 
com 11 anos ou mais de estudo. 

Ainda assim, do total de entrevista-
dos, pouco mais de 8% encontrava-se, 
de fato, realizando alguma atividade 
do tipo. Os dados coincidem com o 
período no qual o país adentrou na 
crise econômica e, por consequência, 
do emprego e ganham ainda mais 
importância no cenário atual, onde 
a falta de especialização reduz ainda 
mais a acessibilidade dos mais jovens 
ao mercado de trabalho. 

Faixa etária e escolaridade - 
Divulgada no último dia 23 de 
março, a pesquisa demonstrou que 
45,4% brasileiros interessados em 
qualificação profissional em 2014 
possuíam entre 15 e 29 anos de 
idade, enquanto as parcelas mais 
velhas da população, de 30 a 39 
anos e de 40 a 59, representavam, 
respectivamente, 25,2% e 25,7% 
do total de interessados. O nível 
escolar também ganhou destaque na 
pesquisa: a grande maioria, 48,1%, 
possuía 11 anos de estudo ou mais – 
apontando que quanto maior o grau 

de instrução, maior é o interesse 
pela qualificação.

Curiosamente, a preocupação com 
o tema também é maior entre aque-
les que já se dedicaram à atividade, 
ou seja, já frequentaram algum tipo 
de curso profi ssionalizante. Dentre 
aqueles que estavam cursando al-
guma especialização em 2014, mais 
de 60% afi rmava desejar repetir a 
experiência, dentre aqueles que já 
haviam frequentado algum curso 
anteriormente, 48,7% exprimiram 
o mesmo desejo, enquanto apenas 
20,7% daqueles que jamais ingres-
saram em qualquer qualificação 
afi rmaram ter esse objetivo.

Percepção profi ssional x qualifi ca-
ção - De acordo com Tiago Mavichian, 
diretor da consultoria Companhia de 
Estágios, a urgência em ingressar 
no mercado de trabalho é uma das 
principais razões pelas quais essa 
preocupação é mais acentuada en-
tre os jovens “De acordo com dados 
do próprio IBGE, essa parcela da 
população é a que mais sofre com o 
desemprego atualmente. E mesmo nas 
modalidades mais vantajosas, como os 
programas de estágio e aprendizagem, 
eles enfrentam uma alta concorrência. 
Sendo assim, precisam buscar formas 
de se destacar e a qualifi cação é sua 
principal arma neste momento, uma 
vez que eles possuem pouca ou nenhu-
ma bagagem profi ssional. Portanto, é 
natural e extremamente relevante que 

os jovens tenham maior consciência 
a respeito da imp ortância da quali-
fi cação, principalmente em tempos 
de crise”.

Para o diretor da recrutadora, este 
fato também está relacionado ao nível 
escolar “Quanto mais o jovem estuda, 
melhor é a sua percepção em relação 
ao mercado de trabalho. Além de 
saber avaliar com mais clareza quais 
oportunidades realmente são interes-
santes para sua carreira, ele saberá 
direcionar melhor seu empenho para a 
área que realmente lhe agrada. Não é 
a toa que os dados demonstraram que 
quanto mais anos de estudo, maior o 
interesse na qualifi cação. Até mesmo 
porque, atualmente, o investimento 
no currículo não é apenas um dife-
rencial, mas uma forma de se manter 
competitivo num mercado cada vez 
mais exigente”.

Como superar os entraves - Contudo, 
um dos fatores que mais chamou a 
atenção na pesquisa é que, apesar do 
número expressivo de interessados, 
poucos estavam, de fato, realizando 
alguma atividade do gênero. No pe-
ríodo, pouco mais de três milhões de 
pessoas frequentavam algum curso, 
enquanto quase 25 milhões afi rmaram 
terem feito alguma profi ssionalização 
anteriormente. E mesmo modalidades 
que costumam ser alternativas, como 
cursos superiores de curta duração, 
foi possível observar entraves que 
difi cultavam a obtenção do diploma: 

falta de recursos fi nanceiros, pouco 
tempo para se dedicar aos estudos e, 
até mesmo, “falta de motivação com o 
que era aprendido no curso” – foram 
os principais pontos elencados por 
aqueles que abandonaram a graduação 
tecnológica.

Para Mavichian, embora essas di-
fi culdades se acentuem em tempos 
de recessão, é preciso que o jovem 
mantenha-se motivado, focado na 
qualifi cação e, principalmente nas 
atividades mais fl exíveis à sua roti-
na: “O estágio é, sem dúvidas, uma 
das principais alternativas para que 
o jovem siga se qualifi cando, pois 
permite que ele concilie trabalho e 
estudo. Além de ajudar no caráter fi -
nanceiro, programas de aprendizado 
podem auxiliar no estímulo ao estu-
do, pois proporcionam a experiência 
prática daquilo que se aprende em 
sala de aula”.

Qualifi cação na crise - Contudo, 
para aqueles que ainda não conse-
guiram uma oportunidade, investir 
em qualifi cação pode parecer um 
grande desafi o, sobretudo em tem-
pos de orçamento apertado. Ainda 
assim, é possível investir na valori-
zação do currículo – é o que afi rma 
Rafael Pinheiro, gestor de recursos 
humanos “Quando afi rmamos que a 
qualifi cação é cada vez mais impor-
tante, muitos jovens se desanimam, 
pois imaginam que precisam fazer 
cursos especializados e intercâmbios 

e que isso depende, diretamente, 
do investimento fi nanceiro. Porém, 
as empresas estão valorizando cada 
vez mais candidatos que possuam 
habilidades interpessoais claras, sai-
bam trabalhar em grupo e que sejam 
proativos. O trabalho voluntário, por 
exemplo, é uma excelente forma de 
trabalhar essas aptidões sem que o 
jovem precise, necessariamente, de 
capital”.

Para o gestor, o mais importante 
é que o jovem se mobilize, utilizan-
do, inclusive, os recursos que tem 
a seu favor “Atualmente, com uma 
geração cada vez mais conectada, é 
muito mais fácil encontrar ofi cinas 
de qualifi cação e cursos gratuitos. 
A própria pesquisa do IBGE indicou 
que grande parte daqueles que esta-
vam frequentando uma qualifi cação 
no período, o fi zeram através da rede 
pública ou, até mesmo, na própria 
empresa na qual estavam trabalhan-
do.” E para concluir a importância 
desse quesito na vida profi ssional, 
Pinheiro enfatiza “O levantamento 
demonstra: mesmo num momento 
conturbado de crise, mais da metade 
daqueles que concluíram a qualifi ca-
ção conseguiram uma oportunidade 
em sua área. Portanto, essa é, sem 
dúvidas, a principal porta para que 
o jovem consiga ingressar no mercad 
o de trabalho”.

Fonte: Companhia de Estágios/PPM 
Human Resources

Mercado de trabalho: interesse por qualifi cação 
profi ssional é maior entre os jovens


