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NOSSA HISTÓRIA

Há muito tempo, lá em 1919, o mundo passava por um momento de grande
transformação: a segunda revolução industrial. Novas máquinas surgiam e o
mercado de trabalho mudava drasticamente. Então um grupo de empresários
percebeu que o sistema educacional estava deixando de fora os negócios, o
empreendedorismo e as novas habilidades importantes para aquela nova
realidade de trabalho.
Começaram um projeto em que crianças e jovens, após as aulas, pudessem
aprender sobre negócios direto com pessoas que estavam vivendo essa
transformação dentro dos escritórios e fábricas pela cidade. E assim surgiu a
Junior Achievement no Estado de Massachusetts, nos EUA. Hoje, a JA é uma
organização global que conta com mais de 450 mil voluntários e mentores, e
atende a mais de 12 milhões de jovens em mais de 100 países a cada ano. Somos
a maior do mundo dedicada a oferecer a crianças e jovens os conhecimentos e
habilidades necessários para seus futuros.
No Brasil, estamos presentes desde 1983, na cidade de São Paulo. Nosso grande
objetivo é impulsionar o futuro dos jovens por meio do empreendedorismo, da
educação financeira e da preparação para o mercado de trabalho. Temos muito
orgulho em ver nossos alunos seguindo seus caminhos, abrindo seus negócios e
realizando seus sonhos.
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COMO ATUAMOS
Utilizamos três pilares de atuação em nossos programas, levando para a
sala de aula o que é preciso para capacitar jovens e torná-los conscientes
sobre seus futuros pessoais e profissionais,

EMPREENDEDORISMO

PREPARAÇÃO
PARA O MERCADO
DE TRABALHO

EDUCAÇÃO
FINANCEIRA
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RESULTADOS

ÚLTIMOS 5 ANOS
2015
38.498 alunos impactados
1.993 participações voluntárias

2017
72.202 alunos impactados
3.234 participações voluntárias

2019
51.904 alunos impactados
2.977 participações voluntárias

2016
42.472 alunos impactados
2.153 participações voluntárias

2018
73.134 alunos impactados
3.803 participações voluntárias
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COMPARATIVO

2018

2019

Alunos
Impactados

73.194

51.904

Participações
Voluntárias

3.803

2.977

Turmas

2.613

1.894

Instituições de
Ensino

408

353

49

54

Cidades
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EDITORIAL

O nosso trabalho na JA São Paulo não é
apenas
desenvolver
o
lado
empreendedor e oferecer educação
financeira para os jovens, mas é
também acreditar em seus sonhos,
trazer oportunidades para que eles
mesmos escrevam sua própria história,
tenham uma perspectiva de futuro
melhor e que lá na frente possam fazer
a diferença no desenvolvimento do
nosso país.
Mais um ano com ótimos resultados e
saber que por trás destas projeções há
um grande time de colaboradores
conectados, parceiros
engajados
com
a
nossa
causa,
voluntários empenhados a fazer a

Carlos Santa Cruz
Presidente do Conselho Diretor

diferença e escolas que acreditam em
nosso trabalho e nos abrem as portas. A
dedicação de cada uma das partes foi
essencial para fazer a diferença e quem
somos hoje, por
isso,
deixo
aqui
meus
sinceros
agradecimentos!
Vamos continuar levando um amanhã
melhor a todos nossos jovens!
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EDITORIAL

A JA São Paulo tem como objetivo abrir
portas e gerar novos caminhos para que
milhares de jovens estejam mais
preparados para os desafios de um
futuro desconhecido, como mercado de
trabalho,
economia
globalizada,
empreendedorismo
e
educação
financeira.
Nós
acreditamos
verdadeiramente no potencial de cada
um desses jovens e colocamos nossas
esperanças e nossa energia em cada
projeto.
Uma missão grandiosa como essa não
seria possível sem uma rede engajada
de colaboradores, conselho, voluntários,
parceiros e apoiadores, que acreditam e
investem sua energia em nosso
propósito.
Gostaria de agradecer e deixar a minha
admiração a todos que fizeram parte de
mais um ano da nossa história e que
possibilitaram os resultados mostrados
neste relatório.
Vamos continuar caminhando juntos e
levando educação aos jovens que
construirão o futuro do Brasil e do
mundo.
Juntos fazemos a diferença na vida de
milhares de jovens!

Cibele Lara
Diretora Executiva
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MEMBROS DO CONSELHO
CONSELHO
CONSECUTIVO
Michael John Morrell
Marcio Grossmann

CONSELHO
DIRETOR

Guilherme Guedes Xavier

Carlos Alberto Olivera Santa Cruz

Thaís Fátima Branco de Siqueira Bertuol

Ronaldo Matos Valiño

Vanessa Esper Telles Boer

Melissa Tuxen Wisnik
Andrea Bonfanti Ajauskas

CONSELHO
FISCAL
Marcelo José Pires Barbosa
Miguel Vilallobos Gilabert

Eduardo Nieves Barreira
Fernando Bertuol Junior
Guilherme Alves Reischl
Mariana Luz Camargo Mendes
Mariane Montana
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QUEM NOS APOIA
PARCERIAS ESTADUAIS

PARCERIAS NACIONAIS

APOIADORES
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RESULTADOS

POR PROGRAMA
NOME DO PROGRAMA

ALUNOS

PARTICIPAÇÕES
TURMAS
VOLUNTÁRIAS

As Vantagens de Permanecer na Escola

10.124

95

398

O Futuro do Trabalho

9.710

192

316

Nosso Planeta Nossa Casa

9.032

0

343

Vamos Falar de Ética

5.030

96

178

Meu Dinheiro Meu Negócio

4.338

127

169

Conectado com o Amanhã

3.842

252

123

Introdução ao Mundo dos Negócios

3.776

31

140

Innovation Camp

1.284

225

38

Demais programas

4.768

545

189

51,904

1.563

1.894

TOTAL
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CIDADES

ATENDIDAS
Americana
Araçariguama
Araraquara
Artur Nogueira
Atibaia
Barueri
Boituva
Bom Jesus dos Perdões
Botucatu
Bragança Paulista
Campinas
Carapicuíba
Cordeiropolis
Cosmopolis
Cotia
Embu-Guaçu

Eng. Coelho
Francisco Morato
Guarulhos
Hortolândia
Indaiatuba
Iracemápolis
Itapecerica
Itapetininga
Itaquaquecebuta
Jacareí
Joanópolis
Limeira
Mauá
Mogi das Cruzes
Nazaré Paulista
Nova Odessa

Osasco
São Paulo
Pindamonhangaba
Socorro
Pinhalzinho
Sumaré
Piracaia
Taboão da Serra
Presidente Prudente
Tuiuti
Ribeirão Pires
Vargem
Ribeirão Preto
Rio Claro
Rio Grande da Serra
Salto
Santa Barbara D' Oeste
Santo André
cidades
Santos
atendidas
São Bernardo do Campo
São Carlos
São José dos Campos

54

INSTITUIÇÕES DE

ENSINO
Escolas Públicas
Escolas Particulares

283

9

Escolas Técnicas

32

Outras Instituições

29

353

instituições
de ensino

PROJETOS ESPECIAIS

FUTURO DO TRABALHO
ESPECIAL

A ação especial da JA São Paulo impactou este ano mais 600 alunos da ETEC
Professor Basilides de Godoy, na Vila Leopoldia, zona oeste de São Paulo. Este
projeto foi criado em 2011, há 9 anos, com a ideia de levar executivos às salas de
aula para replicarem projetos da Junior Achievement. Ao longo destes anos,
decorrentes ao sucesso da iniciativa, aconteceram 11 edições especiais, em todas
elas tratando de assuntos atuais e futuros com relação a empreendedorismo e
mercado de trabalho, buscando impactar e transformar a vida de alunos e
voluntários participantes.
Nesta edição, que aconteceu no dia 14 de maio, o programa da JA escolhido
para ser aplicado foi o “O Futuro do Trabalho” que fala com os jovens sobre as
transformações que estamos vivendo no mercado de trabalho e as habilidades e
ferramentas (Soft Skills) necessárias para se ingressar neste mercado no futuro.
Os voluntários seguiram o roteiro do material e contaram suas experiências
pessoais e profissionais afim de inspirar a vida e os sonhos dos estudantes.
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PROJETOS ESPECIAIS
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11ª
FEIRA DE MINIEMPRESAS

A décima primeira edição da nossa tradicional Feira de Miniempresas, no
Shopping Eldorado. Cerca de 160 alunos tiveram a experiência de expor e
vender os produtos criados por eles mesmos.
Foram 11 miniempresas criadas por jovens de escolas públicas e particulares do
estado de São Paulo. Em números, nas vendas tivemos um grande resultado,
ultrapassando de 280 produtos vendidos durante o dia.

MINIEMPRESA

PRODUTO

ESCOLA

ACAÉ S/A -E

EUTEC

ETEC Rio Grande da Serra

Carry for You - C4Y

Suporte para sacolas

EE João Ometo

Cintila

Luminária Harmônica

EE Alves Cruz

DISCLEAN

Discos de limpeza de pele reutilizáveis

ETEC Getúlio Vargas

Ecoplus

Crystal Bag

ETEC Maria Augusta Saraiva

Floral

Floral Lamp

ETEC Mauá

Hype Security

Reflexive-T

ETEC Horpario A. da Silveira

LightSpot

Luminária

ETEC Basilides de Godoy

Luz do Solo

Pingentes

Colégio Anhembi Morumbi

MaBag

Shoulder Bag

Colégio Wellington

Mesb

Light Design

Colégio Anchieta

Organ'easy S.A /E.

Use Bag

ETEC Profª. Maria Cristina Medeiros

Petalas D'Água SA

Vaso de suculentas

Colégio Anhembi Morumbi

Pratix

Bolsa multiuso impermeável

ETEC Rui Bloem

Terra Verde

Eco Estojo

Via de Acesso

PROJETOS ESPECIAIS
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PROJETOS ESPECIAIS

PRÊMIO MINIEMPRESA
2019

Organizado pela JA São Paulo, a premiação ocorreu no dia 17 de dezembro de
2019, no Teatro Sesi, na FIESP e premiou as miniempresas destaques do ano.
Após uma longa jornada de: escolha de produto , processos de produção,
estratégias de vendas e todo o aprendizado adquirido, as melhores
Miniempresas são premiadas nas categorias: Desafio Nexa, Voto Popular, Gestão
Financeira, Ações de Marketing, Produto do Ano, Gestão de Pessoas,
Responsabilidade Social e Miniempresa Destaque do Ano.
Uma trajetória marcada pela sensação de dever cumprido e com muita
bagagem de experiência trocada, tanto pela parte dos alunos e voluntários,
quanto pela equipe da JA São Paulo.
A miniempresa ganhadora foi a DISCLEAN, da escola Getúlio Vargas, com um
disco de limpeza reutilizável.
Durante a premiação também tivemos a palestra do André Faure, ex-aluno do
programa Miniempresa, que contou sobre quais portas o programa abriu para
ele; do Junior Borneli, fundador da maior empresa do Brasil de lifelong learning,
a Starse, e empreendedor desde sempre e é apaixonado por inovação; e da
Luciana Rodrigues, com 23 anos de experiência em liderança de equipes globais
com foco em criatividade e inovação, já trabalhou em grandes agências
multinacionais, presidente da BuzzFeed.
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PRINCIPAIS PROGRAMAS
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AS VANTAGENS DE
PERMANECER NA ESCOLA
O programa "As Vantagens de Permanecer na Escola", conscientiza os jovens
sobre a importância de continuar estudando para alcançar seu exito profissional
e pessoal. Os alunos são estimulados a refletirem sobre os custos e as
oportunidades que existem ao frequentar a escola por meio de atividades
lúdicas há a discussão sobre as atuais e futuras opções de carreiras, orçamento
familiar e as consequências sociais do abandono escolar.

ALUNOS IMPACTADOS
10.124

PARCEIROS QUE APOIAM
ESSE PROGRAMA

PARTICIPAÇÕES VOLUNTÁRIAS
95

- Almaviva
- Celulose Irani

TURMAS
398

- Fundação Telefônica VIVO
- IDELI
- Multilog

ESCOLAS
102

- Ultragaz

PRINCIPAIS PROGRAMAS
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O FUTURO DO
TRABALHO
"O Futuro do Trabalho" é um programa da JA, com carga horária de 5 horas/aula,
direcionado para alunos do ensino médio, que provoca nos participantes a
reflexão sobre quais são os principais impactos sociais e culturais que a 4ª
Revolução Industrial tem causado no mercado de trabalho. São apresentados
possíveis cenários do futuro, onde as carreiras profissionais de alto crescimento
estão alinhadas com as áreas STEM (ciência, tecnologia, engenharia e
matemática) e onde as soft skills são mais exigidas do que as hard skills. Durante
as atividades os alunos praticam algumas habilidades, como o pensamento
crítico e a autoavaliação.

PARCEIROS QUE APOIAM ESSE PROGRAMA
- AIG

- Instituto ALCOA

- Suzano Papel

- ELO

- KPMG

- Energisa

- Motorola Solutions

- Tegra

- Facebook

- PPG Brasil

- Trigg e CBYK

- Fundação Telefônica

- Sabic

e Celulose

VIVO

ALUNOS IMPACTADOS
9.710

PARTICIPAÇÕES VOLUNTÁRIAS
192

TURMAS
316

ESCOLAS
98

PRINCIPAIS PROGRAMAS
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MINIEMPRESA

No programa Miniempresa, os estudantes do ensino médio criam a sua própria
empresa do zero e é proporcionado a experiência prática em economia e
negócios, na organização e na operação de uma empresa. A equipe que forma a
“Miniempresa” coloca a mão na massa e cria seus próprios produtos, fazendo
relatórios, calculando lucro, devolvendo dinheiro aos seus acionistas e passando
por toda a experiência de como ter um empreendimento verdadeiro.
O programa tem duração de 15 semanas, em jornadas semanais, realizadas nas
escolas e neste programa são explicados os fundamentos da economia e
atividade empresarial através do metódo Aprender-Fazendo.

ALUNOS IMPACTADOS
452

PARCEIROS QUE APOIAM
ESSE PROGRAMA

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIAS
66

- Colégio Wellington

TURMAS
18
ESCOLAS
16

- Dell
- Instituto Center Norte
- Lubrizol

PRINCIPAIS PROGRAMAS
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JA STARTUP
O JA Startup é um programa de educação em empreendedorismo inovador
para que os jovens possam conhecer e praticar os modernos conceitos, as novas
ferramentas e os hacks para criar e desenvolver startups. Esse programa foi
desenvolvido em parceira com a Startse, que é maior empresa de lifelong
learning do Brasil e foi, em 2019, um dos programas mais procurado pelas
empresas parceiras da JA São Paulo.
Os jovens desenvolvem ideias e criam suas Startups, com a orientação e apoio
de mentores. São apresentados conceitos de empreendedorismo e ferramentas
úteis na criação de modelos de negócios disruptivos. Um dos principais objetivos
é trazer o mindset do Vale do silício para dentro da sala de aula.

PARCEIROS QUE APOIAM ESSE PROGRAMA
- Alvarez & Marsal
- Colégio Dom Pedro II
- Dell
- Delta Airlines

ALUNOS IMPACTADOS
527
TURMAS
17

- Escola Vera Cruz
- Gerdau Brasil
- Hidrovias
- Instituto Embraer

- SAGE
- Suzano Papel
e Celulose

PARTICIPAÇÕES VOLUNTÁRIAS
168
ESCOLAS
20

PRINCIPAIS PROGRAMAS

21

VAMOS FALAR DE ÉTICA
O programa visa deixar os jovens mais conscientes de seu papel como cidadãos.
Reflete sobre os benefícios de uma conduta ética em suas vidas pessoais e
profissionais e mostra que ser ético é construir uma relação saudável com a
sociedade, deixando o conceito bem fácil de ser compreendido e aplicado ao
longo da vida.

ALUNOS IMPACTADOS
5.030
PARTICIPAÇÕES VOLUNTÁRIAS
96
TURMAS
178
ESCOLAS
61

PARCEIROS QUE APOIAM
ESSE PROGRAMA
- American Tower
- Fundação Telefônica VIVO
- Instituto Embraer
- John Deere
- Motorola
- Votorantim

PRINCIPAIS PROGRAMAS
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INNOVATION CAMP
O objetivo do programa é apresentar aos alunos novas ferramentas para solução
de problemas complexos e, proporcionar a eles, que solucionem algum
problema do seu próprio dia a dia ou da sociedade. Durante o processo, os
alunos contam com a ajuda de mentores e voluntários que vão auxiliá-los
durante o desenvolvimento da ideia.
Os alunos montam seu negócio utilizando o Canvas Business Model e aprendem
as técnicas de Desing Thinking para validar as ideias.

ALUNOS IMPACTADOS

1.284
PARTICIPAÇÕES VOLUNTÁRIAS

225
TURMAS

38
ESCOLAS
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PARCEIROS QUE APOIAM ESSE
PROGRAMA
- Avanade
- Desafio Tack 2019
- ELO
- Facebook
- Instituto CCP
- KPMG
- Motorola
- PPG
- PWC

PROJETOS ESPECIAIS
FINANCEIRO

BALANÇO

PÁGINA 1
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Nos acompanhe nas redes sociais:

@jasaopaulo

Junior Achievement São Paulo
@jasaopaulo

