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Grupo de Apoio às
Comunidades Carentes
Balcão de Empregos

Por Aline Kemp

O

desemprego e o subemprego
atingem principalmente os
mais carentes e menos escolarizados. Destinado a esse
público, o Balcão Comunitário de Empregos, projeto criado pelo Grupo de Apoio às Comunidades
Carentes (GACC), com apoio do BNB, cadastra e
prepara interessados em colocação ou recolocação
no mercado de trabalho desde o início da década
de 1990. Assim pretende, através da redução do desemprego e da exclusão socioeconômica, contribuir
para a diminuição das desigualdades sociais.
Hoje presente nos Bairros Antônio Bezerra
e Vila União, em Fortaleza, o Balcão de Empregos
é desenvolvido a partir do levantamento anual da
demanda e oferta de postos de trabalho na própria
localidade; qualificação profissional de seus moradores; de seu nível de ocupação e renda; além de
observar possíveis nichos de mercado ainda não
explorados. Diariamente, Agentes de Orientação
Profissional verificam no Sine (Sistema Nacional de
Emprego), na internet, em classificados de jornais
impressos e em outros meios se há vagas disponíveis na região metropolitana. Também é feita uma

listagem e cadastro das empresas da própria comunidade para que o Balcão sirva de elo entre estas e a
mão de obra local.
Elenilda Ferreira foi aluna do Educação Integrada, seguiu com a formação profissionalizante oferecida pelo GACC e hoje é educadora social e técnica
de formação da organização. Ela destaca que um dos
grandes desafios do Balcão é “despertar na pessoa a
vontade de buscar”. Por isso é feita intensa divulgação
dos serviços oferecidos no núcleo à comunidade. O
Serviço de Orientação ao Trabalho (SOT) é responsável por orientar e preparar os profissionais para sua
inserção no mercado de trabalho em temas como entrevista, postura, documentação, currículo e afins.
Além de seu trabalho na sede do núcleo, o
SOT realiza oficinas dentro da comunidade, reunindo grupos de vizinhos em locais próximos a suas
casas. O candidato é avisado sempre que há compatibilidade entre a vaga oferecida e seu perfil. No
núcleo comunitário, os interessados têm acesso a
telefones, internet, orientação e, a depender da disponibilidade de recursos do GACC, mesmo o vale-transporte para pleitear a vaga.
Os colocados no mercado de trabalho são
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acompanhados durante um ano – no primeiro, terceiro, sexto e désimo segundo mês - com monitoramento da estabilidade do emprego, das condições
de trabalho e oferta de capacitação complementar.
“Verificamos se a pessoa mudou de função, se a renda aumentou, se saiu do emprego. E são oferecidos
cursos para sempre capacitar e qualificar melhor essas pessoas”, explica Elenilda.
A entrada no mercado de trabalho é igualmente viabilizada através da formação para o empreendedorismo. Aqueles que pretendem desenvolver atividade autônoma recebem orientação sobre
processo produtivo, empreendedorismo, gestão e
economia solidária. Os que participam da formação
têm destaque no curso e desejam começar um negócio próprio recebem materiais básicos para início
das atividades subsidiados pelo GACC.
O chamado Kit de Iniciação Profissional varia
a depender das necessidades do aluno e do ramo escolhido por ele. Se for para cabeleireiros, o kit provavelmente incluirá pentes, escovas, pranchas para alisamento, secador de cabelo. Em média um kit sai por
300 reais. O profissional reembolsa 50% desse valor ao
GACC para que este possa beneficiar outro pequeno
empreendedor. A carência para início do pagamento é
de três meses e o número de parcelas pode ser definido
caso a caso. Esses profissionais passam por uma oficina
de planos de negócios e recebem o mesmo acompanhamento durante seu primeiro ano de atividade que
os candidatos contratados pelo mercado.
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Elenilda Ferreira, foi aluna do Educação
Integrada, seguiu com a formação
profissionalizante oferecida pelo GACC
e hoje é educadora social e técnica de
formação da organização.

“Verificamos se a pessoa mudou de
função, se a renda aumentou, se saiu
do emprego. E são oferecidos cursos
para sempre capacitar e qualificar
melhor essas pessoas”

4. Atendimento no balcão
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Alcance do programa é amplo

N

os últimos 10 anos, 1.941 empresas
locais e 7.043 profissionais se cadastraram no programa. Cerca de
8.497 empresas da cidade entrevistaram 12.994
encaminhados que resultaram em 3.358 contratações. As oficinas SOT reuniram 6.787 pessoas
e 283 puderam participar de vivências práticas –
direcionadas a profissionais minimamente qualificados que desejam passar períodos em empresas locais para aprimorar suas habilidades e
competências. De lá, cerca de seis trabalhadores
saem empregados por mês. Grande parte encontra emprego na própria vizinhança.
Pela falta de experiência, de capacitação,
do hábito de circular pela cidade e por não possuir relações dentro das áreas de maior pujança
econômica da capital, essa acaba sendo a única
porta de entrada de muitos ao mercado de trabalho. “A inconveniência é que a maioria desses
trabalhos é informal, sem carteira assinada”, revela Maguidarela Sousa Caldas, a Magda, assistente social e diretora de desenvolvimento institucional da entidade. Ela ilustra que, mesmo
com enorme demanda na cidade, no setor de
serviços domésticos a remuneração de uma trabalhadora em sua própria comunidade muitas
vezes não chega a 350 reais mensais. “Às vezes há
um complemento; alguma recebe uma cesta básica a mais e acha que já é uma boa coisa”; conta a diretora. Hoje, nas áreas nobres da capital a
diária da faxina de um apartamento de tamanho
médio gira nos 60 reais.
Para muitas famílias de baixa renda da
periferia de Fortaleza ainda é bastante difícil
aproveitar as melhores oportunidades do mercado de trabalho. “Nosso empenho é para que o
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Valdelice Fialho, diretora técnica
pedagógica do GACC.

“Às vezes fora da comunidade você
pode ter uma oportunidade melhor,
numa empresa maior, registrado e com
um salário digno; mas isso exige uma
qualificação maior”
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funcionário tenha condições de estar num local
com boas condições de trabalho e com carteira
assinada. Mas nesse momento, o que ele vê de
oportunidade para si, para ganhar um dinheiro,
é aquilo. Então incentivamos que vá, mas que
não se acomode”, diz Magda. Ela afirma que a
barreira da primeira experiência pode ser vencida, algo ainda mais importante para os jovens.
Para isso serve o acompanhamento inicial de um
ano, que incentiva formação continuada e propicia aconselhamento de carreira.
Esse tipo de inserção acontece com jovens
em trabalhos como carregador de caixas em supermercados, empacotador. “Às vezes fora da comunidade você pode ter uma oportunidade me-

lhor, numa empresa maior, registrado e com um
salário digno; mas isso exige uma qualificação
maior”, elucida Valdelice Fialho, diretora técnica
pedagógica do GACC.
Para executar seus projetos, a ONG busca parcerias amplas – nacionais internacionais,
no setor privado e o público de todos os níveis.
O BNB financiou o Balcão de Empregos desde
seu projeto piloto. “Estamos elaborando nova
proposta para o BNB. Ela contempla o Balcão
de Empregos, mas também a qualificação de jovens. Hoje, voltada à Copa do Mundo, existem
inúmeras oportunidades para esse segmento”,
explica Magda, com esperanças de ver o Balcão
ser expandido.

Trajetória do GACC

O

GACC completou 27 anos em maio
de 2012, e é fruto de uma carta e um
pedido de ajuda. Durante a grande
seca de 1979-1983, a população do semiárido
cearense sofria com a miséria. Um líder comunitário de Aurora, no Cariri, escreveu a uma parenta religiosa que vivia em Minas Gerais sobre
o quadro calamitoso em sua comunidade. Ela
pediu a um representante da entidade francesa
Inter Aide, que estava em seu convento naquele
período, que fosse conhecer a situação.
O grupo formado a partir dessa carta
empenhou-se, inicialmente, na construção de
açudes, na oferta de cursos profissionalizantes, no movimento rural e na assessoria técnica
à agricultura familiar. “Na época havia muito
desemprego, fome e migração do homem do

campo para a capital”, relata Maguidarela Sousa
Caldas. “Quando se percebeu a migração do
homem do campo para a cidade, Fortaleza já
tinha um aglomerado de pessoas em condições
subumanas”.
Assim, o GACC passou a atuar também
na periferia urbana. A percepção tinha conexão
com a realidade. De 1980 a 1996, a população
urbana cearense saltou de 53 para 70%. A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) concentrou grande parte desse aumento. Em 1996,
cerca de 40% da população cearense vivia na
RMF; em 1980 esse número girava ao redor de
30%. Foram iniciados projetos de horta, saneamento, profissionalização e creches comunitárias na periferia da capital. Em parceria com
as associações de bairro, a princípio as ações
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alcançaram as comunidades Lagamar e São Miguel, estendendo-se, posteriormente, ao conjunto João Paulo II no Jangurussu, Água Fria e
Parque Genibaú.
Ao se constituir juridicamente, em 1985,
o GACC já atuava em comunidades de baixa
renda do meio rural e urbano. Hoje está presente em três cidades do interior – Granja, Várzea Alegre e Parambú (além de atividades de
agricultura em Tejuçuoca) – e em três bairros
da capital - Antônio Bezerra, Jardim União e
Granja Portugal. Além disso, acaba de encerrar
uma histórica participação no Bairro Genibaú.
O GACC promove uma série de iniciativas para o fortalecimento da cidadania e desenvolvimento econômico, social e cultural de
membros de comunidades pobres. As atividades
incluem capacitação de lideranças comunitárias; orientação para saúde e cidadania; educação complementar para crianças, adolescentes
e jovens; assessoria à agropecuária familiar;
formação profissionalizante e acesso ao mercado de trabalho. O trabalho é feito de forma
integrada por uma equipe técnica formada por
assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, pedagogos, agrônomos, enfermeiros e outros profissionais de nível superior e médio. Cada localidade atendida possui um núcleo comunitário
onde as ações do GACC são realizadas.
Como os membros dessas diferentes
localidades sofrem dificuldades parecidas defasagem escolar, desemprego, baixa qualificação profissional - normalmente as ações
do GACC se repetem. O núcleo - quando
não existe sede da associação do bairro - é
construído pelo GACC em parceria com moradores. A entidade inicia suas atividades
com uma pesquisa e mapeamento local; depois fecha parcerias com associações atuantes
na área; segue com o treinamento da equipe
comunitária e com a condução das ações de
seus projetos já com a equipe local preparada
dentro de cada metodologia.
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Maguidarela Sousa, assistente social
e diretora de desenvolvimento
institucional da entidade.

“Quando se percebeu a migração
do homem do campo para a cidade,
Fortaleza já tinha um aglomerado de
pessoas em condições subumanas”
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Público alvo

O

principal público da entidade é formado por crianças, adolescentes e
jovens; além de suas famílias. Os pais
participam da organização do centro comunitário e de oficinas relacionadas à cidadania, à saúde, entre outras. Todas as famílias atendidas pelos
projetos do GACC são visitadas regularmente pelos membros do núcleo local. Pais que não leem
são encaminhados à alfabetização, podem receber
educação profissionalizante e são incentivados a
participar de outras ações do GACC.
A perceptível melhora no desenvolvimento
humano nos locais onde a entidade atua obrigou-a a adaptar-se à nova realidade. Um dos mais importantes projetos do GACC, o Resignificando o
Aprender, funcionava como uma espécie de supletivo de 1ª a 4ª série. Ele identificava jovens de 11 a
17 anos fora da escola para – em 200 dias letivos
– alfabetizá-los e reintegrá-los ao percurso regular do ensino fundamental. Nessa linha, nas sete
comunidades onde atua, a entidade desenvolve o
Educação Integrada - atualmente seu maior projeto, com mais de 800 crianças beneficiadas. Através
de uma educação integrada, que une família e escola, e da oferta de condições favoráveis à aprendizagem, o programa visa ao sucesso escolar e à
formação de valores ético-sociais.
Na área de cursos profissionalizantes, a tendência tem sido a realização em parceria. A capacitação profissional é ofertada nos espaços comunitários e os temas são escolhidos a partir da demanda
de alunos e da análise do mercado de trabalho. A
formação vai da alimentação ao corte e costura; de
vendas ao treinamento para garçons; de técnicas
de administração ao turismo. A realização de cursos dentro das comunidades diminui a evasão dos

muitos cursos profissionalizantes oferecidos por
programas governamentais nos últimos anos – do
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego (PRONATEC) aos programas destinados às famílias participantes do Bolsa Família. “No
ano passado, o pessoal do Sistema S tomou a iniciativa de nos procurar porque estava tendo muita
desistência nos cursos realizados no centro da cidade. Mesmo oferecendo o valor do transporte, as
pessoas deixavam de ir por causa da distância. Nas
comunidades fica mais fácil e as evasões acabam
sendo mínimas”, Magda aclara.
“Por que há essa acomodação? Por que as
pessoas se conformam com a pobreza e com a miséria? Em comer apenas o arroz e o feijão que o
Bolsa Família dá; pois o valor é pouco e as famílias
são, muitas vezes, numerosas? A falta de motivação
vem da falta de informação. Por isso, nossos projetos trabalham o aumento da autoestima do jovem,
sua formação escolar e profissional e incentivam
um projeto de vida”, conclui Valdelice Fialho.

Em busca de oportunidades no balcão
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