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O Banco de Tecnologias Sociais
O Banco de Tecnologias Sociais – BTS – é uma base de informações
organizadas no site da Fundação Banco do Brasil, que disponibiliza à
sociedade soluções para demandas de água, alimentação, educação,
energia, habitação, meio ambiente, renda e saúde.

Finalista do Prêmio Fundação Banco do Brasil
de Tecnologia Social 2011
Parceria Institucional

As Tecnologias Sociais compreendem produtos, técnicas ou metodologias
reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e que
representam efetivas soluções de transformação social. Podem aliar saber
popular, organização social e conhecimento técnico, para promoção do
desenvolvimento sustentável.

ViraVida
O Prêmio
Com o objetivo de identiﬁcar e certiﬁcar as Tecnologias Sociais que compõem
o BTS, a Fundação Banco do Brasil instituiu, em 2001, o Prêmio Fundação
Banco do Brasil de Tecnologia Social.

Patrocínio

Realização

Realizado a cada dois anos, o Prêmio reconhece e dissemina iniciativas
sociais que garantem melhores condições de vida para muitos brasileiros,
por meio da valorização da vida, da cidadania, da igualdade de direitos e do
espírito solidário, representando possibilidades reais de transformação social.

Serviço Social da Indústria –
Conselho Nacional
Brasília (DF)

www.fundacaobancodobrasil.org.br

Para saber mais sobre esta e outras Tecnologias Sociais,
acesse: www.fundacaobancodobrasil.org.br
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Como funciona a Tecnologia Social ViraVida

Resultados
• Mais de 1.800 jovens matriculados

A tecnologia aproveita a estrutura já existente de várias entidades do chamado Sistema S para oferecer a jovens em situação de extrema vulnerabilidade
social uma oportunidade de inserção social. Os beneficiados recebem complementação educacional, qualificação profissional, desenvolvimento socioeducativo e atendimento médico, odontológico e psicossocial.

• 555 jovens já inseridos no mercado de trabalho
• Taxa de desistência inferior a 10%
• Implantação em 15 cidades de 13 estados brasileiros
• Estímulo ao empreendedorismo, ao cooperativismo e ao associativismo
• Melhora no convívio social e familiar

As outras entidades complementam o programa: no SENAI e no SENAC, os
alunos participam de cursos profissionalizantes; no SEBRAE, aprendem sobre
empreendedorismo e gestão de novos negócios; no SESCOOP, descobrem a
força transformadora do cooperativismo e do associativismo; e nas unidades
do SESC, os jovens se envolvem em atividades socioeducativas, e resgatam
a alegria de viver em grupo.
Cada participante recebe uma bolsa de estudos em dinheiro. Um núcleo de
empregabilidade busca facilitar sua inserção no mercado de trabalho, fazendo
contatos com empresas, sensibilizando empresários e orientando os alunos
em processos seletivos.

Para mais informações sobre
esta tecnologia, contate:

Uma virada na vida de jovens
em situação de vulnerabilidade social
Os conflitos próprios da adolescência são o menor dos problemas enfrentados por milhares de jovens brasileiros. Convivendo cotidianamente com
situações de exploração e violência sexual, eles sentem-se marginalizados
e sem perspectivas.
Foi para virar essa triste página na vida dessa população e começar a escrever uma nova história, de cidadania, empreendedorismo e crescimento pessoal, que foi criada a Tecnologia Social ViraVida. Desenvolvida pelo
Conselho Nacional do SESI, ela mobiliza uma rede nacional de parceiros
para resgatar esses jovens e dar a eles condições de conquistar o mercado
de trabalho e um novo futuro.
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Serviço Social da Indústria
Conselho Nacional

Uma rede de parceiros locais, composta por Conselhos Tutelares, abrigos,
casas de passagem e ONGs, realiza o recrutamento e seleção dos jovens,
em conjunto com psicólogos e assistentes sociais do ViraVida. O SESI, que
coordena todo o processo, recebe esses novos alunos, que vão complementar seus estudos em suas unidades educacionais. São oferecidos cursos de
educação básica continuada ou EJA (Educação de Jovens e Adultos), dependendo da necessidade de cada participante.

SBN, quadra 01, bloco B
(Edifício CNC), 11.º andar
Asa Norte – Brasília (DF)
CEP 70.040-000
(61) 3217-0729
consec.sesicn@sesi.org.br
www.viravida.org.br

15/11/2011 03:36:48

