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YAMAHA – AÇÕES RESPONSABILIDADE SOCIAL  
 
A Yamaha, em linha com sua filosofia corporativa de comprometimento com a 
sociedade e o meio ambiente, desenvolve várias ações de responsabilidade social 
visando contribuir com o desenvolvimento da comunidade onde está inserida.  
 
Dentre as ações desenvolvidas destacamos dois grandes projetos voltados à inserção 
do jovem no mercado de trabalho: Programa Jovem Cidadão – Meu Primeiro Trabalho, 
na unidade de Guarulhos, e Oficina Escola Mecânica de Motocicletas – Pró Menor 
Dom Bosco na unidade de Manaus. 

 
 

PROGRAMA JOVEM CIDADÃO – MEU PRIMEIRO TRABALHO 
 
O Programa Jovem Cidadão – Meu Primeiro Trabalho é um programa social do 
Governo do Estado de São Paulo, instituído pelo Decreto Estadual nº 44.860, de 27 de 
abril de 2000 que, em parceria com empresas e entidades sem fins lucrativos, que tem 
como objetivo oferecer a primeira oportunidade de trabalho aos jovens, estudantes do 
ensino médio das escolas do sistema público estadual.  
 
A Yamaha aderiu ao programa em julho de 2000, com os seguintes objetivos:  
 

 Oferecer a primeira oportunidade de trabalho, bem como a experiência e postura 
ideal a ser mantida em ambiente de trabalho;  

 Geração de renda; 

 Estimular os jovens a buscarem uma colocação no mercado de trabalho;  

 Ensinar os jovens a terem responsabilidades, por meio da supervisão constante de 
profissionais preparados;  

 Reduzir o número de jovens sem atividades;  

 Contribuir com o preparo para o exercício da cidadania.  
 
Uma das empresas pioneiras de Guarulhos a afiliar-se, a Yamaha recebeu um prêmio 
do Governo do Estado de São Paulo em 06/06/2006 em reconhecimento a sua 
contribuição ao programa.  
 
A empresa contrata jovens estudantes do ensino médio das escolas públicas 
estaduais, com idade entre 16 e 21 anos, que participam de estágio de 4 horas diárias, 
pelo período de 6 a 12 meses, recebendo bolsa auxílio de R$ 400,00, vale transporte, 
refeição e cesta básica. 
 
Até o momento 730 jovens já passaram pelo programa na Yamaha e, atualmente, 
temos 47 jovens estagiários participantes nas empresas do Grupo Yamaha na unidade 
de Guarulhos, nos departamentos de Peças e Acessórios, DSC, Malote, Financeiro e 
Consórcio.  
 
Os jovens que se destacam sempre são lembrados quando há uma vaga compatível 
com seu perfil e, alguns deles mesmo depois de terem deixado a empresa foram 
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contratados para ocupar vagas efetivas; outros tiveram a oportunidade de retornar por 
meio de outros programas, como o Aprendiz Paulista ou como estagiário universitário. 
 

 
 

 
OFICINA ESCOLA MECÂNICA DE MOTOCICLETAS               

PRÓ-MENOR DOM BOSCO 
  
Iniciada em 2007, a Oficina Escola Mecânica de Motocicletas, é um programa de 
Responsabilidade Social em parceria com Pró-Menor Dom Bosco que promove a 
capacitação profissional de jovens, que vivem em situação de vulnerabilidade social. A 
Oficina Escola realiza cursos de mecânica de motocicletas, que proporciona 
empregabilidade de jovens envolvidos no projeto e habilitando-os ao mercado de 
trabalho.  
 
A Yamaha mantém anualmente 100 jovens nesse programa, sendo 50 nas 
dependências do Pró-Menor fazendo aulas teóricas e 50 nas dependências da 
YAMAHA, realizando na prática o aprendizado. Durante todo o programa, os 
estudantes recebem uma bolsa auxílio mensal e outros benefícios. 350 jovens já 
passaram pelo programa de aprendizagem desde sua implantação. 
 
Na prática essa parceria tem colhido excelentes resultados e premiações. Em 2012, a 
Yamaha conquistou o Prêmio Ser Humano, organizado pela ABRH AM, e o Prêmio 
Construindo a Nação, organizado pelo Instituto da Cidadania Brasil, CNI e SESI AM. 
Em 2013, destacou-se em diversos projetos nacionais, e obteve o terceiro lugar no 
Prêmio Ser Humano Oswaldo Checcia na modalidade Responsabilidade Social, cuja 
solenidade aconteceu durante o 39º Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas 
(CONARH).  
 
Na Yamaha destacamos a área de Inspeção Final de Motocicletas, setor que possui 
diversos profissionais técnicos que são oriundos da Escola Pró-Menor Dom Bosco, 
entre outros setores que aproveitam a mão de obra especializada dos jovens 
aprendizes. 
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Nós acreditamos que a educação e programas como o Jovem Cidadão e Pró-Menor 
Dom Bosco são oportunidades para que os jovens tenham perspectiva de um futuro 
melhor e, consequentemente, estejam preparados para suprir a demanda das 
empresas por mão de obra qualificada. 
 
 


