Prefácio feito por Celso Sato – Presidente do grupo Accesstage Tecnologia ao Livro:
Como se tornar um(a) jovem de sucesso a partir do terceiro setor. Em Agosto/19

Prefaciar um livro é uma tremenda responsabilidade. Isso porque são essas
primeiras páginas as responsáveis por conquistar o leitor e fazer com que se interesse
pela obra. Por esse motivo senti muita alegria ao receber este convite do Alexandre
Costa. Falar sobre a importância das ações do terceiro setor é extremamente importante,
pois a sociedade precisa, cada vez mais, investir em ações que promovam a inclusão. E,
neste caso específico falamos sobre crescimento e desenvolvimento de jovens que estão
se preparando para ingressar no mercado de trabalho. Eu, como presidente do grupo
Accesstage Tecnologia, sempre fiz questão de manter essa responsabilidade em nosso
DNA. Sabemos como o mercado é extremamente competitivo e como muitos jovens
não conseguem ter acesso às mesmas oportunidades. Mas isso não pode ser um fator
limitante para eles. É preciso apoiar, incentivar e mais do que isso... preparar. E cabe a
nós protagonizar essas ações, abrindo portas e acendendo os refletores que iluminarão
estes jovens em suas estreias e em suas caminhadas no mercado de trabalho.

Aqui na Accesstage, nestes nossos 18 anos de jornada, dos quais mais de cinco
anos são marcados pela parceria com o IOS (Instituto de Oportunidade Social) já
tivemos (e temos) em nosso quadro de profissionais vários aprendizes que vieram da
instituição. Alguns inclusive cresceram aqui dentro, se desenvolveram e hoje ocupam
cargos como analistas. Sabemos o quanto isso é importante para os próprios jovens, mas
também é muito importante para nós enquanto empresa. Com estes jovens, em nosso
time, também crescemos, evoluímos e aprendemos a enxergar o mundo sobre outra
perspectiva. Estes jovens, muitas vezes, são os responsáveis por oxigenar nossa rotina,
trazendo ideias e inovação para o nosso dia-a-dia. Eles serão o combustível responsável
por movimentar a engrenagem daqui a um tempo. Sendo assim, por que não começar
agora a prepará-los? São eles os profissionais do futuro. Tendo as oportunidades certas
eles podem ser os futuros diretores e até os futuros presidentes das pequenas, médias e
grandes organizações.

Juntos – nós, empresários consolidados, e os jovens que estão ingressando agora
no mercado de trabalho podemos ser os agentes responsáveis pela construção de
um País melhor, com mais equidade e oportunidade a todos.

