
Responsabilidade Social

Mais uma opção para
Além da satisfação de ajudar o próximo, investir em responsabilidade

social é agregar valor humano à imagem da sua empresa, o que sem dúvida
resultará no seu próprio desenvolvimento

com os valores contemporâ-
neos, aumento das vendas, fi-
delidade do cliente, ambiente
de trabalho mais humano e
agradável elevação na rentabi-
lidade. Em outras palavras, res-
ponsabilidade social. Os bene-
fícios acima citados não dão
margem para dúvidas: respon-
sabilidade social é investimen-
to e não custo, como pensam
muitos empresários.

Para o setor supermercadis-
ta, ações de fomento a educa-
ção e profissionalização de jo-
vens e até mesmo adultos, pre-
servação do meio ambiente e

Projetos sociais por região

oficinas culturais são de suma im-
portância e perfeitamente reali-
záveis. Afinal, um supermercado
é parte integrante, atuante e in-
fluente na comunidade em que
se insere. Da mesma forma, o
apoio de empresas do setor, seja
individualmente ou por meio
das associações estaduais de
supermercados, a programas
de combate à fome e do resguar-
do da cidadania se dá de Norde
a Sul do País e cada vez mais,
como se percebe pelos dados
da pesquisa Ranking Abras 2006
(veja gráficos).

Ações efetivas de responsa-
bilidade social já são praticadas
por mais da metade dos super-
mercados brasileiros, como se

Base: 117 empresas ou 21,54% do setor

verifica nos números divulga-
dos, que são exemplares. Con-
tudo, é necessário trazer os re-
manescentes - mais de 40% dos
supermercados - para esse se-
leto grupo que entendeu a im-
portância de investir na área.

Objetivos

O fundamental nas ações e
projetos responsáveis social-
mente é a melhoria das condi-
ções sociais, econômicas, cul-
turais e ambientais do cidadão.
Geralmente, tais iniciativas,
quando partem de uma corpo-
ração privada, destinam-se às
comunidades às quais as em-
presas se ligam de alguma ma-
neira, mas nada impede que um
bem-sucedido projeto conquis-
te novos territórios.

A razão de promover o de-
senvolvimento dessas condi-
ções nas comunidades precisa
ser o fomento da auto-susten-
tabilidade, nos mais diversos
aspectos. "Ou seja, é necessá-
rio que se crie um ciclo vir-
tuoso que gere riqueza e ofe-
reça condições dignas de vida
às pessoas. Com isso, segura-
mente o supermercadista que
possui uma loja nessa próspe-
ra comunidade também colhe-
rá os frutos, com o aumento
das suas vendas e de sua ren-
tabilidade. É um investimento
a longo prazo", afirma o ge-
rente da Fundação Abras, or-

iferencial ante a concorrên-
cia, integração com a co-
munidade, identificação
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ganismo ligado à Associação
Brasileira de Supermercados
(Abras), Marcos Manéa.

De acordo com Manéa, se
esse supermercadista, além de se
inserir numa bem-sucedida co-
munidade, for um agente pro-
motor desse bem-estar, com cer-
teza terá um retomo tanto soci-
al quanto financeiro (apesar de
não dever ser esse o propósito
direto de uma ação social). "Im-
portante é ressaltar que não é
preciso ser uma grande empre-
sa para colocar em prática ini-

ciativas de responsabilidade so-
cial. Qualquer empresa, por
menor que seja, pode fazê-lo.
Basta criatividade e conheci-
mento das carências da comu-
nidade em que se insere", afirma
o gerente da Fundação Abras.

Grande exemplo

A loja se chama Mercadi-
nho Mangueira; tem dois
check-outs, menos de 500 me-
tros quadrados de área de ven-
das e fica no bairro Las Palmas,



Funcionários especiais do Festval cativam clientes e tornam o ambiente de loja mais agradável

periferia de São Bernardo do
Campo, cidade que faz parte da
Região Metropolitana de São
Paulo. Na fachada: "Valorizar
nosso bairro é engrandecer
nosso lar". Abaixo: "Mercadinho
Mangueira, orgulho de estar no
Las Palmas". E ainda mais em-
baixo: "Valorize nosso bairro,
pense nisso". Não se engane,
trata-se de uma "grande" em-
presa, especialmente pelo seu
exemplo a todo o setor.

O compromisso do Manguei-
ra com a comunidade não fica
só no discurso de fachada. Em
2004, na 2a edição do Prêmio
Responsabilidade Social no Va-
rejo (ver box), realizado pela
Fundação Getúlio Vargas - São
Paulo (FGV-EAESP), o Mercadi-
nho Mangueira ganhou na ca-
tegoria comunidade/microem-
presas. O projeto: Aluno Nota
10. "Quando comprei esta loja,
há sete anos, percebi que havia
muita criança no bairro. Então
tive a idéia do projeto. Anunciei
à comunidade que trouxesse os
boletins escolares das crianças e
que no fim do ano os 25 melho-
res alunos ganhariam um pas-
seio. Teriam uniforme, ônibus e

alimentação", conta Matias Fiusa,
proprietário da loja.

O passeio ocorre há sete
anos e as crianças já passaram
uma tarde com tudo pago no
restaurante Habib's e em luga-
res como o Ibirapuera e o Par-
que Celso Daniel. Fiusa lembra
que as crianças que não pas-
seiam recebem um panetone
ou um chocolate pela partici-
pação. Contudo, mais impor-
tante do que isto, salienta, é o
empenho da molecada nos es-
tudos. "No primeiro ano, uma
menina veio até mim no início
do último trimestre e disse: 'Es-
tou mal em todas as matérias,
mas se eu conseguir me recu-
perar neste trimestre e passar
de ano, posso ir no passeio?'
Disse a ela que sim. Das 12 ma-
térias que tinha, conseguiu A em
l i e apenas um B. Passou de
ano e foi conosco ao passeio.
Depois disso, participou em to-
dos os anos do nosso passeio e
se tornou uma das melhores
alunas da escola", relata Fiusa.

Para ele, não há dúvidas de
que projetos como esse são
diferenciais de concorrência
para pequenos, médios ou

grandes supermercadistas. "É
um setor muito concorrido e
sempre busco desenvolver
ações que me alinhem à comu-
nidade. Sem dúvida, é um dife-
rencial que temos e do qual não
posso abrir mão. Preciso sempre
encontrar alternativas nesse
sentido", conta. No último fim
de semana de abril, Fiusa inau-
gurou outra loja, esta denomi-
nada Mercadinho Matias Fiusa.
A nova unidade fica no Parque
Veneza, também na periferia de
São Bernardo, a 12 quilômetros
da loja de Las Palmas.

Muito especial

O supermercado Festval, de
Curitiba (PR), é outro bom
exemplo do setor, de empresas
de menor porte que procuram
fazer a sua parte na sociedade
e se diferenciam por isso. O
Festval tem o programa deno-
minado Os Especiais do
Super especial, em que pessoas
limítrofes física e ou mentalmen-
te, como portadores da Síndro-
me de Down, são admitidas pela
empresa. Geralmente os fun-
cionários começam como em-
pacotadores, mas possuem um
plano de carreira e um salário
comum a todos, sem nenhuma
espécie de limitação biológica.

"São pontuais e extrema-
mente rigorosos consigo mes-
mos. Isso tudo sem perder o
bom humor. Nunca tivemos
problemas como desinteresse,
falta e atraso com eles", afirma
o diretor da rede, Carlos Beal.

O Festval, que possui três lo-
jas na capital paranaense com 45
check-outs e quase 5 mil metros
quadrados de área de vendas
ao todo, é chamado por seus



colaboradores de Superespecial,
justamente porque 15% deles -
são 451 funcionários em toda a
rede - têm algum tipo de limi-
tação. A legislação trabalhista
exige que as empresas tenham
de 2% a 5% dos funcionários
nessa condição. As empresas
com até 100 empregados preci-
sam de 2% de seu quadro com-
posto por limítrofes. As que pos-
suem mais de 100 funcionários
precisam de 5%.

No entanto, alerta Beal, os
que ainda acreditam que há
perda de produtividade com
funcionários limítrofes estão
completamente enganados.
"Mesmo quando um deles tem
alguma dificuldade, os clientes
fazem questão de ajudá-los, o
que resulta num estreitamento

do laço entre cliente e funcio-
nário. O consumidor não se
queixa de ter de ajudar, pelo
contrário, sente-se bem. Cria-se
um clima maravilhoso na loja.
Os clientes não reclamam des-
ses funcionários. Acredito que
até venham à loja, algumas ve-
zes, por causa deles. Há muitas
famílias com pessoas limítrofes,
por isso elas se identificam com
nossa empresa", diz.

Beal defende que o progra-
ma seja adotado em mais lojas
em todo o País. "Esse programa
não tem dono. Quanto mais em-
presas aderirem, melhor. É muito
gratifícante saber que se pode
ajudar outras pessoas, vê-las
sentirem-se cidadãs sem detri-
mento de nada. Ao contrário,
o empresário também ganha."

Unidão mobiliza comunidade para financiar instituições
de apoio à criança carente

Mais que troco

Independentemente do ta-
manho, percebe-se a cada dia
que é possível fazer mais pela
comunidade e às vezes com
iniciativas bem simples. Um bom
exemplo vem do Rio Grande do
Sul, com a Unidasul Distribuido-
ra Alimentícia, detentora das
bandeiras Unidão e Supper-
Rissul - com cerca de 38 unida-
des, que se uniram na mesma
operação em janeiro passado.
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Responsabilidade Social

D6 Supermercados participa de vários projetos e tem muitos parceiros em suas empreitadas sociais

Os supermercados Unidão e
o Supper-Rissul, que têm diver-
sas ações de integração com a
comunidade, promovem uma
campanha denominada Troco
do Carinho, por meio da qual os
clientes depositam numa urna
contígua ao check-out o troco
de suas compras. O projeto já
arrecadou R$ 10,8 mil e, de
acordo com a empresa, benefi-
ciou 3,7 mil crianças.

"Nós fazemos a arrecada-
ção e a verba é repassada a
entidades de apoio a crianças
e adolescentes com até 16
anos, indicadas pela Fundação
Semear, de Novo Hamburgo",
diz o superintendente de mar-
keting e compras do Unidasul,
Gustavo Henrique Fauth. A
Fundação funciona como uma
selecionadora das entidades,
que precisam estar sob áreas de
influência das lojas da rede.

"Recentemente visitamos
uma das instituições que re-
cebem nosso auxílio, a
Apromin, que atende crianças
e mães solteiras. Lá, crianças

abandonadas ou com mães
solteiras em dificuldade são
escolarizadas até o Ensino
Fundamental. As mães, por
sua vez, passam por cursos de
artesanatos e culinária, entre
outras coisas", diz Fauth.

O importante é que o pro-
jeto está ganhando a força dos
fornecedores da rede, como a
Panificadora Dom Diego, tam-
bém de Novo Hamburgo, que
se comprometeu a fabricar pães
a preço de custo e contribuir
com R$ 0,10 por unidade para
o projeto. Com isso, seu poten-
cial de crescimento se torna
bem maior.

Meio ambiente

Se muitas empresas estão
preocupadas com a preservação
do meio ambiente em todo o
Brasil, na Amazônia essas ações
fazem ainda mais sentido. O DB
Supermercados, maior empresa
do setor em Manaus, com 15
lojas, é um bom exemplo. A
empresa participa de vários pro-

jetos e com parceiros. Um deles
é a Campanha Consciência Lim-
pa, realizada anualmente de ju-
nho a novembro - período da
vazante - pela Rede Amazônica,
retransmissora da W Globo no
Estado. "A campanha visa arre-
cadar alimentos e conscientizar
as populações dos igarapés, es-
pécies de favelas da região, so-
bre a necessidade de não jogar
lixo nos rios, o que, além de
poluí-los, traz doenças às popu-
lações ribeirinhas", diz o geren-
te de marketing, Guto Cobertt.

De acordo com Cobertt, no
primeiro dia de campanha é
feito um mutirão de coleta de
lixo reciclável organizado pelos
agentes enviados pelas empre-
sas participantes - cada uma se
responsabiliza por um igarapé -
e depois são desenvolvidas uma
série de oficinas de conscien-
tização até novembro. "Esse
lixo é trocado por um bônus
(vale-alimento). Os moradores
do igarapé recebem seus res-
pectivos bônus e depois é fei-
ta a troca deles pelos alimen-
tos. No ano passado, o DB tro-
cou 20 toneladas de alimentos
em bônus", comenta.

Além dessa ação, a partir
deste mês o DB cederá um es-
paço de 100 metros quadrados
em um de seus hipermercados,
localizado em Manaus, no bair-
ro Cidade Nova, para um pro-
grama de reciclagem de PET
idealizado pela prefeitura. "Se
der certo, podemos levar para
outras lojas", diz Cobertt. Con-
tudo, a população ao depositar
seu lixo reciclável no posto de
coleta oferecido pela rede por
enquanto nada receberá em
troca. "Nós temos um novo pro-
jeto, em parceria com fornece-



Responsabilidade Social
dores, para o ano que vem se-
melhante a este, mas daremos
como contrapartida bônus
(vale-alimentos)", informa.

Além do PET, a empresa se
prepara para coletar pilhas ve-
lhas e baterias. "Mas antes pre-
cisamos estimular a vinda de
empresas de reciclagem desse
tipo de lixo", conta Cobertt.
Outro projeto da empresa su-
permercadista manauara é a
preservação da área da estação
de tratamento da água dos ar-
redores do Parque Sumaúma,
uma reserva ambiental.

Mais cultura

Entre as grandes empresas
do setor há consenso na im-
portância de ações de respon-
sabilidade social, a começar
pelo líder de faturamento no
Ranking, a Companhia Brasilei-
ra de Distribuição. A empresa
investirá neste ano R$ 9 mi-
lhões no Instituto Pão de Açú-
car de Desenvolvimento Hu-
mano, organismo da empresa
responsável por projetos edu-

Adolescentes aprendem música num dos projetos sociais do Pão de Açúcar
cacionais promovidos pelo
Grupo Pão de Açúcar. "Nossos
programas incidem sobre a for-
mação do indivíduo, sobre
questões básicas, como educa-
ção, ética, protagonismo e au-
tonomia", afirma a presidente
do Instituto Pão de Açúcar,
Rosângela Bacima Quilici.

De acordo com Rosângela,
a intenção do instituto é fazer
das crianças pessoas proativas
e não reativas. "Por isso, estru-
turamos nosso trabalho em
quatro dimensões: Pessoal,
autoconhecimento, saber quais
os seus objetivos; Social, con-
tato com outros indivíduos;
Cultural, identidade com a sua
comunidade; Ambiental, senti-
do coletivo, sentir-se perten-
cente a uma realidade".

Dentro dessas dimensões,

inserem-se cursos
como Um Passo a
Mais, dirigidos a cri-
anças e jovens ma-
triculados no ensino
fundamental, que
estimula leitura e es-
crita, raciocínio ló-

gico e matemático, entre outras
atividades. Na dimensão cultu-
ral, por exemplo, Rosângela des-
taca o curso denominado Acor-
des, no qual jovens de 10a 18
anos aprendem a tocar instru-
mentos musicais. "Há exemplos
de ex-alunos que montaram
uma orquestra e hoje fazem
apresentações", informa.

Segundo Rosângela, o ins-
tituto, que existe ativamente
desde 1999, conta com mais de
54 mil formados e, ao longo dos
seus sete anos de atividade, ab-
sorveu investimentos de R$ 57
milhões. O instituto conta com
"Casas" - locais em lojas da pró-
pria rede onde se ministram as
aulas do curso - em seis cida-
des brasileiras: São Paulo,
Osasco (SP), Baixada Santista
(SP), Rio de Janeiro, Brasília

Participe do 3a Prêmio FGV Responsabilidade Social no Varejo

Neste ano, a Fundação Getúlio Vargas
- São Paulo (FGV-EAESP) realiza o 3fl Prêmio
FGV Responsabilidade Social no Varejo, que
conta desde a primeira edição com o apoio
da Abras e da revista SuperHiper. Lançado
no dia 4 de maio, as inscrições podem ser
feitas até 14 de julho. A entrega do Prêmio
ocorrerá em 2 de outubro. Mais informa-
ções podem ser encontradas no site http:/
/www.fgvsp.br/cev/premio/index.htm.

De acordo com a coordenadora do
Prêmio, Roberta Cardoso, neste ano os
projetos devem ganhar ainda mais em
qualidade na comparação com as edições
anteriores. "No primeiro ano, em. 2003,

percebemos que faltava profundidade à
maior parte dos projetos. Então, optamos
por, além do prêmio, promover palestras e
cursos a respeito do tema. Com isso, esta-
mos conseguindo uma melhoria substanci-
al nos projetos inscritos", informa.

Um concorrente neste ano é a confei-
taria Semente da Terra, de Joinville (SC).
"Eu participei de palestras promovidas pela
FGV e vi que já atuava, sem saber, na área
de responsabilidade social. Contudo, vi tam-
bém que não fazia nada de diferente do
que já existia", afirma a proprietária da loja,
Roseli Steiner Hang.

Como sempre se interessou muito por

questões ambientais, descobriu que
podia fazer algo nesse sentido. "Desen-
volvi uma sacola de tecido, perfeitamen-
te reutilizável, com duração de mais de
um ano, em detrimento da de plástico,
que é altamente poluente", conta.
Roseli diz que há uma certa resistência
das pessoas, mas que 40% dos seus
clientes já usam a sacola. "Dou um des-
conto de 10% nas compras de pão e
leite para os clientes que usam a sacola
de tecido", informa. A idéia foi bem vista
pela Associação Brasileira da Indústria
de Panificação (Abip), que fará uma cam-
panha de promoção da idéia.
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(DF) e Fortaleza (CE). "Não fa-
zemos filantropia, queremos
que o Brasil se desenvolva.
Procuramos dar ferramenta aos
nossos jovens para esse inten-
to. Afinal, se isso ocorre pode-
mos nos desenvolver ainda
mais como empresa", diz.

A empresa desenvolve vári-
os projetos com apoio de forne-
cedores. Desde 2001, por exem-
plo, o Grupo Pão de Açúcar e a
Unilever são parceiras num pro-
jeto de reciclagem de embala-
gens. Além de postos de coleta
em suas lojas, o Pão de Açúcar,
junto do seu parceiro e fornece-
dor, distribui panfletos e orienta
seus clientes sobre a importân-
cia do trabalho de reciclagem.

O projeto começou em São
Paulo e, ao término de seu pri-

meiro ano de funcionamento,
recolheu 534 toneladas de
embalagens, em apenas 12 lo-
jas no Estado. Em 2002, com
postos instalados em 25 lojas,
mas restrito ao Estado de São
Paulo, o programa coletou 1,5
mil toneladas. Já em 2005, com
101 lojas participantes e presen-
te no Estado de São Paulo, em
Brasília, Fortaleza, João Pessoa
(PB), Rio de Janeiro e Curitiba
(PR), o programa conseguiu
2,982 mil toneladas. Até feve-
reiro deste ano, 310 toneladas
foram recolhidas.

Alfabetizar

É com o foco na formação
de indivíduos econômica e in-
telectualmente ativos que os

programas do Carrefour se es-
truturam. Só em 2005, os inves-
timentos da empresa com a
área de responsabilidade so-
cial somaram R$ 6 milhões.

A gerente de responsabili-
dade social do Carrefour, Nei-
de Rocha Sencovici, conta que
um dos dois principais progra-
mas da empresa se chama Aula
de Cidadania. "O projeto come-
çou em razão da demanda de
funcionários da empresa que
eram analfabetos funcionais",
conta Neide. De acordo com
ela, nos dois primeiros anos o
programa atendia apenas aos
funcionários, mas logo os fun-
cionários de fornecedores co-
meçaram a se interessar pelas
aulas e os clientes das lojas tam-
bém. "A partir de 2004, o pró-
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Responsabilidade Social
grama passou a atender essas
pessoas também".

No entanto, não parou de
crescer. Em 2005, o Carrefour
firmou parceria com o Progra-
ma Alfabetização Solidária, re-
alizado pela ONG Cereja (Cen-
tro de Referência em Educação
de Jovens e Adultos). Se em
2003 os cursos eram ministra-
dos em apenas 8 lojas - onde
ficam as salas de aula - e para
60 pessoas, no ano passado já
incluíam 26 lojas e cerca de
2.250 pessoas, em todo o Bra-
sil. "Estudamos a possibilidade
de estender nossa participação,
no programa, para municípios
onde não necessariamente
haja lojas Carrefour. Assim, usa-
ríamos o índice de Desenvol-
vimento Humano (IDH) dos
municípios", comenta Neide.

Também na parte de forma-
ção, o Carrefour contribui
com projetos sociais realizados

Programa de alfabetização do Carrelour ganha novos parceiros e se estende a novas cidades do Pais

em grandes cidades, como o
feito na Favela da Maré, no
Rio de Janeiro. No caso dos
jovens cariocas, a contribui-
ção vem por meio da manu-
tenção de salas de aula de
cursos preparatórios para ves-
tibular. "Os jovens só prestam
vestibular para universidades
públicas, e o índice de aprova-
ção é de até 40%", afirma. Se-
gundo ela, há casos de alunos
que não estudavam havia dez

anos e ingressaram na univer-
sidade após o curso. "Depois
de inseridos na Universidade,
eles passam também a dar au-
las nos cursos em que foram
preparados", comenta.

O segundo grande progra-
ma de responsabilidade social
da rede é o Programa de Volun-
tariado. A rede estimula e ofe-
rece aos seus funcionários pa-
lestra e treinamento para que se
tornem voluntários. "O progra-

Treinamento aliado ao social

Até na hora de se contratar é possí-
vel tomar uma atitude mais responsável
perante a sociedade. É isso que faz a
empresa Russi, de Jundiaí (SP), na hora
de contratar jovens de 15 a 16 anos. A
empresa faz parte de um projeto que
envolve o Senac, a prefeitura de Jundiaí
e o Ministério do Trabalho, que pode ser
muito bem copiado por outras organiza-
ções, já que encaminha os jovens a uma
profissão. "Os meninos passam por 3
horas de estudos no Senac e mais 3
horas de atividades nos supermercados
durante os primeiros 14 meses de curso.
A duração é de dois anos. Os últimos 10
meses de curso são feitos na loja ape-
nas", diz a gerente de recursos huma-
nos e Jurídico, Vera Sudatti.

Os adolescentes aprendem no cur-
so, conforme a gerente, organização de

trabalho, gestão e vendas. "Eles saem
preparados para atuar em qualquer área
do supermercado, mas na maioria dos
casos vão para o administrativo", conta.
De acordo com Vera, dos alunos matricu-
lados 60% ficam na empresa ao término
do curso, que ainda oferece um salário de
R$ 286 por mês. "Os que não ficam, na
maioria dos casos, vão para outras empre-
sas", comenta.

O projeto, que inclui outras empresas e
abrange jovens de 14 a 24 anos - o Russi o
restringe aos jovens de 15 a 16 anos -,
formou por volta de 800 pessoas desde
1997. Desse montante, o Russi responde
por 200, informa Vera. De acordo com a
gerente, o Russi destina 50% das vagas do
curso para filhos de funcionários da rede.

Marcos Manéa, da Fundação Abras, faz
um comentário sobre a importância de o

supermercadista oferecer cursos profissi-
onalizantes aos jovens da comunidade em
que se inserem. "Imagine quão valoriza-
do não será o supermercadista por uma
iniciativa como essa, ainda mais em épo-
ca de escassez de emprego. Uma ação
assim seguramente se reverte em ven-
das e fidelização do cliente, que pode ter
seu filho empregado graças a um projeto
oferecido pelo supermercado", argumen-
ta. Um dos papéis da Fundação Abras é
desenvolver e oferecer cursos dirigidos à
formação de profissionais para o setor,
em parceria com as associações esta-
duais ou diretamente às empresas, além
de abarcar o Instituto Histórico de Super-
mercado do Brasil.

Mais informações sobre os proje-
tos da Fundação Abras: ligue para (11)
3838-4562 e fale com Elisângela Vieira.

Text Box
  



Responsabilidade Social
ma funciona assim: aqueles que
querem ser voluntários, assistem
a uma palestra. Se convenci-
dos, passam por um treinamen-
to onde suas aptidões serão
analisadas. Finalmente, é feita a
seleção dos grupos. Os que gos-
tam de trabalhar com crianças
atuarão em uma entidade com
este enfoque, os que gostam de
meio ambiente procurarão uma
entidade com esse perfil, e por
aí vai", explica Neide.

O programa existe há cinco
anos e já formou 1,5 mil volun-
tários dentro da rede. As enti-
dades escolhidas precisam ficar
perto do raio de ação de uma
das lojas da rede e os funcio-
nários dispõem de quatro ho-
ras mensais do seu expediente
para o trabalho voluntário. "Ti-
vemos um exemplo interessan-
te no ano passado. Um grupo
escolheu uma creche e desco-
briu que o maior problema exis-
tente lá era o preconceito ra-
cial infantil. Com um projeto de
atividades lúdicas, por meio das
quais as crianças entendiam
que as rosas possuem cores
diferentes e são igualmente
belas, bem como os coelhos e
outros animais, os voluntários
e os funcionários da creche
conseguiram acabar com o
problema", diz Neide.

Geração de renda

O recém-criado Instituto Wal-
Mart - com apenas sete meses de
existência - já prepara iniciativas
na área social para serem imple-
mentadas nos próximos meses.
"Na nossa concepção, toda ação
social precisa gerar renda, do
contrário não chega a ser uma
ação social", afirma a diretora de

Coleta de lixo reciclável nas lojas Bompreço de Salvador emprega dezenas de trabalhadores, gera renda a muitas
famílias e visa promover desenvolvimento auto-sustentável em comunidades carentes

comunicação do Wal-Mart,
Daniela de Fiori

Antes mesmo da criação
do instituto, a empresa já par-
ticipava de projetos sociais,
como o realizado em Salvador
por meio de cinco lojas do
Bompreço. Essas lojas contam
com coletores de lixo reciclá-
vel. Essa é a contrapartida do
Wal-Mart numa parceria com
o Centro de Estudos Socioam-
bientais (Pangea) e com os
Catadores Agentes Ecológicos
de Canabrava (CAEC).

Um dos principais pilares do
projeto é a geração de postos
de trabalho para os catadores.
Segundo estimativas do Pangea,
será gerado um posto de traba-
lho para cada 1,5 tonelada ar-
recadada por mês. Os coopera-
dos irão reciclar os resíduos
recolhidos nas lojas e vendê-los
como matéria-prima para reuti-
lização industrial. Dessa forma,
estima-se a criação de 70 pos-
tos de trabalho, gerando traba-
lho e renda para mais de 200
pessoas, indiretamente. De
acordo com Daniela, a intenção
da empresa é levar um projeto
semelhante ao Recife (PE).

Contudo, outros projetos
geradores de renda e de teor
cultural são preparados para
este ano. Em parceria com a
ONG Artesol, o Wal-Mart fará
um trabalho de valorização da
identidade cultural de comuni-

dades da Grande Maceió, Gran-
de Recife e Grande Salvador.
"Mais do que isso, pretendemos
viabilizar a venda de produtos
feitos dentro dessas comunida-
des, artesanatos, por exemplo, o
que está em linha com a nossa
proposta de responsabilidade
social. Ou seja, a de gerar ren-
da e auto-suficiência a uma
comunidade, de modo a criar
um ciclo virtuoso e ascensão
daquela comunidade", diz.

Em parceria com o Fundo
das Nações Unidas para a In-
fância (sigla em inglês, Unicei),
o Wal-Mart prepara também
para este ano outra iniciativa,
dessa vez em seis regiões. Além
das três citadas anteriormente,
Grande São Paulo, Grande
Curitiba e Grande Porto Alegre.
"O programa, que visa desen-
volver as capacidades básicas
de uma família, contará com
agentes que farão visitas con-
tinuadas ao longo de dois
anos a essas famílias carentes,
geralmente desprovidas tam-
bém de informações sobre
saúde, higiene e educação",
afirma. O principal foco são
as crianças e o programa se
pauta em quatro livros feitos
pela Unicef com o propósito
de estabelecer parâmetros
para o desenvolvimento fami-
liar em todo o mundo.

Por Wagner Hilário
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