
Viviane Senna, líder
do Instituto Ayrton
Senna, resume o
problema do País
na incapacidade de
colocar na mesma
equação quantidade
e qualidade, faz
um chamamento
a empresários e
executivos -"temos
de viabilizar o Brasil"-
e diz que sua equipe
já encontrou
o método

grande desafio do Brasil
não é o simples desenvol-
vimento econômico, como
muitos ainda pensam, mas
o desenvolvimento huma-

no. Quem afirma isso é Viviane
Senna, psicóloga que, na presi-
dência da organização não-gover-
namental Instituto Ayrton Senna,
vem se transformando em uma das
principais pensadoras do País e, por
que não dizer, em uma Empresária
com "E" maiúsculo, no sentido mais
abrangente da palavra.

Nesta entrevista exclusiva a
Carlos Alberto Júlio, presidente da
HSM do Brasil, Viviane discorre
sobre o grande problema da gestão
brasileira: não conseguir colocar na
mesma equação quantidade e qua-
lidade. "De um lado", diz, "temos
qualidade sem quantidade, porque
uma pequena elite tem acesso à qua-
lidade em qualquer área; de outro,
quantidade sem qualidade, ou seja,
a grande massa sem acesso a bens
e serviços de qualidade -sobretudo
públicos- em qualquer área." O
desafio, segundo ela, é colocar as
duas variáveis na mesma equação ao
mesmo tempo, se quisermos ampliar

a base de consumidores e reverter
um modelo de negócio esgotado. E

«.

isso cabe não apenas ao governo.
De acordo com a presidente do

Instituto Ayrton Senna, entidade
que ganhou a cátedra em educação
e desenvolvimento humano da Unes-
co, o terceiro setor do Brasil tem a
sua frente uma tarefa monumental,
bem diferente da do terceiro se-
tor europeu ou norte-americano:
precisa atuar no atacado, não no
varejo. Não pode limitar-se a fazer
projetos; tem de "fazer fazer". Para
tanto, a parceria com as eficientes
empresas do segundo setor -as que
visam lucro- é imprescindível. Mas

*

isso interessa às empresas? "E uma
questão de inteligência de negó-
cios", responde Viviane.

As empresas privadas com fins lu-
crativos e as sem fins lucrativos são
realmente tão diferentes?

Podemos falar em três tipos de
organizações. As do primeiro setor,
que é o governamental, gerenciam
recursos públicos para fins públicos.
Depois, vêm as do segundo setor,
as do mundo privado, que geren-
ciam recursos privados para fins
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privados. E há as do terceiro setor,
que gerenciam recursos privados
para fins públicos.

Quem é o grande ícone da efi-
ciência? O segundo setor, que lida
muito bem com questões como a
relação custo-benefício e obedece à
lógica da eficiência em tudo que faz.
No primeiro e no terceiro setores,
a eficiência nunca foi um objetivo,
mas deveria ser.

Por quê?
O gerenciamento da pobreza,

que é identificado com o terceiro
setor, sempre foi uma atribuição da
Igreja, não apenas no Brasil, mas no
mundo inteiro. Isso fez com que, por

muito tempo, coisas como educação
e saúde não fossem vistas como di-
reitos, e sim como caridade.

No Brasil, isso se prolongou até
recentemente. Somente em mea-
dos do século passado educação e
saúde foram reconhecidas como
direitos. Temos, por tan to . 430
anos de caridade contra cerca de
70 anos de direitos.

Em uma relação baseada na bene-
merência, ter dado algo a alguém já é
suficiente, não importa se isso atende
ou não à necessidade desse alguém.
Não se exige eficiência de resultado.
Mas, quando você pensa no outro
como um detentor de direitos, sabe
que estes devem necessariamente ser

atendidos e com a melhor perfor-
mance possível -ou eficiência.

O fato é que o terceiro setor no
Brasil ainda tem muito a lógica da
benemerência e, por isso, não se
concentra nos resultados. Por exem-
plo, imagine que, em um orfanato,
uma organização não-governamen-
tal realiza uma atividade esportiva
ou uma aula de artes. Isso preparou
a criança para a vida? Ninguém
sabe. Aliás, não se sabe nem o que
é preparar para a vida ou quais os
indicadores disso.

No Instituto Ayrton Senna você conse-
gue medir esse preparo?

Com exatidão. Nós somos uma
organização focada não em boas
intenções, mas em resultados —e
resultados mensuráveis.

Como?
Identificando e mensurando

detalhadamente onde estamos (a
situação atual "do problema que se
quer mudar) e definindo claramen-
te aonde temos de chegar, o que é
traduzido em metas e indicadores
mensuráveis a serem alcançados.
Por exemplo, em dada rede pública
de educação, você primeiro levanta
qual é o status atual de performance
dos alunos e em seguida estabelece
qual deveria ser -traduzindo isso em
números, em metas mensuráveis a
serem alcançadas com seus respec-
tivos indicadores de sucesso. Tudo
isso é comprovado em avaliação
realizada por auditoria externa.

A falta de foco em resultados é o que
faz com que muitas pessoas do meio
empresarial encarem o terceiro setor
quase como um vespeiro, onde quem
coloca a mão sai machucado, não?
Como você foi entrar nisso?

Se nós, que t ivemos e temos
acesso à educação, conhecimento,
consciência e recursos, não fizermos
nada. quem vai fazer? Os que nada
têm e nada sabem?

Cabe a nós fazer o Brasil dar
certo. E sabe qual é o grande desafio
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do Brasil? Não é o simples desen-
volvimento econômico, per si, como
tantos pensam. Se nós medirmos

Brasil com a régua do PIB, nós
temos um país colocado entre as 12
maiores economias do mundo, mas,
se medirmos o Brasil com a régua

t

IDH [índice de Desenvolvimento
Humano, criado pela Organização
das Nações Unidas para medir a
qualidade de vida de um povo], o
País despenca para o 72° lugar.

E aquela história de que o desenvolvi-
mento econômico leva ao desenvolvi-
mento social, humano, global.,.

Se isso fosse verdade, não pode-
ríamos ser a 12a economia mundial

.10 mesmo tempo, ter o 72° IDH,
poderíamos? O grande desafio do
Brasil, portanto, não é simplesmente
crescer economicamente, embora

isso seja imprescindível, mas reduzir
os 60 pontos entre as posições 12
e 72. ou seja, entre o que somos
da perspectiva econômica e o que
deixamos de ser do ponto de vista
humano.

E como se pode conseguir isso?
A grande tarefa do Brasil é du-

pla: desenvolver as pessoas e fazer
isso em larga escala. Nós nunca
conseguimos colocar na mesma

equação quantidade e qualidade e
precisamos aprender a fazer isso.
De um lado, temos qualidade sem
quantidade, porque uma pequena
elite tem acesso à qualidade em
qualquer área; de outro, quantidade
sem qualidade, ou seja, a grande
massa sem acesso a bens e serviços
de qualidade -sobretudo públi-
cos- em qualquer área.

Como é que se desenvolve essa grande
massa?

Da mesma maneira que se desen-
volvem os filhos da elite: educando.
Se você der uma calça comprida,
cesta básica ou remédio a essas pes-
soas e não der educação, o problema
continuará aí-crônico e recorrente.
Além disso, as pesquisas mostram
que as pessoas não querem ganhar
coisas; as pessoas querem oportuni-
dades de se desenvolver.

Eu não falo sem estar embasada
em indicador.es. Mesmo com uma
educação pública de qualidade
sofrível como a que prevalece hoje
no Brasil, os indicadores mostram
a incidência direta de cada ano
de estudo na renda e na saúde das
pessoas. Por exemplo, cada ano que
as meninas passam a mais na escola,
caem a mortalidade infantil, a gravi-
dez precoce, as doenças evitáveis.

A pergunta pode parecer ingênua,
mas por que a educação pública tem
qualidade sofrível?

E hora de enxergar a escola
como ela realmente é: uma fábrica
de gente. Assim como as empresas fa-
bricam relógios, computadores etc.,
as escolas fabricam gente. Ou seja, a
tarefa de uma escola é desenvolver os
potenciais das crianças -potenciais
cognitivos, pessoais, relacionais. Só
que ela não está estruturada para
fazer isso, nem do ponto de vista
pedagógico, nem do ponto de vista
gerencial. E como se ela fabricasse
computadores que não conseguem
juntar uma informação com outra.

As vezes, tenho a impressão de
que o problema de gestão é ainda
mais grave que o pedagógico. Muitas
pessoas que gerenciam o sistema
educacional público não sabem
sequer o número de alunos que têm
na rede. Como se definem número
de professores, número de lanches,
número de cadernos e livros sem
saber isso? Não sei.,Numa rede
como São Paulo, que tem 6 milhões
de alunos, se você erra para cima
comprando, por exemplo, um ovo
a mais por aluno, compra 6 milhões
de ovos a mais.

Mas ainda não há passos anteriores ao
da educação?

Você se refere a acabar com a
fome? Alguns especialistas realmen-
te recorrem ao argumento da sub-
nutrição para justificar por que as
crianças não aprendem. Mas o fato
é que a grande maioria das crianças
brasileiras não é subnutrida. Esse é
um dos álibis da chamada "cultura
do fracasso escolar", que a escola usa
para jogar sobre as crianças a culpa
por não aprenderem, o que é mais
fácil que admitir seu alto nível de
ineficiência e lutar para revertê-lo.
A grande verdade é que as crianças
não aprendem porque a escola não
ensina. A experiência e as estatísticas
comprovam isso.

O Brasil tem uma cobertura
quantitativa quase universal em
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educação fundamental, equipará-
vel à de um país dito de primeiro
mundo.

Nós já fizemos metade da tarefa:
colocar quase todo mundo na escola.
Mas falta a outra metade, que é fazer
isso com qualidade. E como eu disse:
temos de colocar, pela primeira vez
em nossa história, qualidade e quan-
tidade na mesma equação.

E sabe qual é o resultado dessa
quantidade sem qualidade? A edu-
cação não é inclusiva de verdade. A
criança entra, freqüenta a escola e
sai sem saber o que tinha de saber
minimamente para dar certo na
vida. Enquanto não tivermos qua-
lidade além da quantidade, não
resolveremos a tarefa de viabilizar
o Brasil. Ponto final.

Por que conseguimos ser iguais aos
países de Primeiro Mundo em uma
metade da tarefa e não na outra?

Uma das razões, acredito, é
o fato de não termos priorizado
o ensino fundamental. No Brasil,
nós priorizamos a universidade. Os
países desenvolvidos não priorizaram
a universidade; todos, sem exceção,
começaram a estruturar a educação
pelo ensino fundamental.

E por que nós priorizamos a universi-
dade no Brasil?

Sabe qual é o verdadeiro pro-
blema? Quem define as políticas
do nosso País é uma elite política,
econômica e social que, perdão pela
indelicadeza, é uma "porcaria". Em
toda a América Latina, a elite é da
pior qualidade. Essa elite define
as políticas em cima das próprias
necessidades. Enquanto os filhos
da elite estavam dentro da escola
pública, essa escola foi boa. Mas, no
momento em que entrou a quan-
tidade pela porta da frente, saiu a
qualidade pela porta dos fundos.

Do mesmo modo, enquanto os filhos da
elite estiverem na universidade pública,
esta será boa...

Exatamente.

Os programas "Acelera" e "Se Liga"
Diante do problema dos altos índices

de repetência e defasagem escolar, o
Instituto Ayrton Senna desenvolveu o
programa "Acelera", que visa colocar o
aluno de determinada idade na série cor-
respondente e, desse modo. recuperar
os anos perdidos com a repetência.

"Desenvolvemos uma tecnologia
capaz de fazer com que a criança
recupere quatro anos -às vezes, até
mais- perdidos com a repetência em
apenas um ano. Trata-se de técnica
pedagógica e de gerenciamento. Elas
fazem vários anos em um e fazem
aprendendo, avaliadas seriamente",
explica Viviane Senna.

Outro programa de destaque é o
"Se Liga". Nesse caso, o objetivo é a
alfabetização. "Entre 30% e 40% das
crianças defasadas são também analfa-

Atuar em larga escala
Em um país tão carente como o Brasil,
como o Instituto Ayrton Senna prioriza
suas ações?

Com visão estratégica. Olhamos
nosso mercado do mesmo modo
que o empresário olha o dele. Ele
não pensa assim: "Acho que estou
com vontade de inventar uma bi-
cicleta, acho que vou inventar um
computador".

Mas o Instituto Ayrton Senna
não é a regra da área social, não.
Muitas pessoas nessa área fazem os
projetos que têm vontade de fazer
e o resultado é uma profusão de
projetos, um excesso de criatividade
sem ciência. São raros projetos que
ataquem a jugular do problema com
eficiência e em larga escala.

O objetivo, então, é atuar em larga
escala?

Sim. Esse é o grande desafio do
terceiro setor no Brasil. E diferente
da realidade do terceiro setor na
Europa ou nos Estados Unidos,
onde o Estado faz sua parte e o que
sobra, que o Estado não cobre, pode
ser atendido com benemerência.

betas, mesmo na quarta ou quinta série
do ensino fundamental. Foram passadas
adiante pelo sistema de promoção
automática." Daí a necessidade de um
programa de alfabetização antes mesmo
de a criança ingressar no "Acelera".

E os casos de sucesso são muitos,
como este relatado pela presidente do
Instituto Ayrton Senna: "Uma menina que
foi alfabetizada com 12 anos, depois de
anos na escola sem aprender, começou
a pedir pacotes e pacotes de papel para
a professora, cada vez mais. Passado
um tempo, perguntada para que tanto
papel, ela explicou: 'Sabe o que é, pro-
fessora? Eu aprendi a ler e escrever, aí
os meus pais pediram para eu ensinar,
e eu ensinei os meus pais, professora.
Aí os vizinhos viram e pediram, aí os
vizinhos, a rua inteira...".

no varejo. Nós temos uma tarefa de
atacado. Não é de varejo.

Eu mesma comecei fazendo va-
rejo. Abri o Instituto e fui fazendo
projetos: um aqui, outro ali. E logo
atendíamos 40 mil crianças.

Um projeto era a construção de uma
escola ou o apoio ao que já existia?

Preferi qualificar o que já existia,
para que funcionasse bem. Mas mes-
mo isso seguia uma lógica de varejo.
Eu apoiava um projeto, aquele outro
apoiava um projeto diferente e assim
por diante.

E quando você despertou para a ques-
tão da escala?

Eu ia visitar os projetos e voltava
ainda mais angustiada. Era como
se tivesse montado um arquipéla-
go, uma Disney, e em volta o mar
continuasse igualzinho. O que a
gente faz com o resto? Foi então
que levantei a questão: como passar
disso para o atacado? Não havia
resposta pronta. Não havia nem
sequer a pergunta.

No segundo ano, eu me dei con-
ta dessa questão da escala. Não me
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Saiba mais sobre Viviane Senna e o Instituto Ayrton Senna

Viviane Senna é irmã do falecido
piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna
e hoje preside o Instituto que leva

o nome do campeão. Também integra
vários conselhos e comitês, entre eles
o conselho deliberativo do Instituto
WCF-Brasil, organização criada e pre-
sidida pela rainha Silvia, da Suécia; o
conselho do Instituto Pão de Açúcar; a
comissão de honra do Salão Qualidade
Brasil (conselho consultivo do Instituto
Empreendedor do Ano, fundado pela
Ernst & Young); o comitê de investi-
mento social do Unibanco; o conselho
de administração do Instituto Ronald
McDonald; e o conselho consultivo da
Associação dos Dirigentes de Vendas e
Marketing do Brasil (ADVB). Foi a única
brasileira indicada para a lista de líderes
para o novo milênio, formulada pela rede
de televisão CNN e pela revista Time, em
maio de 1999.

Organização não-governamental sem
fins lucrativos, o Instituto Ayrton Senna
foi fundado em novembro de 1994.
Desde então, sua meta principal tem sido
trabalhar para criar oportunidades de
desenvolvimento humano para crianças e
jovens em todo o Brasil, em parceria com
empresas da iniciativa privada, governos,
escolas, universidades e ONGs.

O Instituto é composto por duas
divisões: tecnologias sociais e comuni-
cação pelo desenvolvimento humano.
Na divisão de tecnologias sociais, ba-
seada no conceito de desenvolvimento
humano -e com o objetivo de educar
para o desenvolvimento humano-, são
criados programas para aplicação em
larga escala que causem impacto e
transformações permanentes na vida
de crianças e jovens, dentro da escola
(educação formal) e fora dela (educação
complementar).

Na área de comunicação pelo de-
senvolvimento humano, são realizadas
ações de pedagogia social (para distribuir
e disponibilizar as tecnologias e o conhe-
cimento desenvolvidos), de mobilização
social (para convocar vontades e cons-
ciências, sensibilizando outros atores
sociais a abraçar a causa) e de advocacia
social (para defender e promover a causa
infanto-juvenil na sociedade). Dentre es-
sas ações estão o G P Ayrton Senna de
Jornalismo, a Biblioteca Instituto Ayrton
Senna e o Centro Avançado de Tecno-
logias Sociais Ayrton Senna.

A Unesco (Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura) concedeu, em 2003, a cátedra
em educação e desenvolvimento humano
ao Instituto Ayrton Senna, que se tornou
referência mundial nessa área como um
centro de reflexão, de pesquisa e de
produção de conhecimento.

satisfazia pensar que o que estava
fora do alcance de nossos projetos
era problema do governo ou de
quem quer que fosse.

Como, então, estender as opor-
tunidades para todas as crianças
do País sem virar o Estado? Como
trabalhar em larga escala sem querer
substituir o Estado? Essa pergunta
é absolutamente estratégica. Bati a
cabeça uns dois anos até chegar à
resposta, até descobrir como atacar
esse problema.

Qual é a resposta?
A primeira parte da resposta é

a seguinte: não apenas fazer, mas
também "fazer fazer". Tão impor-
tante quanto fazer é "fazer fazer", ou
seja, influir para que outros façam.
Esses "outros" são governo, mundo
privado e sociedade em geral. Por
que isso?

Você começa a ampliar as opor-
tunidades à medida que outros
também fazem, e à medida que
os que fazem por, diríamos assim,
responsabilidade legal, como o
Estado, façam direito. É a partir daí

que começamos a sair do varejo e ir
para o atacado.

Um exemplo simples de "pro-
jeto de influência", de não fazer o
atendimento direto, mas influir para
que outros façam, é o GP Ayrton
Senna de Jornalismo. Trata-se de
um prêmio de jornalismo para jor-
nalistas de todos os meios -jornais,
revistas, televisão e rádio- que não
apenas retratem problemas sociais,
mas apontem soluções para as
questões da infância e juventude do
ponto de vista do desenvolvimento
humano.

E a segunda parte?
A segunda parte é a mais im-

portante em minha opinião. O
próprio fazer tem de ser repensado.
O atendimento direto não deve
ser um fim em si mesmo, mas um
meio para você construir o que eu
chamo de "tecnologias sociais". O
que é isso?

São modelos e metodologias que
podem ser aplicados em qualquer
parte do Brasil. Assim, o Instituto
passa de centro de atendimento de

crianças a centro de produção de
conhecimento, know-how, tecnolo-
gias de ponta em desenvolvimento
humano. O atendimento direto é,
por natureza, limitado, mas uma
metodologia que possa ser ado-
tada em qualquer escola do País
é capaz de beneficiar milhares de
pessoas.

Somente no estado de Goiás,
por exemplo, algumas de nossas
metodologias estão sendo aplica-
das em 240 municípios. O mesmo
está acontecendo em outros cinco
estados em parceria com empresas
como Bradesco, Vale do Rio Doce,
Votorantim, Vivo, Martins, Nokia,
Microsoft.

Dessa maneira, passamos do va-
rejo ao atacado; não nos limitamos a
uma escola ou mesmo a uma cidade.
Atuamos em estados inteiros, em
praticamente todos os municípios
de cada um deles.

Portanto, é dessa maneira que
ganhamos escala e podemos pensar
em atingir milhões de crianças. Não
é por meio de projeto, mas de tecno-
logia a tecnologia social.

20 www.hsmmanagement.com.br HSM Management 59 novembro-dezembro 2006



nesse caso, é preciso que o poder pú-
co deixe que você faça isso...
Normalmente eles pedem para

ijue nós façamos.

Em quantos estados o Instituto atua
lote?

Em 24 estados. São 1,2 mil
municípios e mais de 6 milhões
de crianças e jovens atendidos em
cerca de 12 anos. Em 1995, eram
21 mil crianças e jovens por ano;
em 2005, 1,3 milhão. Nesses 12
^nos capacitamos quase 300 mil
educadores, dentro e fora da escola,
em OXGs. Trabalhamos com cerca
:c 20 mil ONGs, escolas públicas e
universidades. São nesses locais que
aplicamos a tecnologia.

Nesses 1,2 mil municípios, nós
investimos R$ 150 milhões. Metade

->cs recursos veio dos royalties
*obre uso de imagem do Ayrton
e do Senninha, e a outra metade,
:c empresas socialmente respon-
seis que são nossas aliadas, como
Bradesco Capitalização, Microsoft,
Vale do Rio Doce, Votorantim, Audi,
Qtigroup, HP Invent, Vivo, Martins,
Nokia, Neoenergia, Lide/EDH, Lilly,
Tribanco, IBM, FedEx, Grendene e
Credicard/Citi.

Isso é possível, com uma equipe
de 22 pessoas, porque não vamos
a cada cidade fazer diretamente.
Criamos a fórmula e a desdobramos
numa gestão que pode ser seguida
em qualquer estado.

Qual a principal causa do "não-
aprendizado", que leva à repe-
tência e evasão?

A má qualidade do en-
sino [veja quadro na página
16]. Não é a subnutrição

s

ou a falta de estímulo. E
justamente a incapacidade
da escola de ensinar. Tanto
assim que, quando você faz
a escola ensinar -e há dados
que comprovam isso-, as
crianças aprendem, às vezes
fazem quatro anos em um [por meio
do programa "Acelera", veja quadro

na página 18] G depois seguem na
vida escolar sem problema algum.
São a mesma criança, a mesma
professora, a mesma escola. A única
diferença é que essa escola passou
a funcionar.

Como se dá a intervenção do Instituto
nas escolas?

Pela capacitação dos profes-
sores, pela disponibilização de
material adequado e pela gestão
desse processo.

Pela gestão também?
Sim, porque o problema não é

apenas técnico; não é apenas saber
o que fazer, do ponto de vista peda-
gógico, para que a criança venha a
aprender. Há a questão gerencial.
A melhor metodologia aplicada
de forma errada não vai funcionar.
No "Acelera", por exemplo, eu sei,
on-line, o que está acontecendo nas
escolas. Posso escolher uma escola
e saber até quantos livros o aluno
leu, em que lição ele está etc.

Nós montamos todo esse proces-
so. O professor passa os dados para
o supervisor, que assiste à aula desse
professor de 15 em 15 dias, para
acompanhá-lo. O supervisor é capa-
citado para ver onde o professor está
acertando e onde não está. Temos
também uma avaliação externa,

contratada. Ou seja, o que fazemos
é uma dupla checagem.

A gestão tem de ser muito efi-
ciente. O professor não é funcio-
nário nosso, nós não podemos
demiti-lo e ele não ganha mais por
trabalhar mais ou para que o sistema
realmente funcione. Como fazer
para que essa pessoa se esforce mais?
Na base do gerenciamento.

Gostaria de falar agora sobre a gestão
do Instituto. Como vocês se estrutu-
raram?

Em função do que tinha de
ser feito, eu estruturei a equação
estratégica do Instituto. Em função
da equação estratégica -da qual
falamos anteriormente-, desenvolvi
o sistema operacional do Instituto.

O Instituto conta com uma área equi-
valente à área comercial das empresas
com fins lucrativos?

Sim, uma estrutura de negócios
que utiliza sua competência a serviço
da nossa causa. Ela é responsável por
toda a operação de licenciamento de
imagem, seja do Ayrton, seja do Sen-
ninha, exatamente como qualquer
empresa de licenciamento, com a
grande diferença de que 100% dos
royalties gerados na operação são
canalizados para o País por meio
das ações do Instituto. Isso significa
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que, quando uma empresa como a
Grendene licencia a imagem do Sen-
ninha para fazer calçados, ela está
destinando royalties para as crianças
brasileiras, e não para a Disney. Mais
do que isso, quando ela escolheu o
Senninha, passou a oferecer não só
um produto que atende à necessi-
dade do consumidor com o plus do
Senninha, mas também com o plus
social, já que os royalties gerados
serão transformados em educação,
saúde e futuro para milhões de
crianças e jovens brasileiros.

Será que as pessoas que compram
produtos com a marca Senninha conse-
guem enxergar isso? Como é que você
faz para posicionar o Instituto?

Nunca fazemos essa associação:
"Compre um produto do Senni-
nha para ajudar as coitadinhas das
crianças". Primeiro, porque elas não
são coitadinhas e, segundo, porque
não queremos que o produto seja
comprado por caridade.

Achamos que as pessoas com-
pram um produto por uma necessi-
dade delas. O fato de ser licenciado
por nós apenas indica sua alta
qualidade. Ou seja, ao comprar um
produto do Senninha você atende a
sua necessidade da melhor forma -e,
ao fazer isso, atende às necessidades
de milhares de crianças. Os royalties
vão para as ações do Instituto.

"Rei da chuva"
Como é que você vai fazer isso tudo
-inclusive a imagem do Senna- chegar
às novas gerações?

O Ayrton-personagem vai passar,
mas o que ele veicula é eterno. Ele
veicula os valores que estiveram por
trás de uma vitória: se você tiver
garra e oportunidade de desenvol-
ver seus potenciais, você vence. O
Ayrton teve isso; foi alguém que
desenvolveu o próprio potencial. E,
assim, fez seu país dar certo.

O Ayrton encarna essa história
do potencial que se realizou. Para o
potencial se realizar, é preciso duas
coisas: oportunidade e atitude para

desenvolver o potencial. Não adian-
ta você ter a oportunidade e não ter
a atitude para aproveitá-la.

O Ayrton era considerado o "rei
da chuva" nas pistas da Fórmula l,
não era? Mas, para isso, ele, com 14
anos, toda vez que chovia, pegava o
karte ia treinar, até a última luz do
dia. Ele chegava em casa encharca-
do. Fez isso durante muito tempo.
Foi essa a história de como ele se
tornou o "rei da chuva".

Desde o início havia a idéia de utilizar a
imagem do Ayrton Senna associada ao
licenciamento de produtos para gerar
fundos para o Instituto?

O acidente do Ayrton aconteceu
dia 1° de maio [de 1994]; em junho
nós decidimos criar uma fundação
com atuação social, porque ele tinha
dito que gostaria de fazer alguma
coisa nesse sentido. Mas ele não
sabia exatamente o que nem como,
apenas queria que um percentual
do Senninha fosse para isso.

A família decidiu doar 100% dos
royalties do Senninha e da imagem
do Ayrton para o instituto que resol-
vemos criar. Ou seja, todos os recur-
sos gerados por essas marcas seriam
investidos no Brasil. O primeiro
depósito foi de US$ 3 milhões.

Além do licenciamento, quais são as ou-
tras fontes de recursos do Instituto?

Há os recursos que vêm de em-
presas que querem fazer alguma
coisa pelo País e acham mais ade-
quado trabalhar em parceria com
o Instituto. Algumas optam por
fazer ações conjuntas, "adotando"
programas específicos. Outras fazem
doações e nós aplicamos os recursos
no que é mais necessário.

Observando o orçamento do Instituto,
podemos ver que os custos administra-
tivos são bem menores do que o que se
destina às atividades-fim -um quadro
muito diferente do que se vê na admi-
nistração pública. Dos R$ 23 milhões
que o Instituto aplica anualmente em
seus programas, apenas 9% são para

custos fixos, de estrutura...
Sim, a lógica é essa, com a dife-

rença de que nós não estamos fabri-
cando computadores ou celulares.
Estamos desenvolvendo pessoas,
mas temos de apresentar a mesma
eficiência de qualquer indústria.

Além do Instituto, você tem outras ati-
vidades, como, por exemplo, participar
do conselho deliberativo da WCF-Brasil,
organização não-governamental presi-
dida pela rainha Silvia, da Suécia. Como
é sua agenda no dia-a-dia?

E raro eu voltar para casa antes
das 21 horas. Meu dia é uma loucura
-o meu e o de toda minha equipe.
As pessoas acham que a área social é

s

distração. Não. E um trabalho que,
para fazer bem-feito, com resulta-
dos, requer muito esforço.

Você dá esmola na rua?
Não.

Por quê?
Acho que as pessoas não pre-

cisam de esmola; precisam de
oportunidades. A esmola acalma
nossa consciência, mas não resolve
o problema.

As pessoas pobres são ricas
internamente -e isso não é dema-
gogia. Toda pessoa possui muitos
potenciais, que têm de vir à luz
para que ela enriqueça também
externamente.

Por que os empresários e executivos
devem se envolver com essas questões
sociais? Afinal, precisamos manter o
foco em nossos negócios...

Além da razão ética, é uma ques-
tão de inteligência de negócios; as
empresas precisam ampliar seus
mercados. O modelo de negócio con-
centrado nos consumidores da elite
brasileira está esgotado. E necessário
ampliar a base de consumo e, para
tanto, essa base precisa ser mais bem
remunerada. Não tem mágica. •

A entrevista é de Carlos Alberto Júlio, presi-
dente da HSM do Brasil.
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