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White MArtiNS

O investimento de caráter social é uma prática tradicional na 
atuação da White Martins. Em setembro de 2003 teve início 
uma de suas mais importantes iniciativas nessa área: a parceria 
destinada ao fortalecimento da Rede Saúde Criança, formada por 
16 instituições que seguem uma metodologia baseada no modelo 
da Associação Saúde Criança Renascer.

Firme compromisso 
com o sociAl

em 2002 o então presidente da White Martins, 
Ricardo Malfitano, assistiu na Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) 
a uma apresentação da  drª Vera Cordeiro, 

fundadora da Rede Saúde Criança Renascer. Ficou 
nítido que as características do Renascer guardavam 
sinergia com as da atuação da White Martins:
• Atuação na área de saúde; 
• Presença forte no Estado do Rio de Janeiro, onde a 
empresa tem sua sede; 
• Possibilidade de voluntariado;
• Possibilidade de replicação nacional (a White 
Martins é uma empresa com presença em todo o 
território nacional); e
• Projeto estruturado tecnicamente e com sustenta-
bilidade.

Diante dessa sinergia e identidade com a institui-
ção, a White Martins recomendou à Praxair Foun-
dation o apoio na forma de patrocínio. Fundada em 
dezembro de 1994, esta fundação pertence à norte-
americana Praxair Inc., uma das maiores empresas 
de gases industriais do mundo e controladora da 
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White Martins. O apoio à Rede, de 2002 a 2005, 
chegou a US$ 750 mil.

Além do patrocínio financeiro, a White Martins 
aporta seu conhecimento, por meio da atuação de 
seus profissionais da área de responsabilidade social. 
O projeto é auditado trimestralmente, por relatórios 
anuais detalhados, o que possibilita a aferição objetiva 
da evolução dos investimentos/resultados.

Além disso, o apoio institucional de uma marca 
tradicional como a White Martins transfere credibi-
lidade à instituição. 

Nesse sentido algumas ações foram realizadas, 
como:
• Publicidade na revista Veja
• Ações via assessoria de imprensa
• Comunicação interna para gerar apoio dos funcio-
nários ao projeto
• Apoio a eventos
• Aquisição de brindes de final de ano 
fabricados pelo Renascer
• Apoio institucional: endosso para ob-
tenção de resultados do Prêmio Skoll.

O Prêmio de Empreendedorismo 
Social (Skoll Awards for Social En-
trepreneurship) é concedido pela Skoll 
Foundation. A instituição foi criada em 
1999 por Jeff Skoll, um dos fundadores 
do site de leilões virtuais eBay, com a 
missão de acelerar mudanças sistêmicas em benefí-
cio de comunidades ao redor do mundo, através do 
reconhecimento e de apoio a empreendedores sociais 
cujos trabalhos tenham potencial de expansão em 
larga escala. 

A pArCErIA

A parceria com a Associação Saúde Criança 
Renascer se dá através do Projeto de Fortalecimento 
Institucional Sustentável da Rede Saúde Criança. É 
um projeto inovador que busca estruturar, fortalecer 
e promover o amadurecimento profissional das en-
tidades buscando torná-las mais ágeis e preparadas 
para o desenvolvimento de sua atividade-fim de forma 
profissionalizada. A premissa utilizada foi a de que o 
investimento na profissionalização melhora o resulta-
do do atendimento às famílias e aumenta a captação 
para a manutenção e crescimento desta qualidade.

O projeto proporcionou, para cada ONG benefi-
ciada pelo patrocínio, a contratação de um assistente 
social para o atendimento às famílias e um gestor 

para as áreas administrativo-financeira e de captação 
de recursos. 

INSTITUIçÕES DA  
rEDE SAÚDE CrIANçA

Em paralelo, o projeto vem promovendo capaci-
tação profissional para toda a Rede Saúde Criança, 
com eventos de temática bastante ampla. Workshops 
de Marketing Social, Desenvolvimento de Lideran-
ças, Diagnóstico Organizacional e Planejamento 
Estratégico, e cursos para Elaboração e Monitora-
mento de Projetos Sociais, Finanças e Legislação do 
Terceiro Setor vêm tornando os diversos núcleos da 
Rede, inclusive o Renascer, cada vez mais preparados 
para essa nova realidade das organizações sociais.  

Preocupada com a transparência 
do trabalho das instituições a White 
Martins também apoiou a auditoria 
nos núcleos da rede. Sabendo da impor-
tância da divulgação dos projetos para 
a captação de recursos das instituições 
patrocinou também os folders de divul-
gação de cada uma.

Ao atender necessidades comuns, o 
impacto do patrocínio da White Mar-
tins atinge, atualmente, 4.000 pessoas 
mensalmente. Corresponde ao dobro 
de pessoas beneficiadas mensalmente, 

quando o projeto iniciou.
Saúde é uma das áreas prioritárias do setor de 

Responsabilidade Social da White Martins, e com 
a visão de investimento na gestão, na capacitação, 
auditoria e atendimento social de instituições da área 
de saúde, a empresa realiza uma ação inovadora da 
mais alta qualidade.    

DETAlHES DA pArCErIA

Objetivo geral
A parceria com a White Martins, efetivada desde 

setembro de 2003 via recursos da Praxair Foundation, 
visa ao fortalecimento dos núcleos da Rede Saúde 
Criança através da transmissão da expertise do Re-
nascer e da contratação e capacitação de profissionais, 
através de repasse de verba aos mesmos, aumentando 
o impacto social nas famílias beneficiadas. 

Objetivos específicos 
Desenvolver instituições da Rede Saúde Criança 

visando alcançar o estágio acima do que se encon-
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travam com o do projeto da Praxair Foundation;
• Desenvolver instituições novas da Rede Saúde 
Criança visando fortalecer a multiplicação e o novo 
núcleo;
• Reforçar a captação das instituições contempladas; 
• Melhorar a qualidade do atendimento das famílias 
assistidas pelas instituições;
• Fortalecer o Renascer como a célula mater de vá-
rias instituições que seguem o modelo do Renascer, 
se transformando em uma sólida referência para as 
outras instituições da Rede Saúde Criança. 

Plano  
• Implementar normatização, indicadores e auditoria  
.
• Realizar workshops mensais para toda rede, com 
temas de relevância para todas as instituições.
• Impressão de material de divulgação para as ins-
tituições.
• Contratação de profissionais para cada núcleo 
apoiado pelo projeto.
• Acompanhamento dos trabalhos por uma equipe 
dedicada no Renascer.

• Reuniões de captação, atendimento social e de 
líderes dos núcleos visando à troca de experiências 
e ações para o desenvolvimento de cada núcleo e, 
conseqüentemente, da Rede Saúde Criança.

Execução 
O Renascer é responsável pela administração 

do projeto e da verba recebida da White Martins. A 
coordenadora do projeto da White Martins elabora 
juntamente com a gerente operacional o orçamento, 
o cronograma e as ações que serão desenvolvidas pelo 
Renascer e por cada instituição anualmente. 

A contratação dos profissionais fica por conta 
das instituições tendo a coordenadora do projeto a 
responsabilidade de definir o perfil e as atribuições 
dos cargos.

Após a contratação as equipes passam a contar 
com a consultoria da equipe do Renascer. O acom-
panhamento é intenso e a verificação das metas é 
realizada mensalmente.

Paralelamente são organizados workshops men-
sais e cursos de capacitação. Os encontros temáticos 
também servem para fortalecimento. 

White MArtiNS

Nome da Associação Data da Fundação Hospital Assistido

Renascer 25/10/1991 Hospital Municipal da Lagoa (RJ)

Reviver 01/10/1993 Hospital dos Servidores do Estado  (RJ)

Ressurgir 25/01/1995 Hospital Municipal Salles Netto (RJ)

Reagir 18/07/1995 Hospital da Piedade  (RJ)

Refazer 12/09/1995 Instituto Fernandes Filgueiras (RJ)

Recomeçar 15/05/1997 Hospital do Fundão Instituto de Puericultura 

Martagão Gesteira – IPPMG (RJ)

AAP-Assoc. Dos Amigos da Pediatria 03/09/1997 Hospital da Restauração (Recife) PE

Renovar 06/10/1998 Hospital Alcides Carneiro(Corrêas) RJ

Reluzir 20/06/1999 Hospital  São Paulo (São Paulo)

Recriar 18/04/2001 Hospital da Posse Hospital Geral de Nova 

Iguaçu RJ

Repartir 12/06/2002 Hospital Municipal Jesus RJ

Reconstruir 11/03/2003 Hospital Municipal Raphael de Paula Souza RJ

Reinventar 01/10/2005 Hospital Menino Jesus SP

Reacender 01/03/2006 PAM – Santa Teresa RJ

Retribuir 20/10/2004 Hospital Maternidade Carmela Dutra RJ

Revitalizar 01/06/2002 Hospital Municipal  SC

instituições da rede Saúde Criança

Figura 1
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Relatórios periódicos são enviados para a área de 
responsabilidade social da White Martins, que se en-
volve permanentemente de maneira a aportar, além 
de recurso financeiro, o conhecimento técnico de seus 
profissionais, notadamente na área de comunicação 
e responsabilidade social. Com isso, há uma troca de 
know-how que fortalece ainda mais o projeto.

oS rESUlTADoS

Os recursos financeiros foram direcionados à 
profissionalização e desenvolvimento institucional 
de núcleos da Rede Saúde Criança além do próprio 
Renascer. Desta forma, a empresa quebrou um 
paradigma, deslocando seu investimento social da 
atividade-fim para a atividade-meio, além de contri-
buir com seu know-how para uma melhor gestão de 
recursos financeiros da ONG. 

Para se mensurar esta profissionalização, as ins-
tituições foram avaliadas à luz de uma metodologia, 
que consiste na divisão, em estágios, da situação de 
cada núcleo (ver figura 2).

São quatro estágios bem definidos e cada um deles 
possui a fase inicial, quando os processos começam a 
ser implementados e a fase final, quando os processos 
estão sedimentados e a instituição já está pronta para 

passar ao estágio seguinte. 
Ao final do período de “adoção” da instituição 

(apoio financeiro), a Renascer avaliou cada uma 
delas a partir do desenvolvimento a partir do modelo 
abaixo: 

Além disso, resultados decorrentes de uma maior 
profissionalização e efetiva das instituições foram 
alcançados, como: 
• Patrocínio de 83% dos núcleos em atuação da Rede 
Saúde Criança
• Patrocínio de 40% dos núcleos em processo de 
fundação (2 dos 5 núcleos )
• Redução em 63% no número de dias de interna-
ções;
• Redução em 41% no número de dias de re-inter-
nações;
• Aumento em 18% no número de crianças e jovens 
beneficiados;
• Aumento em 27% do número das famílias aten-
didas;
• Crescimento em 75% do número de cursos profis-
sionalizantes.

CoNClUSão

Verificou-se que ao se investir no fortalecimento 
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iniciação Estruturação Aperfeiçoamento maturidade

Atendimento Trabalho de apoio 
baseado em alimento e 
remédio

Ampliação do 
atendimento com 
presença de cursos 
profissionalizantes

Atendimento amplo 
focado na estruturação 
familiar

Plano de Ação familiar 
com critérios de alta bem 
definidas

Estrutura Interna Trabalho voluntário 
com estruturação 
simplificada

Início da 
profissionalização da 
atividade-fim

Equipe ténica 
profissional e 
estruturada

Equipe técnica e demais 
áreas profissionalizadas e 
estruturada.

Aferição do Impacto 
Interno

Baseada apenas em 
número de atendidos

Simplificada com 
informações sobre 
alguma das atividades-
fim

Completa, porém, de 
forma superficial e não 
padronizada

Abrangente através 
de banco de dados 
padronizado e 
monitoramento após alta

Fonte de Recursos Baseada em doações/
sócios

Ausência de 
patrocinador estável 
e doadores/sócios 
limitados

Busca de novas 
fontes, porém forte 
dependência externa

Baixa dependência 
externa com várias fontes 
de recursos

Estágio de Desenvolvimento das Associações – metodologia da mcKinsey Consultoria

Figura 2
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os resultados

Figura 3

institucional, a capacidade de empreendedorismo é 
reforçada na ONG, possibilitando que ela realize 
melhor qualquer projeto específico. Dessa forma, 
a White Martins, como empresa socialmente res-
ponsável, confirma suas expectativas em relação 
a essa nova estrutura de investimento social, que 
certamente, tornar-se-á uma prática adotada por 
outras empresas.  

Apostar em uma instituição é muitas vezes muito 
mais significativo do que apostar em um projeto. 
A possibilidade de um projeto ‘dar certo’ e de poder 
aprender com os seus erros e acertos depende muito 
da organização que o implementa.

Em fevereiro de 2006 o Renascer ganhou o Prêmio 
Skoll, no valor de US$ 650 mil. Além do reconhe-
cimento do trabalho social, o apoio a ser dado pela 
Skoll Foundation tem a finalidade de multiplicar o 
número de instituições que usam o modelo de aten-
dimento do Renascer em unidades de saúde pública 
nas diversas regiões do Brasil.  O objetivo é que, nos 
próximos três anos, a Rede Saúde Criança possa  
contar com no mínimo mais dez unidades.

Para ser selecionada a instituição passou por uma 
série de entrevistas. Também foram entrevistados os 
parceiros. A entrevista com a White Martins foi um 
dos pontos mais fortes para a escolha do Renascer, 
única instituição brasileira selecionada, já que a 
parceria fortalece as instituições que fazem parte da 

Rede Saúde Criança.

A WHITE mArTINS

A White Martins é a maior empresa de gases 
industriais e medicinais da América do Sul, presente 
em nove países do continente. Seu portfólio de pro-
dutos inclui gases atmosféricos (oxigênio, nitrogênio e 
argônio), gases de processo (gás carbônico, acetileno, 
hidrogênio, misturas para soldagem), gases especiais 
e medicinais, cilindros de aço sem costura e equipa-
mentos para aplicação, transporte e armazenamento 
de gases. Emprega cerca de 5.500 pessoas na Amé-
rica do Sul e o Brasil e detém 56% de participação 
no mercado da América do Sul e 62% no mercado 
brasileiro. Possui cerca de 100 mil clientes. 

Fornecedora de todos os pólos petroquímicos e 
uma das maiores parceiras da indústria siderúrgica 
brasileira, a empresa tem também uma forte presen-
ça nos setores metal-mecânico, alimentos, bebidas, 
meio ambiente e no segmento de clientes de pequeno 
consumo. A White Martins é, ainda, líder no setor 
médico-hospitalar. 

Em 2002 a White Martins começou a operar a 
área de gás natural, quando foi inaugurada a fábri-
ca de kits de conversão para GNV (Gás Natural 
Veicular), em Manaus. Em 2004, foi assinada a 
joint-venture com a Petrobras para criação do Projeto 

White MArtiNS

instituição Hospital Assistido Estágio antes da parceria 
com a White martins 

Estágio após a parceria 
com a White martins 

Ressurgir Hospital Municipal Salles Netto RJ Estruturação Aperfeiçoamento 

Reagir Hospital da Piedade  RJ Estruturação Estruturação 

Recomeçar Hospital do Fundão Instituto de Pueri-
cultura Martagão Gesteira – IPPMG RJ

Estruturação Aperfeiçoamento 

Renovar Hospital Alcides Carneiro(Corrêas) RJ Estruturação Estruturação 

Reluzir Hospital  São Paulo (São Paulo) Iniciação Estruturação 

Recriar Hospital da Posse Hospital Geral de 
Nova Iguaçu RJ

Iniciação Iniciação 

Repartir Hospital Municipal Jesus RJ Iniciação Estruturação 

Reconstruir Hospital Municipal Raphael de Paula 
Souza RJ

Iniciação Iniciação 

Reinventar Hospital Municipal  Menino Jesus SP Iniciação Iniciação 

Retribuir Hospital Maternidade Carmela Dutra RJ Iniciação Estruturação 

Renascer Hospital Municipal da Lagoa RJ Maturidade Maturidade
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Gemini, que mais tarde ganhou o nome comercial 
de GásLocal, a primeira empresa de Gás Natural 
Liquefeito (GNL) do país. A área de Gás Natural, 
inclusive, contou com um dos maiores investimentos 
em 2005: US$ 65 milhões, distribuídos em diversas 
frentes: GNV, GNL e GNC. 

Esses recursos permitiram a expansão das duas 
fábricas de cilindros e uma de kits de conversão para 

veículos movidos a GNV; a inauguração das duas 
primeiras unidades de GNC (Gás Natural Compri-
mido) da empresa, localizadas em Minas Gerais e 
Espírito Santo; e o início da construção da GásLocal, 
que entrou em operação em agosto de 2006 e atende 
as regiões não abastecidas por gasodutos como o 
interior de São Paulo, o Sul de Minas, o Norte do 
Paraná, além de Goiás e Brasília.


