
 OBJETIVOS DO MILÊNIO 

Superar 
desafios 
Empresas mostram como é possível 
criar acessos à educação, gerar renda e, 
ainda, preservar o meio ambiente em 
parceria com outras instituições 

O índice de desemprego de 
jovens na faixa etária entre 

16 e 24 anos assusta. De acordo com 
estudo elaborado pelo economista da 
Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), Márcio Pochmann, na 
última década, de cada 100 jovens 
que ingressaram no mercado de tra
balho, apenas 45 encontraram uma 
ocupação. Levando em conta dados 
da Pesquisa Nacional por Amostras 
de Domicílios (Pnad-IBGE) que 
mostram que, em 2005, o número de 
jovens desempregados era quase 
107% maior do que o verificado em 
1995, percebe-se que as empresas, 
para atingirem alguns dos oito Obje
tivos do Milênio estipulados pela 
ONU, devem atuar junto a esse seg
mento da população. 

Investir na qualificação desse gru
po representa a criação de mais opor
tunidades no mercado de trabalho, o 
que pode significar cumprir dois dos 
objetivos: educação de qualidade 
para todos e acabar com a fome e a 
miséria. Isso porque, com mais chan
ces de encontrar um emprego, essas 
pessoas podem aumentar a renda 
mensal de suas famílias ou, em al
guns casos, sair da chamada linha da 
miséria (segundo dados do Ipea e do 
IBGE, havia, em 2002, 24 milhões 
de brasileiros miseráveis e 52,3 mi-

lhões de pobres). E por 
mais que o governo fe
deral tente cumprir a 
sua parte, por meio de 
programas como o 
Bolsa-Família, muito 
ainda há de se fazer. E 
a ajuda das empresas é 
sempre bem-vinda, 
ainda mais numa épo
ca em que temas como 
sustentabilidade e res
ponsabilidade social 
estão em voga. 

Mas, mais do que fa
zerem parte do discurso corporativo, 
esses conceitos devem estar atrela
dos à estratégia da organização. Isso 
é o que acontece na Basf, empresa 
do setor químico. "Dos quatro dire
cionamentos estratégicos da empre
sa, um deles trata de assegurar o de
senvolvimento sustentável", revela 
Wagner Brunini, diretor de RH para 
a América do Sul da Basf e integran
te do comitê de sustentabilidade da 
companhia, juntamente com execu
tivos de outras áreas. "Somos de vá
rias áreas e unidades de negócios jus
tamente para mostrar que o tema não 
deve se restringir, em termos de res
ponsabilidade, a apenas um departa
mento, mas a toda a empresa", com
plementa Brunini. 

Somente entre 2000 e 2005, a Basf 
destinou cerca de 11,8 milhões de 
reais para a manutenção de seus pro
gramas de responsabilidade social. 
Ações e projetos junto às comunida
des externas, citados no balanço so
cial 2005 da empresa, perfazem um 
total de investimentos que chega a 
4,2 milhões de reais, e se encaixam 
nos Objetivos do Milênio. Entre eles 
está o Projeto Crescer 

Iniciado em 1982, o programa é 
uma das primeiras iniciativas sociais 
da Basf, que, em 2006, investiu mais 
de 830 mil reais em sua realização. 
Neste ano, deverão ser investidos mais 
de 600 reais por integrante/mês. Ao 
todo serão 105 alunos, sendo 52 em 
Guaratinguetá e 53 em São Bernardo 



do Campo, ambas em São Paulo - em 
parceria com as prefeituras dessas ci
dades. "Criar e fomentar parcerias de
monstra que se trata de um dever de 
todos buscar soluções para esses pro
blemas", diz Brunini. E também é um 
dos Objetivos da ONU: todo mundo 
trabalhando pelo desenvolvimento. 

O programa visa ampliar as oportu
nidades de inserção no mercado de tra
balho de jovens, na faixa etária dos 16 
aos 18 anos (sendo flexibilizado para 
adolescentes com deficiência), prove
nientes de famílias com renda inferior 
a 2,5 salários mínimos. Até agora, já 
foram beneficiados 727 jovens que, 
desde o início do projeto, participaram 
de cursos profissionalizantes nas mais 
diversas áreas do conhecimento. 

Quem também investe em educa
ção é a Natura. Para uma empresa que 
tem como lema "bem estar bem", o 
acesso ao ensino demonstra que ter 
informação é a porta para muitos be
nefícios. "Por meio dela [educação], 
as pessoas podem acessar melhor, por 
exemplo, a rede de saúde. Além dis
so, criam-se mais oportunidades no 
mercado de trabalho e, conseqüente
mente, uma sociedade mais justa", 
explica Maria Lúcia Guardiã, geren
te de educação e sociedade da Natura. 

Além de promover o acesso dos 
empregados e de suas famílias à edu
cação formal, oferecendo bolsas que 
subsidiam cursos técnicos, universi
tários, supletivos e de idiomas, a 
Natura também aposta no programa 

Os objetivos 
e suas metas 

Confira os objetivos e metas 

estipulados pelas 

Nações Unidas inseridos nos 

programas da Basf e Natura: 

Erradicar a extrema 

pobreza e a fome 

Metas 

• Reduzir pela metade, entre 1990 

e 2015, a proporção da popula

ção com renda inferior a um dó

lar PPC por dia. 

• Reduzir pela metade, entre 1990 

e 2015, a proporção da popula

ção que sofre de fome. 

Atingir o ensino básico universal 

Metas 

• Garantir que, até 2015, todas as 

crianças, de ambos os sexos, ter

minem um ciclo completo de en

sino básico. 

Garantir a 

sustentabilidade ambiental 

Metas 

• Integrar os princípios do desenvol

vimento sustentável nas políticas 

e programas nacionais e reverter 

a perda de recursos ambientais. 

• Reduzir pela metade, até 2015, 

a proporção da população sem 

acesso permanente e sustentá

vel a água potável segura. 

• Até 2020, ter alcançado uma 

melhora significativa nas vidas de 

pelo menos 100 milhões de ha

bitantes de bairros degradados. 

Estabelecer uma Parceria 

Mundial para o Desenvolvimento 

Metas 

• Avançar no desenvolvimento de 

um sistema comercial e financei-



ro aberto, baseado em regras, 

previsível e não discriminatório. 

• Atender as necessidades espe

ciais dos países menos desen

volvidos Inclui: um regime isen

to de direitos e não sujeito a 

quotas para as exportações dos 

países menos desenvolvidos; 

um programa reforçado de re

dução da dívida dos países po

bres muito endividados (PPME) 

e anulação da dívida bilateral 

oficial; e uma ajuda pública para 

o desenvolvimento mais gene

rosa aos países empenhados na 

luta contra a pobreza. 

• Atender às necessidades espe

ciais dos países sem acesso ao 

mar e dos pequenos Estados in

sulares em desenvolvimento 

(mediante o Programa de Ação 

para o Desenvolvimento Susten

tável dos Pequenos Estados In

sulares em Desenvolvimento e 

as conclusões da vigésima se

gunda sessão extraordinária da 

Assembléia Geral). 

• Tratar globalmente o problema 

da dívida dos países em desen

volvimento, mediante medidas 

nacionais e internacionais de 

modo a tornar a sua dívida sus

tentável a longo prazo. 

• Em cooperação com os países 

em desenvolvimento, formular e 

executar estratégias que permi

tam que os jovens obtenham um 

trabalho digno e produtivo. 

• Em cooperação com as empre

sas farmacêuticas, proporcionar 

o acesso a medicamentos essen

ciais a preços acessíveis, nos paí

ses em vias de desenvolvimento. 

• Em cooperação com o setor pri

vado, tornar acessíveis os bene

fícios das novas tecnologias, em 

especial das tecnologias de in

formação e de comunicações. 

Crer para Ver, voltado para jovens e 
adultos, junto à comunidade externa 
- e conta com o apoio de suas con
sultoras para isso. 

Depois de passarem por um pro
cesso de conscientização, elas iden
tificam esses potenciais alunos e os 
orientam a se matricular em escolas 
que dispõem de programas de edu
cação para jovens e adultos (EJA). 
"Esse trabalho é facilitado pelo fato 
de nossas consultoras irem até as ca
sas de suas clientes. Isso permite essa 
identificação", comenta Maria Lúcia. 

Por meio de uma parceria com o 
Ministério da Educação, a Natura man
tém uma lista com as escolas da rede 
pública que oferecem EJA. Basta a 
consultora, por meio de uma central de 
atendimento ou via internet, fornecer 
o CEP do interessado em voltar a estu
dar que rapidamente recebe o endere
ço da instituição de ensino mais próxi
ma. E caso não exista nenhuma escola 
por perto, mais uma vez entra em cena 
a força do voluntariado das consulto
ras. "Em alguns casos, chegamos até a 
solicitar a abertura de alguns desses 
cursos em algumas localidades", lem
bra a gerente. "E tivemos sucesso." 

Permitir o acesso à educação por si 
só não basta. É preciso, também, ga
rantir ou contribuir para a melhoria da 
qualidade de ensino. Nesse caso, a 
Natura tem oferecido às escolas, em 
que estão matriculados os jovens por 
meio de suas consultoras, um acervo 
de 50 livros voltados especificamente 
para esse público. "Consultamos enti
dades como o Cenpec [Centro de Es
tudos e Pesquisas em Educação, Cul
tura eAção Comunitária] e programas 
como o Alfabetização Solidária e o 
Ação Educativa, entre outros, para se
lecionarmos esses livros", lembra Ma
ria Lúcia. Juntamente com esse mate
rial, os professores dessas escolas re
cebem, também, um manual para me
lhor aproveitá-los em aula e cada livro 

possui duas sugestões de atividades. 
Já a Basf mantém o programa Rea

ção, focado na melhoria do ensino e 
da aprendizagem de ciências. Reali
zado em parceria com o Instituto de 
Química da Universidade de São 
Paulo e a Fundação Espaço Eco, com 
apoio da Prefeitura Municipal de 
Guaratinguetá, o projeto consiste na 
capacitação de professores sobre os 
princípios básicos da ciência, que são 
trabalhados com atividades simples 
e no acompanhamento dos resulta
dos obtidos em sala de aula, por meio 
de relatórios periódicos. O programa 
está beneficiando cerca de 500 edu
cadores e 10 mil estudantes - desde 
a educação infantil (creche) até a 8a 

série do ensino fundamental. 
Tema integrante da disciplina de 

ciências, o meio ambiente também 
merece atenção por parte da Basf. 
Uma das formas encontradas para 
minimizar o problema do lixo, em 
especial o acúmulo de garrafas PET 
na natureza, a empresa mantém uma 
parceria com catadores de lixo que 
fornecem esse material para serem 
reutilizados como matéria-prima na 
produção de resinas para tintas. Além 
de gerar renda para essas pessoas, o 
programa contribui para a redução de 
um material que pode provocar forte 
impacto ambiental com tempo mé
dio de decomposição estimado em 
centenas de anos, caso seja disposto 
de forma inadequada. 

Ainda na área ambiental, a Basf 
mantém um projeto na área de uso sus
tentável de recursos naturais, que or
ganiza o plantio de mudas de espécies 
nativas para a recuperação de mata 
ciliar do Rio Paraíba do Sul, em parce
ria com a Prefeitura de Guaratinguetá 
e com o Ibama. A mata ciliar funciona 
como refúgio para a fauna nativa, pro
tege a região contra a erosão e contri
bui para a manutenção da quantidade 
e qualidade das águas do rio. 
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