
ESPECIAL

Os mais.
conscientes
Confira o resumo dos cases vencedores na sexta edição

do Prêmio Marketing Best de Responsabilidade Social

Cada vez mais aumenta o grupo de empresas brasileiras interessadas em

contribuir para ações voltadas à preservação do meio ambiente e à redução

das desigualdades de distribuição de renda no país. Conceitos como sus-

tentabilidade e inclusão social já passam a integrar o vocabulário diário dos

executivos nas grandes corporações. Os consumidores, por sua vez, come-

çam a identificar essas iniciativas socialmente responsáveis.

O que ainda falta, de acordo com os integrantes do júri da sexta edição do

Prêmio Marketing Best de Responsabilidade Social, liderado pelo pre-

sidente do grupo De Simoni, João De Simoni Soderini Ferracciú, é

uma maior divulgação dos projetos, possibilitando mais partici-

pação da sociedade civil. Não é o caso das 13 empresas e enti-

dades vitoriosas desta que já pode ser considerada uma sólida

premiação dedicada ao terceiro setor. Exemplos como os 11 pro-

jetos vencedores da Petrobras ou os três da Associação Viva e

Deixe Viver refletem a disposição dos executivos da estatal e

da organização não-governamental em dar transparência aos

resultados obtidos pela aplicação de recursos em iniciativas

ecológicas e sociais.

Além de De Simoni, fizeram parte da comissão julgadora:

Francisco Alberto Madia de Souza, presidente do MadiaMun-

doMarketing; Francisco Gracioso, presidente do conselho da

Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM); Milton

Mira de Assumpção Filho, presidente da M.Books do Brasil Editora; e Jomar

Pereira da Silva, jornalista e presidente da Associação Latino-Americana de

Agências de Publicidade (Alap).

Representantes de todos os premiados participarão da solenidade de entre-

ga dos troféus, prevista para o começo do próximo mês. O Prêmio Marketing

Best Responsabilidade Social é uma realização da Editora Referência

em parceria com a Madia Marketing School. Nas próximas 25 páginas flj

você acompanha detalhes de cada case vencedor.
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ASSOCIAÇÃO VIVA E DEIXE VIVER

CASE - A Foto da História - Felicidade

Futuro feliz

Entidade desenvolve projeto para

mostrar à sociedade como crianças e

adolescentes hospitalizados encaram

a felicidade

Objetivo
Com o objetivo de promover a causa da

entidade - que tem como missão promo-

ver o entretenimento, cultura e informa-

ção educacional de crianças internadas

em hospitais -, a iniciativa previa a

produção de um livro fotográfico e a

realização de uma exposição itine-

rante pelo país. A idéia foi impactar

pessoas ligadas à causa da humani-

zação da saúde, além de educadores,

pedagogos e o público formador de opinião.

Plano
Foi preciso sensibilizar 17 crian-

ças atendidas pela entidade du-

rante o período de maio de 2005

a fevereiro de 2006 para que

essas fossem estimuladas a ex-

pressar em desenhos a profissão

que gostariam de abraçar, num

exercício chamado de Visão do

Futuro, cujo tema era a felicidade.

Esse material deu origem a 3 mil

exemplares do livro e painéis para

a exposição.

Exposição e livro so-
bre o que é felicida-
de reúnem imagens
e depoimentos de
crianças e adolescen-
tes que vivenciaram a
experiência de esta-
rem hospitalizados

quais contadores de histórias treinados por

fotógrafos profissionais contaram suas his-

tórias às crianças abordando sempre o tema

escolhido: a felicidade. Em seguida, munidas

de máquinas fotográficas, as crianças de-

monstraram, por meio de fotografias, o que

a felicidade representa para elas.

Fotos e depoimentos dos parti-

cipantes foram selecionados por

uma comissãojulgadora e utiliza-

dos na produção de painéis para

a exposição e no livro "A Foto da

História - Felicidade".

Execução
Foram realizadas oficinas dentro de hospitais, nas

Resultado
O projeto teve boa exposição na

mídia, com a veiculação de cinco

matérias nr internet, sete notas e

três anúncios na mídia impressa.

Por meio da mídia espontânea conquistada, o projeto

gerou novas oportunidades para o trabalho realizado

pela associação. *»
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CASE - Coleção "A Melhor História"

ASSOCIAÇÃO VI VA E DEIXE VIVER

Incentivo
à leitura

Instituto lança uma série de livros

para estimular o hábito da leitura

entre jovens brasileiros

Objetivo
Criar e editar livros infantis para serem distribu-

ídos a cr ianças e adolescentes em hospitais, as-

sim como disseminá-los na sociedade. A Associa-

ção Viva e Deixe Viver resolveu criar a coleção "A

melhor história" com o intuito

de transformar a internação

hospitalar desse público em

um momento mais alegre e

agradável, além de incentivar

a imaginação e a leitura, já

que no Brasil são comuns pro-

blemas como o analfabetismo

funcional.

Plano
A coleção é composta por seis

livros, que foram escritos por

criadores de histórias voluntá-

rios, que doaram à associação os

direitos autorais dos mesmos. Foram editados 10 mil

exemplares de cada título, num total de 60 mil livros. A

idéia foi distribuir a coleção em livrarias especializadas

e reverter a renda obtida com a venda para o desen-

volvimento e manutenção dos demais projetos da enti-

dade, como a criação de bibliotecas infanto-juvenis em

hospitais de todo o país.

Execução
Um plano de marketing foi desenvolvido para promo-

ver a divulgação do lançamento, como assessoria de

imprensa, site, oficinas de voluntários da associação

e ações de e-mail marketing. O projeto foi executado

por meio de uma parceria com

o Instituto. Unilever e o Minis-

tério da Cultura, além do apoio

da Votorantim Papel e Celulose,

Instituto Itaú Cultural e Livraria

Cultura.

Resultado
O principal resultado desse pro-

jeto foi a ação de incentivo à

leitura, que por meio da iniciati-

va de "contar histórias" mostrou

o universo da leitura aos jovens

leitores. A grande maioria dos li-

vros já foi distribuída, sendo que

39% foi destinada à missão da associação, tendo sido

entregues aos hospitais parceiros, afiliadas do Viva e

Deixe Viver e a cada contador de história. Além da vi-

sibilidade alcançada na imprensa, o programa possibi-

litou a criação do selo "Edições Viva e Deixe Viver" e o

fortalecimento da imagem da entidade na produção

de conteúdos literários. €>
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ASSOCIAÇÃO VIVA E DEIXE VIVER

CASE - Projeto Rota do Chef

Prato
saboroso
Entidade desenvolve projeto para

mostrar à sociedade como crianças

e adolescentes hospitalizados

encaram a felicidade

Objetivo
Levantar fundos que permitam a sustentabilidade

da Associação Viva e Deixe Viver e a manutenção

dos trabalhos de voluntariado na saúde, assim

como a produção de novos projetos da entidade

que dependem de apoio

financeiro. Outra meta foi

gerar a divulgação dos pro-

jetos da entidade, sensibili-

zando novos simpatizantes

para a causa.

Plano
Rota do Chef foi pensado

de modo a envolver a so-

ciedade como um todo em

uma ação social. Uma rede

de restaurantes deveria ser

montada para promover a

iniciativa. Um prato perso-

nalizado foi desenvolvido para cada restaurante e

toda vez que um cliente do restaurante parceiro es-

colhesse a sugestão do chef era informado de que

estava contribuindo para a Associação Viva e Deixe

Viver e que, ao final da refeição, receberia um prato

ilustrado pela entidade.

Execução
Cada um deles tem um prato personalizado, estampado

com um dos desenhos infantis e sua respectiva logo-

marca. Assim, o cliente que percorre todos os restau-

rantes, completa sua coleção de seis pratos ilustrados.

Os estabelecimentos repassam à en-

tidade o valor de R$ 15 por refeição

vendida. Em um primeiro momento,

seis restaurantes foram incluídos no

projeto. Todos tinham em comum

o direcionamento ao público das

classes média e alta, o que facilitou

a adequação da comunicação.

Resultado
Ao todo, a ação arrecadou R$51 mil,

valor que viabilizou a realização de

inúmeras atividades da associação,

como a compra de livros. O projeto

também viabilizou um maior co-

nhecimento do trabalho da entidade por parte da so-

ciedade, o que gerou mais interesse pelo voluntariado e

a aproximação com causas sociais e com realidade das

crianças hospitalizadas. O bom resultado obtido com

a Rota do Chef fez a entidade pensar em replicar essa

experiência em suas afiliadas pelo Brasil. *»

62 marketing j u l h o 2007



CASE - Pé Quente Bradesco

SOS Mata Atlântica

Em benefício
do ecossistema

Projeto gera o plantio de 15 milhões

de mudas de árvores nativas na Mata

Atlântica, cobrindo 7,7 mil hectares

Objetivo
Por ser a maior empresa de capitalização do país, a

Bradesco Capitalização mostra uma constante preo-

cupação em superar metas, sustentar uma ascensão

frente à concorrência e elevar seu nível de desempe-

nho e reconhecimento entre seus clientes. A empresa

viu que ainda havia espaço a ser preenchido com a

oferta de produtos de apelo po-

pular e entendeu que a associa-

ção de seu produto com ações de

uma entidade idônea poderia ser

o caminho para a expansão dos

negócios e aumento na perfor-

mance da receita de prêmios.

Plano
A empresa é executora de uma

rigorosa política de responsabi-

lidade socioambiental. Assim, a

Bradesco Capitalização definiu

como estratégia de marketing

social a abertura de novos ho-

rizontes de negócios, tendo como uma das metas

o equilíbrio do ecossistema. A empresa iniciou, em

2004, uma nova linha de produtos de capitalização

dentro da série Pé Quente Bradesco, focada inicial-

mente na preservação e recuperação da Mata Atlân-

tica. Surgia, em março de 2004, o Pé Quente Bradesco

SOS Mata Atlântica.

Execução
O suporte no lançamento do projeto ficou restrito, de

início, aos sites do Banco Bradesco e Bradesco Capitali-

zação. Após junho de 2004 iniciou-se a venda por meio

das agências da instituição e nos postos de atendimento

bancário, supridos com material promocional cujo tema

era Pé Quente Bradesco SOS Mata Atlântica. Você Con-

corre a Prêmios e Ajuda a Reflores-

tara Mata Atlântica. Invista na Na-

tureza. Considerando o sucesso do

projeto foram lançados em 2006

dois títulos derivados - Pé Quente

Bradesco SOS Mata Atlântica 300

e Pé Quente Bradesco SOS Mata

Atlântica Empresarial.

Resultado
Os resultados começaram a apare-

cera partir de junho de 2004, quan-

do foi iniciada a comercialização

do Pé Quente Bradesco SOS Mata

Atlântica ern larga escala. Metas de

vendas foram superadas sucessivamente e a inclusão dos

dois títulos derivados contribuiu para que se alcançasse,

até o momento, a venda de 1,5 milhão de títulos da série

Pé Quente Bradesco. Isso garantiu o repasse de recursos

para a entidade, que permitiu o plantio de 15 milhões de

mudas de árvores, 800 projetos de reflorestamento, bene-

ficiando cerca de 250 municípios em 12 estados. W
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CASE - A Casa do Trabalhador

Novo lar

Projeto social oferece aos funcionários

do Brasil & Movimento a possibilidade

de realizar o sonho da casa própria

Objetivo
Idealizado pela equipe da fábrica de Manaus da Brasil

& Movimento, o projeto Casa do Trabalhador entrou

em operação em 2005, com o objetivo de construir

(plano A} ou reformar (plano Bi moradias destinadas

aos funcionários da empresa especializada na produ-

ção de bicicletas e motocicletas

da marca Sundown. A idéia foi

oferecer aos funcionários a pos-

sibilidade de conquistar o sonho

da casa própria.

Plano
Em uma primeira etapa, a Brasil

& Movimento investiu R$ 200 mil

para beneficiar 2 mil pessoas. O

primeiro imóvel construído inte-

gralmente por meio do projeto

Casa do Trabalhador beneficiou

o funcionário mais antigo da

empresa em Manaus: Androgildo Xavier de Carvalho,

que há 11 anos e meio atua na linha de montagem de

bicicletas.

Execução
A iniciativa conta com duas linhas de atuação. No plano

O trabalho social
de maior destaque
dentro da empresa
alcançou imenso
sucesso entre os fun-
cionários por alterar
a vida de cada um
dos envolvidos de
forma perene

A, a empresa verifica a legitimidade do terreno, forne-

ce a mão-de-obra e parte do material para a constru-

ção da casa. Já no piano B um orçamento da reforma

da casa é feito pela Brasil & Movimento, que garante

a mão-de-obra e o financiamen-

to do material a ser utilizado no

projeto. Em ambos os casos, a em-

presa conta com vários parceiros,

como Eurosono, Cristal, Terra Cor,

Tapiri, Granite, Aquarella, MS Ca-

sas e Florense, entre outros.

Resultado
O projeto impactou todos os fun-

cionários da empresa, visto que

a mudança na situação de vida e

no nível social foi profunda para

os contemplados pelo programa.

Para a Sundown, o resultado foi um maior compro-

metimento dos funcionários com a empresa e, conse-

qüentemente, o crescimento da produtividade, atin-

gindo assim as metas de produção e um aumento no

padrão de qualidade. Além disso, o projeto conquistou

o prêmio Sodexho Vida Profissional. «w

marketing j u l h o 2 0 0 7



CANAL KIDS

CASE - Pintando Um Mundo Melhor

Arte social

Site infantil utiliza

pinturas do artista

Gustavo Rosa para

estimular as

crianças a pensar

na sustentabilidade

do planeta

Objetivo
Acreditando que as crianças de hoje são os herdei-

ros do mundo de amanhã, o Canal Kids desenvolveu

o Pintando um Mundo Melhor, um site que une arte

ã questão da sustentabilidade. A idéia desse projeto

- que conta com a parceria do pintor Gustavo Rosa e

com apoio do Ensina Brasil, da Unesco, da Unicef e do

Ministério da Cultura - é utilizar

a arte para expressar, divulgar e

perdurar a preocupação com o

planeta.

Plano
Criação de um site totalmente in-

terativo com brincadeiras, jogos e

leitura dinâmica de texto, direcio-

nado a crianças de 4 a 11 anos. O

projeto foi inserido no endereço

virtual do Canal Kids, o maior por-

tal infantil gratuito e em língua portuguesa do país. A

fidelidade dos visitantes deveria ser conquistada por

meio de concursos e premiações em que só poderiam

participar, gratuitamente, os associados do Canal Kids

Club. A parceria com o renomado pintor brasileiro ga-

rantiu a identidade visual lúdica do projeto.

Considerando que as
crianças de hoje são
as herdeiras de nos-
so incerto amanhã,
o Canal Kids busca
com esse projeto
plantar as sementes
de um futuro melhor

Execução
As obras de Gustavo Rosa serviram para o desenvolvi-

mento de brincadeiras como quebra-cabeças e ligue os

pontos. As pinturas também foram simplificadas em con-

tornos para a brincadeira Imprima e Pinte. Colorindo os

desenhos, a criança pode exercer sua criatividade e a von-

tade de melhorar o mundo. Entre as promoções criadas

para fidelizar o público infantil está

um concurso que recebe desenhos

de crianças, via e-mail ou correio. A

cada mês, vencedores são premia-

dos com produtos personalizados

do Pintando um Mundo Melhor.

Resultado
Lançado em janeiro de 2007, o site já

conta com uma audiência média de

20 mil visitas por dia, 2 milhões de

page views por mês, com um tempo

de permanência de 25 minutos em média por internauta. A

estratégia de fidelização também atingiu resultados expres-

sivos, promovendo o cadastramento de 5 mil associados no

Canal Kids Club. Apenas o concurso Pinte um Mundo Me-

lhor recebe em média 800 desenhos por mês e já distribuiu

prêmios para crianças de oito estados brasileiros. W
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CASE - Papai Noel Existe

Presente
de Natal
Grupo EcoRodovias conta com a

ajuda do Papai. Noel para fazer mais

de 3 mil crianças carentes felizes

Objetivo
Proporcionar momentos de alegria e felicidade a

crianças carentes. Criado pela agência White, o pro-

jeto da EcoRodovias atendeu 3 mil crianças de baixo

poder aquisitivo em São Paulo, Paraná e Rio Grande

do Sul, onde atua o Grupo EcoRodovias, que contro-

la as concessionárias Ecovias, Ecosul e Ecopátio Lo-

gística. A idéia foi demonstrar a

seus colaboradores, parceiros e

amigos o verdadeiro sentido do

Natal.

Plano
Visitas técnicas foram realizadas

em 17 instituições beneficia-

das para se detalhar a ação aos

educadores e deixar a cartinha

endereçada ao Papai Noel. Cada

criança deveria escrever sua

mensagem e fazer seu pedido ao

"Bom Velhinho". Na outra ponta,

a empresa preparou uma carta-

resposta que deveria ser preen-

chida e enviada às crianças par-

ticipantes por funcionários, parceiros e colaboradores

da EcoRodovias.

Execução
Para participar, a pessoa era orientada a acessar o site

A grande magia des-
ta ação estava no
fato de que cada um
que respondeu à car-
tinha fez o papel do
"Bom Velhinho", ex-
pressando sua men-
sagem de Natal a
quem tanto precisa e
da forma que melhor
encontrou para se
expressar

www.papainoelexiste.com. Ao entrar no sistema, já

encontrava um campo para a inserção do número-

código da carta para respondê-la de forma persona-

lizada a cada criança. A sustentação dessa campanha

social foi feita por meio de 3 mil folders, 3 mil cartões,

3,5 mil papéis de carta com envelope, 200 cartazes,

150 camisetas e 3.019 cartas que foram enviadas ao

Papai Noel por crianças de 17

instituições.

Resultado
O envolvimento e a alegria em

participar da ação beneficen-

te foi contagiante em todas as

unidades da EcoRodovias, já que

todos puderam responder às car-

tas das crianças via e-mail. Ao

todo, a empresa distribuiu 1.082

bonecas, 765 carrinhos, 588 jo-

gos e 584 bolas para as crianças

carentes que participaram da ini-

ciativa. A entrega dos presentes

foi marcada por uma festa em

cada uma das instituições parti-

cipantes, durante o mês de dezembro. No evento, vo-

luntários da EcoRodovias vestiram camiseta vermelha

com a identificação de "ajudante do Papai Noel", o

que gerou um envolvimento ainda maior do público

interno da empresa. <*
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ESPM

CASE - Desenvolvimento do mercado como premissa para
o desenvolvimento social - um case de 55 anos

Lição
de casa
Instituição, fundada em 1951, conta

há se/s anos com seu braço social,

que incentiva alunos, professores

e funcionários a formarem uma

sociedade mais justa

Objetivo
Até os anos 50, as principais tecnologias aplicadas nas

estratégias de marketing vinham de profissionais es-

trangeiros trazidos ao Brasil por multinacionais. Falta-

va conhecimento acadêmico, que foi instaurado com

a fundação da então Escola Superior de Propaganda

de São Paulo - hoje Escola Superior de Propaganda

e Marketing - , em 1951, por

Rodolfo Lima Martensen e Pie-

tro Maria Bardi. Há seis anos, os

professores Ismael Rocha e Car-

los Frederico Lúcio implantaram

a ESPM Social, baseada em preo-

cupações da instituição desde os

seus primórdios.

Plano
Com a implantação da ESPM

Social, em 2001, começou a ser

posta em prática a ampliação das atividades relacio-

nadas ao terceiro setor. A essência do plano da área

é nutrir em todos a vontade de participar e de deixar

uma contribuição para uma sociedade mais justa.

Por meio do trabalho voluntário, os estudantes se

mobilizam e tornam-se cidadãos mais atuantes. Vá-

rias ações de envolvimento dos alunos e professores

com as comunidades carentes e projetos de inclusão

social são implementadas em São Paulo, Rio de Ja-

neiro e Porto Alegre.

Projeto Especial de
Capacitação, exis-
tente desde 2006, já
contratou 43 profis-
sionais deficientes
para atuarem na
instituição

Execução
O ano de 2006 foi marcante nessa trajetória. A escola

participou do Dia de Fazer a Diferença. A contribuição

da ESPM foi arrecadar livros para a Escola Estadual La-

sar Segall, em São Paulo, e obteve 2,5 mil unidades.

Grupos de alunos também participaram de estações

de reciclagem mantida pela Unilever e pelo Grupo Pão

de Açúcar. Também foram viabi-

lizados projetos em Porto Alegre,

como uma parceria com a Central

Única de Favelas, e no Rio, onde

junto com a Abaquar foi desen-

volvido um plano para jovens ca-

rentes virarem guias turísticos da

cidade.

Resultado
O êxito da ESPM nesses quase

56 anos de atividades é sua ex-

celência na formação de profissionais. Perto de 90%

dos alunos formados em administração de empresas

pela instituição no primeiro semestre de 2006 são

considerados ativos, índice alto também para a área

de comunicação social, que chega aos 80°/o. As expe-

riências voluntárias tornam essas pessoas mais com-

prometidas com a cidadania. A ESPM Social exerce

essa influência para ajudar o próximo. O exemplo

vem de casa, com o Projeto Especial de Capacitação

da instituição. <*
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FUNDAÇÃO NESTLÉ BRASIL

CASE - Programa Nutrir

Alimentação
saudável
Companhia dissemina conceitos de

nutrição e aumenta a qualidade de

vida da população de baixa renda

Objetivo
A Nestlé acredita que uma boa nutrição é a chave

para reduzir a pobreza e alavancar o desenvolvi-

mento da população. Utilizando seu conhecimento

de nutrição, saúde e bem-estar, a empresa criou o

seu maior programa de responsabilidade social, o

Nutrir. O programa ensina as

pessoas de baixo poder aquisiti-

vo a se alimentar corretamente,

além de transmitir conceitos de

saúde, higiene e aproveitamen-

to máximo dos alimentos, de

forma que todos criem hábitos

saudáveis e obtenham a melhor

nutrição a partir dos recursos

disponíveis.

Plano
Estabelecidas anualmente, as

metas estão sempre pautadas em três estratégias:

compartilhar com as comunidades conhecimentos

sobre nutrição; e oferecer ferramentas para amparar

decisões alimentares e contribuir para a obtenção de

uma alimentação mais saudável e de baixo custo. O

plano está direcionado a crianças e adolescentes em

situação socioeconômica desfavorável, beneficiando

suas famílias e toda a comunidade.

Educar para a pro-
moção de uma efeti-
va mudança de há-
bitos alimentares, de
saúde e de qualidade
de vida é o desafio
do Programa Nutrir

Execução
Uma equipe de oito profissionais ministra as capacitações

dos educadores e das comunidades. O programa é exe-

cutado por meio de quatro grandes ações: voluntariado

- voluntários desenvolvem todos os conceitos do progra-

ma Nutrir por meio das Folias Culinárias; capacitação de

escolas públicas por meio de cursos

destinados aos educadores; cozinhas

comunitárias dentro do conceito de

aproveitamento integral dos alimen-

tos para a comunidade e áreas vizi-

nhas; e disseminação de tecnologia

por meio da publicação de livros,

como o Cardápio de Soluções.

Resultado
Desde a implantação do programa

já foram beneficiados 668.900 jo-

vens e crianças, em 2.363 institui-

ções e escolas, além da capacitação de 6.452 profissionais

em 50 municípios de oito estados brasileiros. O progra-

ma também promoveu: mudança no perfil nutricional

de crianças e adolescentes; resgate da auto-estima de

muitas famílias; aumento da consciência nas escolas

sobre a importância do comer saudável; constituição ou

retomada de hortas comunitárias nas entidades; e diver-

sificação alimentar no cardápio das entidades. <h>
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FUNDAÇÃO PEIRÓPOLIS

CASE - Harambê - Comunidade Biossocial

Em busca da
dignidade

Realização da Fundação Peirópo-

lis, Instituto Harambê, na região de

Uberaba (MC), defende o envelheci-

mento com dignidade

Objetivo
O Harambê é uma realização da Fundação Peirópolis,

que trabalha com valores para dignificar o ser hu-

mano, como amor, a não violência, a ação correta, a

verdade e a paz. Está instalado em uma fazenda em

Peirópolis (Uberaba - MG). As pessoas que trabalham

para viabilizar o projeto o fazem por idealismo, sem

qualquer finalidade de lucro. É

uma comunidade auto-suficien-

te para o ser humano envelhecer

com dignidade, por meio de ativi-

dades produtivas e de lazer, saúde

e contato com a natureza, tudo

em uma estrutura confortável e

adequada.

Plano
Os moradores do instituto, com

idade acima de 55 anos, chama-

dos de harambenhos, são os en-

carregados de administrá-io com

o objetivo comum de propiciar uma boa convivência e

melhorar a qualidade de vida, com atenção especial à

saúde e ao bem-estar dos companheiros. A filosofia do

Harambê é que o ser humano, para evitar problemas

com o envelhecimento, deve continuar ativo. O traba-

lho que proporciona prazer é urna forma de terapia.

Por isso foram programadas dezenas de atividades que

o morador pode escolher, desde rurais até urbanas.

O horto de plan-
tas medicinais do
Harambê, livre de
agrotóxicos e adubos
químicos, é consi-
derado o local com
maior variedade de
ervas do país

Objetivo
O dia-a-dia do Harambê conta com atividades volta-

das para os cuidados com a saúde. Caminhadas pelos

bosques, fisioterapia, terapias alternativas e atividades

no clube. Todas as refeições são feitas no restaurante

comunitário, possibilitando urna maior integração e

convivência entre os moradores. As atividades produ-

tivas são desenvolvidas nas áreas

de escolha do morador: artesana-

to, cultivo de hortaliças, pescaria,

entre outras.

Resultado
Hoje o Harambê proporciona o

bem-estar da sua comunidade

por meio de uma grande estru-

tura. Ela é composta por uma

pousada formada por diversas

casas, um centro de atendimento

médico interligado diretamente

com cada casa, com assistência

24 horas, laboratório de fitoterápicos para produção

de medicamentos, chás e produtos orgânicos jun-

tamente com a Fundação Oswaldo Cruz e um horto

de plantas medicinais. Além disso, ainda conta com

piscina, bosque natural com cerca de 80 mil metros

quadrados, estufa para produção de mudas (com

capacidade para produção de 50 mil mudas/ano),

entre outros. *>
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GSI BRASIL

CASE - Programa de capacitação de pessoas com necessidades

especiais - Deficiência mental leve e limítrofe

Além dos
limites
Entidade sem fins lucrativos imple-

mento projeto de desenvolvimento

de aptidões para trabalho adminis-

trativo e em redes varejistas

Objetivo
O programa visa proporcionar a qualificação pro-

fissional e o acesso ao mercado de trabalho para os

jovens incluídos no Programa de Capacitação de Pes-

soas com Necessidades Especiais - Deficiência Mental

Leve e Limítrofe da Associação

Brasileira de Automação, da

GS1 Brasil, entidade sem fins

lucrativos com sede em São

Paulo (SP). Além disso, tem

como finalidade promover o

desenvolvimento pessoal de

cada um dos participantes

para que eles sejam percebi-

dos como pessoas ativas na

sociedade.

Todos os envolvidos no
programa sentem-se
fortalecidos a cada eta-
pa vencida, com a certe-
za de que as mudanças
estão ocorrendo e que
passos significativos
estão sendo dados para
um mundo melhor

Execução
Criado em 2001 dentro da Célula de Competência "De

Mãos Dadas", o programa tem como base o oferecimen-

to de cursos que possibilitem a independência econô-

mica, participação social e o resgate da cidadania dos

participantes. Com aulas que

se estendem por um período de

três meses, os portadores de de-

ficiência mental leve e limítrofe

aprendem técnicas nas áreas

de formação de práticas admi-

nistrativas e de varejo. Aulas de

informática e prática de ativi-

dades de mensageiros internos

completam o organograma.

Plano
Por meio do treinamento, os

portadores de necessidades especiais conquistam

uma socialização, refletida beneficamente para a

família deles e para a comunidade como um todo.

Isso é possive l corn aulas de comunicação ora l e

escrita, raciocínio lógico, associação da linguagem

verbal e não verbal, exercícios de conversação,

cálculo matemático e também pela realização de

debates em grupo sobre ternas da atualidade. As

turmas são formadas principalmente por alunos de

baixa renda.

Resultados
Um levantamento recente fei-

to pela GS1 Brasil mostrou que

todos os 50 profissionais capacitados pelo programa

estão contratados pelo regime da CLT, garantindo a

eles o direito integral dos benefícios trabalhistas ofere-

cidos pela empresa. A maioria já ultrapassou o período

de experiência e permanece na função para a qual foi

contratada. Os empregadores, por sua vez, acompa-

nhando de perto o trabalho executado pelos profis-

sionais com necessidades especiais, avaliam positiva-

mente seu desempenho. Até o momento, 67 pessoas

concluíram os cursos de profissionalização.
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INSTITUTO KARINHA DE CRIANÇA

CASE - Dignidade e Oportunidade para os Menos Favorecidos

Exercício
de cidadania
Projeto de organização não-govemamen-

taljá beneficiou 500 crianças e adoles-

centes das classes baixas na cidade de

Cruzeiro, no interior de São Paulo

Objetivo
Com seis anos de existência, comemorados em de-

zembro de 2006, o Instituto Karinha de Criança, que

tem na presidência de honra a criadora e gestora da

Campanha Nacional de Combate à Exploração Se-

xual Infanto-Juvenil, Ana Karin Fraguglia Quental,

se consolida como uma entidade voltada a garantir

a evolução de crianças e jovens

residentes na cidade paulista de

Cruzeiro, por meio da permanên-

cia deles na escola e em cursos

de formação profissional. A enti-

dade tem ainda a função de pro-

mover a cidadania às gerações

do futuro.

Plono
Alunos matriculados em esco-

las da rede pública de ensino

do município, entre 7 e 21 anos,

são atendidos pelo instituto em

atividades complementares à

educação formal, como a realização de eventos cultu-

rais, recreativos e esportivos e a oferta de cursos para

iniciação ao mercado de trabalho. A idéia é contribuir

para o desenvolvimento individual do beneficiado com

a formação de consciência crítica em relação à reali-

dade social.

As famílias benefi-
ciadas conquistam
a tranqüilidade por
não terem mais seus
filhos à mercê dos
fatores que pode-
riam levá-los à mar-
ginalização, como
o uso e o tráfico de
drogas e o trabalho
infantil

Execução
Assistentes sociais de Cruzeiro fazem uma triagem

em todos os bairros para identificar as crianças e os

adolescentes que mais precisam de ajuda, tendo'como

critério básico renda familiar e inclusão na sociedade.

Em um galpão de 700 metros quadrados, na região

central do município, cerca de cem beneficiados são

atendidos por ano. O local é utili-

zado para o oferecimento de aulas

de informática, inglês, espanhol,

música, teatro, capoeira, literatura

e artesanato, além de atividades

de reforço escolar e realização de

práticas esportivas.

Resultados
Desde a sua fundação, o instituto

já recebeu mais de 500 crianças

e adolescentes em situação de

risco social. Para os beneficiados

houve uma melhora significativa

em diversos aspectos, como no

desempenho escolar e no relacionamento com ou-

tras pessoas da sociedade. Ao atender a população

das classes menos favorecidas economicamente com

ações complementares à educação formal, propicia

a desejada inclusão social, exercício pleno de cida-

dania. *•
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PETROBRAS

CASE - Centro de Integração do Comperj

Formação
qualificada
Parceria com prefeituras possibilita im-

plantação de projeto de capacitação de

profissionais em bases competitivas e

sustentáveis

Objetivo
Com a perspectiva de obter mão-de-obra treinada e

qualificada, dando a oportunidade de desenvolvimento

pessoal aos indivíduos que moram nas regiões próximas

ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj),

a Petrobras investiu na criação de centros de integração.

Tal iniciativa faz parte do Programa de Mobilização da In-

dústria Nacional do Petróleo e Gás

Natural (Prominp), instituído pelo

governo federal, principal acionista

da empresa, em dezembro de 2003,

para ampliar a geração de recursos

energéticos no país.

Plano
Em cada um dos dez municípios

envolvidos no projeto foi implan-

tado um centro. As prefeituras e a

sociedade civi! tiveram papel ativo

no planejamento e gestão da estra-

tégia de qualificação profissional.

Para o período que se estende de

2007 até 2012, quando o Comperj

efetivamente entra em operação, foi previsto um investi-

mento financeiro de R$ 500 mil ao ano. Quando for ne-

cessário, equipes da Universidade Corporativa da Petro-

bras e do setor de RH corporativo devem prestar apoio,

ficando a cargo do departamento de abastecimento a

responsabilidade pela coordenação do projeto.

A melhoria dos níveis
de empregabilidade
de uma comunidade,
sobretudo se conju-
gado à geração de
emprego e renda
/oca/, constitui um
poderoso fator de
melhoria no índice
de desenvolvimento
humano

Execução
A capacitação de 30 mil profissionais em 78 categorias

nos dez centros de integração será realizada somente

depois de mapeamento de parcerias possíveis com insti-

tuições de ensino locais. Os interessados precisam passar

por um processo seletivo aplicado periodicamente. Terão

de comparecer a pelo menos 75% das aulas teóricas e

atividades práticas e conseguir no

mínimo 60% do total de pontos

previstos na avaliação. Todos os

cronogramas de aulas e conteúdos

programáticos passarão a integrar

o Plano de Qualificação Profissio-

nal, reavaliado constantemente.

Resultado
Como ainda será desenvolvido nos

próximos cinco anos, espera-se que

o projeto sirva para contribuir com

a evolução da sociedade, além de

garantir mão-de-obra qualificada

para o Comperj e agregar dezenas

de micro e médias empresas na

cadeia produtiva do empreendimento. Também está pre-

visto que a partir do aumento na arrecadação dos mu-

nicípios haja mais recursos destinados para a educação,

saúde, saneamento ambiental, habitação, geração de

trabalho e renda e outras ações vitais para o processo de

desenvolvimento humano sustentável. **
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PETROBRAS

CASE - Cooperativa de Costureiras do Caípe

Resgate da
cidadania

Desenvolvido no município de Soo Francisco

do Conde (BA) pela Refinaria Landulpho Alves,

projeto beneficia cerca de 400 pessoas

Objetivo
Essa é uma das mais exemplares ações de responsa-

bilidade social da Petrobras, empresa listada entre as

maiores companhias de petróleo do mundo. Inserido

no programa Fome Zero, o projeto Cooperativa de

Costureiras do Caípe tem corno meta gerar oportu-

nidade de trabalho e renda para as "mães de família"

da comunidade, uma das mais

desfavorecidas do município de

São Francisco do Conde, interior

baiano. Como forma de resgate

da cidadania e da redistribuição

de riquezas, está em sintonia com

os princípios do desenvolvimento

sustentável.

Plano
Congregando 64 mulheres adul-

tas capacitadas na área de corte

e costura, a iniciativa contribui

para a melhoria da qualidade de

vida de 380 pessoas, a grande

maioria composta por crianças, abaixo dos 12 anos

de idade. A cooperativa não tem um número definido

como meta produtiva, na medida ern que isso depende

da demanda existente por parte de empresas privadas,

organismos públicos e outros que necessitem do ser-

viço de corte e costura, bordado e afins, mas espera-se

pelo aumento da renda mensal dos participantes.

E uma iniciativa
exemplar, inovadora
e transformadora,
potência/mente ca-
paz de proporcio-
nar um futuro mais
promissor para suas
beneficiárias, as res-
pectivas famílias e a
comunidade

Execução
Em parceria com organismos estaduais, federais e

municipais, e tendo o apoio institucional da Asso-

ciação de Moradores do Caipe, do Sesi e de empresas

locais, como TermoBahia e G.Química, o projeto, exe-

cutado desde 2002, conta com urna verba mensal de

R$ 2 mil revertida pela Refinaria Landulpho Alves, que

também cede horas de trabalho

de seus funcionários para atuar

voluntariamente na causa, algo

que possibilita a melhoria na em-

pregabilidade das beneficiárias.

Resultado
Fora os indicadores numéricos,

de favorecimento às famílias, a

Cooperativa de Costureiras do

Caípe consegue responder bem

às metas presentes nos Objetivos

do Milênio, estabelecidos pela

Organização das Nações Unidas

(ONU). Ao enfatizar a capacitação

profissional e geração de emprego e renda, contribui

para erradicar a fome e a pobreza extrema. Com me-

lhores condições de nutrição, higiene e saneamento

ambiental, há uma redução da mortalidade infantil.

Além disso, consegue-se melhora da qualidade de

vida, respeito ao meio ambiente, promoção da igual-

dade entre sexos e a valorização da mulher. W
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PETROBRAS

CASE - Cooperativa de Padeiros do Caípe

Modelo
replicado
Depois de bons resultados com a Coo-

perativa de Costureiras do Caípe, Petro-

bras implanta outra cooperativa, essa

voltada para a área de panificação

Objetivo
Também incluído na dimensão de resgate da cida-

dania e redistribuição de renda, em sintonia com os

princípios do desenvolvimento sustentável, tal qual

seu originário - a cooperativa de costureiras -, a Co-

operativa de Padeiros do Caipe visa estimular o em-

preendedorismo por meio da participação conjunta de

jovens das comunidades caren-

tes, moradores de São Francisco

do Conde (BA). Faz parte ainda

do programa Fome Zero, imple-

mentado pela empresa em todo

o país.

Plano
Vinte jovens e adolescentes em

idade para trabalhar são capa-

citados na área de panificação e

reunidos por meio de uma coope-

rativa. Criado em 2003, o projeto

se desenvolve de forma autôno-

ma, com os beneficiados exerci-

tando seu protagonismo na ges-

tão e desenvolvendo seu espírito

empreendedor. Para isso, todos os processos e proce-

dimentos do cooperativismo são adotados, entre eles

a gestão compartilhada e descentralizada, orientação

democrática, discutida e participativa e consenso para

a tomada de decisões.

E visível, com esse
projeto, a conquista
do desenvolvimento
de valores, atitudes e
práticas de solidarie-
dade, amizade, coo-
peração, comparti-
lhamento, confiança,
eqüidade, respeito e
similares, que com-
põem o capital
social dos jovens

Execução
Desde que começou a ser implementado, a Refinaria Lan-

dulpho Alves investiu R$ 70 mil no projeto. Os recursos

destinados mensalmente são utilizados no processo de

capacitação e reciclagem, aquisição de insumos e opera-

ção cotidiana da cooperativa. Monitoramento e avaliação

são de responsabilidade do Sesi, parceiro da Petrobras

também nessa iniciativa. Os 20 jo-

vens beneficiados realizam reuni-

ões quinzenais para alinhamento

de processos e métodos, fazem dis-

cussões semanais com profissionais

que atuam na gestão e participam

de cursos periódicos de reciclagem.

Resultado
Assim como a cooperativa de cos-

tureiras, nesse caso há beneficia-

mento indireto. Estima-se que 120

pessoas componham esse grupo, já

que, em média, cada família conta

com seis membros. O projeto gerou

ainda uma melhoria significativa

nos níveis de empregabilidade e de

renda para os jovens, um aumento da autoconfiança e

auto-estima, a valorização do jovem dentro da família e

da sociedade, um desenvolvimento assegurado de valo-

res, atitudes e a prática da solidariedade, amizade, coope-

ração, entre outros. *<
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PETROBRAS

CASE - Programa de Criança

Aprendizado
complementar
Criado há quase 20 anos, esse projeto as-

sume importância inquestionável em termos

de responsabilidade sodoempresahal para

companhia de capital misto

Objetivo
De modo geral, o Programa de Criança, integrado ao

Pe:robr3s Fome Zero, évoltado para contribuir ao com-

plemento da educação básica de estudantes de esco-

las públicas, na faixa etária de 7 a 14 anos, por meio de

atividades esportivas, artísticas, reforço escolar, lazer,

saúde e higiene. Também busca criar condições para

a alavancagem dos participantes

ern 21 municípios de nove esta-

dos no processo de socialização,

afastando-os dos fatores de risco

social e pessoal.

Plano
Em nível nacional, todas as ações

previstas no Programa de Crian-

ça, criado em 1989, estão sob

a coordenação da Gerência de

Comunicação do Abastecimento

Corporativo. Tendo investimento

variável, a cada ano amplia-se a

verba destinada a sua execução,

na medida em que novas unida-

des de negócios são integradas. Em 2001, por exemplo,

o aporte financeiro chegou a R$ 3,4 milhões, somatória

de recursos oriundos da área corporativa, feitos pela

sede da companhia, no Rio de Janeiro, e investimentos

diretos das refinarias. No ano passado, apenas a área

de abastecimento destinou R$ 4,4 milhões ao projeto.

A Petrobras tem
como missão ser
uma empresa inte-
grada de energia,
com forte presença
internacional e líder
na América Latina,
atuando com foco
na rentabilidade e
na responsabilidade
social e ambiental

Execução
As atividades acontecem duas ou três vezes por se-

mana, geralmente, nos clubes de empregados da

Petrobras. Quem estuda pela manhã freqüenta o

programa à tarde, e vice-versa. A matrícula na rede

pública de ensino dos 21 municípios abrangidos é re-

quisito essencial para a inscrição das crianças no pro-

jeto. Além de reforço escolar, fa-

zem parte das atividades oficinas

de artesanato, pintura e música,

coleta e reciclagem de resíduos

sólidos, coral, capoeira, maculelê,

orquestra de berimbaus e dança

popular.

Resultado
Submetido a avaliações constan-

tes - quantitativas e qualitativas

- preparadas por consultores ex-

ternos, o programa tem mostrado

seu bom desempenho. No que se

refere aos números, são cerca de 4

mil crianças beneficiadas. Quanto

às opiniões que qualificam a iniciativa, é comum ouvir

de pais e responsáveis uma série de benefícios para as

crianças. Entre eles, a possibilidade de criar esperança

para um futuro melhor, a oportunidade de acesso ao

lazer e a melhoria nas habilidades de comunicação e

relacionamento interpessoal. *>

marketing j u l h o 2 0 0 7 7 S



PETROBRAS

CASE - Programa de Qualificação Profissional

Profissionalização continuada

Refinaria Henrique Lage imple-

menta programa nos municípios

paulistas de São José dos Campos,

Caçapava e Jacarés

Objetivo
Desenvolvido em cooperação com as prefeituras,

ministérios do Trabalho, de Minas e Energia, esco-

las técnicas federais e Sindicato dos Petroleiros de

São José dos Campos (SP), o programa tem como

orientação contribuir para o resgate da cidadania

dos participantes e para uma melhor redistribuição

de riquezas, em sintonia com os

princípios do desenvolvimento

sustentável. Isso é possível por

meio de cursos de capacitação

voltados a pessoas interessadas

em assumir postos de trabalho

para a construção de novas uni-

dades produtivas.

Plano
Uma verba de R$ 12 milhões, re-

servada pela Refinaria Henrique

Lage, garante o andamento do

programa até 2009, quando está

previsto o início das operações

das novas unidades. Até lá, cerca de 12 mil pessoas,

entre adultas desempregadas e jovens em busca do

primeiro emprego, serão aproveitadas pela refinaria.

Dessa forma haverá redução nos níveis de desempre-

go e inserção de grande número de jovens no merca-

do de trabalho.

Por causa da im-
portância da renda
nos vários setores da
vida familiar, pode-
se afirmar que essa
iniciativa possui po-
tencial para gerar
resultados capazes
de romper o círculo
vicioso da pobreza

Execução
Lançado em novembro de 2005, o programa já formou as

primeiras turmas. Os cursos iniciais foram todos da área

de construção civil (pedreiros, carpinteiros, marceneiros,

soldadores), tendo em vista o início das obras de constru-

ção das novas unidades da refinaria. Até o fim de 2008,

novas turmas começarão, com mais cursos de constru-

ção e montagem, além de treina-

mentos específicos para a área

energética, de petróleo e gás. Após

a conclusão de cada curso, o tra-

balhador terá seu currículo inscrito

no Sistema Nacional de Empregos

[Sine), ampliando as chances de ser

recrutado por alguma empresa.

Resultado
Dezenas de micro e médias em-

presas que integram a cadeia

produtiva do empreendimento

devem surgir na região, garantin-

do o aumento da oferta de vagas

aos participantes do programa. Além da possibilidade

de geração de emprego e renda, o Programa de Quali-

ficação Profissional contribui para a elevação do índi-

ce de Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios

impactados e estimula a ação conjunta entre órgãos

públicos e privados. *»
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PETROBRAS

CASE - Programa Parceria Responsável

Integração
de clientes e
fornecedores
Empresas que se comprometem

com diretrizes e seguem orientações

de consultoria técnica da Petrobras

ganham benefícios

Objetivo
Como o próprio nome já diz, a essência do programa é

a parceria. Com estímulo, diretrizes e consultoria técnica

gratuita, oferecidos pela Petrobras, empresas clientes e

fornecedoras se comprometem a adequar-se, buscan-

do melhorias. Para os dois casos, foram estabelecidos 17

desafios e metas, relacionados a gestão de pessoas, res-

ponsabilidade social, qualidade e

segurança, meio ambiente e saúde.

Dessa forma, a Petrobras contribui

para a sustentabilidade, reduzindo o

risco de exposição da empresa e fa-

tos negativos associados a terceiros.

Plano
De participação voluntária, aberta

a empresas fornecedoras de ser-

viços de pequeno, médio e grande

porte, inicialmente o programa era

destinado apenas aos fornecedo-

res. No ano passado foi integrado

a um outro projeto, de bonificação

pela gestão responsável, voltado

aos principais clientes de produtos

e recebeu um investimento total de

R$ 1.283.000,00 entre 2006 e 2007.

Para que houvesse o maior retorno possível, resultados ob-

tidos no atendimento aos requisitos do programa teriam

divulgação ampliada em mídias locais e nacionais.

A companhia vem,
ao longo dos últimos
anos, transformando
o seu perfil empre-
saria/, praticando
conceitos, idéias e
implementando ini-
ciativas que somente
empresas mais cons-
cientes quanto à sus-
tentabilidade de seus
negócios são capazes
de fazer

Execução
Em março de 2007, uma cerimônia de premiação dire-

cionada aos fornecedores foi realizada com a presença

de representantes das 72 empresas inscritas. Também

fizeram parte da solenidade profissionais de outros 86

fornecedores e mais 62 clientes indicados pelas unida-

des de negócios, potenciais participantes para a próxima

premiação. A versão destinada aos

clientes teve início em dezembro

de 2006. Para eles o processo ainda

está em andamento, com uma visi-

ta de orientação e outro encontro

de avaliação.

Resultado
O programa contribui para que a

cadeia de suprimento da área de

negócios do abastecimento, res-

ponsável por todas as operações

de compra e venda de petróleo e

derivados da companhia, cresça de

forma sustentável, respeitando os

seus públicos de interesse e o meio

ambiente. A adesão foi extrema-

mente alta: 73% dos fornecedores

convidados e 100% dos clientes.

Ainda neste semestre está previsto o ajuste das metas es-

tabelecidas a partir de uma auto-avaliação das empresas

realizada nos primeiros seis meses do ano. **
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PETROBRAS

CASE - Projeto Casa Petrobras Balsa Nova

Enfoque
social
Refinaria Presidente Getulio Vargas,

no município de Balsa Nova (PR),

contribui para integração social de

adultos e jovens em situação de risco

Obyetivo
O projeto foi estabelecido para contribuir no desen-

volvimento sustentável da comunidade, disponibili-

zando amplo leque de atividades, com foco na for-

mação e qualificação profissional de jovens e adultos,

geração de emprego e renda. Também é voltado para

estimular o espírito empreendedor dos participantes e

o agrupamento deles por meio do

cooperativismo. Essa é mais uma

das iniciativas de responsabilida-

de socioambiental da companhia,

que começaram a ser desenvolvi-

das há três anos.

Plano
Abrangendo os municípios do en-

torno impactados pelas ativida-

des da empresa, como Araucária,

Curitiba, Contenda, Balsa Nova e

Porto Amazonas, o programa pre-

vê investimentos em ações com

enfoque social nas áreas de meio

ambiente, geração de emprego

e renda, cultura, educação e educação alimentar. A

iniciativa também realiza diferentes atividades que

visam o fortalecimento da interação com os diversos

públicos de interesse da própria unidade de negócio, a

Refinaria Presidente Getulio Vargas, e, principalmente,

da Petrobras.

Ao estabelecer como
públicos prioritários
adultos e jovens em
situação de risco
social, o projeto está
contribuindo de ma-
neiro eficaz para o
resgate da dignidade
desses dois impor-
tantes segmentos
sociais

Execução
Sua estratégia de realização é baseada na promoção

de oficinas profissionalizantes de artesanato em vime,

palha, crochê, bordado e pintura; informática; mar-

cenaria, e outros, escolhidos de acordo com as de-

mandas informadas pelas comunidades pesquisadas.

Computadores com acesso à internet possibilitam a

inclusão digital dos participantes.

Dessa forma, o projeto está ali-

nhado aos princípios e diretrizes

de gestão da área do abasteci-

mento, responsável pela gestão

de compra e venda de produtos e

serviços da companhia, e ao Fome

Zero, guarda-chuva de iniciativas

sociais da Petrobras.

Resultado
Desde que teve início, em outu-

bro de 2000, o programa recebeu

uma verba de R$ 300 mil para

a realização das diferentes ati-

vidades. Ao ano, conta corn 3,5

mil afunos oriundos de famílias em situação de risco

social. Isso já beneficiou 21 mil pessoas até o fim de

2006. Tal como em outros projetos financiados pela

Petrobras, esse responde positivamente aos objetivos

do milênio, propostos pela Organização das Nações

Unidas (ONU). *•»
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CASE - Projeto Cultimar

PETROBRAS

Produção
caiçara
Famílias são capacitadas no litoral

paranaense para o manejo e a gestão

de maricuítura sem impactos nocivos

ao meio ambiente

Objetivo
Há três anos foi constatada a necessidade de criação

de novas fontes de renda por meio de maricuítura

(produção e comercialização de ostras e camarões)

para comunidades litorâneas, de forma a não desca-

racterizar o ambiente natural e atividades tradicionais

nas áreas afetadas dos municípios de Antonina, Gua-

raqueçaba, Guaratuba, Matinhos,

Morretes, Paranaguá e Pontal do

Paraná. Corno objetivo acessório,

o Cultimar pretende proporcionar

às famílias envolvidas no projeto,

bem como a toda comunidade,

oficinas e trabalhos com tópicos

de educação ambiental.

Plano
Ao todo, 600 famílias são capa-

citadas para o manejo e gestão

de módulos de maricuítura, or-

ganizando uma cadeia produtiva que envolve cultivo,

processamento e comercialização do produto, além de

gerar novas fontes alternativas de emprego e renda

na região, como artesanato e turismo. Os beneficiados

diretos são os envolvidos com atividades de pesca e

produção ou extração de organismos marinhos. Em

algumas situações, também participam profissionais

da construção civil e pessoas que atuam no comércio

ou no turismo.

O Cultimar vem
revolucionando o
modo de se pensar
a maricuítura^ por
atuar junto com os
principais atores do
processo: os próprios
produtores e sua
comunidade

Execução
Na área de geração de renda, destacam-se o desenvolvi-

mento de novas tecnologias, que envolvem o aumento de

produtividade na maricuítura e minimizacão de impactos,

o desenvolvimento de novos sistemas de produção e a

avaliação da viabilidade de utilização de novas espécies,

como é o caso do siri, a emissão de laudos sanitários e

a criação de selos de origem e de

qualidade, além de ações econômi-

cas voltadas para a estruturação e

fortalecimento das cadeias produti-

vas. Na atual fase, o projeto também

está envolvido no desenvolvimento

de novos produtos de marketing,

no intuito de popularizar a marca

Cultimar, divulgando-a em outras

regiões do país e aumentando o

poder de agregação de valor aos

produtos gerados pelos mariculto-

res associados.

Resultado
Nesta segunda fase de execução, o projeto já demonstra

impactos concretos para as comunidades. Houve um au-

mento de até 50% no volume de produção e venda dos

produtos após a parceria com o Cultimar. Além disso, os

produtores passaram a entender mais sobre a preservação

ambiental, o que amplia a possibilidade de disseminação

da consciência ecológica. W
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PETROBRAS

- Projeto Empreiteira - Escola Lua Nova

Auto-estima preservada

Inserido no programa Petrobras

Fome Zero desde abril de 2006,

o projeto da organização não-

governamentaí Lua Nova resgata

cidadania e dignidade de jovens

mães solteiras

Objetivo
Jovens mães em risco permanente de perderem a guarda

dos seus filhos representam o público-alvo do Projeto Em-

preiteira - Escola Lua Nova. Por meio dele, trabalha-se não

somente na identificação da jovem como cidadã, mas tam-

bém tendo a garantia do desenvolvimento de seu potencial,

por rneio da qualificação profissional e reinserção da be-

neficiada na sociedade. Quando pre-

parada para o mercado de trabalho,

com moradia própria, a mãe conse-

gue formas de geração de renda.

Plano
Depois das eventuais beneficiadas

serem identificadas, a primeira etapa

do projeto foi estruturada com a fina-

i daae de engajar as jovens rãessc -

teiras ern situação de risco na região

de Sorocaba, interior de São Paulo.

Acompanhadas de seus filhos, elas

foram transferidas para as acomoda-

ções oferecidas pela organização não-

governamental Lua Nova. Ao mesmo

tempo em que exercem dignamente

seu papel de mãe, as participantes do projeto se qualificam

profissionalmente por meio de aulas teóricas e práticas. Ter-

minam o ciclo construindo uma casa padrão, de baixo custo,

para que as aprendizes vivenciem a utilização de materiais

naturais e recicláveis e testem as suas potencialidades.

O uso de tijolos eco-
lógicos, aliado ao
curso de capacita"
cão, é o que assegura
a possibilidade de o
público-alvo cons-
truir sua casa, le-
vando ao resgate da
dignidade humana e
familiar e ao desen-
volvimento sustentá-
vel da comunidade

Execução
Todas as mulheres tiveram participação no processo de

produção de tijolos e construção das casas. Contando

com a ajuda mútua, inclusive de amigos e familiares, elas

desenvolvem a capacidade de melhorar o relacionamento

social e aumentam a auto-estirna. O inicio da produção

comercial dos tijolos ecológicos e canaletas se configura

no primeiro passo para a abertura

de uma cooperativa que irá garantir

a geração continuada de renda para

essas mulheres empreiteiras.

Resultado
Houve a construção de um condo-

mínio social com dez casas em um

espaço comum com horta, lazer e

geração de renda para as famílias.

Com a prática no condomínio, as

residentes se qualificaram profis-

sionalmente e tomaram gosto pelo

negócio. Uma "empreiteíra-escola"

surgiu e já realizou a primeira en-

trega de material de construção,

em março deste ano. O Instituto de

Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), de

Piracicaba (SP), foi quem fez a encomenda. Com o exem-

plo das jovens residentes, outras pessoas, muitas ern situ-

ação de risco, começam a ser estimuladas a desenvolver

negócios similares. *•*
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CASE - Projeto Escola - CEAS

PETROBRAS

Seqüência
de ensino
Para manter o processo de sociali-

zação e educação dos adolescentes

que se desligam do Programa de

Criança, a Refinaria Landulpho A/ves

criou outra iniciativa

Objetivo
Q projeto surgiu da necessidade de se buscar formas de manter o

processo socioeducativo dos adolescentes egressos do Programa

de Criança, outra importante iniciativa de promoção do desen-

volvimento humano. Eles deixam o programa ao atingir a idade

limite de 14 anos, mas ainda precisam manter um vinculo com

esse tipo de atividade para uma socialização futura. Coordenado

pela professora Dulce Moreira Sampaio,

oCentro de Aperfeiçoamento de Estudos

do Saber (Ceas) assina o projeto e recebe

recursos da Petrobras para realizá-lo.

Plano
Desenvolvido no município de São

Francisco do Conde, Bahia, disponibiliza

atividades diversas aos participantes.

Entre elas estão: educação e comple-

mentação nutricional; reforço escolar;

acompanhamento e assistência psi-

cológica; prática de esportes diversos;

iniciação em pintura em papel e tela e

em escultura em gesso e cerâmica; visi-

tas orientadas a museus e exposições de

artes plásticas e fotográficas; e sessões

de filmes e vídeos, com debates após

a exibição das obras. Os gestores estimulam a participação dos

pais e outros membros da comunidade escolar nas atividades,

aumentando o sentimento de integração dos alunos, o que po-

tencializa os resultados.

A Pedagogia do Ser,
criada pela profes-
sora Dulce Moreira
Sampaio, assegura a
construção do conhe-
cimento e a própria
estruturação do ser
humano que se dá
no processo de inte-
gração dele consigo
mesmo, com o outro e,
também, com o meio
ambiente em que vive

Execução
Todas as iniciativas são desenvolvidas mediante a apli-

cação da Pedagogia do Ser, criada pela professora Dulce,

que parte do princípio de que a educação tem papel cru-

cial a cumprir na transmissão da natureza humana e ba-

seia-se nas quatro grandes aprendizagens descritas pelo

teórico Jacques Delors: aprender a conhecer; aprender a

fazer; aprender a conviver; e apren-

der a ser. Parcerias foram firmadas

com o Sesi, prefeitura do município

e Ceas.

Resultado
Em 2006, 419 crianças e adoles-

centes, alunos de escolas públicas

do ensino fundamental e médio,

foram beneficiados. Para isso, a Pe-

trobras destinou R$ 350 mil. Como

benefícios corporativos, a empresa

conquistou melhoria da imagem e

reputação, criou ambiente de boa

convivência com a comunidade,

ganhou maior respeito e confiabi-

lidade junto aos empregados, dife-

renciação qualitativa frente a com-

panhias concorrentes, maior prestigio e respeito junto a

empresas fornecedoras, reconhecimento dos governos

municipais e fortalecimento da marca como empresa so-

cial e ambientalmente responsável.
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PETROBRAS

CASE - ProjetoTerreirão Cultural

Cultura
popular
Comunidade impactada por fatores

de risco social recebe ajuda por meio

de iniciativa que envolve educação,

cultura e atividades recreativas

Objetivo
A Casa de Artes do Terreirão (CAT), uma associação sem

fins lucrativos fundada em 2003 no Rio de Janeiro, im-

plantou no ano passado o projeto Terreirão Cultural,

com o patrocínio da Petrobras. Trata-se de uma iniciativa

voltada ao atendimento de crianças, jovens e adultos de

baixa renda e sem oportunidades. O

CAT visa melhorar o atendimento às

comunidades, parceiros e potenciais

clientes, promovendo ainda condi-

ções ideais para que a equipe pos-

sa desenvolver um trabalho mais

eficaz e com resultados efetivos.

Também tem como meta promover

o protagonismo juvenil por meio de

ações socioculturais.

Plano
O projeto atinge as comunidades do

Canal das Tachas (Terreirão) e seus

arredores: Vila da Amizade, Comu-

nidade Parque Chico Mendes, Res-

tinga, Recanto dos Pescadores e Ja-

caré do Papo Amarelo. Nelas vivem

cerca de 1,4 mil pessoas pertencen-

tes a 350 famílias que estão abaixo da linha da pobreza,

além de 3 mil habitantes de moradias sem rede de esgoto.

Também no local, estão 5 mil jovens que não freqüentam

as salas de aula e não trabalham formalmente.

A situação de pobreza
que assola a maioria
das famílias mora-
doras do Canal das
Tachas (Terreirão) e
arredores, no Rio de
Janeiro, a iminência
de risco social a que
estão expostos os jo-
vens e a falta de op-
ções de lazer para as
crianças foram fatores
determinantes para a
criação desse case

Execução
Por meio do convívio em grupo, troca de vivências e

treinamentos para uma ocupação agradável, que po-

derá servir como fonte de geração de renda, os jovens

atendidos pelo projeto estabelecem os pontos de partida

para a mudança de suas vidas. Entre as atividades de-

senvolvidas estão manifestações

artísticas, com a realização de ofi-

cinas de teatro, música, capoeira e

artesanato. No aspecto educativo,

são disponibilizados cursos de in-

glês, alfabetização de adultos, en-

tre outros.

Resultado
Com a implementação do Terreirão

Cultural houve melhoria signifi-

cativa da qualidade dos produtos

confeccionados nas oficinas de ar-

tesanato, elevação da auto-estima

dos freqüentadores da CAT, criação

de condições ideais para que as

ações sejam aproveitadas em sua

plenitude e geração de renda para

grupos participantes com a criação

de feiras para venda dos produtos. Além disso, ficou evi-

dente o reconhecimento da população para as marcas

da Casa de Artes do Terreirão, da Petrobras e do progra-

ma Petrobras Fome Zero. **»
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CASE - TVA na Escola

Tecnologia
educacional
Parceria entre a operadora de TV por

assinatura e 75 instituições de ensino

médio favorece processo de apren-

dizagem dos alunos

Objetivo
O TVA na Escola foi desenvolvido com a finalidade de

contribuir para a inclusão digital de professores do

ensino médio da rede pública com a utilização da in-

ternet e da programação televisiva como material de

apoio pedagógico. Para beneficiar a comunidade era

necessário promover o aprimoramento da vida escolar,

atingindo os futuros formadores

de opinião, trabalhadores e em-

presários e os tornando cidadãos

críticos. A informação, o conheci-

mento e a cultura seriam levados

por meio das mais modernas fer-

ramentas tecnológicas existentes.

Plano
Com a iniciativa, novas aborda-

gens de capacitação e desenvol-

vimento das habilidades profis-

sionais de professores deveriam

surgir para que a tecnologia pu-

desse ser bem utilizada nas salas

de aula. As instituições integran-

tes do programa contariam com acesso à internet por

banda larga e TV a cabo, fornecidos pela TVA, e o con-

teúdo digital exclusivo das editoras Abril, Ática e Sci-

pione e da Fundação Victor Civita. Além disso, para o

melhor aproveitamento, seria disponibilizado um guia

de utilização em sala de aula.

Um ensino público
deficiente não permi-
te que o país avan-
ce e que os serviços
de alta tecnologia,
implementados por
empresas como a
TVA, tenham sucesso
e tragam benefícios
para a sociedade

Execução
Uma parceria foi firmada com Intel (fornecedora dos

equipamentos), Ministério das Comunicações e 1TSA,

empresa parceira da TVA em Minas Gerais, para de-

senvolver o projeto nas cidades de Belo Horizonte e

Tiradentes. Lançado em 2004, o TVA na Escola chegou

no fim do ano passado a 75 instituições, benefician-

do 75 mil alunos. Também há o

desenvolvimento de atividades

propostas pelos professores para

toda a comunidade nos fins de

semana.

Resultados
Em 2006, dois anos depois de

seu inicio, o TVA na Escola cres-

ceu 360%, saltando de 16 para

75 instituições beneficiadas.

Adolescentes das escolas parti-

cipantes conseguiram melhorar

seu desempenho no Exame Na-

cional do Ensino Médio (Enem),

principal ferramenta de avalia-

ção de aprendizado dos estudantes brasileiros. O

sucesso da iniciativa motivou a empresa a expandir

o programa para cidades do Rio de Janeiro e do Pa-

raná ainda neste ano. A meta é ter o programa em

andamento nas 300 escolas selecionadas até o final

de 2007. *»
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CASE - Projeto Arredores -Ação Mangue Saudável

Consciência
ambiental
Cooperativo médica se compromete

com a recuperação de manguezal

nas proximidades de sua nova sede

administrativa

Objetivo
Assim que adquiriu uma nova sede administrativa no

condomínio Barra Private, localizado na Barra da Tijuca

(RJ), a Unimed-Rio criou, em parceria com os moradores,

o programa Arredores. No entorno da sede, ações precisa-

vam ser implementadas, tendo em vista melhorar as con-

dições ambientais, os aspectos soei oecon ô micos e a qua-

lidade de vida das pessoas. Dentro

dessa perspectiva surgiu o projeto

Mangue Saudável, para preservar

o ecossistema existente às margens

da Lagoa da Tijuca, recuperando a

vegetação arbustiva local que se

encontrava seriamente degradada.

Plano
Desenvolvido desde o fim do ano

passado, o projeto é composto

por atividades de envolvimento

popular, como o mutirão de lim-

peza, manutenção e recuperação

do mangue e o replantio perma-

nente da flora nativa. Reuniões

para a conscientização ambiental

dos indivíduos também são rea-

lizadas mensalmente. Na área educacional, uma par-

ceria com o Instituto Terrazul, a Prefeitura do Rio de

Janeiro e o biólogo Mario Moscatelli garante o envol-

vimento do público infanto-juvenil.

Muitas vezes o man-
gue é visto como
algo sujo em sL Mas
ele só é sujo quando
o sujam. Os colabo-
radores percebem a
atividade como de
suma importância
para também des-
pertar nos moradores
e freqüentadores da
regido a consciência
ambiental

Execução
O investimento de R$ 50 mil, por ano, previsto para o

projeto, é destinado exclusivamente à equipe coman-

dada por Moscatelli, que percorre o iocal duas vezes

por semana, localizando e retirando novos resíduos,

exercendo o controle fitossanitário (eliminação de pra-

gas), verificando fauna e flora, com a introdução de

espécimes animais típicos daque-

le ecossistema, poda de árvores

para a passagem de luz e retirada

de vegetais que não fazem parte

originalmente de áreas de man-

guezal.

Resultados
Após os primeiros meses de de-

senvolvimento, Mangue Saudável

proporcionou uma mudança visu-

al, com a fauna nativa retornando

à área, e a flora, reestabelecendo

o processo natural de reprodução.

Em números, a quantidade de lixo

retirada mensalmente nos mu-

tirões cai consideravelmente: 97

sacos de 200 litros em outubro

do ano passado, 27 em novembro, 36 em dezembro,

22 em janeiro, 12 ern fevereiro e 5 em março, prova

inequívoca da eficiência do trabalho executado em

conjunto. **
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