


Por Aline Oliveira

Vencer!: Nesses 14 anos à frente
do Instituto, quais foram as
maiores dificuldades?
Viviane Senna: Como trabalhamos
em grande escala, implementando
soluções educacionais em municípios
e estados inteiros, contamos com par-
cerias e alianças que são fundamen-
tais, tanto com o poder público como
com o empresariado. Essa união de
esforços é que garante o sucesso dos
programas educacionais. Não é ne-
cessariamente uma dificuldade ge-
renciar tudo isso, mas demanda dedi-
cação total da equipe. De qualquer
forma, todos se sentem compromissa-
dos e envolvidos e isso sempre acaba
superando qualquer possível obstá-
culo que surja no caminho.

V!: Existe um critério para esco-
lher os parceiros do Instituto?
VS: Necessariamente, nossos par-
ceiros compartilham conosco que a
educação é a chave para levarmos
oportunidade de desenvolvimento
humano para as crianças e os jovens.
As empresas nos procuram porque
acreditam em nosso trabalho e no
impacto das mudanças que os proje-
tos educacionais geram na educação
pública. Além do aporte de recursos,
as empresas aliadas participam de
nossas conquistas. Apresentamos
resultados sistematicamente para
que acompanhem o que tem sido feito
e o que ainda precisamos realizar por
meio dessa parceria.

V!: A nova geração de crianças
não viu o Ayrton nas pistas. Qual
a estratégia que o IAS utiliza para
consolidar a imagem do Senna a
esse público?

VS: Nosso trabalho é pautado nos
valores que Ayrton seguia na vida e
nas pistas: motivação, dedicação, de-
terminação, perfeição e superação.
Esses mesmos valores são o combus-
tível de crianças e jovens atendidos
nos projetos para que* como meu ir-
mão, também vençam dificuldades,
lutem por seus objetivos e se tornem
campeões na escola e na vida.

V!: O IAS tem uma receita milio-
nária para ser administrada.
Como você conduz a empresa que
existe no IAS?
VS: Nossa receita advém de duas
fontes: os 100% dos royalties do li-
cenciamento da imagem de Ayrton
e do personagem Senninha doados
pela minha família ao Instituto e os
recursos das empresas socialmente
responsáveis que abraçam a nossa
causa. Hoje contamos com cerca de
80 empresas parceiras. Adminis-
tramos os recursos da mesma forma
que se administra uma empresa:
atuação com eficiência, tendo o foco
em resultados com baixos custos
operacionais.

V!: Você acredita que a lógica
empresarial adotada no IAS é
um dos pilares do crescimento
contínuo?
VS: Sim, sem dúvida. Ter foco e
estratégias cuidadosamente pensa-
das, voltadas a resultados, é a fór-
mula eficiente para que as questões
sociais sejam tratadas com o mes-
mo profissionalismo e profundida-
de que as questões econômicas.
Quando decidimos fundar o Insti-
tuto, não tínhamos experiência
com Terceiro Setor, tínhamos ape-



nas a vontade de realizar o sonho
do meu irmão e associamos isso à
nossa experiência empresarial.

V!: O IAS está na lista das insti-
tuições mais sérias e respeitadas
do País. A que você credita toda
essa conquista?
VS:'Nos 14 anos de atuação, fomos
dissecando os problemas que afetam
a educação do País e criando soluções
para combatê-los. Também estrutu-
ramos instrumentos de gestão e de
avaliação contínua para que o passo a
passo pudesse ser realizado com efi-
ciência, corrigindo possíveis desvios
em tempo real. Uma experiência que
todos os dias traz muito aprendizado
e amadurecimento para a equipe
envolvida nesse trabalho. E os resul-
tados têm sido confirmados por
avaliações periódicas internas e,
também, aquelas realizadas por ou-
tras instituições, como a Fundação
Carlos Chagas.

V!: Uma das causas que levam
muitas ONGs a fechar é a falta de
planejamento? Quais são as dicas
que você dá para quem deseja
abrir uma ONG?
VS: Em primeiro lugar, a escolha de
uma causa que possa, de fato, trazer
mudanças ao País. A formatação de
uma equipe alinhada e competente.
Seriedade, ética e comprometimento
com a causa. Troca de experiências

com expertises da área. Formulação
de estratégias e metas claras a serem
alcançadas. Gerenciamento perma-
nente e avaliação constante das ações
implementadas. Parcerias com os
diferentes setores. E recursos que
dêem conta de levar a teoria à prática
para atingir resultados amplos e
transformadores.

V!: Atualmente muitas empresas
estão investindo em Responsabi-
lidade Social. Na sua visão, que
impacto terá essa ação daqui a
alguns anos?
VS: É perceptível a mudança do de-
sempenho do mundo empresarial
diante da realidade social do País.
Acredito que o investimento social
privado deva ser cada vez mais um
investimento estratégico, compro-
metido com ações em grande escala,

V!: Quais são as metas do IAS?
VS: A meta do Instituto é ampliar
cada vez mais esse trabalho para
atingir mais meninos e meninas que
ainda não têm as oportunidades de
que precisam para vencer na vida.
Realizar, em cidades e estados intei-
ros, o que já estamos fazendo na Pa-
raíba, no Tocantins, em Pernambuco,
Sergipe, Mato Grosso e cm outros
tantos municípios: implementar so-
luções que dêem conta de garantir
qualidade à educação ministrada nas
escolas do País. _
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