
"O sonho da gente é mobilizar
não só as famílias participantes,
mas também todo mundo, para
cuidar do bairro que é nosso",
comenta motivada a índia tupí-
nambá Maria de Lourdes Lima
Soares, mãe de quatro filhos -
Gleyber (17), Paulo (16), Arge-
miro (15) e Samuel (12) -, mo-
radora do bairro Dom Almir, de
Uberlândia, e participante do pro-
jeto Empório da Comunidade há
dois anos. A índia Maria não.está
sozinha nesse sonho, uma vez
que 150 famílias já são atendi-
das pelo projeto, que é desen-
volvido pelo Instituto ABAD e re-
presenta uma de suas importan-
tes conquistas em dois anos de
atuação. Além de todas essas fa-
mílias beneficiadas, novas parce-

rias e acordos fechados, atuação
em três cidades-chave, iniciativas
para promover a neutralização da
emissão de Gases do Efeito Es-
tufa (GEE), trabalhos de recicla-
gem de resíduos e centenas de
alunos treinados são alguns dos
benefícios conquistados pelo Ins-
tituto, braço de responsabilidade
social corporativa da ABAD.

Com dois filhos e apenas o
mais velho deles, Deívid (17), par-
ticipante do projeto Empório da
Comunidade em Uberlândia, Ivo-
nete Cândida de Souza Silva é
uma das líderes da sua comuni-
dade. Ela conta, orgulhosa, as
conquistas alcançadas pelo gru-
po. "Nós já fizemos dois mutirões
para a limpeza da praça, com o
apoio da prefeitura e do líder do

bairro, e estamos com planos
para trazer para às ruas a idéia
de arborização já aplicada pelo
Empório na escola parceira", diz.
"Com a entrada do Empório da
Comunidade aqui no meu bair-
ro, as pessoas estão mais cons-
cientes da necessidade de man-
ter a escola e a cidade limpas.
Além disso, o comportamento
dos nossos filhos está mais se-
reno e eles estão mais interes-
sados em ajudar", completa Ivo-
nete. Um depoimento que revela
o fato de que um dos objetivos
do Instituto ABAD já foi alcança-
do: mudar a realidade social com
o apoio da comunidade. Entre as
metas iniciais do Instituto ABAD,
fundado com as premissas de
fomentar a cultura e a educação
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nas camadas mais carentes da
população brasileira e de aprimo-
rar tecnicamente profissionais
que atuam no mercado atacadis-
ta distribuidor, estão as seguin-
tes: promover a Escola ABAD de
Produtividade; promover ativida-
des socioambientais desenvolvi-
das e implementadas nas Con-
venções Anuais da ABAD; e pro-
mover o projeto Empório da Co-
munidade.

Por sua vez, Deuzelina Alves
Ribeiro, mãe da Aline (15) e lí-
der do Empreendedorismo, tam-
bém de Uberlândia, afirma que
aprendeu a ouvir mais as pesso-
as e a trabalhar em grupo, ado-
tando uma postura mais cidadã
para si e para as pessoas que a
cercam. "É difícil trabalhar em
grupo, mas devagar e com a co-
laboração de todos, vamos
aprender juntos e crescer." Deu-
zelina destaca a mobilização
para montar grupos de salão de
beleza e artesanato, entre outras
iniciativas, para os próximos me-
ses. É o Instituto ABAD colhen-
do bons frutos.

''Com o nosso Instituto, solidifi-
camos o nosso compromisso de
estimular parcerias e atividades
de colaboração entre entidades
empresariais, governamentais e
da sociedade civil organizada
para a promoção da Responsa-
bilidade Social Corporativa", afir-
ma o presidente da ABAD e do
Instituto, Geraldo Caixeta

Empório
da Comunidade

"O Empório da Comunidade
envolve a escola, a família, a co-
munidade, o varejo local, o ata-
cado distribuidor e a indústria.
São várias mãos e vários olhos
reunidos em torno de um objeti-

vo: realizar atividades que permi-
tam a participação estruturada da
população na-transformação de
sua realidade local, pondo em
ação meios que levem os indiví-
duos a reconhecer o seu pape
corno cidadãos e a se compro-
meter com a busca coletiva de
soluções e estratégias de ação.
Além de transformar a qualida-
de de vida da população local,
com o Empório da Comunidade
beneficiamos toda a cadeia e dis-
seminamos a responsabilidade
social entre os diversos agentes",
avalia o gerente do Instituto, Da-
nie Pascalicchio. Após a implan-
tação, em 2006, do projeto pilo-
to do Empório da Comunidade
na cidade de Uberlândia/MG, o
Empório da Comunidade já ultra-
passou fronteiras, e está sendo
implementado em Poços de Cal-
das/MG e Recife/PE.

Os novos projetos são realiza-
dos graças à parceria com o Ata-
cado União, de Uberlândia, o Vila
Nova Atacado, com sede em

Poços de Caldas, e da Aspa -
Associação Pernambucana de
Atacadistas e Distribuidores, res-
pectivamente. "O projeto vem sa-
tisfazer aos anseios de respon-
sabilidade social arraigados na
empresa. Faltava uma oportuni-
dade como essa, de realizar um
trabalho sustentável, para que
pudéssemos, de fato, dar nossa
parcela de contribuição para a
comunidade local, Para 2008,
pretendemos finalizar um plano
diretor de crescimento sustentá-
vel para a região da escola aten-
dida, além de direcionar para
uma inserção profissional pelo
menos 50% dos jovens partici-
pantes, pois acreditamos que 'ta-
lento se desenvolve em casa' e
esperamos, por isso, contar fu-
turamente com esse nível de for-
mação", ressalta o presidente da
Ademig - Associação dos Ata-
cadistas e Distribuidores do Es-
tado de Minas Gerais e diretor
do Vila Nova Atacado, Leonardo
Miguel Severini.
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As famílias participantes do
Empório da Comunidade são
beneficiadas com o cartão de
compras no valor de R$ 100 por
mês, conseguido em parceria
com a Ticket, que permite com-
pras de gêneros alimentícios,
materiais escolares e itens de
limpeza e higiene pessoal no
mercado local selecionado. Es-
sas famílias já participam dos
primeiros encontros programa-
dos, onde são identificadas as
principais necessidades das co-
munidades e onde serão traça-
dos planos de ação para o de-
correr no ano.

Incentivar a participação de
moradores do bairro de Dois

Encontro do Grupo de Empreende-

dorismo do Projeto Empório da

Comunidade em Uberlândia.
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Unidos e de bairros adjacentes
para a transformação da realida-
de local, mediante programa de
inclusão social com comprome-
timento coletivo na busca de so-
luções e estratégias de ação. É
esse o objetivo que a Aspa -
Associação Pernambucana de
Atacadistas e Distribuidores e o
Instituto ABAD querem concreti-
zar com o projeto Empório da
Comunidade, lançado recente-
mente em Recife para promover
a mobilização sócia! de famílias
de baixa renda, promover lide-
ranças comunitárias, incentivar a
participação popular no tripé fa-
mília-comunidade-escola e, tal-
vez, o que é ainda mais impor-
tante, estimular a educação en-
tre os jovens em idade escolar e
garantir alimento na mesa para
centenas de pessoas carentes.

Em Recife, o bairro de Dois
Unidos foi o local escolhido para
a implantação do programa so-
cial. A escola municipal é a Olin-
dina Monteiro e o supermerca-

do é o Arco-íris, localizado no
bairro adjacente de Beberibe. "É
uma grande satisfação fazer par-
te desse projeto inovador. Vamos
agregar valor às vendas e contri-
buir para um importante proces-
so de transformação soda aqui
na região", comenta Edilson José
dos Santos, gerente de loja do
supermercado. O programa pre-
vê a inclusão de mais dois mer-
cados locais de até 5 check outs.

O presidente da Aspa, Sebas-
tião Rodrigues, ressalta que o
Empório da Comunidade está
entre as ações de responsabili-
dade social da entidade alicerça-
das no 8° Encontro Aspa, even-
to de integração empresarial do
setor que acontece em dezem-
bro deste ano e do qual resulta-
rão, das cotas de patrocínio, re-
cursos que vão fortalecer o tra-
balho social n.o bairro de Dois
Unidos. "Eis a magnitude da oi-
tava edição do nosso Encontro
Aspa: transformar a vida de cen-
tenas de pessoas em situação

vulnerável, cuja realidade atual é
de evasão escolar entre os jo-
vens e de pouca ou nenhuma
participação no processo de con-
sumo de bens de necessidade
básica", observa Rodrigues.

Escola ABAD
de Produtividade

Inaugurando suas atividades
no ano 2000, a Escola ABAD de
Produtividade é desenvolvida em
parceria com a Universidade da
Distribuição (UND), Sua meta é
manter um conhecimento atuali-
zado dos negócios e das áreas a
eles relacionadas, e aprimorar as
habilidades mercadológicas dos
que dela participam. O projeto
conta com cerca de 20 profes-
sores, que ministram cerca de
onze módulos previamente pre-
parados para os funcionários
das empresas associadas às 27
filiadas estaduais da ABAD. Ao
todo, aproximadamente 7.500



alunos já assistiram a pelo me-
nos um dos 224 módulos já apli-
cados desde 2000, entre e es os
módulos "Estratégias e Tendên-
cias", "Relacionamento com For-
necedores" e "Logística e Cadeia
de Abastecimento".

Atividades nas
Convenções
Anuais da ABAD

Iniciadas na ABAD 2006 Curi-
tiba com o apoio do Grupo de
Mulheres ABAD, as iniciativas
aplicadas na feira visam reduzir
os possíveis impactos ambientais
causados pelo evento. Nesse
primeiro ano de atuação, o Insti-
tuto ABAD conseguiu obter a
participação de 67 empresas,
que forneceram 5,2 toneladas de
produtos remanescentes, os

quais, mais tarde, foram doa-
dos para entidades carentes da
região, além do recolhimento
de cerca de duas toneladas de
materiais residuais, que foram
reciclados. No ano passado,
em Recife, houve um aumento
de 20% de empresas, soman-
do 84 participantes que doa-
ram produtos remanescentes
dos estandes. Foram quase 5,5
toneladas de produtos arreca-
dados e doados a sete entida-
des de Pernambuco. Outro nú-
mero que subiu em 2007 foi a
quantidade de resíduos reciclá-
veis: 42% do total de lixo gera-
do na feira, equivalente a sete

.toneladas de plástico, papel,
papelão, vidros e materiais me-
tálicos. Outra inovação introdu-
zida no ano passado foi a ado-
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cão do selo Carbono Neutro, re-
sultando no plantio de 700 mu-
das após a Convenção com o ob-
jetivo de compensar o volume de
GEEs emitidos durante a Con-
venção, e também pelos veícu-
los que dela participaram.

Ponto Ecológico
Com o apoio do Instituto ABAD,

o Tenda Atacado criou um proje-
to para aumentar a conscientiza-
ção dos consumidores a respei-
to das práticas de reciclagem de
produtos do pós-consumo na loja
Tenda do Shopping Bonsucesso.
O projeto, em operação desde o
início de abril deste ano, disponi-
biliza um posto de coleta de ma-
teriais recicláveis que estão sen-
do doados para a Cooperativa de
Catadores de Materiais Reciclá-
veis de Guarulhos, a CoopReci-
clável, que, com isso, gera opor-
tunidades de trabalho e de ren-
da para 500 famílias participan-
tes da cooperativa. Contando
com o apoio da Prefeitura Muni-
cipal de Guarulhos por meio da*
Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e da Secretaria de Tra-
balho e Renda, essa integração
das entidades tende a contribuir

com as políticas públicas voltadas
para o reaproveitarnento dos re-
síduos sólidos, ajudando com isso
a explorar o potencial de utilida-
de dos aterros sanitários da ci-
dade e a economizar energia e
matérias-primas que, de outra
maneira, seriam simplesmente
descartadas como inúteis.

Outras conquistas
No final de 2007, foi assinado

pelo Instituto ABAD um acordo
de cooperação com a Conver-
sando com as Nações Unidas
(CNU-Brasil), entidade que tem
por missão contribuir para melho-
rar as condições de vida das pes-
soas, lutar pela implantação de
medidas destinadas a salvar o

planeta, e aproximar os diversos
setores da sociedade com o pro-
pósito de facilitar o desenvolvi-
mento social. Entre os projetos
propostos pelo CNU está à cria-
ção de uma certificação, um selo
criado especialmente para o se-
tor, para as empresas atacadis-
tas distribuidoras que se compro-
meteram com o tripé educação,
desenvolvimento social e preser-
vação do meio ambiente.

Outro acordo fechado é o Pro-
grama Na Mão Certa, em parce-
ria com o Childhood Brasil (Insti-
tuto WCF), focado no combate à
exploração sexual de crianças e
adolescentes nas estradas. Com
isso, o Instituto ABAD se tornou
signatário do Pacto Empresarial
Contra a Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes nas Ro-
dovias Brasileiras, documento que
tem o aval do Instituto Ethos.

Planos
Para 2008, o Instituto ABAD

pretende consolidar a estrutura
de geração de renda em Uber-
lândia, e fará isso por meio de
uma cooperativa local ou de uma
associação de moradores. "Que-
remos ver a transformação do
ideal em prática, e, desde o iní-
cio, partir dos critérios de susten-
tabilídade, pois essa é uma quês-



Participantes do Empório.

tão importante não apenas para
as grandes empresas, mas tam-
bém para as pequenas", ressal-
ta Pascalicchio. O Instituto tam-
bém espera consolidar novas
parcerias para impulsionar o tra-
balho, como a desenvolvida com
a CNU-BRASIL (Conversando
com as Nações Unidas), que
ampliarão as atividades do Insti-
tuto graças ao seu know-how, e
o levarão a incorporar novas ati-
vidades. Os planos estabelecidos
pelo Empório da Comunidade
incluem a ampliação de sua es-
trutura de captação de recursos
a fim de que, com os resulta-
dos obtidos, ele possa viabilizar
novas unidades em 2009, as
quais serão desenvolvidas no
Nordeste, no Centro-Oeste, na
região Amazônica e no sul do
Brasil, e se empenharão em
avaliar os impactos das diferen-
ças regionais nesse projeto de
modo a incorporá-los à temáti-
ca de seu trabalho. **
"Colaborou Carlos Enrique, jornalista da Aspa-
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