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Estar mais perto da comunidade do entorno de suas fábricas foi o objetivo que levou a 
Volkswagen do Brasil a criar o concurso que daria R$ 30 mil ao projeto social do funcionário 
que apresentasse o melhor programa. De quebra, agradou também ao público interno, que, 
como se sabe, é um dos atores principais na hora de levar adiante a imagem da empresa como 
socialmente responsável. No dia 26 de setembro saiu o resultado dos premiados e a Razão 
Social esteve em Resende, na fábrica de caminhões e ônibus, para conhecer de perto todo o 
projeto da empresa. 
 
A constatação é que, embora eficiente em seu propósito, o projeto mostra que ainda há um 
ranço de filantropia e assistencialismo pairando sobre as ações socialmente responsáveis da 
empresa. O que poderia ser uma forma de instigar funcionários para criarem, eles mesmos, 
projetos que pudessem mudar um cenário de pobreza cultural, social ou ambiental de um lugar, 
acabou se tornando uma doação, eficiente a curto prazo, mas cuja sustentabilidade está à 
mercê de decisões externas. 
 
A Sociedade Pestalozzi de Resende foi a beneficiada porque teve a sorte de estar no caminho 
diário de Doroty Buzetto, mulher do funcionário João Lupercio Buzetto. 
 
Eu sempre me preocupei com o social e comecei a trabalhar como voluntária da Pestalozzi logo 
que me mudei aqui para Resende, quando a fábrica foi instalada há 12 anos, porque sempre 
passava ali e via o trabalho delas. Vi uma criança chegar, há anos, carregada nos braços. E 
hoje já consegue se movimentar sozinha. Ver o aprendizado dessas pessoas é muito 
gratificante - disse Dorothy, que convenceu o marido a inscrever no concurso o programa de 
Atendimento Domiciliar da entidade. 
 
Como o próprio nome sugere, este programa possibilita que não só algumas crianças, mas as 
famílias delas sejam atendidas a domicílio pela equipe de profissionais da Pestalozzi. São 
crianças com paralisia cerebral grave e cujos pais não davam continuidade ao tratamento 
quando iam para casa. O programa existe desde 2006 mas, segundo Célia Regina Ribeiro de 
Freitas, presidente da entidade, tinha parado no ano passado por falta de verbas: 
 



Recebíamos R$ 21 mil do Estado e R$ 11 mil do município, mas agora precisamos sobreviver de 
doações particulares. Cada profissional da equipe que vai à casa dos pacientes recebe R$ 700 
por 20 horas semanais, fora a adaptação que precisamos fazer no ambiente da casa — disse 
ela, que espera conseguir levar à frente o programa por mais 8 meses com o dinheiro do 
prêmio. 
 
Diretora da Fundação Volkswagen, que é quem dá a verba para o concurso que envolveu as 
seis fábricas da empresa, Conceição Mirandola disse que há tempos os funcionários solicitavam 
recursos para programas de entidades: 
 
Temos a preocupação de não tornar este programa assistencialista, por isso vamos monitorar 
e, em parceria com a ONG Capacitação Solidária, ofereceremos também aos vencedores e aos 
que ficaram em segundo lugar, um curso de gestão em projetos sociais que tem a duração de 
16 horas. Para nós, mais importante do que o dinheiro é este curso — disse ela, que recebeu 
191 inscrições. 
 
Para João Lupércio, que há 35 anos é funcionário da Volkswagen, o prêmio foi muito bem 
vindo. 
 
Sempre me envolvi com entidades que apostam na melhora do ser humano e em dar conforto a 
quem não tem. É um trabalho gostoso, faz a gente se esquecer até das tristezas da vida — 
disse ele. 
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