
C5 DIVULGAÇÃO

AIESEC é uma rede global formada por jovens
universitários e recém-graduados que, por meio do
trabalho dentro da organização e de intercâmbios
profissionais, estimula a descoberta e o

"desenvolvimento do potencial de liderança de seus
membros para que transformem a sociedade. Presente em
mais de 100 países e no Brasil há aproximadamente 30 anos,
a instituição tem mais de 1.600 membros, 18 escritórios e
nove extensões. O objetivo principal da organização é
proporcionar o desenvolvimento de jovens que procuram ser
agentes de mudanças e, atualmente, estão preocupados em
compartilhar idéias de sustentabilidade para a organização.

Tornar-se líder na sociedade atual é um processo que
exige, obrigatoriamente, capacidade de mudança social e
econômica. Os jovens da AIESEC estão disponíveis para
novos aprendizados que os transformem em líderes
conscientes de seu papel social e, neste cenário, o assunto
sustentabilidade deverá estar em pauta. Na trilha deste
caminho, a organização vem desenvolvendo um programa
global para discutir o assunto e no escritório da Universidade
de São Paulo uma equipe já trabalha com alguns projetos.

Coordenar a iniciativa nacional de susíentabilidade é uma
das atribuições de Alexandre Veiga, membro da AIESEC que,
juntamente com outros membros, tenta encontrar e agrupar
idéias em um só "guarda-chuva" para levá-las até a rede. Há
algumas dificuldades para levar adiante o processo, pois este
não pretende ser mais uma iniciativa, como tantas outras,

que se dizem sustentáveis. Para que a iniciativa tenha um
aspecto diferenciado, a identidade visual já foi definida e
agora está em processo a estruturação de um conceito de
sustentabilidade para a AIESEC.

Atualmente o grande desafio para os estudantes é
encontrar um conceito que retrate a AIESEC, uma
organização sem fins lucrativos, apolítica, sem nacionalidade
e religião, composta por aproximadamente 32 mil estudantes
em 106 países. Com essa estrutura, é difícil descobrir uma
frase que consiga falar o que sustentabilidade significa para
todos esses membros, de diferentes nacionalidades e culturas.

A discussão sobre sustentabilidade já existe na AIESEC
desde 1998, mas foi a partir de 2006 que os membros
começaram a debater o assunto com mais entusiasmo,
pensando em seus conceitos. A conferência internacional
deste ano, que aconteceu no Brasil, teve como tema
"Sustentabilidade", o que, para Veiga, é um passo para o
desenvolvimento de propostas. "Já existe uni objetivo
comum, que é pensar em sustentabilidade e não em
desenvolvimento sustentável", aposta.

A iniciativa está em fase de desenvolvimento, mas alguns
escritórios, como o de Belo Horizonte (MG), já designaram
pessoas para tratar do assunto sustentabilidade e criar
propostas para o escritório todo pensar, refletir e repassar as
idéias, fazendo com que cada membro se transforme em um
líder de mudança positiva, capacitado em transformar o
ambiente em que atua, deixando-o mais sustentável.
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Segundo Veiga, se for possível ter um membro da AIESEC
em cada empresa que se destaca em sustentabilidade, para
apertar a tecla iniciar deste movimento, estará alcançado o
objetivo da organização. Existem alguns projetos pontuais para
que todos conheçam um pouco do assunto, com participação
de empresas. Os estudantes esperam que elas queiram ter a
presença de um Aiseco para levar o projeto adiante,
incorporando o tema ao dia-a-dia.

A AIESEC já tem alguns projetos em andamento, como a
edição de um livreto sobre reciclagem, adaptado para a
realidade local, em cada escritório da organização; e a
criação de outro material sobre eventos sustentáveis que
possibilitará que, em todo grande evento da AIESEC, seja
possível minimizar o impacto do deslocamento de pessoas.
Outra meta da organização é criar uma ferramenta para
medir a sustentabilidade dentro de um escritório. Neste
trabalho há alguns parceiros, como o Instituto Ethos e o
Banco Real.

Dentro da AIESEC /USP, outros projetos de
sustentabilidade já estão em plena operação. Um deles é o
Young Bankers Program (YBP), programa global que conta
com uma equipe totalmente dedicada dentro do campus. O
objetivo do programa é promover um ambiente de
aprendizado e experiências sobre o tema finanças
sustentáveis, com um talento global que é treinado pelo
centro de sustentabilidade na Fundação Getulio Vargas. Este
projeto foi vendido para uma instituição financeira e
pretende fazer um fórum na intranet para que os talentos
discutam o assunto.

Outro projeto, o Ecovisão, é exclusivo da USP e tem por
objetivo levar membros da AIESEC a empresas que tenham
produtos ou serviços sustentáveis. De acordo com Marina
Arruda, diretora de marketing da AIESEC /USP, o projeto
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está em fase de prospecção, de venda para parceiros, na
tentativa de levar talentos para as empresas.

Veiga ressalta que há grandes dificuldades em conseguir
pessoas capacitadas para trabalhar com o tema
sustentabilidade. "Existe muita gente com interesse e pouca
gente com conhecimento", ressalta. Este fato não acontece
somente na AIESEC; para muitas empresas, este é também
um problema, Trazer gente para trabalhar em um mercado
como São Paulo e' outra intenção da rede de estudantes, até
porque muitas empresas querem aplicar o tema e não
encontram um profissional qualificado para desenvolvê-lo. E
o desenvolvimento desses projetos poderá abrir caminho
para contratações.

Os contatos feitos na organização são importantes para
desenvolvimento pessoal e profissional, interessando ainda a
continuidade dos projetos, até mesmo porque os
investimentos da organização são provenientes dos
intercarnbistas. Os gastos da AIESEC são praticamente zero:
a USP cede sala, material, energia elétrica, telefone e
internet, enquanto os microcomputadores são doações de
parceiros. Os contratos dos trainees são de oito a 72 semanas
e existem quatro tipos de intercâmbio: educação (voltado
para aquele estudante interessado em transmitir o seu
conhecimento em idiomas], técnico, gestão (perfil focado nas
áreas gerenciais) e empreendedorismo social.

Os parceiros, tanto locais quanto globais, garantem a
AIESEC com alguma doação. Desde a DHL, que é um parceiro
global e mantém parte da organização, até a FIA, parceiro local,
fazem contribuições mensais ou esporádicas, que podem ser
também utilizadas para custear parte de eventos.

Toda a contribuição em sustentabilidade da AIESEC conta
com parceiros, que podem surgir de amigos, de contatos
familiares, da abordagem e de antigos membros. A partir

desta rede formada, surgem atividades que
unem as empresas e os Aiesecos. As
iniciativas nascem e o florescimento do
tema sustentabilidade depende da ação
destes jovens líderes que pretendem se
transformar profissionais habilitados,
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