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Preocupada com o futuro, a companhia investe em educação, biodiversidade, meio ambiente e 
no desenvolvimento  
 
Preocupada com o futuro dos jovens, com a proteção ambiental e com o desenvolvimento da 
sociedade, a Souza Cruz assumiu a responsabilidade de levar adiante 29 projetos em 
educação, em meio ambiente e biodiversidade e em desenvolvimento local sustentável. O 
objetivo da companhia é contribuir para o desenvolvimento do País, de forma a agregar valor 
às comunidades em que operam.  
 
"O posicionamento da Souza Cruz é uma forma de comprometimento com a sociedade em 
todos os aspectos. A empresa mostra que é responsável tanto para questões relacionadas 
diretamente ao seu produto quanto na contribuição para o desenvolvimento do País, no 
esforço para criar uma sociedade brasileira mais solidária", explicou o gerente de 
Sustentabilidade, José Roberto Cosmo.  
 
Entre os projetos da Souza Cruz, o que mais chama atenção é o Programa Voluntários Souza 
Cruz. O programa foi lançado em 2006 e visa a apoiar e estimular iniciativas espontâneas de 
voluntariado de empregados, terceirizados, parceiros, familiares, aposentados e seus amigos. 
Além de estimular atividades voluntárias, o programa participa de três campanhas periódicas: 
Campanha de Inverno, de Natal e o Sorrisão.  
 
A Campanha de Inverno tem como foco o fomento e a entrega de cobertores e agasalhos. O 
Sorrisão é um movimento de mobilização de voluntários para comemorar o Dia Nacional do 
Voluntariado. É uma oportunidade para as pessoas doarem um pouco do seu tempo. As três 
iniciativas estimulam a doação de alimentos.  
 
Em agosto de 2006, aconteceu a primeira edição do Dia Nacional do Voluntariado da Souza 
Cruz, o Sorrisão, que teve participação de todas as unidades em 24 estados e 55 municípios. 
Foram realizadas 92 ações ao mesmo tempo e a empresa registrou a participação de 30% dos 
colaboradores. Para encerrar o ano, a Souza Cruz realizou a Campanha de Natal, que 
arrecadou 48 toneladas de alimentos e mil brinquedos. Em 2007, dando seqüência ao 
Programa Voluntários, entre campanhas pontuais e a segunda edição do Sorrisão, foram 
promovidas 126 ações, beneficiando 104 organizações sociais.  
 
"Acreditamos que atitudes conscientes é o primeiro passo para ações voluntárias mais 
comprometidas. A responsabilidade de fazer um mundo melhor é de todos nós. O programa 
Voluntários Souza Cruz foi inspirado nas experiências bem-sucedidas dos grupos de 
voluntariado já existentes na companhia. Em diversas unidades, os colaboradores se 
mobilizam para fazer diferença nas comunidades onde se encontram. Com este programa, a 
companhia incentiva ainda mais o espírito do voluntariado, auxiliando com ferramentas e 
informações para o sucesso destas iniciativas", afirmou Cosmo.  
 
INSTITUTO 
 
A Souza Cruz criou, em julho de 2000, o Instituto Souza Cruz, organização não-
governamental, sem fins lucrativos, sediada no Rio de Janeiro e com atuação nacional. 
Segundo a empresa, a criação do instituto significa a ampliação e o aprofundamento de um 
efetivo compromisso com o bem comum, que acompanha a empresa há mais de 100 anos. O 
instituto busca criar condições para que pessoas, grupos, organizações e comunidades possam 
adquirir conhecimentos, valores, atitudes e habilidades.  
 
O principal programa do instituto é o Empreendedorismo do Jovem Rural, ele é realizado em 
parceria com os Centros de Desenvolvimento do Jovem Rural (Cedejor), nos três estados do 
Sul do País. O objetivo é incentivar processos sustentáveis através da formação de jovens 
empreendedores, com senso de responsabilidade e capacidade de autogestão, aptos a exercer 
papel de liderança e inovação no desenvolvimento local.  



 
Criado em 2005, o programa Diálogos Universitários surgiu com o objetivo de manter um 
diálogo aberto com este público. Até agora, o programa reuniu mais de 20 mil estudantes em 
22 edições. Voltado para jovens com mais de 18 anos, o principal objetivo é complementar a 
formação educacional, cultural e humanística dos universitários por meio da discussão de 
temas relevantes.  
 
"Os estudantes gostam muito das palestras. Fazemos uma pesquisa ao final e 99% dos 
participantes consideraram o evento bom ou muito bom. Desde 2005, a média de aprovação 
do programa é de 98%", afirmou Cosmo.  
 
O Parque Ambiental de Santa Cruz do Sul, que ocupa uma área de aproximadamente 100 
hectares, é considerado um dos espaços de preservação ambiental com a maior diversidade de 
espécies do Rio Grande do Sul. Concebido para harmonizar e integrar a planta industrial da 
empresa com o meio ambiente, o parque possui mais de 4 mil árvores e arbustos plantados, 
de 600 espécies diferentes, divididas em coleções que podem ser conferidas através de um 
passeio por trilhas ecológicas.  
 
No local, também foi instalada a Cabana do Clube da Ãrvore, um espaço criado especialmente 
para recepcionar os visitantes e fornecer informações sobre as ações de preservação deste 
programa de educação ambiental, desenvolvido pelo Instituto Souza Cruz. O espaço beneficia 
diretamente os colaboradores da unidade, estudantes e mais de 15 mil produtores, 
proporcionando preservação e convivência harmoniosa com a natureza, além de ações de 
educação ambiental.  
 
GLOBAL COMPACT 
 
A Souza Cruz está entre as 500 primeiras empresas signatárias do Global Compact, um tratado 
da Organização das Nações Unidas (ONU) que estabelece 10 princípios trabalhistas, de anti-
corrupção, proteção ambiental e direitos humanos que devem ser seguidos pelas organizações 
na busca de um mundo melhor. A companhia está comprometida com a divulgação da 
Declaração do Milênio que foi aprovada pelas ONU em setembro de 2000. As Metas do Milênio 
são formadas por um oito objetivos a serem atingidos pelos países até o ano de 2015, por 
meio de ações concretas dos governos e da sociedade para a sustentabilidade do planeta.  
 
De acordo com a empresa, a responsabilidade social corporativa é uma marca, já que em mais 
de um século de história, ela sempre participou efetivamente de projetos sociais, educacionais 
e ambientais. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 nov. 2008, Responsabilidade Social, 
p. C-7. 


