
Para todos
Empresas se engajam em projetos de

desenvolvimento social nos bairros
onde estão localizadas

m plena era da globalização,
onde as empresas estão cada
vez mais preocupadas era ob-
ter lucro e visibilidade perante

o mercado internacional, algumas de-
las reservam um espaço em suas agen-
das paia exercer a cidadania. E uma das
maneiras mais comuns que elas encon-
tram para abraçar causas sociais é a aju-
da a bairros e arredores onde estão lo-
calizadas. Mais do que representar uma
vitrine que as permite serem bem-vistas
pela sociedade, investimentos sociais
são capazes de beneficiar diretamente
as suas operações.

Por este motivo, desde 2000, a
Apdata, que oferece soluções especia-
lizadas em Gestão de RH e Folha de
Pagamento, aposta em projetos desta
natureza. Na ocasião, a empresa trans-
feriu sua sede para a Zona Leste para
beneficiar os talentos que moram na
região. Segundo a diretor a-executiva
da Apdata do Brasil, Luiza Nizoli, ao
manter uma política de contratação
de profissionais dos arredores e insta-
lar a sede em uma parte da cidade que
recebe poucos investimentos no setor

de serviços, a companhia incentiva a
vinda de outras empresas para o lo-
cal e, conseqüentemente, gera novas
ofertas de trabalho e ações para a co-
munidade.

Além disso, a Apdata realiza even-
tos, encontros e treinamentos com
clientes e parceiros, iniciativa que traz
as pessoas para a região e, indireta-
mente, permite com que elas conhe-
çam melhor o potencial local. "Nos
sentimos orgulhosos em manter um
edifício próprio, com estrutura com-
parável a de outros grandes prédios
corporativos da cidade. Essa também
é a percepção dos inúmeros execu-
tivos de todo o Brasil e até de outros
países que freqüentam nossas instala-
ções", comemora.

Ações comunitárias
A executiva adianta que em um fu-

turo próximo, a Apdata vai destinar
uma porcentagem de seu budget pa-
ra investir em ações de inclusão digi-
tal para jovens e idosos. Os objetivos
da inclusão digital são, por um lado,
equipar esses públicos com instru-

mentos que permitam a reinserção
no mercado de trabalho e, por outro,
abrir a janela para o universo do co-
nhecimento e para a interação com as
pessoas. "Entendemos estar garanti-
do à população o direito de acesso à
informática, tanto no âmbito técni-
co e físico, quanto no intelectual. Isso
abrange educação, formação, partici-
pação e criação", acredita.



Atualmente, a Apdata está na fase fi-
nal de um plano detalhado que favo-
rece os talentos. Para fortalecer a famí-
lia "Apdata", a empresa vai partir para
a fase externa do trabalho, com as ins-
tituições que receberão apoio direto
ou indireto e a assinatura de parcerias
com outras empresas fornecedoras e
clientes. "Estão previstos mutirões, in-
clusão digital, caminhadas pela saúde,
arrecadações, auxílio às favelas, traba-
lho social profissionalizante com nos-
so software Global Antares, entre ou-
tros", destaca Luiza.

Mas essa não é a primeira vez que
a organização se empenha para aju-
dar a comunidade na qual está inseri-
da. Já foram desenvolvidas arrecada-
ções e distribuição de brinquedos pa-
ra as crianças assistidas pela entidade
Creche Madre Teresa de Calcutá, na
Vila Santa Bárbara; doações de alimen-
tos para o Asilo Lar das Mãezinhas, na
Vila Aricanduva; além de doações de
roupas para igrejas da região.

Apoio à infância
A Ypioca, a mais tradicional empre-

sa de aguardente do Brasil, disponibi-
lizou, no ano passado, cerca de R$ 400
mil para viabilizar projetos nos bairros
onde as unidades estão localizadas.
Em Messejana, bairro de Fortaleza
onde fica localizada a sede da empre-
sa, há alguns projetos como o Fonte
da Vida, que alimenta, acolhe e edu-
ca mais de 200 crianças pobres da re-
gião e a Floresta Curió, uma iniciativa
do grupo de preservação, através de
sua Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público (OSCIP) Instituto

Natureza Viva.
No bairro do Curió, atendido pe-

lo projeto Fonte da Vida, as mudan-
ças foram intensas, principalmente
com relação à aprendizagem, saúde
e alimentação das crianças. Esse pro-
jeto foi iniciado no momento em que
a empresa se deparou com uma situa-
ção de miséria absoluta desconheci-
da até mesmos pelos órgãos públi-
cos. "Nosso foco sempre foi a infân-
cia. Consideramos que o futuro dessa
comunidade será diferente pelo que
já fizemos e o muito que ainda pre-
tendemos fazer", afirma a diretora de
marketing da empresa, Aline Telles.

Já na unidade do município cearen-
se Pindorelama existem vários proje-
tos ambientais e sociais, entre eles o
de reciclagem, onde toda renda é des-
tinada aos moradores da vila. Dentro
da mesma unidade, a empresa man-
tém uma Reserva Ecológica Particular
(REP) com mais de 400 mil m2 de área
e totalmente aberta para a comunida-
de, com trilhas, passeios e aulas edu-
cativas. Já em Maranguape, outro mu-
nicípio cearense onde está localizado
o Museu da Cachaça, a empresa des-
tina mensalmente parte da renda pa-
ra a Santa Casa de Misericórdia e, um
sábado por mês, toda a renda da bi-
lheteria é reservadas para instituições
carentes.

Sobre as vantagens que tais ações
proporcionam para a organiza-
ção, Aline responde com veemên-
cia. "Não existem vantagens diretas.
Consciência social é poder contribuir
com tão pouco que se torna tanto para
quem precisa".

Luiza Nizoli, da Apdata do Brasil -
Incentivar a vinda de novas empresas para os
bairros nos quais a empresa está localizada é
fator de emprego e inclusão social

Text Box
Para todos, Carreira & Negócios, São Paulo, n. 10, p. 64-65, 2009.




