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Adriana Cury, representante nacional do instituto ABAD

Reforçado com a integração
do Grupo de Mulheres,
Instituto ABAD foca a
disseminação de ações de
responsabilidade social no País
POR MILTON BELLINTANI

participação feminina nas ações
de . responsabilidade social da

IABAD sempre foi significati-
va- E agora certamente crescerá em
importância, pois o Grupo de Mulheres
integrou-se ao Instituto ABAD, tendo
a advogada Adriana Cury Severini (que
é casada com o presidente da entidade,
Carlos Eduardo Severini), à sua frente.

"A maioria das mulheres ligadas à
ABAD já desenvolve ações sociais em
suas comunidades. Nossa integração
com o instituto servirá para fortalecê-
lo graças à canalização dos esforços de
todas nós, e dos demais integrantes da
organização, para os mesmos objetivos.
Somando as competências de todos,
poderemos intensificar o ótimo traba-
lho que já vem sendo desenvolvido"..

afirma Adriana.
O Grupo de Mulheres ABAD foi
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formado pelas esposas dos dirigentes

da entidade: presidentes, diretores e

ex-diretores, e mais as interessadas em

colaborar com ações sociais apoiadas

ou desenvolvidas pôr ela - desde que

ligadas ao setor atacadista distribuidor:

Durante a Convenção Anual, realizada

em agosto, elas trabalham para sensi-

bilizar os expositores a participarem da

doação dos produtos remanescentes de

seus estandes - sempre com exoelentes

resultados.

EVOLUÇÃO NATURAL
"O Grupo de Mulheres percebeu que

poderia fazer mais do que isso", diz

Adriana Cury. "Na gestão passada, a

esposa do presidente Geraldo Eduardo

da Silva Caixeta (atual presidente do

Instituto ABAD), Maria Lúcia, enca-

minhou a discussão sobre participar-

mos de forma mais. efetiva das ações

sociais do Instituto. No ano passado,

atuamos junto à afiliada de Santa Ca-

tarina (ADAC - Associação de Distri-

buidores e Atacadistas Catarinenses)

para desenvolver a visão de responsa-

bilidade social." A integração foi uma

conseqüência natural da sinergia que

se verificava entre as atuações do Insti-

tuto ABAD e o grupo feminino. "E vai

funcionar exatamente por causa disso.

Houve um amadurecimento das mu-

lheres nesse sentido", afirma Adriana.

"Não foi uma decisão tomada de uma

hora para outra."

O próximo passo para tornar a in-

tegração completa é incluir uma repre-

sentante de cada Estado no Instituto

ABAD- "Provavelmente, serão as es-

posas dos presidentes das afiliadas",

explica Adriana Cury. "Caberá a elas

impulsionar localmente os projetos

que apoiamos e programas do Instituto

ABAD, como o Empório da Comuni-

dade e o Mão Certa."

A percepção de que o setor ataca-

dista pode contribuir significativamen-

te para a solução de problemas sociais

graves do Brasil a partir de ações locais

-aproveitandoa capilarizaçãodo setor,

que se comunica regularmente com

'

um milhão de varejistas de todas as re-

giões do País -, se intensificou com in-

vestimentos na responsabilidade social

na gestão do Presidente Paulo Hermí-

nio Pennacchi. Após este período, o

presidente Geraldo Eduardo da Silva

Caixeta criou o Instituto ABAD. "São

deles os méritos de despertar e de levar

adiante essa discussão na ABAD", as-

sinala Adriana Cury. Como advogada,

ela atua junto a empresas do setor há

muitos anos. O tema responsabilidade

social faz parte de sua vida desde a in-

fância, "Minha família fundou um asilo

em Poços de Caldas/MG. que hoje

é mantido pela família do Carlos

Eduardo - a União Fraternal Raul

Cury, em funcionamento desde 1949

- sob o comando do sr Pedro Olavo.

Sempre estivemos envolvidos com os

problemas sociais."

O presidente do Instituto ABAD,

Geraldo Caixeta, que presidiu a ABAD

de 2005 a 2008, considera que estar

à frente da organização representa ao

mesmo tempo um grande desafio e um

privilégio. "Aqui, posso estar em conta-

to com o lado mais generoso de parcei-

O Instituto permite
às empresas do setor
encontrar a sua vocação
social e criar vínculos
com a comunidade
CARLOS BARRETO, gerente-executivo
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O Programa Mão Certa
combate a exploração

sexual infantil por meio
da conscientização

de empresas e de
seus caminhoneiros

O Programa Empório da Comunidade
é desenvolvido em escolas, em
parceria com empresas associadas
e filiadas estaduais da ABAD

ros com os quais trabalhei nos últimos
quatro anos e que conhecia fundamen-
talmente como homens de negócios",
afirma. "O Instituto está entrando em
uma nova fase de prosperidade. Primei-
ro, foi estruturado. Então, trouxemos
pessoas com experiência no terceiro se-
tor para nos "ajudar a formatar nossa vi-
são de responsabilidade social empresa-
rial. Com isso conseguimos aprofundar
o trabalho que já realizávamos. Agora,
queremos difundir essa visão em todo
o Brasil e ajudar o atacado distribuidor
por meio de nossas afiliadas, a cumprir
a missão social que lhe cabe. Nosso
objetivo não é apenas ajudar as pessoas
que precisam de ajuda em suas neces-
sidades pontuais, e sim contribuir para
transformar a realidade. Um exemplo
disso é o Programa na Mão Certa, que
combate a exploração sexual de meno-
res nas estradas."

Enfrentar o abuso sexual infantil é
uma tarefa das mais complexas, que,
para funcionar, deve envolver a partici-
pação de todos: governos - municipal,
estadual e federal - empresas, organi-
zações do terceiro setor, comunidades

e também as famílias dos menores que
são vítimas de exploração sexual Na
maioria dos casos, a condição de misé-
ria favorece a prostituição de crianças
e adolescentes. Para contribuir com o
sustento familiar, ou fugir de agressões
sofridas dentro de casa, físicas e sexu-
ais, meninas e meninos vão buscar na
rua o dinheiro que, acreditam, lhes dará
a independência.

PROGRAMA NA MÃO CERTA
O Programa na Mão Certa é uma
iniciativa da Childhood Brasil (em
português, Infância do Brasil), braço
nacional da organização World Chil-
dhood Foundation, que foi fundada
pela rainha Silvia da Suécia - filha
de mãe brasileira e casada com o rei
Carlos XVI Gustavo. O foco da enti-
dade é o combate à violência sexual.
Para isso, a Childhood Brasíl (www.
wcforg.br) desenvolve programas de
capacitação para profissionais que
trabalham com crianças e adolescen-
tes. Criada em 1999, foi certificada
como Organização "da Sociedade
Civil de interesse Público (Oscip).
Seus programas já beneficiaram mais
de 700 mil pessoas no País. Além do
Mão Certa, a Childhood Brasil de-
senvolve iniciativas, como o Concur-
so Tim Lopes de. Investigação Jorna-
lística, que promove o interesse da
mídia sobre problemas sociais.

Tornar o Instituto ABAD uma Oscip
foi um dos objetivos traçados pela orga-
nização, como explica o diretor Carlos
Barreto. Administrador de empresas
com mestrado pela USP - Universida-
de dê São Paulo, no qual desenvolveu o
tema Ferramentas de Avaliação Finan-
ceira de Projetos Sociais, ele se mostra
entusiasmado com as possibilidades do
instituto ABAD. "Busquei trazer para a
organização a visão do cálculo em ter-
mos financeiros do benefício que uma
ação social traz para as comunidades",
explica. Ele conta que o Instituto aten-
deu a algumas exigências que estavam
pendentes para obter a certificação.
"Devemos recebê-la proximamente",
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diz. Esse aval do Ministério da Justiça
servirá, entre outras coisas, para for-
talecer a institucionalização da organi-
zação e sua representatividade junto a
instituições do terceiro setor.

"Nossa agenda está composta de
algumas prioridades", conta Barre-
to. "Ampliar o Programa Empório
da Comunidade é uma delas." Essa
iniciativa tem como objetivo estimu-
lar a cidadania por meio do "empo-
deramento" das pessoas, formando
lideranças comunitárias comprome-
tidas com o desenvolvimento local
e capazes de atuar como agentes de
mudanças. Para isso, o Programa Em-
pório da Comunidade promove o re-
lacionamento do pequeno varejo com
as escolas, comunidades, associações
locais e o setor atacadista distribuidor.
Na prática, isso se traduz em oferecer
aos participantes uma renda mínima
e estimular o empreendedorismo. A
conquista individual do benefício de
investir no crescimento pessoal bene-
ficia a todos graças ao papel positivo
que esse novo líder desempenhará na
comunidade. A escola, por sua vez, se
torna um centro comunitário aberto
às famílias, o que serve para valorizar
o papel da educação na superação dos
problemas de cada núcleo familiar -
em especial, os econômicos.

A duração do programa em cada
escola é de três anos, tempo durante o
qual podem ser avaliados os impactos
alcançados. As filiadas da ABAD em
cada Estado no qual a iniciativa é imple-
mentada e empresas associadas à enti-
dade nacional participam do programa
por meio de parcerias.

"O atacado distribuidor tem um
potencial extraordinário de transfor-
mação", afirma Carlos Barreto. "No
Programa Mão Certa, por exemplo,
estamos trabalhando com as empre-
sas do setor para que conscientizem
seus entregadores - caminhoneiros
próprios ou terceirizados -, sobre a
responsabilidade que têm no combate
a exploração sexual infantil. Além de
não participarem dessa prática, eíes

podem contribuir para mudar o com-
portamento dos que praticam esse
tipo de abuso achando que estão aju-
dando crianças e jovens que, de outra
maneira, morreriam de fome."

Despertar a consciência de que
cada um de nós pode transformar a
realidade é um dos caminhos dese-
nhados pela estratégia do Instituto
ABAD. "Se o programa agisse como
acusador, não funcionaria. Sabemos
que provavelmente vamos lidar com
gente que faz isso. Em vez de con-
denar, queremos que essas pessoas
percebam que podem levar dignidade
a essas crianças sabendo respeitá-las
como crianças", explica Carlos Barre-
to. "Acontece o mesmo no Empório
da Comunidade. Por meio do progra-
ma, chegamos a muitos jovens que se
drogam e cometem roubos. O que fa-
zemos com eles? Mostramos que po-
dem trilhar outro caminho, conquistar
o respeito da comunidade e ser pesso-
as queridas por todos."

SELO DE RESPONSABILIDADE
O Instituto ABAD acredita que para
promover a cultura de responsabilidade
social no setor é preciso dar um passo
de cada vez. "Primeiro, estimulamos
o voluntariado dentro das empresas.
Identificamos quem são as pessoas que
podern assumir um papel mais avan-
çado e que atuarão numa perspectiva
transformadora. Atualmente, temos
pontos de materiais recicláveis em vá-
rias empresas."

Hoje, o setor tem inúmeros exem-
plos de boas práticas a serem comuni-
cadas. O volume é tal que o instituto
ABAD lançará na Convenção Anual
do setor, que neste ano acontecerá
em Recife, em agosto, o Selo de Res-
ponsabilidade Social, que reconhece-
rá as empresas que se destacam nessa
área. "Também na Convenção, lança-
remos o Prêmio de Responsabilidade
Social do Atacado Distribuidor", re-
vela Carlos Barreto. Como se vê, o
Brasil muda silenciosamente no dia-a-
dia. Também com a ajuda do setor.
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