
Investimento social da Volkswagen independe de vendas ou crise mundial 

Ao seguir o padrão de gestão sustentável da companhia alemã, a Fundação Volkswagen 
celebra 30 anos no Brasil e acumula mais de 345 mil alunos, 3 mil professores e 200 
municípios beneficiados com suas ações. 

São Paulo - Há mais de 55 anos no Brasil, a Volkswagen contribui para a melhoria da 
qualidade da educação no país através das práticas da Fundação Volkswagen. "Quando a 
Fundação nasceu, tínhamos o foco na capacitação dos funcionários. Na época, ela surgiu a 
partir de uma necessidade interna. Em 2000, ao ver que esta missão já havia sido cumprida, a 
Volkswagen direcionou a maior parte do investimento social para as comunidades externas 
com cursos focados na área da educação e desenvolvimento social", explica a convidada do 
Programa Ações Sustentáveis da TVSA ( www.tvsa.tv.br ), Conceição Mirandola, Diretora de 
Administração e Relações Institucionais da Volkswagen. 

A Fundação pauta suas ações nos pilares da educação, buscando promover a melhoria da 
educação de escolas públicas através capacitação dos professores; e no pilar de 
desenvolvimento social, apoiando projetos com ações que visam o desenvolvimento de 
comunidades de baixa renda no entorno de suas fábricas. "Nossos programas são cíclicos, 
perenes e tripartidos, ou seja, cada projeto da Fundação é aplicado com um parceiro técnico e 
o envolvimento de órgãos governamentais. É importante garantir que assim que a formação 
dos professores seja concluída, que o projeto se torne política pública, seja adotado e tenha 
continuidade", afirma a diretora. Em 30 anos de atividade, mais de 345 mil alunos, três mil 
professores e 200 municípios foram beneficiados pelas ações da Fundação. 

Mirandola ressalta que mesmo em meio à crise e às oscilações do mercado de automóveis, o 
investimento social da companhia é mantido ao longo dos anos e independe do ritmo das 
vendas. "A Fundação continua com seu investimento para 2009 e para os próximos cinco anos 
independentemente de vendas ou crise mundial. Nossa idéia é ampliar projetos também com 
nossos concessionários da rede autorizada", diz. 

Perfil da TVSA - A TVSA é um portal de vídeo desenvolvido pelo Instituto Conteúdo 
Responsável (ICR), uma sociedade sem fins lucrativos que tem por objetivo disseminar 
informação sobre as boas práticas de sustentabilidade. 

Toda a programação, voltada para as ações entre o segundo e terceiro setor, inclui programas 
de debates, entrevistas, cobertura de eventos e noticiários e pode ser acessada pelo portal e 
também através de celulares iPhone. 

"Porque qualquer ação só produz efeito se for amplamente divulgada" [ www.tvsa.tv.br | 
www.conteudoresponsavel.org.br ]. 
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