
que aprenderam a fazer de forma eficiente o que 

as empresas sempre fizeram: gestão. Porém, se 

é verdade que as ONGs "bebem" nas fontes das 

empresas, também é fato que elas têm algo a lhes 

ensinar: "As organizações privadas podem aprender 

com o Terceiro Setor a atrair e reter talentos e a ser 

muito transparentes", diz Nick van Dam, diretor 

global de Aprendizado, Inovações e Soluções 

de e-Learning da Deloitte e também fundador e 

presidente da E-Learning for Kids, entidade que 

estimula a educação pelo meio virtual e está 

presente hoje em 190 países. 



então, cresceu muito o número das que optam por 

patrocinar projetos e, assim, não precisar bater a 

cabeça com algo fora de seu core business", diz 

Viviane Senna, presidente da instituição. Fundada 

em 1994, a entidade trabalha para melhorar o 

desempenho escolar de crianças e jovens de escolas 

públicas por meio de programas pedagógicos com 

"DNA" de gestão, como define Viviane. 

Com 80 funcionários e um orçamento que varia 

entre R$ 17 milhões e R$ 21 milhões por ano, o 

instituto beneficiou, de 1999 a 2009, cerca de 10 

milhões de crianças e jovens de 1,6 mil cidades de 

todos os Estados brasileiros e do Distrito Federal, 

com resultados surpreendentes (leia o quadro na 

pág. 41). Neste ano, 2 milhões de funcionários 

estão sendo atendidos. 

Os programas atacam essa dura realidade: no Brasil, 

a cada dez crianças que entram na primeira série, 

apenas cinco chegam à oitava e três concluem 

o curso médio. "É problema de gestão mesmo. 

Uma empresa que fizesse isso viveria menos de 

três meses", diz Viviane. O Instituto desenvolveu 

uma série de soluções cujo cerne é a gestão de 

processos: ensinam o gestor público a ler os 

números e a diagnosticar e montar planos de 

intervenção para cada t ipo de problema. Uma meta 

óbvia é alfabetizar 100% das crianças, mas, para 

cumpri-la, é preciso fazer o aluno frequentar as aulas 

e ler diariamente determinados tipos de texto, 

além de certa quantidade de livros por ano. 

É nesse ponto que a gestão se torna crucial. 

A grande maioria das ONGs, porém, ainda 

tem bastante a aprender com as empresas, de 

acordo com van Dam. Deveriam, por exemplo, 

ter profissionais voltados a construir e manter 

relacionamento com as organizações, com o objetivo 

de levantar recursos: "Particularmente no Brasil, 

conta-se ainda com as relações pessoais para isso". 

Valdir Cimino, da Associação 
Viva e Deixe Viver: "O 
voluntário brasileiro ainda 
se comporta de modo 
assistencialista, não percebe 
que precisa assumir um 
compromisso." 

Exemp los de sucesso 

Entre as entidades bem-sucedidas às quais as 

empresas buscam se associar para investir em 

responsabilidade social está o Instituto Ayrton 

Senna. "Começamos com licenciamento, mas 

as empresas começaram a nos procurar. Desde 



A metodologia do Instituto Ayrton Senna possibilita 

monitorar cada aluno, por meio de software, 

alimentado com informações inseridas pelos 

professores, diretores de escola e secretários. 

Pode-se escolher, de São Paulo, uma cidade 

qualquer do Brasil, uma escola, uma classe, um 

aluno e descobrir, no mesmo momento, quantas 

faltas ele teve no mês, quantos livros leu e suas 

notas. 

Assim como o Instituto Ayrton Senna, a Associação 

Viva e Deixe Viver conquistou, ao longo de seus 

13 anos, o patrocínio de várias empresas para um 

trabalho cuja meta seu presidente, Valdir Cimino, 

define como "humanização da saúde". Trata-se 

de contar histórias a crianças e jovens internados 

em hospitais por meio de voluntários devidamente 

capacitados. Na entidade, a gestão começa 

na seleção dos voluntários, que é também um 

treinamento. As vagas são concorridas. No Estado de 

São Paulo, onde está a maior parte dos 83 hospitais 

em que a entidade atua, distribuídos em nove 

Estados brasileiros, a entidade tem de limitar a 600 

a relação candidato/vaga a cada ano. 

O processo seletivo, premiado pela Associação 

Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), leva 

três meses. Ao final, são admitidos apenas 150 



hospitais. Só depois é que começará a ser testado 

e treinado para, especificamente, contar histórias. 

Após passar por essas etapas, o candidato ganha 

uma vaga de contador de histórias: irá trabalhar 

duas horas por semana voluntariamente em 

um hospital. Uma vez admitidos e em ação, 

os contadores de história são monitorados: 

"Preenchem relatórios de suas atividades para 

que se possa entender como trabalham e ainda 

saber se são assíduos", explica Cimino. 

Os resultados do trabalho podem ser medidos de 

forma objetiva. Uma pesquisa realizada em 2006 

pela psicóloga Cláudia Mussa com 24 pacientes de 5 

a 16 anos com câncer, internados na Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo, por exemplo, demonstrou 

que, após uma sessão de história, diminuíram em 

80% as reclamações entre os pacientes e em 75% 

as queixas específicas de dores. 

Também a E-Learning for Kids, fundada em 

2004, ampara-se no modelo que associa vários 

patrocinadores. E tem sido muito bem-sucedida, 

em especial, nos últimos 12 meses, segundo Nick 

van Dam, da Deloitte. Com várias dezenas de 

parceiros em todo o mundo, a ONG dissemina 

conteúdos educacionais acessíveis pela internet, 

candidatos, dos quais 25% devolvem o avental 

da associação após seis meses de atividade. "O 

voluntário brasileiro ainda se comporta de modo 

assistencialista, não percebe que precisa assumir um 

compromisso", diz Cimino. Durante o processo de 

seleção, o candidato assiste a palestras e participa 

de vivências, bem como de dinâmicas dentro dos 

Ana Lúcia Suzuki Araújo, 
da Basf: "Elas (entidades 
sociais) ficam com a parte 
de relacionamento com 
stakeholders (públicos de 
interesse) e de monitorar 
os resultados, pois esse 
não é o core business 
da empresa." 



CD ROM e/ou programas instalados em 

computadores. São cursos lúdicos e relacionados ao 

currículo escolar, que visam facilitar o aprendizado 

de crianças de 5 a 12 anos nos pontos mais remotos 

do planeta. Neste ano, a entidade prevê alcançar 

2,5 milhões delas. 

Para desenvolver cursos, traduzi-los do inglês para 

outras línguas, inclusive o português, e distribuí-los, 

a e-Learning for Kids conta com 120 voluntários 

de diversos países. Eles atuam no meio virtual e se 

comunicam por meio do programa Skype e das redes 

de relacionamento da web. Todo o gerenciamento 

é feito por sistemas online de compartilhamento de 

documentos entre computadores. "Temos padrões 

de qualidade para design e desenvolvimento de 

cursos, além de pessoas incumbidas de garantir a 

qualidade", diz van Dam. 

Terceirização social 
Já na multinacional de origem alemã Basf, a tendência 

é cada vez mais os projetos serem gerenciados 

pelas entidades sociais parceiras, segundo Ana 

Lúcia Suzuki Araújo, gerente de Responsabilidade 

Social Corporativa da empresa para a América do 

Sul. "Elas ficam com a parte de relacionamento 

com stakeholders (públicos de interesse) e de 

monitoramento dos resultados, pois esse não é 

o core business da empresa", revela. 

A Basf realiza, por exemplo, o programa 

ReAção, que tem como objetivo ensinar Ciências 

por meio de aulas práticas, com experimentos, 

a fim de desenvolver a capacidade de raciocínio 

dos alunos e melhorar seu desempenho escolar. 

Parceira da Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP) Rever Juntos, que o 

gerencia, o programa é desenvolvido nas escolas 

públicas de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, 

onde fica uma das fábricas da Basf. A empresa 

investiu cerca de R$ 400 mil no ReAção, desde 

2006. Com apenas três coordenadores, a entidade 

capacita, a cada ano, em torno de 500 professores, 

beneficiando aproximadamente 10 mil alunos 

de 23 escolas de educação infantil ao ensino 

fundamental da cidade. 

No começo, foi preciso orientar os professores 

um a um, mas, desde 2008, cada escola e cada 

turno contam com um professor multiplicador: 

"Ensinamos a metodologia. Levanta-se a hipótese 

e se faz o experimento", diz Margarida Guimarães, 

coordenadora pedagógica do programa. 

O processo é monitorado por meio de registros 

de alunos e professores e reuniões semanais da 

coordenadora com os multiplicadores. De acordo 

com uma pesquisa feita pela Rever Juntos, 

em 2009, mais de 90% do professores engajados 

no programa afirmam que não voltariam à prática 

anterior. Entre 2006 e 2009, a reprovação caiu 

em 15% e a evasão despencou 66,7% nas 

escolas atendidas. 

Em estatísticas e tantos casos bem-sucedidos, 

o terceiro setor vai deixando suas lições para 

as empresas brasileiras e o próprio governo, 

comprovando que é sempre possível conciliar boas 

práticas de gestão e resultados satisfatórios com 

a construção de uma sociedade melhor. 

Text Box
Fonte: Mundo Corporativo, São Paulo, n. 30, p. 37-41, out. 2010.




