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O termo
Responsabilidade
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Social (RS)
surgiu em 1953,
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nos Estados
Unidos, quando o
economista Howard
Bowen publicou o
livro Social

ed

Responsabilities
of the Businessman
(Responsabilidades
Sociais dos Homens

s

de Negócios, em

fin

tradução livre do
inglês). Para ele,
o bom executivo
americano deveria

ra

pensar, não apenas
em seu crescimento
econômico, mas na

pa

em sua empresa e

Max Milliano Melo e Wanilson Oliveira

comunidade que o

a incorporar novas
questões, como a
ambiental, a
essência
permaneceu a
mesma: investir
tempo, recursos e
imagem
coorporativa na
busca de melhorias

a

contribuir para a sociedade mais justa e para o ambiente mais limpo.
Responsabilidade social,no entanto,é bem mais que isso.É tornar mais feliz a
vida dos colaboradores,estabelcer relação entre a sociedade e o meio ambiente
mais equilibrada,o esporte mais inclusivo,a arte mais democrática e combater a
desigualdade.Especialistas são unânimes ao atestarem que,com boa vontade,
empresas de todos os tamanhos podem fazer um mundo mais amigável.
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ampliado, passando

Formalmente,a RS é quando as empresas decidem,numa base voluntária,
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evoluído e se
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Responsabilidade Social (RS),um conceito simples e carregado de significado.
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então, embora o
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cercava. Desde
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ara que as estratégias das empresas sejam eficazes é necessário analisar detalhadamente o perfil de cada organização,explica Mônica Maldonado,diretora executiva da Compreender Consultoria em Responsabilidade Social.“Terceirizar ação ou envolver os funcionários,escolher que público será alvo,tudo isso depende da combinação grande de fatores.
É preciso que a empresa
pense que conceito
de responsabilidade social preten“O projeto
de adotar”,esclarece a esdeve beneficiar
pecialista.“Na moderna visão de responsabilidade social é preciso que todos os
quem precisa e não
públicos com que a empresa trabalhe
servir apenas para dar
estejam envolvidos”,completa.
Assim,não adianta realizar ações na
maior visibilidade para
comunidade ao entorno, se a compauma empresa.”
nhia não pensa na sua relação com
seus funcionários ou com os investidoThirza Reis ,
res.“Quando a empresa consegue fazer o
Master coaching
engajamento de todos os seus públicos,aí
sim, pode tirar vantagem da responsabilidade social”,afirma a consultora, que cita como exemplo o caso da Nestle.“ A companhia
adotou estratégia de valor compartilhado. Assim,todas as suas ações envolvem a cadeia de
negócio em que está inserida.Desde as comunidades rurais produtoras de leite,às crianças
Susane explica que é preciso fazer um estudo do local, da comunidade e do grupo de
nas escolas que recebem informações sobre
pessoas que receberão o programa de assitênalimentação saudável”,exemplifica.
cia social,evitando assim,o desperdício de diPara a diretora executiva da BrazilFoudanheiro e, consequentemente, que o projeto
tion – instituição que busca recursos no exteperca força e seja extinto.“Nossa fundação,
rior e repassa para projetos sociais no Brasil –
por exemplo, destina verba de R$ 40 mil por
Susane Worcman, é preciso ficar atento
projeto.Nossa missão,no entanto,é capacitar
com as empresas que criam projetos de responsabilidade social como forma de marketing.Seas pessoas a buscarem maneiras de conseguir
gundo ela,a ajuda deve ir além do quintal da
mais recursos, tornando-os agentes multipliempresa,atingindo comunidades que não ficadores.É preciso acompanhar de perto o traquem apenas no entorno, pois os problemas
balho que está sendo desenvolvido e ver se os
sociais estão espalhados em todas as regiões e
resultados são os mesmos que foram planejaatingim milhares de pessoas.
dos.Responsabilidade social não é só doar”,
“Para fazer o bem é preciso mais que doar diexplica a executiva.
nheiro.É preciso dedicação e sensibilidade paPara Susane,as empresas nacionais podera saber onde investir.Não se pode abrir uma
riam contribuir mais com o apoio e desenvolviescola,quando as pessoas precisam de água,
mento de projetos de cunho social.Isso não
por exemplo”,frisa.
ocorre,avalia,por falta de incentivos dos gover-

de
st
e
aç
ão

A

ut
iliz

“Para fazer o
bem é preciso
mais que doar
dinheiro. É
preciso dedicação
e sensibilidade
para saber onde
investir. Não se
pode abrir uma
escola, quando as
pessoas precisam
de água, por
exemplo.”
Susane Worcman,
diretora executiva da
BrazilFoudation

Uma das ações da mineradora
Vale, a Estação do Conhecimento
do Projeto Ariri, no Maranhão

nos nas três esferas (federal,estadual ou municipal).Ela lembra que nos Estados Unidos,por
exemplo,quem apoia projetos sociais,seja empresa ou pessoa física,recebe incentivos e benefícios.No Brasil,isso ainda ocorre de maneira
lenta e burocrática,em sua opinião.“No País só
quem apoia a cultura é beneficiada com desconto no Imposto de Renda e,mais recentemente,criou-se um incentivo para as empresas
que colaboram com o crescimento do esporte,
mas se pode fazer muito mais.Tudo é uma
questão de sensibilidade”,enfatiza.
A sócia de sustentabilidade da empresa
de consultoria e pesquisa Deloitte,Camila
Araújo,também critica o governo pela falta de incentivo.Segundo ela,as empresas
tem assumido diversas responsabilidades,muitas delas,papel do Estado.“Pagamos altos impostos,geramos renda e trabalho para o País.Poderíamos fazer mais,
caso o governo colaborasse mais.É preciso
criar políticas de incentivo.Só assim,as empresas poderão contribuir mais com a sociedade,beneficiando a todos”,ressalta.

Já a master coaching,Thirza
Reis,atenta para as empresas que criam projetos apenas para melhorar sua imagem perante
os clientes ou visando apenas o lucro.Segundo
ela,o termo responsabilidade social está na moda e muitas empresas querem repassar a imagem de responsavéis e de que se preocupam
com o próxiumo,quando,na verdade,muitos
desses gestores até desconhecem o projeto que
está sendo executado.
“A responsabilidade social é o acompanhamento do projeto para que tudo que foi planejado seja realmente aplicado.O projeto deve
beneficiar quem precisa e não servir apenas para dar maior visibilidade para uma empresa.O
mal uso de um projeto pode gerar não apenas
prejuízo financeiro, mas também malefícios
na imagem de uma empresa que só pensa no
marketing e não em ser realmente responsável”,alerta a consultora,esclarecendo que existem muitas empresas que,com seriedade,vem
desenvolvendo projetos sociais no Brasil.

Ricardo Gomes Edição Kati a L u a n e Pauta Elizabeth Oliveira e Katia Luane Reportage m Max Milliano Melo e Wanilson Oliveira
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bolsa de valores brasileira (Bovespa) foi criado em
2005 e veio a se transformar numa iniciativa pioneira
na América Latina.Concebido a partir do tripé empresas economicamente viáveis,socialmente justas e

fin

veis,o ISE passou a ser
mais uma alternati-

como importante critério para a
decisão de seus in-

Francisco Bulhões ,
diretor de Comunicação e
Sustentabilidade do
grupo

ra

A carteira do índice
em vigor é composta por 51 ações de 37 empresas representantes de 16 setores da economia, que somam R$ 1,07 trilhão de valor
de mercado – 44,81% do total de valor de todas as ações negociadas na Bovespa.
Um dos integrantes do ISE, o grupo CCR
fez parte da carteira em outras três ocasiões
(2006,2007 e 2008), retornou em 2012.
“Para a CCR, a continuidade no índice
em 2013 é resultado de constante investi-
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vestimentos.
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cam diferenciais

a

dores que bus-

“Para a CCR, a
continuidade no índice em 2013 é resultado de constante investimento na área de sustentabilidade”.

siv

va para os investi-

A

carteira teórica
do ISE, em sua
oitava versão, é
composta por
companhias
que,de fato,têm
c o m p ro m i s s o
com o desenvolvimento sustentável e inserem a RS em
suas estratégias
de crescimento. Ouvindo o mercado, é salutar perceber o interesse crescente de vários
grupos de investidores, em especial, os fundos de pensão, nas estratégias de responsabilidade socioambiental das empresas.
Este movimento está levando a verdadeira
revolução, com cada vez mais companhias
autorizando o acesso aos questionários que
respondem para ingressar no ISE. Em 2012,
oito empresas deram permissão, enquanto
este ano o número passou para 14.
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97%

mantêm programas
de sensibilização
e educação sobre
o tema

s

ambientalmente sustentá-

aderiram formal e
publicamente a
compromissos
voluntários,
extensivos às demais
áreas de negócios.

na

O Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da

92%

io

MAX MILLIANO MELO
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(ISE)

Seleta lista
de companhias que
apresentam as
melhores práticas

ed

Índice de
Sustentabilidade
Empresarial
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mento na área de sustentabilidade”, justifica o diretor de Comunicação e Sustentabilidade do grupo, Francisco Bulhões.
Para chegar até o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa, o grupo CCR
inseriu o tema em suas diretrizes e objetivos
estratégicos, além de iniciar importante projeto de sustentabilidade em todas as unidades de negócios.
“Esse programa atua em todos os níveis
de gestão da companhia, seja estratégico, seja executivo ou operacional, para garantir o
desenvolvimento das diversas externalidades trabalhadas, como resíduos, emissões,
segurança viária, governança, entre outras”,
completa Bulhões.
Mais ISE na página seguinte
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Petróleo,gente,
crescimento,
arte e educação,
sinergia de
resultados

Petrobras
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Continuação da página 3

Valores de
Nova York
foi a pio-
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Ao longo dos seus 60 anos,a Petrobras tornou-se uma das maiores incentivadoras

uc
ac

da cultura,do esporte,da educação e do meio ambiente brasileiros.Responsabilidade Social é tema central do planejamento estratégico da companhia.Como em-

ed

presa que nasceu pública,responsabilidade com o povo brasileiro sempre fez parte do DNA da marca Petrobras.Mais de 40 milhões de pessoas ,ou seja,cerca de
20% da população brasileira,já foram beneficiadas por alguma ação de responsa-

s

A Bolsa de

Max Milliano Melo

bilidade da companhia,que integra o índice Down Jones de Sustentabilidade

fin

Pesquisa realizada pela Ruschel & Associados Marketing Ecológicos e pelo
Instituto Mais,no ano de 2009,mostrou
que a prática de Responsabilidade Social nas empresas,ainda é vista com desconfiança por contingente grande de
pessoas,do mercado ou não.
Do total de 100 entrevistados – escolhidos aleatoriamente entre os visitantes
da 2ª FIBoPS – Feira Internacional para o
Intercâmbio das Boas Práticas,em São
Paulo, 57% declararam não acreditar
que as companhias estejam realmente
comprometidas com a sustentabilidade.
Vale destacar,no entanto,que a desconfiança cai para 38% em relação às
empresas que têm ações listadas no
ISE/Bovespa.

is.

Mais credibilidade
para quem faz
parte do índice

(Dow Jones Sustainability Indes World (DISI,na sigla em inglês).

ra

neira em
reunir em-

pa

presas que
saíram na
frente nas
questões sociais e ambientais

a

e listaram suas ações no Dow

siv

Jones Sustainability Index
World (DISI, na sigla em inglês), criado em 1999.
O DISI passou a ser indicador

lu

de desempenho de companhias
líderes em sustentabilidade a

riscos associados tanto a fatos econômicos quanto ambientais e sociais.
Atualmente, apenas oito companhias brasileiras fazem
parte do seleto time do DISI:
Bradesco, Cemig, Embraer,
Itaú Unibanco, Itaúsa, Petrobras, Banco do Brasil e

Empresas que fazem
parte do ISE
AES Tietê

Eletrobras

aç
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BRF
Itaú Unibanco

CPFL

Sabesp

EDP

TIM
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Gerdau

A

Norte,Centro Oeste,além dos estados de Minas
Gerais,Rio de Janeiro e Espírito Santo com a
destinação de R$ 48 milhões.Apenas os estados
de São Paulo,Paraná,Santa Catarina e Rio Grande do Sul estarão ausentes dessa seleção por
terem projetos em vigência contratados no IPC
2011.

Não é exagero dizer que onde há
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Fibria.

E

sses benefícios vieram em várias
áreas,como na cultural: mais de 500
longa-metragens já
foram produzidos
em parceria com a
empresa, além de
milhares de peças
de teatro,curta-metragens,espetáculos
de dança e exposições de arte. A estatal também financia a manutenção de alguns dos principais grupos de teatro e dança do País reconhecidos no mundo todo,como o Grupo Corpo,a Cia de Dança Deborah Colker,e o Grupo Galpão,apenas para citar
alguns exemplos.
Quando se trata de meio ambiente,os benefícios são mais diretos para as pequenas comunidades onde estão inseridas as ações da Petrobras.“Destaca-se o trabalho com 700 espécies
da fauna,e a reversão do status de extinção de quatro espécies,como a baleia Jubarte e as espécies de tartarugas Oliva, Pente e Cabeçuda”,explicou a companhia
por meio de sua assessoria.
Além de preservar e recuperar áreas em todos os biomas brasileiros,como Amazônia,Mata Atlântica,Caatinga,Cerrado,Pantanal e Pampa,e ambientes costeiros e
marinhos.
Quando direcionam suas
ações de responsabilidade,
em geral, as empresas têm
as opções de focar nas comunidades do entorno de suas unidades ou fazer projetos de alcance nacional.O gigantismo
da Petrobras permite que a empresa faça ambos, melhorndo a vida de quem mora perto de
suas plantas,sem deixar de lado ações que contemplam o País como um todo.
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Bradesco

Natura

Copasa

SulAmerica

Duratex

Vale

Ecorodovias
Banco do Brasil
Itaúsa
Cemig
Santander
Coelce
Tractebel
Even
Braskem
Gerdau MET
Copel
OI
Eletropaulo
Telefônica
Fibria
WEG
Light
Bicbanco
Suzano
Cesp
Ultrapar
CCR

Quando a ação é voltada para
todo o Brasil,a principal forma de seleção de
projetos adotada pela empresa é o Programa
Petrobras Socioambiental (IPS),dentro do qual
são lançados editais pelos quais iniciativas já
existentes ou em fase de implantação podem
se candidatar a receber o apoio financeiro da
empresa.Assim,a companhia consegue estar
presente mesmo nas regiões mais distantes,onde não há refinaria,porto ou oleoduto.
Semana passada,a companhia lançou a nova edição do IPS,que destiraná cerca de R$1,5

No alto, Mostra de Cinema
de Tirandentes. Acuma,
Tripodi detalha os programas
da empresa, e ao centro,
Projeto Tamar

bilhão de 2014 e 2018 para projetos sociais,ambientais e socioesportivos.
Já as ações locais são feita por meio do projeto Integração Petrobras Comunidades (IPC).
Com essa ação,a empresa reforça o compromisso de contribuir para o desenvolvimento
das regiões onde atua,além de garantir a democratização do acesso aos pedidos de patrocínios e a transparência na escolha dos projetos
selecionados, explica a assessoria.
Este ano a companhia iniciou dois projetos
desse tipo,o IPC Suape 2013,com destinação de
R$ 3 milhões em iniciativas focadas no entorno
da Petroquímica Suape e da Refinaria Abreu e
Lima,além do IPC 2013,com foco no Nordeste,

cinema brasileiro,provavelmente há Petrobras.
A parceria entre a companhia e as películas começou em um momento crucial da história da
cinematografia nacional, na década de 90,
quando o cinema brasileiro tentava voltar a
produzir algo depois de sua paralização quase
total,no governo Collor.O filme símbolo daquele momento Carlota Joaquina,a Princesa do
Brazil,de Carla Camurati,lançado em 1994,foi o
primeiro passo da petroleira no audiovisual.De
lá pra cá,a história da companhia e do cinema
nacional se confundem.
Quase todos os grandes filmes de sucesso
pelo Brasil desde 1994 tiveram a participação da Petrobras,como patrocinadora.
Desde os indicados ao Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeria,O Quatrilho
e O que é isso companheiro?,até os sucessos de bilheteria,Se eu fosse você e Tropa de Elite – este último,vencedor do Urso de Ouro, o
prêmio principal do Festival
de Cinema de Berlim.
Segundo a empresa, o
patrocínio ao cinema tem
como objetivo privilegiar
ações de fomento e circulação da produção nacional.
A indicação brasileira para o Oscar 2013,
eleito um dos 10 melhores filmes do ano pelo jornal americano The New York Times, O
som ao redor, também foi realizado em parceria com a empresa.De acordo com a companhia, em 2011, essa ação completou 500
longas-metragens patrocinados.A seleção
pública de 2012 contemplou 27 novos projetos de longas, que receberão, ao todo, R$ 23
milhões”,completa
A empresa que também está por trás dos
principais festivais de cinema do brasil como IX
Panorama Internacional Coisa de Cinema
(BA),a 13ª Goiânia Mostra Curtas (GO),a VI Janela Internacional de Cinema do Recife (PE),o
8º Encontro Nacional de Cinema e Vídeo dos
Sertões (PI e MA),o IV Festival Internacional de
Audiovisual Pachamama (AC),e o 36° Festival
Guarnicê de Cinema (MA).
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Finanças sustentáveis

Por uma relação
harmoniosa com
o dinheiro para
gerir a vida

is.
na

Max Milliano Melo

Uma das maiores instituições financeiras privadas do

“É uma forma de
‘devolver’ para a
sociedade. A função de
um banco também é ajudar
no desenvolvimento econômico da sociedade”

para a populaçao brasileira,a capacidade de

planejar o futuro,por meio da educação financeira,

Ivani Benazzi de Andrade ,
gerente departamental de
Relações com Investidores do Bradesco

s

lidade socioambiental: ajudar brasileiros de todos

fin

os cantos a terem relação mais harmônica com di-
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Enquanto inova em sua abordagem social,o grupo Bradesco mantém firme
uma de suas mais tradicionais bandeiras, a
educação. Por ano mais de 110 mil crianças e
adultos participam de atividades de formação
promovidas pela Fundação Bradesco, o braço
social da instituição.Desde 2008 mais de 17mil
pessoas participam anualmente do programa
de Educação de Jovens e Adultos (EJA) – para
quem não concluiu a educação básica na idade correta – da instituição.
A Fundação Bradesco também mira a formação profissional, com cursos técnicos na
área de informática, eletrônica, administração
e agropecuária, áreas com forte demanda por
mão de obra qualificadas e com formação
continuada nas mais diversas áreas desde a indústria e comércio, até a produção cultural e
artística, passando pela hospitalidade e lazer,
gestão e meio ambiente. Mais de 95% dos alunos dos cursos promovidos pela instituição
são da comunidade e selecionados de acordo
com o rendimento escolar e com a situação
social da família.

17mil
pessoas
beneficiadas desde
2008 pelo EJA
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Em 2013 já foram realizados 500 encontros
em pequenas cidades,onde a população recebe cartilhas, é orientada sobre como administrar seu dinheiro,a importância de poupar parte dos rendimentos, e sobre o uso consciente
do crédito. Na hora vale de tudo, participam
dos eventos o padre, o dono da padaria, o agricultor, o aposentado e as crianças.“É uma forma de devolver para a sociedade.A função de
um banco também é ajudar no desenvolvimento econômico da sociedade”, completa a
gerente Ivani Andrade.
O programa também ajuda pequenos e médios empresários a organizarem e melhorarem
seus negócios.“Eles recebem informações sobre como formalizar seu negócio, dicas de empreendedorismo de economistas do banco,
parcerias com o Sebrae”, completa Ivani. As
ações de educação financeira do Bradesco já
tiveram mais de 84 mil acessos.

tig

Prioridade na
distribuição de
cartilhas em
pequenas cidades

A

orçamento doméstico.“Tudo isso acontece em
um espaço aberto,onde não há comercialização de nenhum produto. O foco de nossas
ações é para o público em geral,e não apenas
nossos clientes”,assinala Ivani.
As atividades não se limitam a quem tem
acesso ao mundo virtual.Funcionários do banco percorrem pequenas cidades ministrando
cursos e palestras sobre educação financeira
em comunidades onde a bancarização e a inclusão financeira começam a desabrochar.
“Cerca de 37% dos nossos pontos de atendimento estão em cidades com menos de 50 mil
habitantes.Com o tempo começamos a perceber que a inclusão financeira era uma questão
muito importante nesses lugares”,conta.ki

a

gerente departamental de Relações com Investidores do Bradesco,Ivani Benazzi de Andrade.
“Claro que as ações tradicionais são importantes,a educação financeira vem a somar,especialmente quando pensamos em um País em
que,desde 2004,mais de 30 milhões de pessoas
saíram da pobreza”,pondera.
Dentro do projeto, o banco desenvolveu
ações voltadas para todos os públicos,desde os
moradores das grandes cidades,até aqueles
que estão em rincões espalhados pelo Brasil.
Pela internet,uma plataforma online oferece
para o público em geral,cursos anteriormente
limitados aos funcionários do banco.Por mês,a
ferramenta recebe mais de 39 mil acessos,em
cursos como matemática financeira,finanças e

ão se trata apenas
de dar o peixe e ensinar a pescar,é preciso orientar sobre
como preparar o
pescado e guardar
uma parte,para os
momentos de pouca pesca. Esta é a
síntese do propósito do Bradesco.
“Sentimos que,tão
importante quanto essas áreas sociais mais diretas,como educação e cultura,é pensar na sustentabilidade diretamente ligada à atividade
em que a instituição está envolvida”,explica a

ra

nheiro e assim,conseguirem gerir melhor suas finanças.

N

dos pontos de
atendimento são em
cidades com menos
de 50 mil
habitantes

ed

um dos novos objetivos relacionados a responsabi-

37%
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País, o Bradesco pretende deixar importante legado
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39mil
acessos pela
internet no mês
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Nova certificação
ambiental confere
alta qualidade aos
negócios do grupo

is.

Even

de novembro de 2013
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de responsabilidade social,a construtora e incorporadora Even,se tornou,no ano
passado,uma Empreendedora AQUA,certificação brasileira de Alta Qualidade Ambiental,operada pela Fundação Vanzolini,que orienta e avalia o processo de ges-

ed

tão e a qualidade ambiental dos empreendimentos.Com isso,aproximadamente 70%

s

dos negócios da companhia,serão conce-

fin

bidos e preparados para a certificação

ra

AQUA nas fases Programa,Concepção e
Realização,que vão desde o planejamento

pa

da construção até a entrega aos clientes.

a

o uso de madeira com certificação FSC na obra
e nas esquadrias,tintas à base de água,reciclagem de resíduos,bacias e torneiras que economizam água,entre outras.“Um projeto com a
certificação AQUA tem relação melhor com
seu entorno,consome menos energia e água,
privilegia a ventilação e iluminação naturais,
tem menor custo de manutenção e oferece
mais conforto térmico e acústico ao morador,
entre outras vantagens”,complementa.
Uma parceria da construtora Even com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai),está possibilitando a inclusão digital dos
funcionários e terceirizados da empresa.Desde
abril deste ano,que os trabalhadores estão tendo
aula de informática dentro do próprio canteiro
de obra.Um contêiner equipado com computa-
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tamentais,criando soluções para reduzir o impacto ambiental,melhorar a qualidade de vida e aumentar a conscientização sobre a sustentabilidade. Na construção civil, reside especialmente no engajamento da cadeia de
valor para alcançar a qualidade ambiental até
agregar valor ao produto contribuindo na
transformação das vidas dos nossos clientes.
Acredito que a responsabilidade social deva
contribuir na busca por soluções sustentáveis,num esforço de conscientização e engajamento com fornecedores, comunidades,
clientes e até mesmo com a concorrência”.
O diretor executivo Técnico e de Sustentabilidade,Silvio Gava,explica que muito antes de
ser uma empreendedora AQUA,a Even já vinha
adotando inúmeras práticas sustentáveis,como

dores e lousa vem percorrendo as obras de empreendimentos da companhia na cidade de São
Paulo e em algumas no Rio de Janeiro.
As aulas acontecem sempre de segunda a
sexta-feira,das 18h às 20h,sendo que em cada
obra serão formadas três turmas com 10 participantes cada.“Prezamos o crescimento pessoal
e profissional de nossas equipes e,em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia,
um curso como este é fundamental para auxiliar na inclusão dos funcionários que,muitas vezes,não conseguem participar de aulas regulares de informática.”,declara Marcello S.Zapparoli,diretor técnico de obras da Even e idealizador do projeto.Ao todo,a iniciativa deve beneficiar cerca de 120 profissionais entre funcionários da Even e terceiros,em 2013.
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Segundo a gerente de sustentabilidade da Even, Flávia Lafraia, o
grande desafio do projeto é conscientizar os
profissionais das obras a fazerem sua parte,
contribuindo com a segregação do material.
“A responsabilidade social propõe um processo de transformação na sociedade, atuando
na gestão de processos e mudanças compor-

Empenhada desde 2009 em adotar medidas sustentáveis,dentro de uma política

é

N

o Rio de Janeiro,o
primeiro empreendimento a receber
a certificação é o
RG Personal Residences,no Recreio.
A Even foi a pioneira na América Latina a obter o selo.A
certificação é conferida apenas a empreendimentos que
atendam a alta qualidade ambiental.O sistema
considera diversos fatores,como a relação do
edifício com o entorno; a escolha integrada de
produtos e sistemas construtivos (procedência
e rastreabilidade da madeira utilizada, por
exemplo),canteiro de obras com menos impactos ambientais,o que envolve uma gestão
adequada de resíduos como tijolos,areia e borras de tinta; conforto hidrotérmico,acústico e
olfativo (garantido pela qualidade sanitária do
empreendimento),além da gestão de energia,
água e resíduos.
Entre os compromissos assumidos pela empresa de amenizar os impactos no meio ambiente,estão o reaproveitamento de material.As
construções que estão sendo executadas no Estado do Rio de Janeiro,começaram a adotar os
processos de separação,onde o entulho é triturado e transformado em agregados,como brita,
a madeira vira biomassa e o gesso é utilizado
para correção de PH de solos.Os resultados positivos já começaram a ser adotados também
nas obras concebidas em São Paulo e em Belo
Horizonte.
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Cooperados
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do IR a projetos
culturais
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milhão arrecadados
om o objetivo de apoiar projetos culturais,esportivos e educacionais no Rio
na terceira edição
do programa de
de Janeiro,a Unimed-Rio criou há três anos o programa Receita do Bem,
captação de
que destina 6% do Imposto de Renda dos médicos cooperados para serem
recursos
revertidos a ações aprovadas pelos Ministério da Cultura,Educação e dos
Esportes.Em sua terceira edição,o programa de captação de recursos,arrecadou este ano R$ 1,2 milhão,20% a mais do valor obtido no ano passado.
De acordo com a gerente de Relações Públicas e Sustentabilidade da Unimed-Rio,Ana Vargas,o recolhimento do
montante ocorre de maio a novembro e,segundo ela,a cada ano cresce o número
de adesão dos profisdo IR são revertidos
sionais,que passou de 436,em 2012,para 452 coem ações aprovadas
laboradores este ano,representando 4% de
pelos Ministério da
“O
Receita
do
Cultura, Educação e
crescimento.Os projetos que foram seleciodos Esportes
nados para receber as doações são as EscoBem potencializa o
las de Música e Cidadania,Associação Viva
investimento social da
e Deixe Viver,Arte é o Melhor Remédio,
Nadando Contra a Corrente e Escolas
Unimed-Rio, utilizando
Sustentáveis e as peças de teatro “A Peça
outras fontes de recursos”
do Gordinho”e “A Hora do Poço ou a Booutras Unimeds do País.“O Receita do Bem
ca do Céu”,os três últimos inéditos no
Ana Vargas,
potencializa
o investimento social da Uniprograma.
Relações Públicas e
med-Rio,utilizando
outras fontes de recurAna explica,ainda,que além do repasse
Sustentabilidade
sos”,frisa,ressaltando
que o Receita do Bem
da verba,a Unimed-Rio faz também o monida Unimed-Rio,
faz
parte
da
Política
de
Responsabilidade Sotoramento dos indicadores dos projetos a
cioambiental
do
Grupo
Unimed-Rio e é uma
fim de fortalecer a gestão e ampliar seus imforma
diferenciada
de
oferecer
ao médico coopactos.Segundo a gerente,o projeto criado na
perado
a
possibilidade
de
incentivar
o desenvolvisede do Rio de Janeiro,vem obtendo resultados
mento
social
e
cultural
da
capital
fluminense.
tão positivos,que já está servindo de exemplo para

6%

Projetos se
destacam pelo
viés humanitário
Ana Vargas destaca dois projetos,
que recebem o apoio do programa desenvolvido pela Unimed-Rio de Responsabilidade Social, como de extrema importância.O primeiro é a Associação Viva e Deixe Viver,que capacita voluntários para contar história a crianças e adolescentes hospitalizados,
transformando o atendimento clínico
e a internação hospitalar em momento
mais alegre,agradável e terapêutico,
contribuindo também para o bem-estar de seus familiares.Cerca de 180 voluntários atuam em 20 hospitais,sendo
15 da rede pública (municipal,estadual e federal) e cinco da rede privada,
já tendo levado seus contos de fadas
para mais de 97 mil crianças.De acordo com a instituição,desde 2005,quando foi criado o programa de leitura,já
foram formados 1,1 mil voluntários.
O segundo é o Instituto Superar,que
investe na formação de atletas
paraolímpicos por meio do Projeto
Nadando Contra a Corrente.O incentivo permite que crianças com deficiência física treinem natação,o que possibilita não só à inclusão social e desenvolvimento físico,mas também a possibilidade de criar futuros atletas
paraolímpicos.
O projeto inclui acompanhamento
por profissionais especializados,
treinos diários, musculação, alimentação, transporte e participação em
competições regionais e nacionais,
num modelo a ser expandido para diversas partes do país, abrangendo
diferentes modalidades paraolímpicas.Atualmente o programa atende
cerca de 64 jovens entre 12 e 18 anos.
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Portadores
de necessidades
especiais compõem
51% do quadro

Werner
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O assunto ainda era novidade,quando a
rede carioca de supermercados Mun-

uc
ac

Transformando
vidas por meio
da beleza

dial decidiu criar,em 2002,o projeto Somos Todos Iguais,que capacita pessoas
mercado de trabalho.A empresa é pio-

fin

s

neira no Rio de Janeiro e mantém o projeto há 11 anos.Com 19 lojas na capital

ra

carioca,51% do quadro de pessoal da rede são compostos por profissionais com

pa

algum tipo de deficiência,o que equivale a cerca de 400 funcionários.Vale lembrar
que a Lei de Cotas,criada em 1991,obriga as empresas nacionais,que possuem
mais de mil funcionários a contratarem 5% de pessoas com deficiência.
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Eles dão exemplo de solidariedade,alegria e
comprometimento a todos nós”,comenta.
A executiva lembra que ações como essa
não só incluem esse grupo na sociedade,mas
também fortifica e consolida a imagem da empresa. Segundo ela, muitos clientes enviam
emails parabenizando o projeto.Outros garantem que só compram na rede devido às ações
de inclusão praticada pela rede Mundial.“Essas
pessoas agora tem sonhos.Estão construindo
suas casas e comprando seus móveis.Sentem
orgulho de si mesmo.Sentem-se valorizados e
respeitados.Esse é nosso maior orgulho”,enfatiza Laura La Pisa.
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que são capazes,mas o preconceito os tornam
muitas vezes invisíveis na nossa sociedade.
Combatemos isso e provamos que são pessoas
que apresentam apenas grau de dificuldade,
mas são tão capazes quanto qualquer outra
sem deficiência”,enfatiza.Laura ressalta,ainda,
que o projeto Somos Todos Iguais vai além do
que simplesmente cumprir a cota definida pelo
governo.Tem como principal objetivo incentivar esses profissionais a desenvolverem metas,
resultados e possibilidades de crescimento na
carreira dentro da empresa.“Esses colaboradores são competentes,dedicados e,raramente faltam ao trabalho ou chegam atrasados.

“O curso
evoluiu a minha
mente, começou a me
orientar para metas
de vida”
Mariana Jenuino
Santos ,
Beneficiada

ar
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e acordo com a coordenadora do projeto,Laura Negro
de La Pisa, 51%
dos contratados pelo projeto são pessoas com deficiência intelectual,20%
física, 8% visual e
21% possuem algum tipo de deficiência auditiva.“A
empresa tem vocação para cidadania e ao longo desses anos investe nesse grupo de pessoas

Famosa pela cultura do samba,o morro da
Mangueira também é sinônimo de transformação social. A tradicional escola de samba homônima à comunidade que a abriga e promove,há mais de 13 anos,por meio de parceria
com a BM&FBovespa,uma das iniciativas de
maior sucesso na formação profissional de jovens e adultos,o Instituto Profissionalizante
Mangueira, que fornece cursos em diversas
áreas para jovens de 17 a 24 anos,de comunidades carentes do Rio de Janeiro.
Uma das iniciativas,em especial,está tornando a vida de meninos e meninas ainda mais bonita.Com o apoio da rede de cabelereiro Werner
Coiffer,uma das mais badaladas redes de salões
de beleza carioca,jovens egressos dos cursos da
Mangueira têm oportunidade de ingressar no
mercado de trabalho pela porta da frente,após
concluírem sua formação passam a integrar a
equipe Werner.

ed

com deficiência (PcD’s) para entrar no
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rem os livros para que mais pessoas pudessem contribuir e auados da Organização Mundial de Saúmentar o acervo.A pessoa que vem fazer a oficina não só aprende (OMS) apontam que 1% da população do Brasil é formada por deficiende. É muito mais que isso.Ao ajudar alguém com deficiência vites visuais. Ou seja, 1,7 milhão de pessual,se ajuda também porque acaba lendo mais",defende.
soas. Segundo o Censo Demográfico
Ela destaca que cerca de 800 pessoas já foram capacitadas
realizado em 2010,pelo Instituto Brasicomo ledores.Para AnaLu,trata-se de marca vencedora,consideleiro de Geografia e Estatística (IBGE),
rando a natureza do projeto iminentemente cultural e voluntáno entanto, existem mais de 6,5 mirio.Segundo ela,a meta é gravar 1.040 livros até dezembro.Os vílhões de brasileiros com deficiência videos serão distribuídos nas escolas públicas do Rio."Embora tesual, sendo 582 mil cegas e 6 milhões
nhamos milhões de pessoas com deficiência, as empresas e o
com baixa visão. Durante um exercípróprio governo ainda não entenderam que esse é um público
cio de meditação,enquanto permaneconsumidor.Muitos cegos não são alfabetizados em braile.Com
cia de olhos fechados,a atriz AnaLu Palma,entendeu como,sem a
os livros em áudio damos novas opções a eles", frisa a idealizavisão,era difícil ter acesso aos livros,e decidiu criar o prodora do projeto Livro Falado.
jeto Livro Falado, que acabou ganhando o apoio
A possibilidade de ter acesso a livros didáticos e
da Academia Brasileira de Letras (ABL).
literários por meio do som, possibilita, sem dúTreze anos depois das primeiras gravavida, o direito a cultura, a inclusão social, a
ções, a biblioteca oral imaginada por
formação e a capacitação dos deficienAnaLu já acumula 581 obras catalotes visuais. O projeto Acessibilize-se,
gadas e públicas em formato digivem tornando o sonho da estudante
"O trabalho
tal de áudio no portal AcessibiliMárcia Costa, em realidade. Com a
desenvolvido por este
ze-se
(www.ciamacultuajuda e o acesso ao material graral.com.br/acervo.php), mantivado pelos ledores, ela se prepaprojeto é fundamental
do pela Universidade Estácio
ra para se formar em Adminisde Sá, com o apoio do Ministração de Empresas, no próxipara quem precisa estudar,
tério da Cultura.
mo ano.
pois facilita o nosso
As gravações são feitas por
Ela explica que o projeto a
voluntários, chamados ledoajuda
em sua formação, já que,
acesso e nos permite ter o
res, que são estudantes que
quando precisa ter acesso a almesmo conhecimento das
dedicam parte de seu tempo
gum livro didático, solicita que
para colaborar com o projeto,
o
mesmo seja gravado em aúdio.
pessoas que enxergam"
que acaba levando mais conhe"O trabalho desenvolvido por esMárcia Costa , estudante
cimento aos portadores de defite projeto é fundamental para
beneficiada pelo
ciência visual de todo o País, já
quem precisa estudar, pois facilita o
projeto.
que todo o material está disponível
nosso acesso e nos permite ter o mesna internet.
mo conhecimento das pessoas que en"Passei a ensinar as pessoas a gravaxergam",enfatiza a estudante.
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Os cursos têm duração de seis meses,com
aproximadamente 440 horas/aula.Além da capacitação,os alunos recebem cesta básica,bolsa auxílio,uniformes,seguro escolar e lanche.
Pode participar quem esteja cursando a partir
do sexto ano do ensino fundamental.Todos os
meses são oferecidas em todos os cursos,7 mil
vagas,preenchidas em 50% por jovens da comunidade da Mangueira e 50% de outras regiões.
Quando se formam,os melhores alunos dos
cursos ligados ao mundo da beleza já têm emprego garantido.“O Projeto Social da Mangueira
atende mais de sete mil pessoas por mês.A rede
Werner tem o orgulho de participar como empregador nesse projeto”,sublinha Rudi Werner,
proprietário da rede.“Mudando a história e
dando oportunidade para que os moradores
da comunidade mudem de vida.Nossa intenção é realizar sonhos.”,completa.
Os jovens que fizeram a transição entre formação profissional e mercado de trabalho,acumulam vitórias.“O curso evoluiu a minha mente,começou a me orientar para metas de vida”,
Mariana Jenuino Santos que,aos 18 anos,começou a participar do curso de escova e conseguiu seu primeiro emprego na rede de salões
de beleza.Desde então,se mudou para uma casa melhor e com mais conforto.Mariana não
pretende parar tão cedo.Agora participa do
curso de coloração.
Colega de trabalho de Marina,Mayara Santos
de Freitas,começou ainda mais jovem,com 17
anos.“Tudo que foi ensinado no curso uso hoje
no meu trabalho.Isso foi um grande diferencial
porque eu já entrei no mercado de trabalho logo depois do curso.Consegui sair de casa e ir
morar sozinha”,conta a jovem que há três anos
continua construindo um futuro melhor.
Numa espécie de ciclo do bem,o projeto começa a se multiplicar. Foi o caso de Felipe Ferreira,que em 2009 participou do curso de beleza – que inclui escova,corte e coloração – e fez
parte da equipe do Werner Coiffeur do Norte
Shopping,zona Norte do Rio,por três anos.Depois de trabalhar em outros salões,Felipe voltou
para a Mangueira,desta vez não para aprender
mas para ensinar:“Tive a oportunidade de mudar como profissional e também como pessoa.
Com o projeto pude construir meu nome e descobrir uma paixão que é dar aulas”,comemora.
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Corredor da Biodiversidade
Quinta-feira,21

Projeto de
reflorestamento é
motivo de orgulho e
atrai agricultores

Itaipu

de novembro de 2013
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Corredor Seco que restabelece
fauna e flora no Parque

ra as comunidades.O reflorestamento do corredor ecológico está atraindo apicultores,que já
vivem da renda obtida com a venda do mel e
do propólis produzidos pela abelha jataí,que tinha desaparecido da região.Criadores de suínos que antes despejavam dejetos dos porcos
no rio,poluindo os mananciais,receberam capacitação e,com o conhecimento adquirido,
tornaram-se agentes multiplicadores de biogás
para geração de energia.
Cerca de 800 pescadores que antes praticavam a pesca extrativista,caracterizada principalmente pela mão-de-obra familiar,com embarcações de porte pequeno,causavam desequilíbrio na cadeia alimentar do rio.Atualmente,produzem peixes em tanque-rede e retiram
mais de 50 toneladas por ano de Pacu.Outra
ação considerada relevante foi a criação do refúgio biológico Bela Vista,que possibilitou a reprodução de 212 animais como a Harpia,o veado-bororó,a jaguatirica e o cervo-do-pantanal.A
onça pintada não é mais cassada nem ameaçada pelos pecuaristas da região.

Atenta à disciplina do Rugby

A maior
incentivadora do
esporte no Brasil
para formar cidadãos

CCR

mil empregos serão
gerados por
Carajás S11D, que
é a menina dos
olhos da Vale

“Dedicamos a potencializar os resultados
positivos gerados por nossas atividades,bem
como evitar,minimizar,mitigar ou compensar
impactos sociais”,enfatiza Isis.
Neste contexto,a Vale desenvolve ações de
apoio ao saneamento básico,capacitação para
que municípios aperfeiçoem suas capacidades
de investimento em infraestrutura e planejamento urbano,bem como na formação de professores e gestores educacional,promoção da
educação fundamental de crianças,jovens e
adultos.
A atual menina dos olhos da empresa e da
fundação Vale é o projeto Carajás S11D,projeto
integrado (mina/usina) que expandirá a capacidade de produção da mina de Carás (PA) – já
considerada a maior do mundo – em 90 milhões toneladas de minério de ferro.Um projeto
de US$ 19,49 bilhões,previsto para entrar em
operação em 2016.
No pico das obras,Carajás S11D terá gerado
30 mil empregos.Quando estiver em operação,
serão 2,6 mil postos de trabalhos diretos gerados pela mineradora.O projeto pretende reduzir em 93% o consumo de água; em 77% o uso
de combustível e em 50% a emissão de gases
de efeito estufa.
Carajás S11D levará à região novo ciclo de
desenvolvimento,ressalta Isis.Várias ações voltadas ao desenvolvimento de mão de obra local e
de fornecedores e ao fortalecimento da comunidade serão realizadas por meio dos programas da Vale da fundação.
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oram recompostas
104 mil hectares de
mata nativa,que se
soma com Reservas
Particulares do Patrimônio Natural
(RPPNs) e ao Parque Nacional do
Iguaçu,que tem 180
mil hectares,o que
corresponde a mais
de 284 mil hectares.
A faixa replantada permite que animais de pequeno porte como o Tamanduá Bandeira e araras,formigas e abelha da espécie Jataí,possam
ir do Parque Iguaçu até a faixa de proteção do
reservatório,que é área limite de proteção dos
recursos hidrícos do reservatório.
De acordo com dados fornecidos por Itaipu,
foram investidos de US$ 6 milhões a 8 milhões
por ano na última década no tratamento e resgate de microbacias que compõem o rio Paraná.O corredor é a soma de ações desenvolvidas pela hidrelétrica,em parecerias com 29 municípios que fazem parte da bacia do Paraná 3
(BP3),onde vivem mais de 1 milhão de pessoas.São 20 programas,65 projetos e ações,entre eles,o tratamento de microbacias,proteção
de matas ciliares,criação de corredores secos,
combate a pesca predatória e conscientização
da população ribeirinha.
Além da diversidade genética,os projetos
trouxeram renda e desenvolvimento social pa-

ar

milhões toneladas
de minério de ferro
é a capacidade de
produção da mina de
Carás, considerada
a maior do mundo

diversidade genética e a volta de mais de 55 espécies da fauna e flora.

é

Mineira de nascimento,carioca de coração e
transnacional por vocação,a Vale,maior produtora de minério de ferro do mundo,já beneficiou mais de 700 mil pessoas por meio do seu
braço social,a Fundação Vale que,há 45 anos,
colabora na promoção do desenvolvimento
dos territórios onde atua.
“ Queremos contribuir com o desenvolvimento do nosso País e dos demais territórios
que atuamos,tentando reduzir as desigualdades sociais,oferecendo mais qualidade de vida,
educação e direitos humanos”,frisa Isis Pagy,
presidente da fundação e diretora de Relações
com a Comunidade da mineradora,que no ano
passado direcionou o equivalente a US$ 677
milhões às áreas social e ambiental no Brasil.
Sempre trabalhando em parceria com o setor público,a Fundação Vale tem como prática
desenvolver ações cujos benefícios vão além
da geração de emprego e renda,arrecadação
de impostos,mas visam também a qualificação
profissional,a infraestrutura,desenvolvimento
da economia local,criação de polos científicotecnológicos,e estímulo à cultural e ao esporte.

lhões de árvores de 75 espécies nativas.O projeto está propiciando o crescimento da
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do mundo,o Corredor da Biodiversidade,pelo qual já foram plantadas mais de 24 mi-
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Legado de
desenvolvimento
humano e
territorial
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A hidrelétrica Itaipu comemora este ano um dos maiores projetos de reflorestamento

Max Milliano Melo

É

bem verdade que o
rugby é uma modalidade esportiva ainda pouco conhecida no Brasil, mas o
esporte tem muito a
ver com os brasileiros. Justamente nos
primeiros
jogos
olímpicos do Rio de
Janeiro, em 2016,
que a modalidade
será, pela primeira vez, disputada em uma
Olimpíada. O esporte nasceu na Inglaterra
junto com o brasileiríssimo futebol e, por
quase 10 anos,as duas modalidades foram a
mesma. Os adéptos, que não param de crescer no Brasil, levando o Grupo CCR, um dos
principais concessionários de rodovias do
País, decidiu apostar no esporte.
“O Grupo CCR optou por contribuir para
o desenvolvimento de uma modalidade em
ascensão, por meio de projetos sociais de
qualidade, focados no atendimento de
crianças e adolescentes e na capacitação
de professores”, descreve o diretor de Comunicação e Sustentabilidade do grupo,
Francisco Bulhões.“É um esporte fisicamente desafiador, que exige controle, respeito
mútuo e disciplina. Essas qualidades fazem
aparecer,por sua vez,o companheirismo e o

fair play (jogo limpo), contexto no qual o
rugby vem se desenvolvendo no País”, completa.
Em 2013, a CCR NovaDutra, braço do grupo que administra a principal via de ligação
entre o Rio de Janeiro e São Paulo, foi premiada pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) como a maior incentivadora
das categorias de base do esporte no Brasil.
“Atualmente, há mais de 5 mil atletas e 250
times nessa modalidade. Aliado a esse potencial, algumas das principais equipes do
País estão localizadas em cidades dos eixos
de atuação da CCR, como o Curitiba Rugby
e o São José Rugby, em São José dos Campos (SP)”, conta Bulhões. Além das duas

equipes, o grupo ainda apoia ações com
crianças e adolescentes além de patrocinar
a Confederação Brasileira e a Federação
Paulista do esporte.
Presente em mais de 100 municípios, o
Grupo CCR também trabalha no planejamento de ações para minimizar os impactos sociais,econômicos e ambientais de sua
atividade e, principalmente, colaborar para
o desenvolvimento sustentável das comunidades onde está presente, com projetos como o Estrada Sustentável. "O projeto pretende transformar a Rodovia Presidente Dutra
em referência no desenvolvimento sustentável por meio de iniciativas que incentivem
a preservação do meio ambiente,o fomento
de práticas sustentáveis e a multiplicação
de ações de inclusão e promoção social”,
conta Francisco Bulhões.
O Estrada para Cidadania,dissemina conceitos de cidadania, segurança no trânsito e
preservação do meio ambiente, para alunos
do 4º e 5º ano do ensino fundamental das
escolas públicas dos municípios localizados ao longo das rodovias sob a administração das concessionárias do grupo. Mais de
1,5 milhão de crianças com o apoio de cerca de 70 mil educadores já participaram do
projeto, que promove bitz educativas e distribuição de cartinhas das crianças aos motoristas nas praças de pedágio.

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 21 nov. 2013, Documento Especial Responsabilidade Social: Cidadania, p. C2-C8.

