
Cognis investirá R$ 250 mil em projetos 
Aline Abreu  
 
Uma aposta na formação de crianças e adolescentes 
 
Multinacional fabricante de produtos químicos, a Cognis está há três anos em operação. Desde 
então, a empresa investe em ações de responsabilidade social. O foco é a educação de crianças e 
adolescentes, oferecendo desde cursos de inglês, passando por aulas de computação, até chegar 
a oficinas de bordado e de hortas.  
 
O investimento para manter os projetos em 2002 foi de R$ 190 mil e a previsão é que a verba 
aumente em 30% este ano. A empresa não abre mão dos incentivos fiscais oferecidos pelo 
Governo.  
 
Financiando paralelamente nove programas, e estimando beneficiar 500 jovens, a companhia 
concentra esforços em quatro ações. Guri na Roça, Batuque Moleque, Pintando e Bordando e 
Coral Cognis foram as escolhidas. "Muitas empresas não sabem, ou não procuram se informar, 
dos incentivos fiscais oferecidos pelos Governos. Os descontos tornam as iniciativas viáveis até 
mesmo para os pequenos. É preciso mais vontade do que disponibilidade financeira", acredita 
Sandra Delfim, gerente de clima organizacional e comunicação da empresa.  
 
Primeiro a ser colocado em prática, o Coral Cognis teve início antes de a empresa tornar-se 
independente da Henkel, sua controladora  até 1999. Em nove anos, mais de 350 crianças já 
passaram pelas salas de música. Com aulas aos sábados, a ação hoje reúne 70 meninos e 
meninas, entre 6 e 14 anos de idade, de comunidade carentes. "O primeiro CD deles foi gravado 
em 2000 e nos preparamos para, ainda este ano, lançarmos o segunda edição. Sinal da evolução 
do grupo", destaca Sandra, uma das principais incentivadoras das ações sociais na companhia.  
 
Capacitação para meninos e meninas de baixa renda  
A missão de educar crianças é vista como a única forma de aumentar as chances de inserção das 
mesmas na sociedade. Projeto que demanda maior investimento da multinacional, cerca de R$ 
108 mil só em 2002, o Guri na Roça começou em 2000 com a finalidade de capacitar meninos e 
meninas vindos de famílias de baixa renda. Realizado três vezes na semana, no horário oposto ao 
escolar, a iniciativa prevê aulas de artes e poesia, de inglês, horta e informática entre muitas 
outras.  
 
- Faz parte dos nossos planos ampliar o número de crianças para este ano. Em 2003, 
pretendemos investir nas ações sociais R$ 250 mil. Um acréscimo de aproximadamente 30% - 
planeja Sandra.  
 
Funcionária há quatro anos da Cognis, Helena Maria da Silveira Alves engajou-se no projeto Guri 
na Roça tão logo ela começou a ser desenvolvida. De lá para cá, não parou mais. Técnica de 
controle de qualidade microbiológica, a profissional dedica duas horas de seu horário de lazer, 
uma vez ao mês, ao voluntariado. Como faz parte da diretoria do programa, a maior parte de seu 
trabalho é voltado para a administração.  
 
- Porém, não penso duas vezes quando sou chamada para desempenhar outra função - conta 
Helena Maria.  
 
A atuação de Selma Fugivara, compradora da Cognis, no Guri na Roça também fica nos 
bastidores. De começo tímido, a funcionária começou a freqüentar, há um ano, as salas de aula 
do programa sem compromisso. Tomou gosto pelo trabalho voluntário e sempre que tem uma 
oportunidade na agenda, dedica algumas horas a atender ao programa.  
 



- Não temos uma atividade específica. Faço de tudo um pouco. Não vou ao projeto todas as 
semanas, mas eles sabem que quando há necessidade podem me chamar - diz Selma.  
 
O rol de iniciativas vai mais além. Atendendo aproximadamente 160 crianças e preparando para 
ampliar para 200 o número de participantes, o Pintando e Bordando tem como finalidade 
desenvolver as habilidades artísticas de alunos da 1º a 4º série do ensino fundamental, através de 
cursos de bordado e pintura. Cabe à Cognis custear o material usado pelos estudantes nas aulas e 
vender as peças posteriormente na cidade de Jacareí, em São Paulo, onde o projeto é 
desenvolvido. A quantia arrecadada é destinada aos próprios estudantes. Em 2002, o programa 
custou R$ 12 mil aos cofres da empresa.  
 
- Os alunos participam desta atividade extra-classe duas vezes na semana e as evoluções têm 
sido surpreendentes. Tanto que resolvemos ampliar o número de crianças - justifica a gerente de 
clima organizacional e comunicação.  
 
Último projeto a ser tirado do papel, Batuque Moleque atende 30 adolescentes, entre 13 e  
16 anos. Criado com o intuito de complementar o coral patrocinado pela companhia, os 
participantes aprendem a construir instrumentos de percussão, que podem ser usados como som 
alternativo no grupo. "A ação tem duas funções, facilitar o domínio dos instrumentos musicais ao 
mesmo tempo que ensina uma profissão aos integrantes. É uma oportunidade de eles se 
aperfeiçoarem", conclui.  
 
Um pouco mais sobre as principais ações 
Coral Cognis. Primeiro a ser tirado do papel, o projeto foi criado antes de a empresa tornar-se 
independente da Henkel, sua controladora até três anos atrás. Com aulas aos sábados, o 
programa reúne 70 meninos e meninas de comunidade carentes, entre 6 e 14 anos de idade. Em 
2000, o grupo lançou o primeiro CD de músicas infantis e este ano, prepara-se para gravar a 
segunda edição.  
 
Pintando e Bordando. A ação atendeu aproximadamente 160 crianças no ano passado, mas a 
previsão é de que para 2003, o número de alunos da 1º a 4º série do ensino fundamental 
beneficiados seja ampliado para 200 participantes. A finalidade do programa é desenvolver as 
habilidades artísticas, através de aulas de bordado e pintura. As peças, posteriormente, são 
vendidas e o dinheiro arrecadado gera renda para os alunos. Em 2002, o programa custou R$ 12 
mil aos cofres da empresa.  
 
Guri na Roça. O projeto é o que demanda maior investimento da multinacional, cerca de R$ 108 
mil só em 2002. Iniciado há dois anos, com a finalidade de capacitar meninos e meninas vindos 
de famílias de baixa renda, o programa é realizado três vezes na semana, no horário oposto ao 
escolar. A iniciativa prevê aulas de artes e poesia, de inglês, horta e informática entre muitas 
outras.  
 
Batuque Moleque. Última a ser colocada em prática, a ação atende 30 adolescentes, entre 13 e 16 
anos. Criado com o intuito de complementar o coral patrocinado pela companhia, os participantes 
aprendem a construir instrumentos de percussão, que podem ser usados como som alternativo no 
grupo. É uma forma também de ensinar uma profissão aos participantes. 
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