
As empresas de diversos

segmentos vêm investindo
pesado em ações que bene-

ficiam milhares de brasilei-

ros. Muitas criam progra-

mas de voluntariado e de-
senvolvem programas de

conscientização de seus
funcionários. A IBM, por

exemplo, tem três projetos

premiados. Veja abaixo

exemplos que conquistaram

o júri do Marketing Best
Social deste ano.

Voto consciente - A Philips

do Brasil lançou em 2002,
ano que foram realizadas

eleições, o programa "Phi-

lips Voto consciente - Elei-

ções - Isto também é você",

com o objetivo de desenvol-

ver em seus oito mil funcio-
nários o conceito de cidada-

nia e a importância do voto
consciente.

A estratégia foi combater a

corrupção eleitoral. O pro-
jeto contou com o apoio da

ONG Transparência Brasil,
associada a Transparency
International, órgão mun-

dial dedicado ao combate
da corrupção.

O "Voto consciente" teve

um amplo conjunto de
ações. Entre elas, cartilha,

cartazes, palestras, mesa-re-

donda com cientistas políti-
cos e jornalistas, além de

partidas internas de fute-

bol, inspiradas no filme
"Boleiros", de Ugo Giorget-

ti, que retrata a atuação de
um juiz corrupto. A Philips

investiu R$ 200 mil e gerou
grande repercussão na mí-

dia.

Doce ajuda - A Copersucar

União em parceria com
Instituto Ayrton Senna,

com quem compartilha va-

lores, idéias e princípios,
como respeito, integridade

e compromisso com o futu-
ro, decidiu investir no
''Escute seu coração".

Em dezembro de 2001 teve

início a campanha que re-

verteu parte das vendas dos

produtos da marca União a

projetos sociais do institu-
to. Além de se beneficiar

com o volume arrecadado, o
Instituto Ayrton Senna teve

grande exposição de sua

imagem nas embalagens dos
produtos da União.

Semeando projetos - A

Fundação Orsa, mantida
com 1% do faturamento do

Grupo Orsa, fabricante de

papel e celulose, e outros
parceiros, concentra seus

esforços em amenizar os
problemas sociais a partir

do "Recurso Semente".

A iniciativa "semeia" proje-
tos como programas de in-

clusão social e construção
da cidadania, ação de in-

centivo à participação dos
pais na educação dos filhos,

criação de prêmio para pro-

fessores, publicação de livro

sobre educação infantil,
promoção de programa de

oncologia pediátrica, proje-
tos para gestantes e mães-
cangurus, projeto de valori-

zação de vínculos familiares
e adoção, além da criação

de sistema que proporcione

oportunidades de desenvol-
vimento sustentável.

Em 2002, mais de l milhão

de pessoas foram beneficia-
das com R$ 10,2 milhões

arrecadados, superando a

marca de 2001, quando fo-
ram beneficiados 731 mil
com o projeto.

Preparando crianças - Com
o objetivo de incluir a in-

formática no currículo pré-
escolar, a IBM Brasil criou

o KidSmart, implementado
em parceria com a ONG

Instituto Avisa Lá. Até ju-
lho de 2002, 590 estudan-

tes e 30 professores foram

beneficiados. Inicialmente,
foram 11 instituições aten-

didas, do Rio de Janeiro,
São Paulo e Hortolândia,
que receberam orientações

sobre o cuidado educacio-

Morro Velho, da AngloGold: s

nal infantil por meio de ví-

deos. Além disso, foram

criadas duas modalidades

de atividades com o compu-

tador: trabalho de canto,

onde as crianças exercem

atividades diferenciadas e

nas seqüências de projetos

didáticos. Os professores

também foram capacitados

para trabalhar com compu-

tador. O projeto será levado

a 100 escolas brasileiras de

vários estados.

Foco nos mestres - Nascido

nos Estados Unidos e im-

plantado em vário países,

inclusive no Brasil, o "Rein-

ventando a educação" da

IBM tem como objetivo

apoiar a reforma educacio-

nal. Para tanto, uma de suas

ferramentas é a formação de

professores à distância. No

Rio de Janeiro, onde foi im-



plementado, a meta era

atingir 1.200 professores da

rede estadual e instalar pó-

los de capacitação. Desta

forma, foi criado um grupo

de trabalho, professores

"Masters" foram formados,

o site www. reinventan-

do.rj.gov.br foi constante-

mente mantido, entre ou-

tras ações. Além disso, a

Comunidade de Aprendiza-

gem (Learning Village) on-

line foi formada, onde os

educadores podem trocar

experiências e atualizar prá-

ticas. Atualmente o projeto

está sob gerência da Secre-

taria de Educação do Es-

tado do Rio de Janeiro, em

expansão para outras re-

giões, e em implementação

na cidade de São Paulo.

Voluntários on-line - Apos-

tando na capacidade solida-

IBM Brasil investe em projetos

ria de seus funcionários, a

IBM Brasil criou o e-volun-

tários. A iniciativa permite

que colaboradores da em-

presa possam se dedicar às

suas comunidades por meio

da tecnologia. O software

Comunidade de Aprendiza-

gem (Learning Village) pro-

porciona troca de experiên-

cia entre os e-voluntários e

professores, profissionais do

terceiro setor e crianças e

jovens de escolas públicas.

Coordenado em parceria

com o Portal Voluntário, o

projeto nasceu em 2001,

com 40 funcionários da

IBM.

Com a finalidade de intro-

duzir o conceito "parcerias

virtuais", colaboradores de

outras companhias foram

convidados e estabeleceu-se

parcerias com organizações

que ajudaram a adequar e

ampliar a iniciativa.

Em 2002, o e-voluntários

passou a atingir 6% dos co-

laboradores da IBM.

Prevenção - A Mineração

Morro Velho, de Belo

Horizonte, controlada pela

AngloGold, lançou um pro-

jeto de segurança no traba-

lho, denominado "Esposas

de ouro".

Coordenado pela gerência

Orsa "semeia" programas

de comunicação da Anglo-

Gold, o projeto teve como

primeira etapa o treinamen-

to das mulheres, que visava

estabelecer um paralelo en-

tre situações de risco na

empresa e no lar, que as

mulheres já conheciam.

Na segunda etapa, começa-

ram as atividades para di-

vulgar o que elas tinham

aprendido. Entre as ações,

panfletagem, confecção de

cartazes, invasões de segu-

rança e participação do

SiPAT (Semana Interna de

Prevenção a Acidentes de

Trabalho). A Mineração

Serra Grande, em Goiás,

também controlada pela

An-gloGold, também aderiu

à idéia. Com a implantação

do projeto, a taxa de fre-

qüência de acidentes nas

empresas caiu 52%.


