
Souza Cruz aposta na educação para combater o trabalho infantil  
Adriana Baffa 

A maior participação da sociedade nas questões políticas vem fazendo com que grandes empresas 
adotem uma postura mais transparente e, principalmente, socialmente responsável. Naturalmente 
controversa, a fabricante de cigarros Souza Cruz realiza projetos sociais desde sua fundação, há 
100 anos. Hoje, a empresa investe cerca de R$ 200 milhões por ano em responsabilidade social. 
Desse montante, cerca de R$ 8 milhões são destinados ao Instituto Souza Cruz, organização não-
governamental que acaba de completar três anos de atividades.  

Um dos programas com grande destaque na área de responsabilidade social e que tem a 
participação da entidade é conhecido como O Futuro é Agora! e visa combater o trabalho infantil e 
o trabalho irregular do adolescente na produção do fumo através do incentivo à educação. 
Somente neste projeto são investidos anualmente R$ 800 mil.  

A partida foi dada em novembro de 1998 em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, com a 
assinatura pelas empresas do setor fumageiro – entre elas a Souza Cruz – de um pacto para 
prevenir e erradicar o trabalho infantil na produção de fumo da região. O projeto, que conta com 
o apoio da Fundação Abrinq pelos Direitos das Crianças e é realizado em parceria com o Sindicato 
da Indústria do Fumo (Sindifumo) e a Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), atinge hoje 
mais de 600 cidades nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Paraíba.  

"Tínhamos que conscientizar os produtores rurais e seus filhos da importância do estudo por meio 
de uma abordagem muito próxima ao universo deles", diz Letícia Lemos Sampaio, diretora do 
Instituto Souza Cruz. Segundo ela, essa visão já mudou de 1998 para 2000. A evasão escolar em 
Santa Cruz do Sul caiu de 42,77% para 30,95% no período noturno e de 2,98% para 1,95% no 
diurno, com base em dados da Secretaria Municipal de Educação.  

Pesquisas realizadas pelo Instituto Souza Cruz em 2000 e no ano passado também mostram que 
esses números avançaram. "Se compararmos os dois anos, podemos notar maior importância 
atribuída à escolarização por parte dos produtores. Mas, o índice de discordância ainda é alto", 
completa Letícia.  

Atuação conjunta  

Durante a implantação do piloto do programa O Futuro é Agora, que envolveu produtores de 
Santa Cruz do Sul (RS), Aranguá (SC) e Rio Azul (PR), o setor decidiu que a estratégia de atuação 
seria em bloco. "Todos os produtores desses três municípios deveriam ser envolvidos 
independentemente da empresa com a qual tivessem contato", conta a diretora do instituto. 
Segunda Letícia, nessa fase mais de 2 mil famílias foram envolvidas.  

Atualmente, o programa engloba três projetos. O primeiro é o Protetor da Criança e da Terra, que 
tem como meta conscientizar os pais e fazê-los assumir o compromisso de que seus filhos 
completem, pelo menos, o ensino fundamental. O segundo, Indústrias Parceiras da Escola, 
reconhece, certifica e estimula empresas que ajudam escolas rurais.  

O terceiro e último projeto é o Criança Feliz é Criança que Estuda. Trata-se de uma campanha de 
esclarecimento público sobre a necessidade de as crianças freqüentarem a escola e a erradicação 
do trabalho infantil. De acordo com a diretora do Instituto Souza Cruz, grande parte deste 
trabalho é desenvolvido por cerca de 600 orientadores agrícolas da indústria do fumo, que levam 
informações sobre o programa para produtores rurais. "Neste caso, damos aos produtores um 
termo de adesão ao programa em que eles assinam e se comprometem com a educação dos 
filhos. Além, é claro, de evitarem a utilização da mão-de-obra infantil nas lavouras", ressalta 
Letícia.  



"Mas, pode uma empresa tão controversa ser socialmente responsável?", questiona José Roberto 
Cosmo, diretor de Responsabilidade Social da Souza Cruz. Ele mesmo responde argumentando 
que é possível, já que desde a fundação da companhia, por Albino Souza Cruz, são desenvolvidos 
programas sociais. "Não há dúvidas de que uma empresa de tabaco possa ser socialmente 
responsável, porque o conceito entende que ser responsável é possuir a capacidade de ouvir os 
interesses das diferentes partes e conseguir incorporá-los no planejamento de suas atividades, 
buscando atender às demandas de todos", explica.  

Segundo Cosmo, a Souza Cruz é a única empresa brasileira que realiza programas sociais com 
base no padrão AA1000, o AccountAbility 1000. Lançado em abril de 1999, o AA1000 é o primeiro 
padrão internacional do gênero. O executivo informa que este é um padrão e não uma norma de 
certificação social, ou seja, não dita os níveis de desempenho que uma organização deve alcançar, 
nem verifica conformidades segundo um ideal. "Seria um ISO da responsabilidade social", 
emenda.  

A Souza Cruz desenvolve ainda programas ambientais, culturais e educativos. Entre eles, o 
Educar, que incentiva a qualificação de seus funcionários. Dados do Relatório Social 2001 da 
Souza Cruz mostram que, com o programa, mais de 1,2 mil empregados concluíram o ensino 
fundamental e o médio. Adriana  
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