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Com 21 anos de existência, o Instituto Unibanco reviu sua atuação na área social e passou a 
concentrar esforços em apenas uma causa: educação. Até então, o engajamento no Terceiro 
Setor não tinha uma missão estipulada. Com o novo foco, a entidade, além de investir em ações, 
também acompanha os resultados efetivos dos projetos apoiados. No Rio, três programas do 
Instituto estão em andamento: Maré do Saber, Das Ruas para às Empresas e Construindo o 
Futuro. 
 
- Neste ano, investiremos no Terceiro Setor entre R$ 8 milhões e R$ 10 milhões em todo o Brasil, 
desenvolvendo aproximadamente 30 ações. A educação foi adotada como foco com o intuito de 
reduzirmos as barreiras encontradas pelos jovens carentes para ingressar no mercado de 
trabalho. E, pelo visto, estamos conseguindo. Alguns deles, antes mesmo do final do programa, já 
conseguiram emprego - resume Marcelo Orticelli, diretor do Unibanco e também do Instituto que 
leva o nome da empresa. 
 
Curso para camelôs  
 
O Maré do Saber, cujo objetivo é propiciar a jovens o curso supletivo, aumentando as chances de 
trabalho, atende a 300 adolescentes na Favela da Maré. Este é o projeto com maior número de 
pessoas sendo beneficiadas. Já o Das Ruas para as Empresas é destinado a atender outro público 
alvo, os camelôs. 
 
A idéia desta ação é capacitar estes profissionais para que ingressem no mercado formal de 
trabalho. Com seis meses de duração, o curso dá aos 90 ambulantes inscritos noções básicas de 
informática, higiene e um pouco sobre empreendedorismo. 
 
- Apesar das ações serem diferentes, elas acabam convergindo para um mesmo ponto: a inclusão 
desta população no meio empresarial e na sociedade - diz Orticelli. 
 
O programa Construindo o Futuro tem como intenção aproximar educador, educando, família e 
comunidade. Com duração de dez meses, o programa está sendo desenvolvido nos conjuntos 
habitacionais de Cidade Alta, em Cordovil, capacitando paralelamente profissionais de educação e 
os alunos com idade entre 18 e 24 anos. Enquanto os educadores recebem treinamento para 
aprender a lidar melhor com estes jovens e compreender seus anseios, os estudantes têm aulas 
de arte, beleza, moda e telemarketing. Para enriquecer o currículo, eles terão aulas de expressão 
oral e escrita, informática e noções de empreededorismo. 
 
Estágio remunerado 
 
O Unibanco é patrocinador da ONG Ação Comunitária, realizadora do projeto, há quase 30 anos. 
No entanto, desde agosto, os patrocínios foram direcionados especificamente para os projetos 
educacionais. "Já desenvolvíamos diversos núcleos de capacitação profissional, mas observamos 
deficiências nas áreas de português e informática, entre os alunos, e criamos cursos de 
complementação com a ajuda do Unibanco", conta Bárbara e Silva Gregório, coordenadora 
pedagógica da ONG. O patrocínio do banco também permitiu que os alunos tivessem estágio 
remunerado. 
 
- Após a conclusão do curso, será oferecida para 30% dos educandos a oportunidade de realizar 
estágios supervisionados recebendo bolsa-auxílio ou obter emprego nas entidades ou empresas 
parceiras - destaca o diretor do Instituto Unibanco. (com Denise Dweck) 
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