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Companhias de grande porte como Volvo , Refinaria Presidente Getúlio Vargas 
(Repar), Marcopolo , Cooperativas Aurora e Multibrás , mesmo instaladas na Região 
Sul, segunda área de maior geração de riquezas do País, iniciam o ano de 2006 
com as atenções voltadas para seus projetos de responsabilidade socioambiental. A 
Marcopolo, como exemplo, empresa que investe anualmente cerca de R$ 6,5 
milhões em projetos socioambientais, lançará este ano um programa de inclusão 
digital. Através da doação de computadores, atrelada à ação de funcionários 
voluntários, implantará laboratórios digitais nas escolas municipais localizadas em 
zonas carentes do Rio Grande do Sul.  
 
Segundo Paulo Ricardo Smidt, diretor de recursos humanos da Marcopolo, desde 
1999, o enfoque social da empresa está direcionado ao desenvolvimento de 
projetos para crianças e adolescentes de baixa renda do estado do Rio Grande do 
Sul. “Avaliamos quais são as escolas mais carentes da região e, através do Projeto 
Escolas, escolhemos anualmente uma instituição de ensino e com o apoio de 
funcionários voluntários realizamos palestras de temas variados como orientação 
vocacional e uso de drogas”, diz.  
 
Outra ação destacada pelo executivo é a capacitação de jovens ao mercado de 
trabalho. “A Fundação Marcopolo , que antes era apenas voltada ao treinamento de 
funcionários, hoje oferece profissionalização para mais de setenta jovens, que após 
um ano já são convidados a trabalhar na empresa”, afirma. 
 
Impactos ambientais 
 
A ruptura de uma junta metálica durante a operação de bombeamento de óleo do 
Terminal Marítimo de São Francisco do Sul para Repar causou o derramamento de 
4 milhões de litros de óleo no rio Iguaçu, no município de Araucária (PR). A gerente 
de comunicação e responsabilidade social da Repar, Edymara Barbosa, conta que 
após o acidente ambiental ocorrido em julho de 2000, a empresa voltou as suas 
atenções para a comunidade local. “Além de consolidarmos uma política ambiental, 
que só em 2005 contou com um investimento de R$ 25 milhões, demos ênfase ao 
envolvimento com as comunidades ribeirinhas”, diz. 
 
Hoje, a Repar desenvolve projetos voltados ao meio ambiente, educação e geração 
de renda em seis municípios da região. “Desde o ano passado realizamos reuniões 
mensais com 14 presidentes das associações de municípios locais e, de acordo com 
a demanda da comunidade, realizamos nossos investimentos sociais que giram em 
torno de R$ 550 mil ao ano, sem contar o aporte proveniente das ações 
corporativas da Petrobras ”, diz.  
 
Barbosa ressalta que em 2006 a empresa ampliará as ações sociais ao município de 
Lapa. “Daremos suporte de gestão às organizações desta cidade que serão 
beneficiadas com o repasse do imposto de renda para o Fundo Municipal da Criança 
e do Adolescente”, ressalta.  
 
Evasão rural 
Para Joel José Pinto, coordenador de projetos sociais da Cooperativa Central Oeste 
Catarinense , filiada ao sistema Aurora , o ano de 2006 será um momento de 
ampliação e consolidação dos programas voltados ao pequeno agricultor. 
Implantado em 1997, o programa “D’olho na qualidade rural”, já atendeu 11.838 
pequenos proprietários rurais na região Sul e em 2006 contará com a expansão 
para a cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul. “O projeto começou em Chapecó, 
Santa Catarina, mas como a demanda de capacitação do pequeno agricultor é 



grande nos demais estados da região Sul, desde 2005 vivemos um processo de 
ampliação da atuação”, diz. 
 
O programa é realizado quinzenalmente, quando grupos se reúnem para aprender 
desde a gestão dos negócios, até hábitos de limpeza, higiene e relacionamentos 
inter-pessoais. “Há instrutores que visitam as propriedades nos intervalos dos 
encontros, para garantir a assimilação e execução”, ressalta. 
Segundo Pinto, o investimento projetado para este ano no programa é de R$ 5 
milhões.  
 
Abrangência nacional] 
 
A coordenadora de responsabilidade social da Volvo do Brasil, Anaelse Oliveira, 
conta que através do Programa Volvo Segurança no Trânsito, a empresa 
desenvolve suas ações sociais atreladas à sua expertise (especialidade) de negócio. 
“Elaboramos um material pedagógico e através da capacitação de professores do 
ensino médio, conseguimos sensibilizar os alunos para a importância da 
responsabilidade no trânsito”, diz.  
 
O programa Transitando, que começou em Curitiba em 2001, hoje já é realizado 
em 40 escolas e já despertou o interesse de outros parceiros. “Como conseguimos 
que os professores inserissem o nosso conteúdo em suas aulas regulares, outras 
cidades decidiram multiplicar nossa ação, como é o caso da Alcoa , que implantou o 
projeto em todas as escolas públicas de Poços de Caldas”, conta. 
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