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Empresas privadas de grande porte como Unilever , Grupo André Maggi , Politec e Coca-Cola , 
instaladas na Região Centro-Oeste do País, estão listadas entre as que mais investem em projetos 
sociais voltados para crianças e adolescentes através de programas que visam à inclusão digital, a 
redução da evasão escolar e a erradicação do trabalho infantil. De acordo com o último 
levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), as companhias 
privadas investem ao ano cerca de R$ 174 milhões na região, sendo que 74% delas escolheram o 
público infantil como prioridade. 
 
Luana Pinheiro, coordenadora da pesquisa de ação social do Ipea, ressalta que os dados acima 
foram obtidos no último estudo da instituição. Entretanto, ela afirma que em breve concluirá o 
novo levantamento do valor dos investimentos sociais privados realizados na região. “De acordo 
com a pesquisa que acabamos de fechar nas Regiões Sudeste e Nordeste, vimos que houve um 
aumento do número de empresas que realizam ações sociais. Como a Região Centro-Oeste 
ocupou o terceiro lugar na última pesquisa, acredito que o valor de investimentos realizados nesta 
área vai superar o obtido no último estudo”, diz.  
 
Sustentabilidade 
 
A gerente de responsabilidade social corporativa da Unilever, Elaine Molina, conta que a partir dos 
seus negócios é que a empresa avaliou a necessidade de investir em projetos em Goiás. Em 2003, 
os executivos da fábrica de Goiânia descobriram que crianças trabalhavam na colheita de tomate 
na região. “Então decidimos alinhar a capacitação dos produtores rurais com as atividades de 
contra-turno escolar de seus filhos”, conta.  
 
É neste contexto que o Instituto Unilever , que projeta um orçamento de R$ 17 milhões para 
2006, implantou o Programa Infância Protegida, que através do repasse do imposto de renda para 
os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente e Tutelar, atua nos municípios de Silvânia, 
Itaberaí, Morrinhos, Turvânia e Vianópolis.  
 
Segundo Molina, após dois anos, o índice de trabalho infantil caiu em 60%. “Pretendemos até o 
final do ano atingir os 80%. Vamos agir também com inclusão digital para os pré-adolescentes, 
público que as ações de contra-turno escolar não consegue conquistar”, avalia.  
 
Nutrição 
 
Já Altair Fabris, diretor financeiro da Fundação André Maggi , braço social do Grupo André Maggi, 
instalado no Estado do Mato Grosso, investe cerca de U$$ 400 mil ao ano em ações sociais. Ele 
conta que o maior desafio é combater a desnutrição infantil. “Através do programa Vaca 
Mecânica, implantamos duas usinas, onde produzimos 5 mil saquinhos de leite de soja nos 
municípios Rondonópolis e Sapezal. Em abril teremos uma nova usina no Amazonas, em 
Itacoatiara”, diz.  
 
O trabalho começou há cerca de quatro anos quando a Prefeitura do Município de Sapezal não 
conseguia mais arcar com os custos da distribuição do leite de soja. “Contamos com entidades 
parcerias como a Pastoral da Criança que nos auxilia na entrega do leite”, diz.  
 
A Fundação também mantém um coral onde cerca de 80 crianças e oferece bolsas de estudo de 
ballet clássico, com o objetivo de tirar os jovens da rua.  
 
A Coca-Cola FEMSA Brasil , instalada em Campo Grande, também apostou no combate à 
desnutrição como alvo de suas ações sociais.  



“Em 2003, implantamos o programa Prato Popular, mas já em 2004 o ampliamos através de 
ações de alfabetização de jovens e adultos e aconselhamento familiar”, diz Karla Camargo, 
gerente de desenvolvimento social da empresa.  
 
A executiva conta que sentiu dificuldades na implementação do projeto. “A refeição por R$ 1,00 
atraia a população carente, mas quando decidimos intervir nos problemas sociais, eles tiveram 
receio. Hoje, após um ano, conseguimos atraí-los devido a ação boca a boca”, avalia.  
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