
Petrobras, Bradesco e ITG apóiam a juventude  
Paulo Florêncio e Dulce Rosell   
 
A educação e a saúde da criança e do adolescente podem ser melhoradas se houver mais apoio da 
iniciativa privada a ações voltadas para estas questões. É o que mostra o terceiro levantamento 
da pesquisa DCI, realizada com 18 dirigentes de organizações não-governamentais (ONGs) do 
País. Segundo as principais lideranças entrevistadas, os trabalhos realizados pelas entidades que 
atuam no Terceiro Setor têm o objetivo de promover a formação integral de crianças e 
adolescentes, principalmente aqueles em situação de risco social.  
 
Formação 
 
A Fundação Gol de Letra , fundada pelos ex-jogadores de futebol Raí de Oliveira e Leonardo 
Araújo, atua com projetos de apoio à criança e ao adolescente. A missão da entidade, de acordo 
com Décio Junior, coordenador de comunicação da fundação, é contribuir para a formação 
educacional e cultural da criança e do jovem. “A Fundação trabalha com agentes realizando visitas 
e entrevistas com as famílias das crianças inseridas nos projetos. Com a comunidade, há um 
trabalho de formação de adultos para que eles acompanhem o dia-a-dia dos seus filhos. Muitas 
vezes os pais não dedicam um tempo exclusivo para os seus filhos”, diz.  
 
Uma das empresas parceiras dos projetos da Fundação é a Petrobras . Este ano marca a terceira 
vez que a entidade consegue incentivos dessa estatal petroquímica. Os dois projetos — “Dois 
Toques” e “Virando o Jogo” — receberam este ano algo em torno de de R$ 285,6 mil e R$ 441,2 
mil, respectivamente. De acordo com a executiva de projetos da Petrobrás, Claudia Lapenda, os 
projetos são apoiados por um ano, mas há a perspectiva de que possa haver continuidade. “O 
projeto “Virando o Jogo”, por exemplo, conseguiu entrar no edital deste ano novamente, pois faz 
um trabalho realmente bonito com as crianças que não têm acesso à educação e cultura”, diz. 
Os projetos “Virando o Jogo” e “Dois Toques” têm como proposta ampliar o universo cultural e 
estimular o prazer pelo aprendizado por meio da arte ligada à educação, seja por meio da dança, 
da música, ou do teatro. Além desses trabalhos a ONG dá também o apoio à leitura, escrita, 
informática e educação física.  
 
Ao todo, a Fundação contempla seis programas de apoio a criança e adolescente que acontecem 
na cidade de São Paulo, Niterói e Rio de Janeiro. Cerca de 1,2 mil jovens (de 7 a 14 anos) em 
situação de exclusão social participam das atividades da ONG.  
 
Saúde e alimentação 
 
A Associação Civil Anima é outra entidade que trabalha em parceria com empresas e realiza ações 
voltadas a crianças e adolescentes. A Anima, que tem parceiros como o Bradesco , atende 100 
crianças, de zero a seis anos, no Centro de Educação Infantil Anima. Com uma proposta 
pedagógica sob uma perspectiva construtivista, a entidade oferece condições para dar acesso aos 
bens culturais. Os projetos são realizados em uma escolinha. A grade curricular inclui as 
disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Arte, Ciência e Movimento. Além da educação, a 
ONG também tem projetos na área da saúde das crianças e da alimentação.  
 
A entidade surgiu em 1994 com o objetivo inicial de doar cestas básicas às famílias soropositivas. 
Em 1996, organizou seu primeiro espaço de creche para 30 crianças soropositivas e, nos últimos 
anos, conseguiu aumentar e diversificar suas atividades. Desde então, atende crianças portadoras 
ou não do vírus HIV e de famílias de baixa renda da comunidade do bairro Rio Pequeno, em São 
Paulo (SP). Os projetos contam com o apoio da ITG Consulting Services .  
 
De acordo com Rodney Martins, responsável pela captação de recursos e voluntário na entidade, 
as crianças beneficiadas pelo projeto, além de receberem a educação básica necessária, 
aprendem valores, direitos e deveres desde os primeiros anos de vida.  



“As crianças sabem onde começam e terminam os seus direitos. Nós, adultos, às vezes temos a 
falsa idéia de que as crianças não têm discernimento para saber seu espaço. Tanto elas sabem, 
como aprendem e entendem praticamente tudo”, explica Martins. 
 
O Instituto sou da Paz , por sua vez, tinha uma parceria com o Governo do Estado de São Paulo 
no projeto Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi), que atendia familiares de vítimas da 
violência, dando apoio jurídico e psicológico. “A parceria com o Instituto Sou da Paz tinha como 
objetivo ampliar o número de atendimentos, mas, infelizmente, essa parceria foi desfeita devido a 
cortes orçamentários do governo”, conta Ana Paula Drumond , coordenadora de comunicação do 
Instituto.  
 
Mesmo sem essa parceria, a entidade conta com diversos projetos e conseguiu apoio da iniciativa 
privada, através da empresa LDC Comunicação . Esta companhia há alguns anos desenvolve 
gratuitamente projetos gráficos para as iniciativas do Instituto. Já a Gráfica São Domingos , em 
2005, lançou uma linha de cadernos exclusiva para o Sou da Paz.  

 
 
Leia Mais 
 
Pesquisas mapeiam evolução da responsabilidade social 
Silvia Rosa   
 
Dados preliminares de uma pesquisa recentemente divulgada pelo Programa de Voluntários das 
Nações Unidas (UNV), em parceria com a instituição norte-americana Johns Hopkins Center for 
Civil Society Studies , apontam que as instituições sem fins lucrativos movimentaram, em 2002, 
uma receita equivalente a 5% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional em despesas operacionais. 
Esse valor supera a participação de setores da economia brasileira, como a indústria de extração 
mineral e a contribuição 22 estados brasileiros.  
 
Para obter estas informações, foram cruzados os dados de 2002 da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio (PNAD), do Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas, do Sistema Integrado 
de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e de assistência médica sanitária. 
 
O estudo abrange uma amostra ampla e engloba organizações não-governamentais, sindicatos, 
partidos políticos e instituições filantrópicas. Segundo a pesquisadora do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), Neide Beres, a participação real dessas instituições na geração de 
riqueza para o País estaria em torno de 2,5% do PIB. “Nós procuramos dimensionar a participação 
do setor a partir da seleção de entidades que declaram não visar o lucro”, explica. 
 
O último estudo realizado pelo Jonhs Hopkins apontava que o setor sem fins lucrativos havia 
movimentado, em 1995, o equivalente a 1,5% do PIB.  
 
De acordo com Neide, a participação do governo no financiamento das instituições caiu de 14,5%, 
em 1995, para 5,5% em 2002. A nova pesquisa revelou ainda que o setor apresentou um 
crescimento de 71%, no período de 1995 a 2002, passando de 190 mil para 326 mil entidades.  
 
Da mesma forma, o número de trabalhadores duplicou, de 1,5 milhão em 1995 para 3 milhões em 
2002, incluindo a participação de funcionários formais e informais. A pesquisadora ressalta que, 
desse total, cerca de 500 mil são membros voluntários. “Nós consideramos a colaboração integral 
e esporádica dos colaboradores; contudo, estima-se que esse número alcance uma população 
muito maior no Brasil”. 
 
 
 
 



Números divergentes 
 
De acordo com os dados levantados pelo estudo “As Fundações Privadas e Associações sem Fins 
Lucrativos no Brasil (Fasfil)”, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em parceria com o Grupo de Instituições 
Fundações e Empresas (Gife) e a Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais 
(Abong), no período entre 1996 e 2002 o terceiro setor cresceu 157%, com o aumento do número 
de entidades de 107 mil para 276 mil.  
 
A pesquisa considerou apenas as organizações sem fins lucrativos registradas Cadastro Central de 
Empresas do IBGE (Cempre), que empregaram, em 2002, 1,5 milhão de pessoas. Do 
levantamento, segundo o coordenador da Abong, Alexandre Ciconello, foram excluídas as 
organizações a serviço de interesses corporativos, como sindicatos, condomínios, partidos 
políticos e clubes. Desse universo, apenas 79 mil entidades estão ligadas à assistência social, à 
proteção do meio ambiente e à defesa de direitos.  
 
“A nossa amostra também é muito ampla, pois inclui de associações filantrópicas a entidades 
privadas — como a Pontifícia Universidade Católica ( PUC) e o hospital Albert Einstein ”, completa 
Ciconello. 

 
 
Leia Mais 
 
Reciclagem é tema de ação feita pela Suzano 
Panorama Brasil   
  
A Suzano Papel e Celulose , fabricante de celulose e papel, reúne hoje cerca de 400 professores 
do ensino fundamental da rede pública para apresentar o livro Chico Papeleta e a Reciclagem do 
Papel, lançado pela Editora Moderna na Bienal do Livro, com patrocínio da Suzano. De autoria da 
vencedora do Prêmio Jabuti 2004, Nereide Schilaro Santa Rosa, o livro didático, dirigido a alunos 
da 1ª à 4ª série, foi impresso em papel Reciclato, marca do papel reciclado da Suzano. 
 
Na obra, Chico Papeleta é um personagem feito de papel reciclado que narra ao leitor desde a 
história do papel até a sua utilização nas artes plásticas e em brincadeiras infantis populares como 
pipa, dobraduras e máscaras.  
 
O personagem destaca também a importante questão do uso do papel, do lixo gerado e sua 
reciclagem como forma de ajudar a preservar o meio ambiente e uma maneira de gerar 
empregos, além de ensinar o leitor a produzir o papel reciclado.  
 
Para a primeira edição do livro foram impressos 4 mil exemplares. Destes, serão distribuídos 400 
aos professores que participarão do evento de apresentação hoje e 500 exemplares serão doados 
pela Suzano para o Programa Ler É Preciso, de âmbito educacional, desenvolvido pelo Instituto 
Ecofuturo. Composto de 75% de aparas pré-consumo e 25% de aparas pós-consumo, adquiridas 
diretamente de 66 cooperativas de catadores de material reciclável, o Reciclato contribui para o 
aumento real da renda de mais de 13 mil cooperados, que vendem, mensalmente, toneladas de 
papel para a companhia.  
 
O intuito da Suzano, do Instituto Ecofuturo e dos parceiros que adotaram a causa social do 
Reciclato é promover a criação e profissionalização de cooperativas de coleta seletiva que, 
inseridas no contexto da indústria de reciclagem, tenham condições de gerar renda, trabalho e 
inserção social para o catador. “É um conceito cada vez mais presente no cotidiano da população. 
Hoje, vivemos a reciclagem e muitos encontraram nessa atividade uma importante fonte de 
trabalho e renda”, diz André de Marco, gerente de produto da Suzano. 

 



Leia Mais 
 
Sherwin-Williams patrocina ações de comunidades paulistas  
Panorama Brasil   
  
A Sherwin-Williams , uma das empresas líderes na fabricação de tintas, fechou patrocínio para o 
projeto Agenda 21 Escolar - Educação Ambiental em Área de Proteção aos Mananciais, que tem 
como objetivo elaborar propostas para instrumentalizar as escolas das comunidades de entorno 
dos municípios paulistas de Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, São Lourenço, Juquitiba, 
Cotia (inseridos em áreas de proteção aos mananciais) e Taboão da Serra, para a prática 
consciente e responsável do conceito de sustentabilidade. A empresa doará tintas para as aulas 
práticas nas instituições de ensino envolvidas. 
 
O projeto propõe o estabelecimento de agendas de ação construídas coletivamente, partindo das 
características, problemas e potencialidades de cada unidade escolar e da realidade de sua 
comunidade. A meta inicial é a capacitação de aproximadamente 200 educadores por semestre 
(março a setembro de 2006). Cada módulo com 64 horas terá abordagem de questões da área de 
educação ambiental e sustentabilidade, reciclagem, reflorestamento, turismo e preservação de 
recursos hídricos.  
 
A ação é resultado do esforço de colaboradores e voluntários e deve criar uma rede de 
multiplicadores nas escolas da região por meio do trabalho conjunto e consciente com este grupo 
inicial. Os professores repassarão seu conhecimento para os alunos das escolas envolvidas no 
projeto Agenda 21 e respectivas comunidades. A Sherwin-Williams está doando tintas Látex Vinil 
Acrílico da marca Kem Tone, que serão utilizadas para a produção de materiais nas aulas práticas 
com as crianças. 
 
“A parceria da Sherwin-Williams com o projeto Agenda 21 reforça o nosso comprometimento de 
participarmos de ações que propiciem o desenvolvimento das comunidades em que a empresa 
está inserida”, comenta Célia Queiroz, diretora de Recursos Humanos da Sherwin-Williams. A 
primeira atividade prática do projeto foi a “Caminhada Diagnóstica” — realizada em março — com 
visita monitorada à Represa Guarapiranga e à Estação de Tratamento de Água (ETA) Alto da Boa 
Vista.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 7 abr. 2006, Carreiras & Gestão, p. B2. 
 


