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EDITORIAL

O melhor
de nós

Apoiar iniciativas universalistas
das empresas na área social foi, desde o nascedouro, o compromisso assumido por NÓS – Revista sobre as
empresas com maior atuação social.
Ao folhear esta edição, que ora chega
às suas mãos, o caro leitor degustará em cada página a afirmação deste
ideário. Nela, estão privilegiadas as
ações sistêmicas no âmbito da preservação ambiental, do investimento em
cultura, dos benefícios e contrapartidas comunitárias, das cotas de emprego para deficientes e demais atitudes
voltadas para a ética dos negócios.
As iniciativas da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza,
tema de capa desta edição inaugural
de NÓS, demonstram que as ações de
responsabilidade social das empresas
não são como folhas ao vento. São
práticas corporativas que vieram para ficar, mas que se tornarão sólidas
e permanentes somente com a eterna vigilância. O projeto Oásis, que a
Fundação Grupo Boticário lançou em
2006, ensina que o tempo da natureza grátis está passando. Vai ser preciso
pagar, em nome da preservação.
São leituras obrigatórias desta
primeira edição o depoimento de Maria Claudia Amaro sobre a “escola internacional brasileira” e a matéria com
programas educativos para jovens do
meio rural, promovidos pelo Instituto
Souza Cruz.

O Deficiente Online, um site de
emprego para deficientes, é uma dessas boas ideias que merecem estar
neste círculo da boa responsabilidade
social. Criado, aliás, por um deficiente,
mantém permanentemente mais de
2 mil vagas para Pessoas com Deficiência – os PcD – e um cadastro de
mais de mil empresas empregadoras.
A ideia de que a responsabilidade social não é mais um compartimento estanque dentro das organizações
vem sendo praticada com alta ressonância pela Fundação Salvador Arena,
de São Paulo. A Fundação, altamente
capitalizada, funciona como uma espécie de holding dos negócios e é soberana para decidir sobre os investimentos em projetos sociais. Esta autonomia orçamentária permitiu a criação
e a excelência do Centro Educacional
da Fundação Salvador Arena, com investimento por aluno semelhante aos
de governos do Reino Unido e Japão.
Uma alentada entrevista com o
antropólogo Rubem César Fernandes,
criador e dirigente do Viva Rio, uma
das organizações sociais mais atuantes do país, e uma matéria sobre o
trabalho da área de Responsabilidade
Social da Firjan com o empresariado
ajudam a refletir sobre o papel do setor
privado nos problemas do país. Refletir
é o melhor de NÓS.
Rubeny Goulart, editor de NÓS
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Oásis, projeto
pioneiro no Brasil
implementado pela
Fundação Grupo
Boticário, recompensa
agricultores que
cuidam da natureza.

Quanto custa a qualidade da
água e do solo, o controle natural de
pragas, a polinização feita por insetos
e aves e outras ações espontâneas da
natureza? A Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza está fazendo esta conta e procurando quem esteja disposto a pagar. Em 2006, a instituição lançou o Projeto Oásis, iniciativa pioneira no país que prevê o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA),
ofertados, até agora graciosamente,
pela mãe natureza, com a ajuda de homens de boa vontade. Definam-se como serviços ambientais aqueles vitais,
prestados pelos ecossistemas que ga-

rantem nossa sobrevivência no planeta. Ou seja, a vida.
O PSA é uma espécie de contrapartida financeira aos proprietários
rurais por suas ações na preservação
dos ecossistemas nas áreas onde desenvolvem suas atividades. O cálculo
leva em conta uma equação complexa, que considera, entre outras, as providências em benefício do ambiente,
o grau de sustentabilidade e o raio de
impacto da iniciativa. Cabe à Fundação Grupo Boticário selecionar o proprietário beneficiário e o valor anual a
ser pago. Áreas mais bem sustentadas,
maior valor.
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Projeto Oásis em
Salto Morato (PR)
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O proprietário é visitado anualmente e, se não cumprir com a sua
parte, o pagamento é suspenso. Mas
pode aumentar sua renda se a área nativa, por exemplo, tiver crescido a partir das suas ações. Trata-se de um estímulo para melhorar seu desempenho
ambiental e receber mais. A iniciativa,
ressalte-se, é voluntária. O valor varia,
em média, 300 reais por hectare/ano
de área destinada à conservação.

O Oásis, que está completando
dez anos de existência, foi implantado, primeiramente, na Região Metropolitana de São Paulo, abrangendo as
bacias hidrográficas de Guarapiranga e Billings e as Áreas de Proteção
Ambiental (APAs) municipais de Capivari-Monos e Bororé-Colônia. Depois,
foi adotado em Apucarana (PR), São
Bento do Sul (SC), Brumadinho (MG)
e nas regiões dos Corredores Ecoló-

gicos Chapecó e Timbó, que incluem
mais de 30 municípios, em Santa Catarina. Atualmente o PSA está em fase de desenvolvimento em Palmas
(TO), São José dos Campos (SP), Bonito (MS) e na região metropolitana de
Curitiba (PR).
A lógica de premiar proprietários que, com suas ações, preservam
o ambiente tem dado certo. No total,
já foram beneficiados 434 proprietá-

Gastronomia responsável

Joel Rocha

Guilherme Jorão

Outra ação da Fundação Grupo Boticário é o Movimento Gastronomia
Responsável. Inicialmente implantado em Curitiba (PR), já se espalhou por
várias cidades do país e reúne chefs e amantes da gastronomia. Os chefs são
convidados a adotar práticas menos impactantes ao meio ambiente no preparo
de suas receitas. O público, por sua vez, contribui com a biodiversidade ao
consumir os pratos do Gastronomia Responsável em qualquer restaurante
participante e ao incorporar os princípios em sua cozinha.

Palmito pupunha na manteiga, da
Churrascaria Badida, em Curitba

Desfiada confiada, do Restaurante
Divina Gula, em Maceió
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“Infelizmente ainda
não está disseminada
nas empresas a
cultura de pagar pelo
benefício ambiental”
Guilherme Karan, coordenador
de Estratégias de Conservação
da Fundação Grupo Boticário de
Proteção à Natureza

rios particulares, e conservados mais
de 3,5 mil hectares de áreas naturais.
É animador, mas, rigorosamente, o
Oásis ainda é um grão de areia no deserto, dada à imensidão de áreas que
precisam ser protegidas. Como sempre faltam recursos, a Fundação Grupo Boticário não faz os desembolsos
do PSA, mas articula com as fontes
pagadoras – por enquanto empresas e prefeituras – e dá o suporte técnico na estruturação das iniciativas,
incluindo a consultoria ambiental e
adequação ao marco legal.
Achar os que vão pagar a conta
ambiental, aliás, é um dos desafios do
Projeto Oásis. Como o esforço de recuperação das áreas é benefício para
todos, portanto público, é natural que
na equação haja participação das prefeituras. É o caso de São Bento do Sul,
onde há 15 proprietários envolvidos
na recuperação do rio Vermelho e remunerados pelo município. Note-se
que, se o Serviço Autônomo Municipal

de Água e Esgoto (SAMAE), em vez de
adotar o PSA, fosse investir na melhoria da qualidade da água, a conta seria
muito mais salgada.
Em São José dos Campos, a prefeitura determinou a criação do Fundo
Municipal de Serviços Ecossistêmicos
(FMSE), que abre crédito adicional especial à Secretaria do Meio Ambiente
para, com recursos do PSA, recuperar
os mananciais de abastecimento hídrico do munícipio. O processo de seleção das propriedades rurais aconteceu em 2015, por meio de chamada
pública, e os contratos com os proprietários foram assinados em 2016.
Nesta etapa, o programa promoverá a
restauração florestal de 50 hectares de
terra e a conservação de 500 hectares
de floresta na microbacia Ribeirão das
Couves.
Já os recursos para a recuperação da área de floresta em torno das
represas Billings e Guarapiranga, em
São Paulo, vieram, incialmente, da

Fundação Mitsubishi, que durante sete anos remunerou os proprietários rurais locais. Depois disso, por um tempo, o pagamento passou a ser feito
pelo estado e municípios, em conjunto com empresas locais. Hoje o projeto está paralisado. “Infelizmente ainda
não está disseminada nas empresas
a cultura de pagar pelo benefício ambiental”, reconhece Guilherme Karan,
coordenador de Estratégias de Conservação da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza.
O PSA ainda é novidade no Brasil,
mas sua prática já remonta há pelo menos 26 anos. O primeiro e mais famoso
PSA ocorreu no final dos anos 1990
em Nova Iorque. À época, o abastecimento de água da cidade, que vem do
município de Catskill, ao norte do estado, estava comprometido por anos de
degradação ambiental. Como o custo
para a construção de uma superestação de tratamento era muito alto – em
torno de US$ 7 bilhões –, a alternativa
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foi investir na conservação da bacia hidrográfica da região com incentivos
aos proprietários rurais. Hoje a água
que sai das torneiras das casas dos nova-iorquinos é de excelente qualidade,
com tratamento mínimo de aditivos.
No Brasil, o modelo de negócio
do PSA está sendo ajustado aos poucos. Com baixo dispêndio nesse caso, a Fundação Grupo Boticário atua
essencialmente como articulador das
ações de preservação ambiental. É
esse mesmo princípio, o de articular
e juntar as partes, que rege as outras

Projeto Oásis em
Brumadinho (MG)

duas áreas que compõem o tripé Estratégia e Conservação da Fundação,
Mudanças Climáticas e Negócios e
Biodiversidade.
Negócios? Sim, trata-se de uma
iniciativa que se propõe a viabilizar
qualquer empreendimento inovador
que gere renda e valor ambiental. O piloto começou a ser desenvolvido em
2013 no planalto catarinense, na Floresta de Araucárias, um ecossistema
atacado por atividades extrativistas e
com apenas 3% de sua área original
preservada. O Projeto Araucária+, em

parceria com a Fundação Centro de
Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI), prevê incentivos para empreendimentos que utilizem o pinhão,
erva-mate, canela e outros subprodutos cuja produção dependa da floresta
de araucária.
Uma cervejaria do interior do Paraná, a Insana, foi a primeira a aderir
ao Araucária+ e já produz uma cerveja feita à base de pinhão. Com um aumento nas vendas de 120% em 2015,
o gestor da cervejaria, Pedro Reis, não
se queixa da vida. “O grande aumento
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O projeto prevê incentivos para
empreendimentos que utilizem o pinhão,
erva-mate, canela e outros subprodutos cuja
produção dependa da floresta de araucária
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nas vendas confirma que o consumidor valoriza a redução do impacto no
meio ambiente”, confirma ele, dando
aval a um negócio que parece, sim,
aquele que é bom para todo mundo.
Ganha o cervejeiro, que teve exposição diferenciada com o seu produto e
dobrou suas vendas. Beneficiam-se os
consumidores, que degustam um produto orgânico e saudável. Saíram-se
bem os produtores, que, com práticas
sustentáveis, passaram a comercializar o pinhão, com aumento de cerca
de 30% no insumo. E, claro, a floresta,
penhorada, agradece.

Projeto Araucária+
A cervejaria Insana, do interior do Paraná,
foi a primeira a aderir ao projeto. A cerveja
feita à base de pinhão teve um aumento nas
vendas de 120% em 2015.

Na área de Mudanças Climáticas, a Fundação apoia a pesquisa
científica e projetos que minimizam
os impactos ambientais. São bemvindos estudos amparados em engenharia convencional, como, por
exemplo, muros de contenção e diques contra deslizamentos. No entanto, haverá mais boa vontade com
os projetos de recuperação de áreas naturais por meio de soluções de
adaptação ao ecossistema, como o
reflorestamento no enfrentamento de
secas ou a recuperação de manguezais para evitar as ressacas.
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A Reserva Salto Morato, no litoral
paranaense, hoje é a joia da natureza
da Fundação Grupo Boticário

Reservas Particulares
Todos sentados. As imagens são
exibidas em seis telas dispostas em
360 graus, e o espectador sente na
pele a chuva e as variações de temperatura, o frio, o calor. Aspira aromas
de mato, ouve o barulho das folhas
ao vento e, com Oculus Rift (usado
em realidade virtual para jogos eletrônicos), passeia por paisagens magníficas da Mata Atlântica brasileira. É

virtual, mas também é real. A Conexão Estação Natureza, da Fundação
Grupo Boticário, é uma exposição interativa que utiliza a tecnologia digital
como ferramenta para sensibilizar as
pessoas sobre a importância da biodiversidade brasileira. Mais de sete milhões já assistiram.
As imagens se sucedem. Bemvindos à Reserva Salto Morato, em
Guaraqueçaba, no litoral paranaense,

Figueira do Rio do
Engenho, na Reserva
Salto Morato

a 2.500 km de Camaçari. Hoje é a joia
da natureza da Fundação Grupo Boticário, que também mantém sob sua
gestão a Reserva de Serra do Tombador, em Cavalcante, no interior de Goiás. Os dois biomas somam mais de
11 mil hectares e inserem-se entre as
207 Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPNs) existentes no país, que são geridos por mãos privadas.
Estão entre os mais ameaçados do
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Exposição Conexão
Estação Natureza
A exposição interativa utiliza a
tecnologia digital como ferramenta
para sensibilizar as pessoas sobre
a importância da biodiversidade
brasileira.
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país, seja pelo extrativismo indiscriminado, caça proibida ou incêndios.
Adquirida em 1994 com apoio financeiro da The Nature Conservancy,
a Reserva Natural Salto Morato, com
seus 2.253 hectares de área, está dentro do maior remanescente contínuo
de Mata Atlântica brasileira. A reserva,
considerada referência nacional em
manejo de reservas privadas, é reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Natural da Humanidade.
Desde 1996 a reserva é aberta ao
público e programa turístico obrigatório do município de Guaraqueçaba.
Um contingente de apenas 11 pessoas, entre técnicos e pessoal de apoio,
trabalha na reserva. Eles garantem a
infraestrutura necessária para atender
aos visitantes, que inclui as inúmeras
trilhas, alojamento para pesquisadores, quiosques, camping, centros de
pesquisa e laboratório. Até hoje, foi
registrada no local a ocorrência de
646 espécies vegetais, 93 espécies de
mamíferos, 325 de aves, 36 de répteis,
61 de anfíbios e 55 de peixes.

A Reserva
Natural Serra do
Tombador recebe
pesquisadores para
estudos científicos

15

“Precisávamos concentrar
esforços na implementação
das reservas de Salto Morato
e Serra do Tombador, que
demandam um trabalho
imenso de planejamento
e várias ações”
Marion Letícia Bartolamei Silva,
coordenadora de áreas Protegidas
da Fundação Grupo Boticário

Onze anos depois, com a experiência de Salto Morato, a Fundação
Grupo Boticário adquiriu a Reserva Natural Serra do Tombador. Localizada a
cerca de 20 quilômetros de Brasília e
próxima ao Parque Nacional Chapada
dos Veadeiros. Com uma área de mais
de 8 mil hectares, é uma das maiores
RPPNs do Cerrado brasileiro. Não está
aberta à visitação pública, mas recebe pesquisadores para estudos científicos. Bioma constantemente ameaçado pelo desmatamento e pela agricultura intensiva, a Serra do Tombador é um verdadeiro santuário natural.
Já tem catalogadas 435 espécies de
plantas vasculares, 35 de mamíferos,
346 de aves e 56 de anfíbios e répteis.
Muitos animais característicos da Mata
Atlântica, como o puma, a jaguatirica,
a anta e o gato do mato, estão ameaçados de extinção.
Inicialmente, a Fundação Grupo
Boticário pretendia implementar uma
RPPN em cada bioma brasileiro, mas

em 2007, com a aquisição da Reserva
Natural Serra do Tombador, percebeu
a inviabilidade da empreitada. “Vimos
que precisávamos concentrar esforços na implementação dessas duas
reservas, que demandam um trabalho imenso de planejamento e várias
ações”, explica a bióloga Marion Letícia Bartolamei Silva, coordenadora de
áreas Protegidas da Fundação Grupo
Boticário.
A semente sagrada
Em meados dos anos 1980, numa viagem a Israel, o judeu Miguel
Krigsner, dono do Boticário, teve a
inspiração que tornaria o Grupo Boticário um dos maiores investidores
privados em projetos de preservação ambiental do Brasil, destinando
para esse fim 1% da sua receita líquida. Na visita ancestral, Krigsner conheceu a Keren Kayemet LeIsrael
(KKL), uma organização centenária
que, com recursos de judeus de todo

o mundo, faz a recuperação do deserto por meio do reflorestamento. Filho
de asquenazes que emigraram para o
Brasil na década de 1970, Krigsner conhecia o costume judeu, milenar, de
presentear amigos com certificados
de mudas plantadas na terra santa. Estava ali a semente da Fundação Grupo
Boticário de Proteção à Natureza.
Em 1990 nascia a Fundação
Grupo Boticário, isso antes da Rio92,
um marco mundial da sustentabilidade, numa época em que havia pouca discussão sobre ações de proteção à natureza, e mesmo as ideias de
responsabilidade social empresarial
eram ainda muito pouco aplicadas.
A premissa era implementar ações
que gerassem resultados práticos para a proteção da biodiversidade brasileira e de forma perene. Depois de
análises e conversas com renomados
conservacionistas, chegou-se à conclusão que a melhor estratégia era
atuar como financiadora de projetos
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Uma botica internacional
Criada em 1977 pelo farmacêutico, recém-formado,
Miguel Krigsner, O Boticário nasceu numa pequena
farmácia de manipulação em uma rua secundária
de Curitiba. A segunda loja foi inaugurada em 1980,
no Aeroporto Afonso Pena, na capital paranaense.
Daí em diante novas filiais começaram a ser abertas
pelo sistema de franquia. Hoje, quase quatro
décadas depois, o Grupo Boticário é líder do setor de
perfumaria no Brasil. Com 3.700 lojas, 600 produtos
no portfólio, entre fragrâncias e cosméticos, está
presente em mais de 20 países. No Japão, por
exemplo, há mais de 600 pontos de venda. Dono de
uma das marcas brasileiras mais valiosas, O Boticário,
mesmo na crise, deve contabilizar aumento no seu
faturamento, hoje na casa dos R$ 10 bilhões.
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Animais com
sobrenome Boticário

de conservação da natureza por meio
de outras instituições.
Com a criação da Fundação,
O Boticário adotava, numa só tacada,
o ambientalmente correto e o economicamente sustentável, o que não é
pouco para uma empresa que retira
do meio natural os insumos para os
seus produtos – fragrâncias, cosméticos – e associa fortemente sua imagem à natureza. A iniciativa, mais do
que isso, tem conexão direta com a
sustentabilidade do negócio. “Um
dia, O Boticário será lembrado não
apenas pelos produtos que desen-

volveu, mas pelo compromisso e pelas iniciativas feitas em favor de uma
sociedade mais justa e equilibrada”,
costuma dizer Krigsner, fundador da
empresa e presidente do Conselho
de Administração.
Para ser eternamente lembrada
por seu papel ambiental a Fundação
Grupo Boticário, entidade privada sem
fins lucrativos, vem reforçando suas
ações ambientais, embora tais iniciativas não tenham relação direta com
o negócio do grupo. A instituição promove editais para financiar seus projetos, em que empresas do terceiro setor

Entre outras espécies, o sapinho
Brachycephalus boticario e o peixe
Listrura boticario foram descobertos
durante projetos apoiados
pela Fundação e ganharam o
sobrenome Boticário.

atuam como braços operacionais dessas iniciativas.
A Fundação Grupo Boticário é
gerida por um Conselho Curador,
composto por 11 membros voluntários, dos quais apenas três são dirigentes do Grupo Boticário. Os demais
são conservacionistas de renome e
profissionais que atuam nas áreas de
comunicação, gestão e jurídica e que
têm ligação com a conservação da
natureza. Além disso, a organização
também conta com o Conselho Fiscal, formado por três membros voluntários externos.
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Maria Claudia
Amaro
EMPREENDEDORA
SOCIAL

Raio X
Maria Claudia Amaro, filha do lendário comandante Rolim Amaro, fundador da TAM, desde sempre esteve associada
à vida empresarial. Já na infância andava de bicicleta no hangar da companhia aérea. Com a maturidade, escalou
todos os cargos executivos até aterrissar na presidência do Conselho da TAM – foi a primeira mulher a atingir esse posto na aviação civil mundial. Parecia ter encontrado seu ápice profissional. Logo viria a fusão entre a TAM e a
chilena LAN, criando a LATAM, maior companhia de aviação da América Latina. E Maria Claudia se tornaria um dos
membros do Conselho Administrativo da LATAM. Tinha chegado o seu momento de decisão. Há anos pensava em
empreender fora do segmento da aviação. Começou a trabalhar com algumas ONGs da periferia de São Paulo, em
áreas de muita violência e carência. Vivenciar essa realidade, ao mesmo tempo em que acompanhava a educação
das filhas, despertou a vontade de fazer algo pelo país na área de educação, o que aos poucos foi se tornando sua
paixão desabrida. A dedicação ao novo projeto exigia concentração. Maria Claudia tinha chegado ao fim de um ciclo. Retirou-se de todos os cargos nos Conselhos de suas empresas, nomeando um executivo para representá-la.
Voltou-se de corpo e alma para um projeto de proa, algo inovador que posiciona o Brasil no mundo sem fronteiras,
por meio das crianças de todas as origens. Trata-se da Rhyzos Educação, uma “escola internacional brasileira”, que
se tornou referência antes mesmo de ser criada.
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“Desde o início, a ideia era que o nosso
empreendimento fosse sustentável.
E eis que nos deparamos com o conceito
do Negócio Social, que se encaixa
bastante no projeto da escola”

Educação
Eu navego nos mares da educação
desde que me tornei mãe. Minha primeira inspiração foram minhas filhas.
Não chega a ser original, porque em
diversos lugares do mundo, onde eu
estive fazendo pesquisas, verifiquei
que muitas pessoas criadoras de escolas tiveram sua primeira inspiração
nos próprios filhos. O fato é que desejo para todas as crianças o que desejo
para as minhas filhas. A outra inspiração foi um projeto social com o qual
me envolvi, na periferia de São Paulo, em que a pedagogia é fortemente
associada ao afeto. Eles conseguem
iluminar a vida de uma criança que é
desprovida de tudo. Então eu comecei a me incomodar com essa lacuna
do social; a enxergar que ninguém é
cidadão, nem nós nem eles que estão na periferia, no caso de São Paulo
– no Rio de Janeiro são as favelas.
Acho que não dá mais para ver essa diferença social toda e ficar quieto. Passei a visitar diversos projetos no Brasil
e no mundo para ver o que está acontecendo na área de educação, apren-

dendo com quem inova. Desde o início, a ideia era que o nosso empreendimento fosse sustentável. Caminhar
se aprende caminhando. E eis que nos
deparamos com o conceito do Negócio Social, que se encaixa bastante no
projeto da escola. Na nossa empresa,
o lucro precisa existir, é claro, mas para financiar o retorno à sociedade por
meio do intercâmbio com escolas e
professores da rede pública, além das
bolsas escolares. Não é o lucro pelo lucro, mas, digamos assim, é o lucro pelo
social. Esse modelo é aplicável a variados segmentos. No meu caso é a educação. Então eu preciso ter uma receita para pagar todos os custos e lucro
para reinvestir nas atividades educacional e social.

Identidade
Quando tomei a decisão de fazer um
projeto de educação socialmente inclusivo e com aquilo que há de mais
inovador no mundo, imediatamente decidi colocar o pé na estrada. Fui
buscar inspirações, conhecer modelos criativos para a construção da

identidade da Rhyzos, a nossa escola
internacional brasileira. As melhores
experiências seriam fundamentais para a definição do projeto. Rodei meio
mundo: Europa, Estados Unidos, Ásia,
África. Vi experiências transformadoras. Uma das mais impactantes foi na
visita à Índia. Trata-se de uma escola que usa a metodologia do Design
Thinking. Para ser mais precisa, essa
escola fica no Noroeste da Índia, na cidade de Ahmedabad, perto do Paquistão. O nome da escola é River Side.
Sua dona se chama Kiran Sethi. Ela desenvolveu uma metodologia chamada Design for Change. É uma escola
particular onde os alunos se envolvem
profundamente com a comunidade
do entorno, com as crianças da rede
pública, e tudo ali é uma oportunidade
para o aprendizado. Eles são levados
a abraçar os problemas da cidade e se
envolvem com essas questões de maneira diversa; por meio de danças, interação com a administração pública,
movimentos sociais, entre outros. Foi
inspirador encontrar um ambiente que
não minimiza a capacidade da crian-
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ça. Coisa que, aliás, tendemos a fazer
sempre. Muitas vezes eu vejo a descrença dos adultos em face das condições de a criança resolver um problema x ou y, quando na verdade ela
é mais capaz do que se imagina. Pois
bem, isso da gente subestimar a criança está afastando os alunos e professores. A escola não fala a mesma língua do aluno. A gente precisa parar de
falar em tecnologia como inovação.
Essa criança nasceu no mundo digital.
Para ela, tecnologia é uma ferramenta.
Inovação é mudança de modelo mental. Mudança dos papéis na escola, o
professor não mais como mestre, e sim
como gestor do conhecimento. Um
dos métodos que nós conhecemos
foi o Gamefication, em uma escola pública, a Quest to Learn. É a linguagem
dos games. Eles fazem jogos, produção de vídeo, tudo isso de uma forma
mais lúdica de ensino com inovação
tecnológica e interações curriculares
nada convencionais. Pensando que
nem todas as pessoas vão querer fazer
jogos, robótica, existe o caminho das
artes. Nos Estados Unidos, eu visitei

a DreamYard no bairro do Bronx, um
projeto que me inspirou demais: uma
escola que usa as artes como metodologia para ensinar ciências. Isso me encantou porque o pensamento científico e o artístico são muito parecidos. O
Bronx é uma área onde vivem imigrantes de primeira geração, africanos, e a
proposta foi causar um impacto, para
que os filhos desses imigrantes já conseguissem entrar na faculdade. Hoje,
os alunos dessa escola têm um índice de aprovação na universidade superior a 96%. Apesar da pressão para
se seguir uma carreira universitária, ela
tem a vibração positiva que a arte provoca. Eu acredito nisso: a ciência não
pode caminhar separada da arte e da
filosofia.

Mão na massa
Eu cheguei aos FabLabs@School
quando fomos visitar a Universidade
de Stanford, na Califórnia. E o que são
os FabLabs? São ambientes de fabricação digital, que foram desenvolvidos pelo MIT, em que as crianças podem exercitar a chamada educação

“O que nós estamos buscando é um
novo modelo, que não reinvente a roda,
e sim aproveite as melhores práticas do
mundo, preservando a nossa cultura e
identidade”

“mão na massa”. É o ensino baseado
em processo. Nesses ambientes elas
criam, inventam, em síntese, fazem
o novo. Eu tomei um susto quando
verifiquei o potencial do método do
“aprender fazendo”. Mas está comprovado que uma criança, quando quer
aprender uma coisa, primeiro ela faz, e
só depois vai para teoria; ela sedimenta esse conhecimento de uma forma
mais perene. É preciso permitir que ela
erre e tente, e erre. É assim que ela vai
se tornar resiliente. Nós não podemos
esquecer o professor. É fundamental que ele receba capacitação profissional, respeito e o tempo que ele necessita para se dedicar ao aluno e se
reinventar. Para que nós possamos colocar o aluno no centro, o professor é
o eixo. No fim do ano passado, eu tive
encontros com muitas pessoas de diversos segmentos, buscando ouvir a
realidade dos diversos públicos, com
adolescentes, pais, moradores das
comunidades, empresários de diversos portes e setores, professores, físicos, matemáticos, artistas, todo tipo de
gente, em busca de uma nova lingua-
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“A interação com as comunidades
carentes por meio do ensino vai melhorar
as condições de vida das crianças da
periferia ou de comunidades mais pobres.
Vamos trilhar esse caminho”

gem para a educação. Aprendemos
todos, nós e eles. A realidade foi reveladora. Por vezes a comunicação dos
principais vetores, o professor e o aluno, é completamente cacofônica. O
que nós estamos buscando é um novo modelo, que não reinvente a roda,
e sim aproveite as melhores práticas
do mundo – nós temos muitos educadores bons, tais como Anísio Teixeira
e Paulo Freire –, preservando a nossa
cultura e identidade.

Inclusão social
A gente precisa derrubar os muros que
nos separam. O brasileiro é um povo
miscigenado; isso é bonito e admirado no mundo inteiro. Aqui se cultua
realmente a diversidade. Mas a questão das diferenças social e econômica é algo que precisamos enfrentar.
É um problema muito sério e não vai
sumir facilmente. Um dos meus projetos é trabalhar e integrar a Rhyzos,
nossa escola internacional brasileira,
às escolas públicas. Temos que quebrar os preconceitos de classe, raciais
e de que a criança é incapaz. Uma das

nossas missões prioritárias é trabalhar
contra o preconceito. Falamos do preconceito em relação às possibilidades
da criança, do preconceito de classe;
e eu acho relevante tratar também do
preconceito contra o ensino público,
que ele não é bom, isso ou aquilo. Há
iniciativas no ensino muito inovadoras,
às vezes mais do que na escola particular. É claro que você tem uma desvantagem comparativa em relação ao
ensino privado, devido ao diferencial
de recursos disponíveis. Por outro lado, quando trazemos uma criança ou
um jovem da periferia para participar
das nossas atividades, vemos que, por
muitas vezes, ele é bastante mais articulado do que uma criança formada
em uma escola particular. Isso porque
esse jovem é obrigado a crescer lidando com milícia, com tráfico de droga,
com a polícia. Então eles têm uma articulação social que as crianças nascidas em berços prósperos não têm. Esses meninos são mais bobos porque
cresceram atrás do muro, protegidos
por segurança, não andam de ônibus,
não brincam na rua. Nós verificamos

que essa troca é muito rica, porque um
tem muito a ensinar para o outro. Eles
têm sonhos muito parecidos, as músicas são muito parecidas, os gostos são
muito parecidos, a moda muito parecida. As crianças, todas elas, querem o
mesmo brinquedo, é tudo muito igual
nesse sentido. No nosso projeto não
está previsto somente fazer intercâmbio e troca entre alunos da nossa escola e alunos da rede pública, mas também intercâmbio de professores. Por
que não? Tenho certeza que a educação pública não será resolvida sem a
ajuda da iniciativa privada. Essa interação com as comunidades carentes por
meio do ensino vai melhorar as condições de vida das crianças da periferia e
de comunidades mais pobres. Vamos
trilhar esse caminho. Mas não tenho a
fantasia de que vamos resolver o problema do Brasil. A minha meta nunca
foi escala. Eu sou uma formiga. O que
eu pretendo é produzir impactos, pequenas brechas por onde eu possa
entrar e, quiçá, sejam de grande ressonância, capaz de mudar a vida dessas
pessoas e do seu entorno.
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A Coca-Cola Brasil, em parceria
com a ONG Imaflora, está com os
“Olhos na Floresta”, um programa
de agricultura familiar que tem como
objetivo promover a inclusão social,
por meio da geração de renda, e
preservar a cadeia de cultivo do
guaraná na Amazônia. Até 2020
serão beneficiadas 350 famílias
amazonenses que produzem o
guaraná comprado pela empresa.
Os agricultores estão recebendo
apoio técnico para adotar os Sistemas
Agroflorestais (SAFs), modelo
alternativo de produção que combina
culturas agrícolas e espécies florestais
em um mesmo espaço, transformando
áreas degradadas em férteis. O
guaraná do Amazonas também será
certificado, com a adoção de controle
e rastreabilidade ao longo de toda a
cadeia, do plantio até o produto final.
Estão previstas ainda ações, em
parceria com o Imaflora, de estímulo
a formas de organização social,

AÇÃO

Olhos bem abertos
na floresta
construção dos referenciais técnicos
para agricultura familiar e do
guaraná, em oficinas e workshops,
práticas de manejo agroecológico
e estímulo à preservação da
biodiversidade, além da atuação
para o desenvolvimento de uma
cadeia de preço justo e transparente.
Para os agricultores, o programa
aumenta a geração de renda
ao diminuir a dependência de
uma só cultura, fortalecendo
sua permanência no campo.
Isso porque, nas agroflorestas, o
cultivo de plantas de diferentes
características estimula a
recuperação natural do bioma,
preparando o ambiente para
outras espécies, como bananeiras,
palmeiras e árvores, num ciclo
de vida que impacta diretamente
a conservação do solo e de
microbacias. Com o tempo, animais
e microrganismos voltam a essas
áreas, aumentando a diversidade de
espécies. É a floresta do futuro.

O inverno
da lata
Uma ação social do Sistema Unimed
está transformando lacres de
latinhas de alumínio em cadeiras
de rodas. Este ano, as Unimeds que
participaram da campanha “Eu Ajudo
na Lata”, realizada pelo terceiro ano
consecutivo, arrecadaram mais de 25
milhões desses lacres, possibilitando
a compra de 67 cadeiras de rodas
e outros itens. O material foi doado
para instituições e pessoas com
necessidades especiais.
As cadeiras de rodas e outros itens
que proporcionam acessibilidade a
pessoas com deficiência
são adquiridas por meio
do valor arrecadado
com a venda de
lacres de latinhas de
alumínio, coletadas
pelos colaboradores,
cooperados,
fornecedores, parceiros
e comunidades das
cooperativas que
compõem o Sistema
Unimed. Nas três
edições da campanha,
a arrecadação cresceu
68% em comparação ao
ano anterior e 320% em
relação ao primeiro ano.
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Leitura
sobre rodas

O ônibus conta também com 60 livros
de ilustrações em braile para crianças,

livros em fonte ampliada para pessoas
com baixa visão, audiobooks para
deficientes visuais e 30 livros em
braile para adultos. Além disso, possui
cadeira de transbordo, própria para
cadeirantes e idosos com dificuldades
de subir a escada de acesso.

Nas 16 semanas entre abril e julho
últimos, a biblioteca sobre rodas
circulou por bairros e municípios do
Rio de Janeiro, como Saúde, Leme,
Gamboa, Madureira, Santa Cruz,
Vila Kennedy, Vidigal, Belford Roxo,
Caxias e Nova Iguaçu.

Presente
que eu quero
Tem a assinatura da Artplan
a criação da campanha
#oPresenteQueEuQuero,
da ActionAid, organização
internacional de combate
à pobreza. A campanha
estimulou, por meio de um
hotsite, as pessoas a aderirem à tradicional troca de fotos no Facebook, no Dia das Crianças, mas dando
visibilidade àquelas que fazem parte do programa de apadrinhamento da ActionAid e precisam de apoio.
Sempre que alguém apadrinha uma criança pela ActionAid, por meio de doação mensal, o dinheiro
vai para o projeto realizado na comunidade onde a criança vive, beneficiando, assim, um conjunto de
indivíduos e não apenas uma família. A organização está presente em 47 países e, só no Brasil, beneficia
aproximadamente 300 mil pessoas.

.COM

Contrariando a crença de que o carioca
lê pouco, o ônibus-biblioteca do projeto
“Livros nas Praças”, patrocinado pelas
Lojas Americanas e Americanas.com,
encerrou a primeira temporada deste
ano com 6.654 visitantes e totalizou
743 empréstimos de livros. Entre os
2 mil títulos infantis, juvenis e adultos
do acervo do ônibus, os títulos
mais procurados pelas crianças e
adolescentes foram “Percy Jackson”,
“O Diário de um Banana”,
“Harry Potter” e “Maria Passarinho”.
Já os adultos preferiram “A Vida Além
da Vida” e “Águas para Elefantes”. Os
frequentadores do ônibus vermelho são
em sua maioria jovens, entre 8 e 16 anos,
universo no qual as meninas com idade
entre 13 a 15 anos representam o maior
número de leitores.
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Mapa de Nós

As lacunas indicadas pela pesquisa sublinham também
muitas oportunidades para empresas que queiram tratar
com seriedade o tema sobre a pessoa com deficiência.
As oportunidades vão desde a realização de cursos

Um golpe na
exclusão social
Um golpe certeiro na exclusão social está sendo
financiado pela White Martins por meio do projeto
“Kung Fu – Formando Cidadãos”, que proporciona
a inserção no esporte a 440 crianças e adolescentes
de ambos os sexos, entre sete e 16 anos e em estado
de vulnerabilidade social. Todos são estudantes da
rede pública de ensino dos municípios de Paulínia,
Osasco, Campinas, Limeira e São Paulo.
A prática ocorre em colégios públicos, associações
do terceiro setor e centros comunitários desses
municípios, e tem a chancela da Federação Paulista
de Kung Fu (FPKF). Ministradas de segunda a
sexta, as aulas são divididas em conteúdo teórico,
que incentiva a disciplina, o respeito mútuo, a
autoconfiança e o trabalho em equipe; e técnicas
básicas de luta, como movimentos de socos,
chutes e formas.

profissionalizantes para os jovens de baixa escolaridade
com deficiência até a criação de campanhas para divulgação
da Lei de Cotas e dos benefícios aos quais esse público
tem direito. A ação faz parte do projeto Rio+Rio, lançado
pela NBS em 2012 com o objetivo de aproximar as grandes
empresas/marcas das comunidades pacificadas do Rio para a
construção conjunta de uma nova cidade.

ESPORTE

Um levantamento inédito sobre as condições de vida
de pessoas com deficiência física e mental nas favelas
pacificadas do Rio de Janeiro, o “Mapa de Nós”, acaba de ser
concluído por iniciativa da agência de publicidade carioca
NBS, em parceria com a ONG Centro Integrado de Estudos
e Programas de Desenvolvimento Sustentável - CIEDS.
Durante um ano, os pesquisadores, também portadores de
deficiência, visitaram 12.456 domicílios, em dez comunidades,
e entrevistaram 945 pessoas. Os resultados revelaram a
baixa escolaridade e consequente pouca qualificação dos
entrevistados, com a maioria possuindo apenas o ensino
fundamental, além de um grande desconhecimento sobre
as potencialidades, leis e programas sociais voltados aos
deficientes físicos e mentais.
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Garibaldo, Beto, Ênio, Come-Come e os demais personagens
da série brasileira Vila Sésamo estão ensinando as crianças
em idade pré-escolar noções básicas de gerenciamento de
dinheiro. Baseado em videoclipes, uma série animada, jogos
digitais, tirinhas e atividades para imprimir, além de guias para
educadores e cuidadores, o projeto multimídia “Vila Sésamo,
Sonhar, Planejar, Alcançar: Fortalecimento Financeiro
para Famílias” estará sendo transmitido pela TV Cultura
ao longo de três anos em nove capitais brasileiras: Recife,
Belo Horizonte, São Paulo, Belém, Campo Grande, Curitiba,
Manaus, Rio de Janeiro e Maceió. Em cada município, 10
escolas públicas de educação infantil farão parte da ação.
Usando linguagens lúdicas, tópicos como consumo
consciente, economia, reúso e partilha são abordados
de forma apropriada à faixa etária. Os temas se estendem
à economia de recursos naturais e ao empoderamento
feminino. A ideia é que o projeto, financiado pela MetLife
Foundation, uma das maiores seguradoras do planeta,
auxilie os pequenos e suas famílias a identificarem desejos,
definirem metas, fazerem planos e realizarem seus sonhos.

ARTE

O bê-á-bá do dinheiro

Labaredas
musicais
O trabalho do maestro Villa-Lobos e sua paixão pela
cultura brasileira são as maiores inspirações do “Brasil
de Tuhu”, programa realizado pelo Quarteto Radamés
Gnattali em parceria com a produtora Baluarte Cultura.
Há oito anos o programa atua na ampliação do acesso
à educação musical no país, por meio de concertos
em escolas e oficinas para educadores, e já percorreu
36 municípios de 17 estados do país. Isso equivale a
mais de 15 mil jovens impactados pela iniciativa.
Recém-lançado, com o patrocínio da Wilson Sons, via
Lei Rouanet, o primeiro CD, Brasil de Tuhu – Volume 1,
é composto por cantigas selecionadas do Guia Prático
de Villa Lobos, uma coletânea criada pelo maestro
nos anos 30. Para a gravação, o Quarteto contou com
convidados especiais como Zeca Pagodinho, Elba
Ramalho, o pianista Nicolas Krassik e o sanfonista
Marcelo Caldi. Com um encarte em formato de jogo
musical para crianças, o CD está disponível em
www.brasildetuhu.com.br.
Tuhu, que em tupi-guarani significa “labaredas”, era o
apelido de Villa-Lobos na infância.

“Sonhar, Planejar, Alcançar” envolve diversos países,
incluindo México, Estados Unidos, Índia e China. No Brasil, as
ações estão sendo implementadas pela DSOP – Educação
Financeira, uma organização dedicada à disseminação
de conceitos e práticas de educação financeira no país
e no mundo, sempre acompanhada por uma consultora
educacional brasileira, contratada pela Sesame Workshop
especialmente para o projeto, para entender e priorizar a
realidade da criança brasileira.
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o empreendedor nº 1

do terceiro setor
Entrevista com
Rubem César
Fernandes,
diretor executivo
do Viva Rio
FOTOS
Vitor Madeira
ARQUIVO VIVA RIO

O dia 21 de agosto de 1968 ficará para sempre na memória do sociólogo, antropólogo e filósofo niteroiense Rubem César Fernandes. Nessa
data, aos 25 anos, exilado por conta
do golpe militar no Brasil em 1964, ele
assistiu ao vivo e em cores à invasão
dos tanques soviéticos em Praga e ao
desmoronamento do regime reformista de Alexander Dubcek. Foi um choque para o jovem intelectual, à época
filiado ao Partido Comunista Brasileiro.
Como expectador privilegiado do episódio conhecido como “A Primavera
de Praga”, tomou, naquele momento,
uma decisão, irrevogável: “Jamais serei político”, pensou. Hoje, quase 50
anos depois, o alquebrado Congresso
brasileiro pode estar sentindo sua falta. Mas, se perdeu a política, ganharam
os chamados movimentos sociais.
Segue que a política, em sentido
mais amplo, Fernandes nunca deixou
de exercer. Em 1993, já de volta ao
Brasil, após 11 anos de exílio, criou o
Viva Rio, uma organização social (OS)
para combater a violência no Rio. Ao
longo dos seus 23 anos de existên-

cia, a organização evoluiu para o que
o sociólogo chama de “laboratório social”, com projetos em comunidades
carentes. Hoje, em sua mais recente
mutação, o Viva Rio é uma organização social voltada para a formulação e
gestão de políticas públicas, com ênfase na Saúde, com atuação na gestão
de 61 unidades da Clínica da Família e
sete Unidades de Pronto Atendimento
– UPAs, além de diversos projetos em
comunidades de baixa renda em parceria com diversas entidades locais.
Casado e pai de três filhos, Fernandes tem a vida pessoal imbricada com a do Viva Rio, a tal ponto que
transferiu sua moradia para o mesmo
prédio onde funciona a organização.
Pelo menos dez dias por mês ele passa no Haiti, onde o Viva Rio atua há
dez anos. Empresário bem-sucedido
do terceiro setor, ele tem trânsito e
influência em grandes empresas e investidores em causas sociais, como
o húngaro-americano George Soros.
Numa manhã de terça-feira, às vésperas de viajar para o Haiti, ele deu esta
entrevista a NÓS:

28

Nós: Nestas mais de três décadas
de vida, o que mudou no Viva Rio?
Rubem César Fernandes: O Viva Rio
nasceu como um movimento social,
no fim da ditadura e início recente da
democracia no Brasil, ali pelo começo dos anos 90. Depois, a gente virou uma espécie de laboratório social,
com pequenos projetos, mas muito
inovadores, sempre ou majoritariamente em áreas de favelas, com foco
em redução de violência. E aí acabamos ganhando um caráter internacional. Fomos chamados para participar
das operações de paz da ONU, no Hai-

ti. Evoluímos, nos tornamos uma organização sistematizada, mas nunca
perdemos o espírito do movimento.
No início, não tínhamos nem funcionários, nem sede nova; durante um ano e
meio era só um movimento. Agora, estamos num terceiro momento. A fase
de inovação, laboratório social, deu lugar a uma organização que já trabalha
numa escala de política pública.
Qual o principal foco?
RCF: A gente chegou a ter experiência com a área de educação, multimídia e tal, reforço e aceleração esco-

lar. Mas cresceu muito o trabalho de
saúde em comunidades vulneráveis,
pobres, pouco institucionalizadas. Foi
este último movimento que nos impulsionou numa direção que domina hoje. É uma visão muito ampla de saúde,
não somente médica, em que a gente
pensa tudo: saneamento, pacificação
da comunidade. Porque toda essa violência que ocorre nas comunidades
gera injúria, ferimento, morte, trauma,
inclusive nos nossos funcionários. É
barra pesada. Temos com frequência
os mesmos desafios das organizações
que trabalham em guerras, como Médicos Sem Fronteiras e Cruz Vermelha.
As políticas públicas necessariamente têm de ser articuladas com
os governos?
RCF: Há duas dimensões, duas alternativas. Você pode estar associado a
políticas públicas, e a criação das OS
foi um passo importante institucional
nesse sentido no Brasil, porque são
qualificadas para gerenciar políticas
em escala governamental nas áreas
de saúde, educação, cultura. Em outros países isso acontece até em alguns setores da área de segurança.
Mas de outro lado pode se ganhar escala e ser sustentável em projetos sociais com uma estratégia de mercado,
no varejo, crescer muito com os caminhos do mercado, sem fins lucrativos.
O Viva Rio não abandona nossa natureza de instituição sem fins lucrativos.
Poderíamos até abandonar, mas não é
o caso, não queremos.
As OS se justificam pela ausência
do poder público? Num país como
a Suécia existiria um Viva Rio?
RCF: Em países como a Inglaterra e
Estados Unidos existem OS, sim. É
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uma estratégia gerencial em relação
a bens públicos. O governo pode, ele
mesmo, executar a tarefa ou pode fazê-la por meio de convênios, contratos. Como contratam empresas de
engenharia para construir pontes, os
governos podem contratar empresas
sociais para desenvolver certos programas sociais. Não é por ausência
de poder público, essa é uma noção
ruim, dá uma ideia de que as entidades sem fins lucrativos estão aí para
tapar buracos. Não é isso. Elas se justificam se forem mais eficientes, baratas
e focadas. Por exemplo, com a quantidade de escolas que o município do
Rio tem, fica difícil para o governo ficar

cuidando de cada item de manutenção predial, cada janela, cada parede. Tive essa discussão em Nova York,
com a secretária de saúde de lá. Fiquei
impressionado com a clareza da prefeitura de Nova York. Eles definem as
metas, criam as regras, definem o valor
e fazem a concorrência. Quem ganhar,
será supervisionado, e se a prefeitura
não gostar, chama outra. Esse é um
conceito de gestão, não é um conceito de falta. É um plus.
O que se espera das OS, então, é
que tenham expertise nas áreas
em que atuam. Isso é o que as tornam necessárias?

RCF: Sim, e também que sejam bem
supervisionadas, auditadas e controladas.
Por quem?
RCF: Pelo governo. O governo também pode contratar terceiros para isso. Por exemplo, nós estamos começando outro projeto e botamos lá a
marca da Price, que será nossa auditora. Paga-se um pouco mais, às vezes bem mais, para ter uma auditoria
da qualidade dessas, mas é uma placa que demonstra transparência, uma
certa garantia contra essa onda de
desconfiança hoje no Brasil em relação a qualquer coisa que tenha a ver
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“Para nós, saúde é
quase tudo, é meio
ambiente, é saneamento,
é esporte. É difícil dizer
o que não faz parte da
saúde. Segurança faz
parte da saúde”
Rubem César Fernandes,
diretor executivo do Viva Rio

com o poder público. Aí também é
uma alternativa. Em vez de criar controladorias grandes, a prefeitura contrata uma dessas grandes empresas
reconhecidas de auditoria.
Essa evolução das ONGs para empresa social não está servindo aos
mecanismos do mercado? Porque
a empresa social não visa lucro,
mas o mercado visa lucro. Não é
uma contradição?
RCF: É uma opção. Uma prefeitura pode optar por uma empresa com fins
lucrativos ou sem fins lucrativos. Também é uma decisão do poder público.
Nós escolhemos ser uma organização
sem fins lucrativos por causa da nossa
história.
O Viva Rio poderia ter fins lucrativos?
RCF: Sim.
Mas mesmo assim seria uma organização social?

RCF: Não, seríamos uma empresa com
o objetivo de ganhar com o trabalho.
Mas poderiam ser uma empresa
com objetivo social que dá lucro?
RCF: Poderíamos. Nada impede,
desde que seja sustentável. Há agora empresas de saúde popular, que
buscam trabalhar num nicho de mercado mais pobre, porém capaz de
bancar o custo. Em vez de uma consulta custar 200, 500 reais... Outro dia
fui a um médico e a consulta era 800
reais. Não, obrigado. Mas existe um
público que aceita pagar 60 reais por
uma consulta, e vai lá, agenda para a
semana seguinte, faz todos os exames. O que é muito difícil de acontecer no serviço público, por conta da
universalidade da medicina pública
no Brasil. É um público enorme, com
uma extensão enorme de serviço.
Faz isso em vez de ir num serviço público, no SUS, que pode até ser melhor, mas ter que se submeter a prazos, a filas. Seria melhor se existirem

alternativas de economia popular,
nas quais eu pago e tenho um serviço mais ágil, inclusive com especialidades. Falta isso na assistência básica de saúde. Venho conversando
com empresários de clínicas populares que acham que isso é um nicho
de mercado interessante. Encontrei
outro dia um sujeito que parece que
está indo bem nisso aí. Alguns grupos já estão fazendo assim.
Lucro e função social são compatíveis então?
RCF: Sim, se cumprir uma função social, que é oferecer medicina de qualidade para uma classe média baixa,
ou classe pobre alta. É um segmento
de classe C que pode e fica feliz em
pagar um serviço que seja ágil e de
qualidade. Já passamos do tempo
de achar que existe antagonismo entre mercado e política pública. Isso
foi nos anos 50, 60, na Guerra Fria, ficava essa polaridade. Acho que existem tensões sempre entre o público
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e o privado, mas são tensões que podem abrir várias possibilidades. Acho
que a OS deve se utilizar dos mecanismos de mercado, o poder público
deve se utilizar dos mecanismos de
mercado, dentro de certo limite. No
nosso caso, a gente tem uma história de movimento, de envolvimento
com a vida da comunidade, então
a gente não é uma empresa de RH,
de simplesmente empregar pessoas.
É muito mais do que isso, queremos
contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde, num
sentido muito amplo. Pra nós, saúde
é quase tudo, é meio ambiente, é saneamento, é esporte. É difícil dizer o

que não faz parte da saúde. Segurança faz parte da saúde.
A empresa social não seria uma inflexão do capitalismo?
RCF: Depende da história de cada país. Se pegarmos os países nórdicos,
como Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, houve uma combinação de
capitalismo e socialismo que deu um
resultado fantástico. Nos EUA, lá pelas tantas, no início do século 20, as
grandes empresas, as grandes fortunas, começaram a criar fundações, e
se tornou uma tradição pessoas de
sucesso, que ganham uma grana, investirem no social por meio das fun-

dações. Com isso, abate um pouco do
seu imposto de renda. A quantidade
de fundações que existem nos Estados Unidos é enorme. Elas são parte
importante da política social do país.
A maioria das bibliotecas, dos museus,
da arte é ligada a empresas.
E no Brasil?
RCF: No Brasil, tivemos o momento do
capitalismo selvagem. Era uma coisa
meio medieval, cada um cuidava do
seu: a Igreja vai cuidar do pobre, do
órfão, da educação; a política manda;
e o pessoal do business vai ganhar dinheiro. Mas hoje em dia já está crescendo no Brasil a consciência de que,
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é caríssima, não tem jeito de as classes baixas chegarem a esses valores.
O médico sozinho em sua clínica tem
que cobrar caro. Se não, não vai ficar
feliz, não vai ganhar o dinheiro que ele
quer para sua tranquilidade de classe
média alta. Agora, se ele monta uma
rede de clínicas, que emprega médicos jovens, começando, por um valor
mais baixo, pode dar certo. Com a escala, o médico vira empresário de uma
rede de clínicas populares. Esse desenho está começando a se desenvolver
no Brasil.

se o capital não investir em meio ambiente e no social de alguma maneira,
vai ficar difícil. Quem frequenta o entorno do Morro do Alemão e a Avenida Brasil vê a quantidade de galpões
de empresas fechados. As empresas
fugiram com medo dos tiroteios. Ficou
muito claro: olha, temos que cuidar da
vizinhança. Hoje já há uma consciência crescente de que é preciso, sim,
haver formas intermediárias entre o
business e o social.

15 anos, faz sentido. Ela pode pensar
em investir em infraestrutura, em construir estradas, ferrovias, portos. O capitalismo foi encontrando meios de sair
do lucro de curto prazo e pensar no
longo prazo. Já as pequenas empresas não aguentam ficar esperando 10
anos. Precisam pensar no dia a dia. O
capitalismo se tornou muito mais complexo do que a ideologia dos anos 50,
60, nos quais a gente cresceu, era capaz de imaginar.

É um desenho em que todos ganham...
RCF: Sim, é um ganha-ganha. Só não
chega para o mais pobre que, aí, vai
para o SUS. Acho que, no futuro, a
tendência é a medicina pública ficar
realmente disponível para a população mais pobre, que tem dificuldade
de bancar, mesmo, uma consulta de
50, 60 reais. Enquanto que uma camada aí, pelo mercado, estará servindo à classe C, ou B e C, de uma
maneira mais eficiente. Acho que o
mercado vai ser atraído pela crise da
saúde pública. É um campo de oportunidades.

As empresas brasileiras assumiram
que os problemas brasileiros são
também responsabilidades delas?
RCF: A empresa sempre vai tentar primeiro uma solução que lhe garanta lucro. Em grandes empresas, você pensa em lucro num largo prazo. As grandes empresas têm tempo, podem pensar em 10 anos, 15 anos. Não é mais
a vida de um indivíduo, que tem vida
curta, é de uma empresa. Para uma
grande corporação, fazer um investimento que vai dar retorno daqui a 10

O empreendedorismo social veio
para substituir o modelo de doação?
RCF: A doação não é sustentável.
Sustentável são investimentos. Ou o
governo investe por meio de organizações que ele contrata, que é o caso das OS, ou se fazem investimentos
que encontram na área social oportunidades de retorno. Saúde é um campo muito interessante a largo prazo
nessas camadas das quais a gente
falou. A classe média já tem uma medicina privada bem estruturada, mas

Segundo este raciocínio, a segurança também deveria gerar uma
solução de mercado?
RCF: Já gerou. A classe média toda
paga. Aonde você vai, tem uma segurança, uma rua fechada com um pessoal que toma conta. Mas se sair da
classe média, o que você encontra?
A milícia, que é uma solução bandida,
mas é de mercado. Como é bandida,
começa a se aproveitar do poder que
tem, domina outros setores, do gás,
gatonet. Isso é crime.
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Qual a solução para a falta de segurança? Mexer na polícia?
RCF: É impressionante como é difícil
no Brasil mexer com as estruturas de
governo. É de uma inércia, de um corporativismo incrível. A PM vive uma
situação das mais difíceis, temos de
ser solidários com a vida do policial.
É uma pauleira, uma carreira dificílima, com uma missão muito importante. A estrutura de um batalhão não é
funcional para nada. Não tem gênio
humano que seja capaz de comandar um batalhão, um troço imenso,
num território heterogêneo. Tem que
cuidar da favela, da classe média, da
área comercial, tudo ao mesmo tempo, com o mesmo comandante. A
quantidade de assunto que chega todos os dias para ele assinar é imensa.
Os processos chegam de carrinho. É
uma estrutura muito antiga.
Não há soluções pontuais e alternativas?
RCF: Tem uma coisa inovadora acontecendo agora que é essa Polícia Presente. É uma iniciativa que está acontecendo e saiu totalmente do script, da
caixa. O dinheiro é da Fecomércio. A
coordenação governamental não é da
Secretaria de Segurança. É da Secretaria de Governo. O comando é de coronéis da PM, que foram disponibilizados pela corporação. Além de ganhar
da PM, ganham um plus da empresa
que está gerenciando o trabalho deles. Gerenciam em modelos totalmente diferentes do patrulhamento convencional. Estão patrulhando o Centro
da cidade, a Lapa, a Lagoa, o Aterro,
em duplas, trazendo de volta o que era
conhecido como ”Cosme e Damião”. É
uma solução de mercado. Mas conciliando com a vista grossa, que é o úni-

co jeito que nossa herança getulista e
católica aceita para mexer com as estruturas de Estado. A Fecomércio vive
daquele imposto privado, que se recolhe do trabalhador. São soluções interessantes, mas também não enfrentam
a modernização do Brasil.
Como está o trabalho do Viva Rio
no Haiti?

RCF: A gente tem um trabalho em
três municípios, atualmente, mais na
área de formação. Estamos sempre
fazendo coisas interessantes e produzindo resultados. A orientação seguida lá é buscar uma estratégia sustentável. Depender de ajuda é muito
ruim. A ajuda vai embora de repente,
viaja, vai para outro canto. No Haiti,
a ajuda internacional hoje caiu mui-
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“No Haiti, a ajuda
internacional
hoje caiu muitíssimo.
Continuamos
trabalhando em
projetos, mas o básico
é ser sustentável”
Rubem César Fernandes,
diretor executivo do Viva Rio

tíssimo. Continuamos trabalhando
em projetos, mas o básico é ser sustentável. Temos duas frentes quase
sustentáveis. Uma é a academia de
futebol de alto rendimento, Pérolas
Negras, e a outra é a escola de formação para ecoturismo. A gente tinha fechado a escola, mas os alunos disseram “não, a gente paga”. Onde a gente ainda não é sustentável é na área
da violência, o trabalho de mediação
de conflitos. É mais pesado e não tem
como cobrar ainda pelo serviço.
Como você se define, um empresário social?
RCF: Eu não sabia disso, mas há muito tempo eu sou um empreendedor
privado com experiência pública. Há
22 anos eu escrevi um livro assim,
com este título: “Privado, porém Público”. Essa é a minha vocação. Nunca quis ser político. Desisti de ser político, eu sei até a data, em agosto de
1968, na Tchecoslováquia. A Prima-

vera de Praga, uma invasão de 600
mil homens em uma semana, uma
rapidez fenomenal. Eu vi os tanques
rodando...
Ideologicamente, como intelec
tual preocupado com o social, você
acha que fez mudanças radicais?
RCF: Nos valores, não. Os valores
fundamentais da minha adolescência
permanecem: o gosto por trabalhar
em ambientes de risco, de pobreza,
de desafios sociais. Faço isso por prazer, não por caridade. Os valores vêm
desse tempo. As ideias é que foram
mudando.

verno. Eu acho que a gente vai continuar nessa linha, acho que a gente
sobrevive às incertezas da política. É
difícil planejar a longo prazo por conta
das oscilações. O país ainda não tem
um rumo de política, sobretudo social,
que ficou meio desmoralizado, um nicho de aproveitadores. É difícil, mas
espero que a gente consiga contrabalançar esse caminho que a gente escolheu, de prestação de serviços em
áreas populares, com uma estratégia
que tenha mais a ver com a política
de mercado, sem fins lucrativos, para
equilibrar um pouco essa dependência tão grande do governo.

Como você projeta o Viva Rio nos
próximos anos, uma evolução do
que está aí, uma continuação?
RCF: Há muita incerteza nesse caminho que a gente tomou por conta da
incerteza política, né? Crescemos como prestadores de serviços, somos
dependentes de contratos com o go-

Sua vida hoje está bem dedicada a
isso, não?
RCF: Sempre foi. Quer dizer, sempre
foi, não; antes eu estudava. Em certo
momento eu abandonei a universidade, fui me dedicar ao trabalho social
como empreendedor. Virei empresário social.
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Projeto Polo Aquático do Futuro

Sistema Firjan
sustentabilidade
é a alma do negócio
FOTOS
ARQUIVO SISTEMA FIRJAN
RENATA MELLO
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Por meio de
ferramentas para a
melhoria da gestão
do negócio, a Firjan
leva ao empresariado
a teoria e a prática da
Responsabilidade
Social.

Responsabilidade Social é um
mantra repetido à exaustão nos corredores da Federação das Indústrias
do Estado do Rio de Janeiro – Firjan.
A máxima de que a sustentabilidade
do negócio, sim, depende do cuidado com o ambiente e outras iniciativas como a contratação de pessoas
com deficiência, a educação infantil
e o respeito à comunidade é tema recorrente nos seminários, cursos, palestras e workshops realizados pela
Assessoria de Responsabilidade Social da entidade. “Não há dúvida que
a melhoria na gestão, em sentido amplo, é a garantia da sustentabilidade
do negócio”, diz a gerente de Responsabilidade Social do Sistema Firjan,
Ana Cristina Nascimento.
Sustentabilidade é mesmo a palavra-chave desse negócio. A Assessoria de Responsabilidade Social foi
criada em 2000 com a missão de subsidiar as indústrias do estado com métodos, ferramentas e processos de
melhoria na gestão, levando em conta
não apenas os objetivos econômicos,
mas também os aspectos sociais e

ambientais. No mesmo ano, o Sistema
Firjan criou o Conselho Empresarial de
Responsabilidade Social para introduzir nas empresas os conceitos de
sustentabilidade e inclusão social. As
reuniões do Conselho, que hoje reúne
mais de 30 empresas, debatem e difundem as práticas de responsabilidade social, estratégicas para a sustentabilidade dos negócios. Àquela altura,
o tema da responsabilidade social já
estava na agenda estratégica das empresas em todo o mundo.
Como consultoria, o Sistema
Firjan atua na elaboração de projetos
de alcance social alinhados ao negócio. A lógica é que, sem boa gestão e
no sentido amplo – que inclui ações
de responsabilidade social –, o negócio não se sustenta. O trabalho consiste em cinco etapas: diagnóstico das
práticas de responsabilidade social da
empresa, mapeamento socioeconômico da comunidade, levantamento
sobre atuação social das demais empresas do mesmo setor ou região, recomendação do investimento social e
desenvolvimento de um projeto piloto.
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“Cada vez mais, as empresas estão fazendo investimento social em negócios alinhados com a sua atividade”,
explica a gerente Ana Cristina.
A atuação da assessoria técnica
em meio ambiente se dá em amplo
espectro. Propõe políticas públicas sobre o assunto e contribui com estudos
e projetos relacionados a questões
que impactam nos negócios da indústria, como licenciamento ambiental, resíduos sólidos, mudança do clima, biodiversidade, recursos hídricos, além
de produção e consumo sustentáveis.
Para o aprimoramento da gestão ambiental empresarial, o sistema Firjan
produz ainda a Pesquisa de Gestão
Ambiental na Indústria e Análise do Impacto da Transposição das Águas do
Rio Paraíba do Sul e o Manual de Gestão Ambiental para Micro e Pequenas
Empresas.

Projeto Cultivar e Prêmio Firjan
de Ação Ambiental
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No amplo e diversificado cardápio de projetos ambientais do Sistema
Firjan, constam também iniciativas integradas com a comunidade. Por meio
do SESI-RJ e SENAI-RJ, o Projeto Cultivar procura mobilizar empresas, estudantes e toda a sociedade na recuperação da Mata Atlântica. A proposta
é plantar, ao longo de cinco anos, um
milhão de árvores nativas do bioma
em áreas devastadas. Neste período,
um milhão de alunos da rede de ensino SESI/SENAI terão como lição de
casa aprender a preservar esse patrimônio ambiental. Em setembro último,
numa das etapas do programa, crianças e jovens do Projeto SESI Cidadania da comunidade Santa Marta plantaram 200 mudas de árvores nativas
nas encostas do morro Dona Marta,
em Botafogo.
O que não faltam são ações e
incentivos para mobilizar o empresariado na questão social. Em 2013 foi
criado o Prêmio Firjan de Ação Ambiental para empresas que se destacaram em gestão ambiental e desenvolvimento sustentável. O evento, na
forma de seminário, já contou com
1.400 participantes de cerca de 700
empresas, que debateram os mais relevantes temas do meio ambiente, de
mudanças climáticas a recursos hídricos, de gestão sustentável das cidades a gerenciamento de resíduos sólidos, de logística reversa à economia
circular.
Nos eventos, projetos e consultorias, palavras como inovação, capacitação empresarial e indústria criativa rimam com meio ambiente, saúde,
educação e outros itens da agenda social. Em “Gestão em Responsabilidade
Social Empresarial”, a assessoria utiliza
o “Modelo SESI de Sustentabilidade

no Trabalho”, uma ferramenta de diagnóstico que identifica oportunidades
para melhoria na qualidade do trabalho. Mais de cinco mil colaboradores
de cerca de 60 empresas foram beneficiados. Em outro módulo, a empresa
investe recursos financeiros, que são
administrados pelo Sistema Firjan, pa-

ra capacitação profissional e geração
de renda para moradores de comunidades do Rio.
Outra ação é o “Programa de Formação Integrada da Pessoa com Deficiência”, que tem como objetivo orientar as empresas no processo de recrutamento e seleção de portadores de

“Cada vez mais,
as empresas estão
fazendo investimento
social em negócios
alinhados com a sua
atividade”
Ana Cristina Nascimento,
gerente de Responsabilidade
Social do Sistema FIRJAN
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Projeto Sesi
Cozinha Brasil

deficiência no âmbito da Lei 8.213/91.
O enquadramento à legislação, aliás, é
um dos itens mais demandados à Assessoria de Responsabilidade Social.
Nesse particular, o trabalho consiste
em elaborar, enquadrar e implementar
projetos socioesportivos ou socioculturais com base nas leis de incentivos
fiscais, como a Lei Rouanet.
Um dos projetos socioesportivos,
o Polo Aquático do Futuro, está sendo realizado na Unidade do SESI de

Vicente de Carvalho, no Rio, com patrocínio do Instituto INVEPAR e do MetrôRio. O objetivo é promover o esporte educacional por meio de atividades
que se baseiam em valores que contribuem para a promoção social, da saúde, da educação e do lazer para 100
crianças e jovens da região.
No Sistema Firjan, a Responsabilidade Social é um prato para todos
os gostos. No projeto SESI Cozinha
Brasil, uma bateria de palestras, ofici-

nas e cursos práticos orienta os participantes sobre alimentação saudável
e aproveitamento de ingredientes. No
SESI Cozinha Brasil Infantil, os estudantes das escolas SESI e da rede pública municipal e estadual são orientados para práticas e hábitos saudáveis
de vida; uma iniciativa adotada em
conjunto com nutricionistas e merendeiras das escolas. É mais uma visão
integrada da sustentabilidade. Esta, da
vida humana.

GRUPO SEB NA VANGUARDA
DA EDUCAÇÃO
Não é novidade que o mundo
está em constante mudança. Por
isso, também é necessário que a
educação seja repensada, para dar
conta de atender a um novo perfil de
aluno, com novas competências e
habilidades para um novo mercado
de trabalho. Foi pensando nisso que,
depois de três anos de pesquisa,
os quais incluíram um tour por nove
países em busca das melhores
práticas educacionais, o Grupo SEB
apresenta a Escola Concept.
A equipe responsável por essa intensa
pesquisa passou por Frankfurt,
Helsinque, Lugano, Genebra, Seattle,
Los Angeles e Cingapura. Reunidos
com algumas das autoridades mais
renomadas e influentes da educação
mundial e com lideranças de escolas e
projetos verdadeiramente disruptivos,
que desafiam com incrível sucesso
todos os paradigmas da educação,
o Grupo SEB conseguiu inspiração e
bagagem suficientes para trazer este
projeto à realidade do Brasil. Em 2017,
inicia suas atividades em Ribeirão
Preto (SP) e Salvador (BA) e chegará
ao Rio de Janeiro e a São Paulo em
2018, quando terá um centro de
aprendizagem em Palo Alto, no Vale
do Silício, nos EUA.
O foco desta nova educação é na
aprendizagem, e é a paixão do
aluno que define a forma como
ele vai aprender, e não o contrário.
Neste sentido, as metodologias

ativas colocam o aluno no papel
de protagonista, ou seja, agente
responsável e comprometido com
o seu próprio aprendizado. Além de
romper com o modelo tradicional
de ensino, as metodologias ativas
também chegaram para inverter este
processo, incentivando a aplicação
das disciplinas obrigatórias por meio
de projetos com o uso de tecnologias
digitais ou por intermédio de atividades
e pesquisas multidisciplinares.
Somado a tudo isso, a escola possui o
programa Dual Language, focado em
uma identidade cultural “glocalizada”,
termo utilizado para definir uma
identidade cultural tanto local – em
língua portuguesa, com a preservação
da cultura brasileira – quanto global
– que considera uma mentalidade
internacional e cosmopolita. Ao mesmo
tempo, o programa busca desenvolver
o cidadão do século XXI, com a
capacidade de relativizar, comparar,
argumentar, raciocinar, traduzir,
conectar ideias, acolher as diferenças,
comunicar, ser criativo, versátil, ter
uma visão, tanto panorâmica quanto
focada, entre outras competências
essenciais para os dias de hoje.
Dentro deste contexto e de uma
proposta inovadora, a Escola
Concept estabeleceu quatro eixos
contextualizadores, baseados nos
pilares propostos pela Unesco, para
nortear a proposta pedagógica,
presente em todos os projetos

desenvolvidos pelos alunos,
alinhando-os com a realidade local,
regional e planetária, reforçando sua
responsabilidade e seu protagonismo
em ações solidárias e autônomas.
SUSTENTABILIDADE
Relacionada ao desenvolvimento
de um lugar socialmente justo,
economicamente viável e
ambientalmente correto, que respeita
as diversidades culturais e apoia uma
postura ética.
COLABORAÇÃO
Tem como base conceitos como
parceria, interação e mutualidade, que
ajudam a desenvolver habilidades como
comunicação e trabalho em equipe,
cada vez mais requeridas também na
vida adulta.
EMPREENDEDORISMO
Eixo que incentiva o autoconhecimento,
o planejamento e a organização dos
alunos, estimulando-os, assim, a se
responsabilizarem pelo próprio sucesso,
entre outros ganhos.
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO
Eixo que busca desenvolver o raciocínio
lógico e a criatividade, além de incentivar
seu protagonismo, estimulando o aluno
a compreender o funcionamento do
mundo e sua capacidade de interferir
positivamente nele.
A escola, além de um local de
transformação, coloca-se como um
ecossistema de interação, aprendizagem
e desenvolvimento, cada vez mais
alinhado com as necessidades do mundo.
A Concept é um novo conceito de escola,
bem além de lousa, carteira e giz.

Informe publicitário

www.sebsa.com.br
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Deficiente Online
Pessoas com Deficiência: há vagas
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Site especializado
em empregar
pessoas com
deficiência tem 2 mil
vagas disponíveis.

Já foi tempo em que pessoas
com deficiência batiam perna atrás de
emprego ou recebiam respostas vagas a currículos enviados e jamais vistos. No mundo da comunicação digital, a busca das pessoas com deficiên
cia (PcDs – como são chamados os
deficientes no mercado de trabalho)

por emprego resumiu-se a um mero e
virtual procedimento de computador.
O Deficiente Online, uma ideia genial,
coloca milhares desses profissionais
em contato direto com as áreas de Recursos Humanos de empresas como
Citibank, Walmart, TIM, Microsoft, Dell,
Google e Pão de Açúcar, que estão ca-
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O site é amistoso,
inclusive para
deficientes visuais,
e os serviços para
os candidatos
a emprego são
completamente
gratuitos

da vez mais disponíveis para contratações desses profissionais. O site mantém permanentemente entre 2 mil a
3 mil vagas abertas no mercado de trabalho para as PcDs.
O fundador do site é o analista de
sistemas Cláudio Tavares, ele próprio
portador de deficiência congênita na
mão direita. Teve a ideia de criar o site
em 1993, quando trabalhava na área
de informática da Secretaria de Emprego do Estado do Paraná, em Curitiba. Na época, ele e a esposa, Kelli, analista de RH, queriam deixar seus empregos para dedicar mais tempo ao
filho recém-nascido. Cláudio chegou

a oferecer a ideia do portal para algumas ONGs que trabalham com os profissionais PcDs, mas não houve interesse. Diante da situação, ele resolveu
usar sua experiência e conhecimento
em gestão de processos e projetos sociais para, junto com a esposa, criar o
portal deficienteonline.com.br.
Em 13 anos de atividades, o filho
já é um adolescente, o portal atingiu a
marca de mais de 57 mil PcDs inscritos, e há cerca de mil empresas cadastradas. O site é amistoso, inclusive para
deficientes visuais, e os serviços para
os candidatos a emprego são completamente gratuitos. Eles se cadastram
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de acordo com o perfil profissional e
região e aguardam o resultado do processo de seleção dos empregadores.
São as empresas que pagam pela utilização do site e, quando optarem, pela contratação de um dos três planos
empresariais disponíveis.
O Deficiente Online cresceu no
rastro da Lei 8.213/91, que obriga a empresas com 100 ou mais funcionários
a preencher entre 2% a 5% dos seus
cargos com trabalhadores reabilitados
ou com deficiência. Segundo dados
de 2015 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 6,2% dos
brasileiros têm algum tipo de deficiência. Desta população, mais de 352 mil
já estão inseridos no mercado de trabalho em todos os estados do país.
Contudo, outros milhares ainda estão
desempregados.
Contratar deficientes, para 86%
das empresas, ainda é obrigação diz
a pesquisa realizada recentemente
pela i.Social/Catho, com o apoio da
Associação Brasileira de Recursos
Humanos (ABRH-Brasil). Uma das razões, que se depreende da pesquisa,
é a baixa qualificação desses profissionais: 41% dos entrevistados consideram que está abaixo da média, ante
7% que julgam a qualificação positiva.
No entanto, há sinais mais alvissareiros de boa vontade empresarial
com esses profissionais. Empresas,
como a TIM, ultrapassaram a cota
estabelecida por lei. Citibank, Serasa
Experian e Man Latin America destacaram-se como finalistas da segunda
edição do Prêmio Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência, uma realização da Secretaria de
Estado dos Direitos da Pessoa com
Deficiência (SEDPcD) de São Paulo
em parceria com a Fundação Institu-

“A empresa procura
o profissional e
não a deficiência.
A contratação não é só
para preencher cota,
mas para dar retorno
positivo”
Kelli Tavares, analista de RH,
fundadora do site Deficiente Online
junto com o marido, o analista
de sistemas Cláudio Tavares
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to de Pesquisas Econômicas (FIPE) e
a i.Social, consultoria especializada
em empregabilidade de pessoas com
deficiência.
Na ponta oposta estão empresas
que ainda não se conectaram com os
novos tempos de inclusão social empresarial. O Santander deverá indenizar um ex-funcionário em R$ 200 mil
por danos morais, em decisão tomada recentemente pela juíza Débora
Cristina Rios Fittipaldi Federighi, da
7a Vara do Trabalho de São Paulo. Segundo o processo, que corria desde
2012, o banco não ofereceu condições adequadas para o trabalho do
funcionário, já que, por portar defi
ciência física, precisava de ajuda para subir e descer escadas e não tinha
uma mesa adaptada.
Há outras empresas na lista da
exclusão social. O grupo paranaense
Balaroti, de materiais de construção,
deverá pagar indenização por danos
morais coletivos por não cumprir a
cota mínima, prevista em lei, de contratação de pessoas com deficiência.
A condenação de R$ 100 mil foi aplicada pela 4a Turma de Desembargadores do TRT-PR no julgamento de
uma Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Trabalho (MPT).
A mineira Tradimaq, uma operadora
logística, foi condenada por dano moral coletivo a pagar R$ 200 mil pela Segunda Turma do Tribunal Superior do
Trabalho por ter descumprido, durante 16 anos, o dever de contratar trabalhadores reabilitados ou deficientes
para seu quadro de empregados.
O preconceito contra a PcD existe, é grande e muitas vezes amparase na ideia de que esses profissionais
são inabilitados para qualquer função.
O exemplo das empresas citadas de-

monstra, no entanto, que a PcD pode
exercer diversas funções, mas isso vai
depender da adaptação do tipo de trabalho ao tipo de deficiência. Ora, não
se contrata um cego para técnico em
eletrônica, mas ele pode perfeitamente ocupar a função de telefonista. Já
um paraplégico se daria muito bem

em algum cargo administrativo. Não é
uma questão de paternalismo. “A empresa procura o profissional e não a
deficiência”, diz Kelli Tavares. “A contratação não é só para preencher cota,
mas para dar retorno positivo”, afirma.
Boa parte das vagas do Deficiente Online é preenchida com fun-
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ções administrativas e de baixa habilitação, mas pelo menos 30% são de
profissionais que têm curso superior
completo ou que estejam cursando.
As vagas, para os mais graduados –
engenheiro civil, programador, dentista, enfermeiro – seguem a mesma
regra de um mercado pouco ofertado

e em crise, com salários que variam
de R$ 8 mil a R$ 20 mil. “O Deficiente
Online foi criado para mudar vidas e
gerar oportunidades de sucesso”, diz
Kelli. De fato, para muitos, ingressar
no mercado de trabalho, mais do que
uma mudança, significou um novo
sentido para suas vidas.

Pelo menos 30% das
vagas do Deficiente Online
são preenchidas por
profissionais que têm curso
superior completo
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A sustentabilidade
dos nossos

desafios
A escala do desafio do desenvolvimento sustentável global não tem
precedentes. Tivemos grandes avanços com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) lançados em
2000; entretanto, mais de um bilhão de
pessoas ainda vivem em condições de
extrema pobreza. A desigualdade tem
sido um desafio e voltou a crescer, mesmo em países ricos, ao longo da última
década. Em 2012, durante a Rio+20,
foi vislumbrada a necessidade de um
trabalho sequencial aos ODM, para a
construção de um mundo mais sustentável nas questões ambientais, econômicas e, principalmente, sociais.
Integrantes da liderança das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Sustentável se reuniram, então, com o
objetivo de estipular metas que orientassem políticas e atividades de cooperação internacional pelos 15 anos
seguintes aos ODM. Assim, em setembro de 2015, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram apresentados ao mundo: 1) Erra
dicação da pobreza; 2) Fome zero e
agricultura sustentável; 3) Saúde e
bem-estar; 4) Educação de qualidade;
5) Igualdade de gênero; 6) Água potável e saneamento; 7) Energia acessível
e limpa; 8) Trabalho decente e crescimento econômico; 9) Indústria, inovação e infraestrutura; 10) Redução das
desigualdades; 11) Cidades e comu-

nidades sustentáveis; 12) Consumo e
produção responsáveis; 13) Ação contra a mudança global do clima; 14) Vida na água; 15) Vida terrestre; 16) Paz,
justiça e instituições eficazes; e 17) Parcerias e meios de implementação.
Todos os ODS se conectam a partir dos primeiros, que focam a erradicação da pobreza e da fome em nosso
planeta, e se complementam no desenvolvimento de um trabalho contínuo. A
SDSN (Sustainable Development Solutions Network – rede de soluções para
o desenvolvimento sustentável) é uma
iniciativa global da ONU, que estabeleceu redes que interligam o conhecimento de diferentes setores em prol de
soluções para os ODS. No Brasil, o ODS
11 foi escolhido para nortear os trabalhos da rede. O objetivo 11 visa tornar
as cidades e os assentamentos humanos mais inclusivos, seguros e resilientes e sintetiza todos os demais ODS no
ambiente urbano e em seu entorno.
O esforço da SDSN Brasil é fomentar soluções que aumentem o acesso
ao bem-estar e a serviços que assegurem a inclusão de toda a imensa população urbana brasileira – mais de 84%
dos nossos habitantes vivem em áreas
urbanas. O Brasil sofreu um processo
acelerado e precoce de urbanização,
trazendo uma série de desafios para
nossas cidades. O ODS 11 visa principalmente a inclusão de todos e propõe:

Marco Simões, Diretor
Executivo e membro do Conselho
de Liderança da SDSN Brasil

1) acesso à habitação segura e barata;
2) acesso ao transporte seguro e sustentável; 3) aumentar a inclusividade e
acesso aos espaços públicos; 4) proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural; 5) reduzir a mortalidade
e o número de pessoas afetadas por
desastres naturais; 6) reduzir o impacto ambiental negativo gerado pela má
qualidade do ar e pela má gestão de resíduos; 7) apoiar a interação em áreas
urbanas; e 8) apoiar países menos desenvolvidos, com conhecimento e recursos de regiões mais avançadas.
Por meio da disponibilização de
estudos e acesso a programas testados,
a SDSN apoia soluções inovadoras em
escala, em prol da sustentabilidade urbana, mobilizando a academia e organizações sem fins lucrativos e criando o
espaço para discussão com governos e
empresas, que têm o poder de alavancar as soluções. Na fase atual, convidamos todos esses parceiros a participarem de nossas discussões e a se engajarem na implantação dos ODS. Hoje
temos um mapa de desenvolvimento
sustentável claro e aprovado por todas
as 193 nações que formam a ONU. Se
cada um de nós, pessoalmente ou através das organizações que representamos, lançarmos à busca da solução
desses desafios, realmente será possível chegar a 2030 com um mundo muito mais inclusivo e melhor para todos.

Insight Comunicação

PetroRio

bate recorde de segurança: mais de
1.500 dias sem acidentes em Polvo

A maior companhia independente de petróleo e gás do Brasil
tem orgulho de alcançar mais de 1.500 dias sem acidentes
com afastamento do trabalho no Campo de Polvo, na Bacia
de Campos (RJ). O compromisso com a segurança de suas
atividades, de seus empregados, terceiros e parceiros e o respeito
ao meio ambiente são a grande marca da empresa.

A PetroRio tem o ambicioso plano de ser a mais
eficiente e a mais admirada do setor.

www.petroriosa.com.br
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Salvador
Arena
Escola de graça
e para todos
FOTOS
ARQUIVO FUNDAÇÃO
SALVADOR ARENA

O ensino na Fundação
Salvador Arena, na Grande
São Paulo, tem investimento
por aluno semelhante ao do
despendido pelo governo
do Japão e ninguém paga
por ele.

Uma escola para todos, com pobres e ricos dividindo o mesmo espaço, era o sonho do empresário do ramo
metalúrgico Salvador Arena, falecido
em 1998. Hoje, é a pura realidade para
os 2.400 alunos do Centro Educacional
da Fundação Salvador Arena (CEFSA),
uma instituição de ensino básico e superior gratuito localizado em São Ber-

nardo do Campo, região da Grande
São Paulo. Lá, onde metade dos alunos matriculados é de famílias com
renda de até 1,5 salário mínimo, não há
uns mais iguais que outros, como ironizava George Orwel. Todos comem
da mesma comida ou lanche, estudam
com os mesmos professores e têm os
mesmos direitos e deveres.
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O CEFSA é o braço educacional
e o carro-chefe dos projetos sociais
da Fundação Salvador Arena, instituição criada em 1964, que atua ainda
nas áreas de saúde, habitação e assistência social. Com dezenas de laboratórios, rede de bibliotecas interativas, ginásios e quadras poliesportivas,
conjunto aquático, campo de futebol,
pista olímpica, estação agroambiental e um teatro com capacidade para
600 pessoas, o complexo educacional ocupa uma área verde de mais de
131 mil metros quadrados. “O processo escolar tem como objetivo formar
um cidadão para transformar a sociedade com o seu trabalho e sua atitu-

de”, explica a diretora Pedagógica do
CEFSA, Cristina Favaron, repetindo
uma máxima que deveria nortear qualquer escola de qualidade.
No CEFSA ninguém paga nada,
nem material escolar, mas a condição
para permanecer na escola, além de
passar de ano, é cumprir à risca a rotina da escola, que é rígida. A direção
não abre mão de horários, uniforme e
muita disciplina. Contudo, os alunos
devem achar que vale a pena, tal a
procura por vagas. No último processo seletivo do ensino fundamental, a
disputa chegou a 393 candidatos por
vaga, enquanto que no curso de Engenharia de Controle e Automação

foi de 16 candidatos por vaga. Para
os cursos que iniciaram em janeiro de
2016, da educação básica e do ensino
superior, o CEFSA recebeu 23.225 inscrições. Deste total, 20.981 foram para
educação básica, no Colégio Termomecânica, e 2.244 para o ensino superior, na Faculdade de Tecnologia Termomecânica. “A grande procura deve-se ao nosso diferencial de ensino,
focado nos conteúdos, mas orientado
também para a formação humanística”, diz a educadora.
O gasto na formação escolar dos
alunos demonstra que o bom ensino não é barato. Entre 2000 e 2015, o
CEFSA consumiu recursos da ordem
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No CEFSA ninguém
paga nada, nem
material escolar,
mas a condição
para permanecer na
escola é cumprir à
risca com a rotina da
escola, que é rígida

de R$ 440 milhões. O investimento
anual por aluno, de mais de R$ 22 mil,
passa ao largo do investimento per capita que o Brasil dedica à Educação. O
volume é semelhante ao orçamento
gasto por governos da Alemanha, Japão e Reino Unido com seus alunos, segundo o relatório da Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), divulgado em 2015.
O modelo educacional aplicado
no Centro desde 1989, baseado em
ensino intensivo e abrangente, que
também prioriza a formação humanista, chegou, na época, a ser oferecido
para ser adotado em escolas públicas, mas foi recusado pelas autorida-
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O libanês
Salvador Arena
doou à Fundação
que leva seu
nome todo o
patrimônio que
amealhou na
vida

des. Na educação básica, por meio
do Colégio Termomecânica – CTM, o
CEFSA oferece os cursos de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico (curso de
metalurgia). A matriz curricular inclui
ainda aulas práticas de agricultura,
educação financeira, robótica, informática, idiomas, cerâmica, modelismo,
teatro e música. Desde a educação infantil até o ensino médio, os alunos
têm também aulas de filosofia, disciplina que há muito desapareceu dos
currículos das escolas convencionais.
No ensino superior, por meio da
Faculdade de Tecnologia Termomecânica – FTT, são oferecidos os cursos
de Administração, Engenharia de Ali-

mentos, Engenharia de Computação
e Engenharia de Controle e Automação. Com investimento anual de mais
de R$ 26 mil por aluno e parcerias com
mais de 140 empresas e agentes de
integração de estágios, a instituição
mantém índice de 96% de empregabilidade. Entre 2002 e 2015, a FTT preparou mais de 2 mil para o mercado de
trabalho.

A Fundação que é a dona
do negócio
Pouco antes de falecer, em
1998, sem filhos nem herdeiros, o libanês Salvador Arena doou à Fundação que leva seu nome todo o patrimônio que amealhou na vida. Na
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lista, que incluía imóveis e valiosos
bens pessoais, estava também a Termomecânica, seu principal negócio.
Líder no setor de não ferrosos, com
unidades no Chile e na Argentina, a
empresa tem faturamento superior a
R$ 1,2 bilhão e patrimônio líquido estimado em mais de R$ 800 milhões.
Com a decisão, promoveu uma lógica inversa na cartilha dos valores
empresariais: ao invés de a empresa
controlar a Fundação e decidir sobre
os recursos que destinará a projetos
sociais, é a Fundação, poderosa, que
decide sobre os destinos do negócio.
O conselho curador da instituição tem
a responsabilidade de administrar os
bens, manter e ampliar os projetos.

Nos últimos 15 anos a Fundação
investiu mais de R$ 500 milhões em
gratuidades. Só no ano passado, mais
de 60 mil pessoas foram beneficiadas
direta e indiretamente. Reconhecida pelo modelo inovador de gestão,
a Fundação Salvador Arena foi a primeira instituição filantrópica do Brasil
a conquistar a Certificação ISO 9001.
Em 2014, recebeu medalha de ouro
no Prêmio Paulista de Qualidade da
Gestão, premiação concedida às melhores organizações públicas e privadas do estado de São Paulo, na área
de gestão.
Se na educação a Fundação administra um projeto próprio, nas outras
áreas o faz por meio de projetos com

parceiros, geralmente Organizações
Sociais (OS). Parece simples: a Fundação entra com recursos financeiros, assistência técnica e conhecimento em
gestão, e as OS executam, uma vez que
se entende serem elas que detêm os
acessos, conhecem as necessidades
dos públicos e dominam a expertise
do negócio social. Complica um pouco na hora de selecionar os parceiros.
Nos editais para seleção dos projetos
a serem financiados, exige-se dos candidatos orçamento detalhado, objetivos, cronograma, metas, indicadores
para mensuração de resultados e, claro, prestação de contas. A subvenção
financeira dura no máximo três anos.
Paralelamente, a Fundação municia as
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ONGs com cursos de gestão para viabilização de projetos e captação de recursos. “Costumamos dizer que não apoiamos as ONGs, mas as suas causas”, diz
o gerente de Projetos Sociais da Fundação Salvador Arena, Sérgio Loyola.
A Fundação mantém, no momento, projetos em parceria com cerca de 100 ONGs, que atuam em cidades do ABC paulista, na capital e na
Baixada Santista. Muitas das iniciativas
contemplam instituições beneficentes

de saúde, como o Hospital Santa Marcelina, o Hospital São Paulo e a Santa
Casa de Misericórdia São Sebastião
do Paraíso, em Minas Gerais. Em outra frente, a instituição está atuando
na revitalização de habitações em favelas, como a construção de um conjunto habitacional em São Bernardo
do Campo. A nova vila, com projeto
arquitetônico moderno, foi rebatizada
pela própria comunidade. O nome?
Vila Salvador Arena, claro.

A Fundação mantém projetos em parceria com
cerca de 100 ONGs, que atuam em cidades do ABC
paulista, na capital e na Baixada Santista
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Produção de morangos em Nova Friburgo
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Instituto
Souza
Cruz
uma Enxada na mão
e agricultura
familiar na cabeça
FOTOS
ARQUIVO INSTITUTO
SOUZA CRUZ

Programas educativos para jovens do meio rural,
promovidos pelo Instituto Souza Cruz, estão formando
uma nova geração de agricultores.

Em fins de novembro próximo,
quando voltarem para suas terras, os
55 jovens agricultores de vários estados brasileiros, participantes da sexta
edição do Intercâmbio da Juventude
Rural Brasileira, terão conhecido diferentes realidades da vida rural do País. A vivência de sete dias em propriedades nos estados do Paraná e Santa

Catarina, onde trocaram experiências,
aprenderam novas técnicas agrícolas,
conheceram tecnologias alternativas,
visitaram propriedades de agricultores
familiares, entre outras atividades, poderá transformar suas vidas. No retorno para os estados de origem, muitos
poderão adaptar os novos conhecimentos à própria realidade.
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Estufa com muda
de hortaliças em
Nova Friburgo
O VI Intercâmbio da Juventude
Rural é um programa de incentivo à
agricultura familiar sustentável coordenado pelo Instituto Souza Cruz. Em
todas as suas edições, já envolveu diretamente 500 jovens de todas as regiões do País. Em 2015, o programa
foi reconhecido como estudo de caso
pela Comissão Europeia, que capitaneou uma pesquisa internacional sobre os regimes de intercâmbio direcionado a jovens rurais no mundo. “Este
reconhecimento aponta que estamos
no caminho certo ao investir nesse público, que é o futuro da agricultura familiar no nosso País”, diz Allan Grabarz,
gerente do Instituto Souza Cruz e coordenador da Rede Jovem Rural.
Essa nova geração de agricultores rurais está sendo educada para trabalhar com uma enxada na mão
e uma ideia fixa na cabeça: a da agricultura familiar sustentável. Criada em
2005 e coordenada pelo Instituto Souza Cruz com o apoio de outras cinco
instituições, a Rede Jovem Rural vem
disseminando a máxima entre os jovens empreendedores do campo que,
por meio de uma educação contextualizada, eles produzirão inovações na
agricultura e criarão novos canais de
comercialização. Com isso, além de
viabilizarem o acesso a novos mercados, estarão habilitados para as novas
profissões rurais, não necessariamente agrícolas.

Esta nova geração de agricultores rurais está sendo educada
a trabalhar com uma enxada na mão e uma ideia fixa na cabeça:
a da agricultura familiar sustentável
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Intercambista com
família agrícola local
no Espírito Santo

Aula agrícola
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Cinco organizações, juntamente
com o Instituto Souza Cruz, formam a
Rede. São elas: Associação Regional
das Casas Familiares Rurais do Sul do
Brasil (Arcafar Sul); Centro de Desenvolvimento do Jovem Rural (Cedejor);
Movimento de Educação Promocional do Estado do Espírito Santo (Mepes); Movimento de Organização Comunitária (MOC); e Serviço de Tecnologia Alternativa (Serta).
Instituição reconhecida pelo Ministério da Justiça como uma Organi-

Estudantes
do Novos Rurais

zação da Sociedade Civil de Interesse
Público (OSCIP), o Instituto Souza Cruz
atua por meio de programas que buscam preparar a próxima geração de
agricultores para assumir os desafios
da agricultura familiar brasileira, como
o Empreendedorismo do Jovem Rural
(PEJR), suspenso em 2012 e substituído pelo Novos Rurais.
Criado em 2001, o Programa
Empreendedorismo do Jovem Rural
(PEJR) foi implantado em parceria
com o Centro de Desenvolvimento

do Jovem Rural (Cedejor) em quatro
territórios rurais no sul do País e formou mais de 600 alunos. O PEJR oferecia uma formação complementar à
educação formal para jovens rurais
com idades entre 16 e 29 anos, que
tenham completado o ensino médio.
A formação tinha como eixo o empreendedorismo, focado na agricultura
familiar e no desenvolvimento rural
sustentável. A partir do conhecimento e da realidade do jovem e de sua
família, o PEJR estimulava ações para
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Lançado em 2012, o Programa
Novos Rurais procura transformar
os jovens em agentes sociais, com
potencial de alavancar melhores
condições de vida para suas
comunidades

Thomas Morello, de Pelotas, profissionalizou
a fabricação de vinhos doméstica

a melhoria da qualidade de vida e renda no campo.
Lançado em 2012, o Programa
Novos Rurais procura transformar os
jovens em agentes sociais, com potencial de alavancar melhores condições de vida para suas comunidades, gerando renda e tornando-se
motores do desenvolvimento rural.
Reconhecido pela Organização das
Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO/ONU) como uma
boa prática para o desenvolvimento
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Franciele e Jeniffer abriram
um salão de beleza no campo

sustentável, o Novos Rurais é aplicado em parceria com entidades de
educação formal, oferecendo oportunidades aos estudantes do Ensino
Médio dessas instituições para atuarem como agentes capazes de agregar valor aos produtos e serviços da
agricultura familiar.
Com o investimento financeiro
do Novos Rurais, as amigas Franciele
Lima e Jeniffer Damazio, moradoras
de Nova Friburgo, na Região Serrana
do Rio de Janeiro, transformaram a sa-

la na casa de uma delas no “Espaço
Vip” e oferecem serviços de cabelereiro, manicure, pedicure e depilação.
Trata-se de um bom exemplo de atividade não agrícola ligada à prestação
de serviços que contribui para o desenvolvimento local e garante a sustentabilidade dos territórios rurais.
A instalação de uma oficina mecânica na propriedade sempre foi um
sonho para Henrique Guilherme Hirt,
18 anos, que vive com a família em
Arabutã, em Santa Catarina. Com o

repasse de recurso financeiro possibilitado pelo programa Novos Rurais
e a ajuda da família, o jovem construiu sua mecânica para reparar máquinas e equipamentos da propriedade e também da vizinhança. “Antes, precisávamos de meio dia para
soldar uma peça, hoje faço isso aqui
em 15 minutos”, comemora Henrique, que pretende estudar e fazer
cursos na área de eletrônica para oferecer também o serviço de consertos
de eletrodomésticos.

UM EMPREENDIMENTO
QUE FAZ MUITA DIFERENÇA
PARA A SOCIEDADE.
E AINDA PRESERVA A NATUREZA.
A Usina Hidrelétrica de Teles Pires, a 9ª maior do Brasil – da qual o Grupo
Neoenergia é acionista majoritário –, é um empreendimento grandioso
em todos os sentidos: na geração de 5.300 empregos diretos e 10.000
indiretos, na construção de estradas, escolas e hospitais nos municípios
vizinhos e na inclusão de 1.820 MW de potência, instalada no sistema
brasileiro de geração. Tudo isso em tempo recorde de construção, apenas
41 meses, e utilizando somente 0,052 km2 de área inundada por MW.
As ações socioambientais também impactaram positivamente a região:
preservação da fauna e da flora locais, ações de capacitação e apoio às
comunidades indígenas e populações vizinhas através de 42 projetos
reconhecidos por meio de premiações.
Tudo isso só foi possível com profissionalismo, excelência em gestão,
planejamento e, acima de tudo, respeito. Pelas pessoas, pelas metas
e orçamentos estabelecidos e, principalmente, pela natureza.

