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EDITORIAL

Garimpar ações de Responsa-
bilidade Social para prover conteú-
do substancioso para NÓS – Revis-
ta sobre as empresas com maior 
atuação social é sempre uma tarefa 
gratificante, mas por vezes ela pode 
ser surpreendente. A matéria sobre 
os gênios invisíveis, crianças e jovens 
superdotados de baixa renda que es-
tão sendo prospectados pelo Institu-
to Rogério Steinberg, é uma espécie 
de pepita reluzente entre as demais 
pautas que encorparam mais esta 
edição da revista. É desafio hercúleo 
dotar esses excepcionais, no melhor 
dos sentidos, de educação avança-
da e, ao mesmo tempo, promover 
sua inclusão social.

Mas o atento leitor encontra-
rá outras preciosidades na revista. A 
Fundação Volkswagen, matéria de 
capa, ensina como, por meio da edu-
cação, a reorganização logística das 
cidades – a conhecida mobilidade 
urbana – contribui para a mobilidade 
social. Como? Ora, tome São Paulo 
como exemplo: uma metrópole com 
mais de 12 milhões de habitantes e 
6 milhões de carros nas ruas. Nesse 

caos, trabalhadores levam em média 
três horas para se deslocar de casa 
para o trabalho e vice-versa.

Educar para mudar e, claro, me-
lhorar, é também o desfio que a Nes-
tlé tomou para si por meio do progra-
ma Criação de Valor Compartilhado 
nos 194 países onde está presente. 
No ano passado, só no Brasil, mais 
de 5 mil pessoas foram impactadas. 
Não é muito diferente o que está fa-
zendo a Ferroport, que atua com um 
terminal portuário, em São João da 
Barra (RJ). Lá, a empresa implemen-
tou o programa Geração de Renda, 
que está ajudando a fomentar a eco-
nomia da região e de outros municí-
pios vizinhos.

A educação, como alavanca 
da inclusão, está também nas linhas 
da entrevista de Paulo Haus Martins, 
presidente da Federação das Funda-
ções Privadas do Estado do Rio de 
Janeiro – Funperj, um estudioso das 
Organizações do Terceiro Setor, e no 
artigo do advogado Leonardo Maciel 
Marinho. Vale a pena conferir. 

Rubeny Goulart, editor de NÓS

educação
O BEM PRECIOSO dA
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Para a Fundação 
Volkswagen, investir  
em mobilidade urbana é 
atuar também no quesito 
da mobilidade social.  
As iniciativas para melhor 
utilização do espaço 
urbano e de cidadania,  
já impactaram mais de  
2,4 milhões de estudantes 
e cerca de 28 mil 
educadores em 12.96 
municípios brasileiros.

A Fundação Volkswagen, braço 
de Responsabilidade Social do Gru-
po Volkswagen, está fazendo uma 
simbiose entre a mobilidade urba-
na e a mobilidade social. Trata-se de 
juntar, na mesma plataforma de in-
vestimento no campo social, iniciati-
vas voltadas para a melhor utilização 
do espaço urbano, pacificando veí-
culos e pessoas, e ações inclusivas 
de cidadania. Nessa linha, por meio 
de programas educacionais, já fo-
ram impactados mais de 2,4 milhões 
de estudantes e cerca de 28 mil edu-
cadores em 1.296 cidades de todo 
o Brasil. Já os projetos de desen-

volvimento Social somam mais de  
948 mil beneficiários diretos; destes, 
370 mil somente em 2018. 

A imbricação da mobilidade ur-
bana com a mobilidade social tem 
sua melhor aplicação nas megalópo-
les. Tome como exemplo São Paulo, 
uma cidade com 12 milhões de habi-
tantes e 6 milhões de carros nas ruas.  
O trânsito caótico faz com que um 
trabalhador leve em média, segundo 
pesquisa recente do Ibope Inteligên-
cia, nada menos do que três horas 
em deslocamento para ir e voltar de 
casa para o trabalho. No caso, é ele 
quem paga o pato. 
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ículos nas ruas. No entanto, é bom 
prestar atenção no Cidadania em 
Movimento, um programa que está 
sendo lançado este ano pela Fun-
dação Volkswagen. A iniciativa traz 
ideias que procuram acomodar o 
progresso automotivo com a quali-
dade de vida urbana. A ideia é que 
os estudantes do programa assu-
mam, de maneira ativa e crítica, o 
protagonismo de uma mobilidade 
mais segura e sustentável, de acor-
do com a realidade de suas comuni-
dades. Em sua dimensão mais social 
o projeto pretende difundir a cons-
ciência e a postura cidadãs, favore-
cendo a convivência respeitosa, a 
solidariedade, o respeito a regras, 
entre outras regras sociais. 

Voltado à mobilidade e à se-
gurança no trânsito das grandes ci-
dades, o novo programa substitui o 
Jogo da Vida em Trânsito, criado em 

2012. O objetivo é diversificar as par-
cerias, aumentar o número de bene-
ficiários e expandir as temáticas para 
além da segurança viária. Isso inclui 
outros aspectos relacionados à mo-
bilidade urbana, como cidades inte-
ligentes, planejamento urbanístico 
e acessibilidade. Iniciativas como a 
formação para educadores, gesto-
res públicos e estudantes, com foco 
em prevenção a acidentes viários, 
planejamento urbano, cidades in-
teligentes, criativas e sustentáveis, 
meios de transporte, entre outras 
questões, podem fazer a diferença. 
“Investimos em soluções lúdicas e 
interdisciplinares, a fim de incentivar 
o protagonismo dos alunos e de to-
da a comunidade escolar”, explica 
daniela demôro.

O programa até então em vigor, 
o Jogo da Vida em Trânsito foi ex-
tinto, mas deixa um saldo para lá de  

Isso sem falar que o tráfego in-
tenso é a esteira para os acidentes, 
muitas vezes fatais. Com 20 óbitos 
por 100 mil habitantes, segundo es-
tudos da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), o Brasil ostenta um in-
cômodo quinto lugar entre os países 
com maior índice de mortes no trân-
sito. Em São Paulo, apesar de nos úl-
timos anos a situação ter melhorado, 
há 6,5 óbitos por 100 mil habitan-
tes. “Os jovens estão entre os mais 
atingidos por essa triste realidade, 
na maioria das vezes causada por 
imprudência, negligência ou impe-
rícia”, explica daniela de Avilez de-
môro, diretora-superintendente da 
Fundação Volkswagen. 

A solução definitiva para o pro-
blema ainda está longe de aconte-
cer, principalmente se protagoni-
zada por um grupo cujo sentido de 
existência é colocar mais e mais ve-

“Investimos em 
soluções lúdicas e 
interdisciplinares,  
a fim de incentivar 

o protagonismo dos 
alunos e de toda  

a comunidade  
escolar”

dANIELA dE AVILEz dEMôRO,  
dIRETORA-SuPERINTENdENTE dA  

FuNdAçãO VOLkSwAGEN



8 

NÚ
M

ER
OS

O Jogo da Vida em Trânsito teve 
1.688 participantes multiplicadores 
e beneficiou 88.088 jovens
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impressão para ser jogado como se 
fosse um tabuleiro. No game, o joga-
dor comanda a evolução do siste-
ma de mobilidade de uma cidade, 
tomando decisões que permeiam 
segurança, cidadania, sustentabili-
dade, qualidade de vida e outros te-
mas fundamentais para a sociedade 
contemporânea. Voltado para ado-
lescentes e educadores, o game po-
de ser acessado na área de materiais 
educativos do site da Fundação.

Na Faculdade de Tecnologia de 
São Carlos (SP) professores, no âmbi-
to do Jogo da Vida em Trânsito, alu-
nos e outros colaboradores desen-
volveram um projeto para a constru-
ção de uma faixa de pedestres com 
elevação. A iniciativa teve êxito e a 
travessia elevada foi construída em 
frente à instituição, colaborando para 
diminuir o número de acidentes.

Em 2018, o projeto foi realizado 
no Centro Paula Souza, durante os 

positivo. desde 2012, quando foi 
criado, até o ano passado, o progra-
ma teve 1.688 “participantes multi-
plicadores” e beneficiou 88.088 jo-
vens. Pais, professores, gestores e 
coordenadores escolares, uma vez 
capacitados pelo programa, torna-
ram-se multiplicadores e porta-vo-
zes de conceitos sobre direitos e de-
veres no trânsito; tudo de forma lú-
dica e criativa. Os participantes cria-
ram blogs, jogos de tabuleiro, apli-
cativos, entre outros recursos, para 
encontrar soluções aos problemas 
junto às comunidades do entorno 
onde o programa atuou. 

Em fins do ano passado, por 
exemplo, a Fundação lançou o Mo-
veaê, um game sobre mobilidade 
urbana, que está disponível gratui-
tamente para computadores, celu-
lares e tablets, em versões on-line e 
para download no Google Play e na 
App Store, além de um formato para  
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meses de abril e maio, com quatro 
encontros quinzenais e atividades à 
distância. Ao final, os participantes 
desenvolveram um projeto-piloto, 
que foi aplicado em suas escolas de 
origem. 

Nesse mesmo ano, Fundação 
Volkswagen assinou um acordo de 
cooperação com o Governo do Es-
tado de São Paulo para participar 
do Movimento Paulista de Seguran-
ça no Trânsito, que tem como prin-
cipal objetivo reduzir pela metade 
os óbitos no trânsito no estado até 
2020. Soluções como corredores 
exclusivos de ônibus, ciclovias e ci-
clo faixas, veículos compartilhados, 
integração intermodais e expansão 
das malhas ferroviária e metroviá-
ria estão sendo discutidas para me-
lhorar a segurança e desafogar as 
principais vias paulistanas. O comi-
tê gestor do Movimento é coorde-
nado pela Secretaria de Governo e 

A Fundação 
Volkswagen 
assinou um acordo 
de cooperação 
com o Governo do 
Estado de São Paulo 
para participar do 
Movimento Paulista 
de Segurança no 
Trânsito

composto por mais nove secreta-
rias de Estado.

 Em 2019, com o Cidadania em 
Movimento, uma nova parceria com 
o Centro Paulal Souza possibilitará 
a formação de professores em me-
todologias inovadoras, aplicáveis 
a projetos voltados à melhoria da 
mobilidade no entorno das escolas 
técnicas estaduais e faculdades de 
tecnologia, administradas pela au-
tarquia paulista. Mobilidade urbana, 
acessibilidade, educação e segu-
rança no trânsito foram alguns dos 
temas que despontaram nas discus-
sões dos encontros.

À frente da Superintendência 
de Planejamento e Projetos da Com-
panhia de Engenharia de Tráfego de 
São Paulo (CET-SP), a arquiteta Eli-
sabeth França tem se debruçado à 
exaustão sobre o problema da mobi-
lidade urbana. Para ela, a solução pa-
ra o caos urbano do tráfego é a inter-
modalidade, em substituição à cultu-
ra rodoviarista dominante, que negli-
genciou o transporte público. “Agora, 
além de melhorar o serviço público, 
você tem que integrar o modal ciclo-
viário, melhorar as calçadas para os 
pedestres e convencer algumas insti-
tuições a mudarem suas práticas, co-
mo a implementação de bicicletários 
no metrô, por exemplo. Os ônibus 
também precisam pensar em como 
ajudar quem usa bicicleta. Enfim, há 
uma série de desafios”, explica.

Promover iniciativas de mobi-
lidade urbana e, ao mesmo tempo 
garantir a inclusão social pode pare-
cer iniciativas equidistantes, mas as 
duas vertentes estão mais próximas 
do que parecem. Ora, se por um la-
do a Política Nacional de Mobilida-
de urbana tem como princípios a  
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acessibilidade universal, o desenvol-
vimento sustentável das cidades, a 
segurança nos deslocamentos das 
pessoas e a melhoria na circulação 
urbana, entre outros, seus objetivos 
também incluem a redução das de-
sigualdades e a promoção da inclu-
são social. 

É nessa simbiose que trafega a 
Fundação Volkswagen. Na cartilha 
da instituição a educação é o eixo 
para a redução das desigualdades 
e, consequentemente, para a garan-
tia do desenvolvimento sustentável 
e do exercício da cidadania. Nesse 
sentido, os projetos visam o ofereci-

mento de oportunidades socioedu-
cacionais que promovam a inclusão 
de grupos e comunidades em situa-
ção de vulnerabilidade socioeconô-
mica, dado que a formação profis-
sionalizante e o incentivo à empre-
gabilidade e ao empreendedorismo 
são fatores determinantes para a 
mobilidade.

um destes projetos inclusivos é 
o Costurando o Futuro, iniciativa que 
começou nos arredores da planta 
Anchieta da Volkswagen do Brasil a 
partir da ideia de um funcionário da 
montadora de aproveitar os unifor-
mes usados da linha de produção 

para um projeto social. O passo se-
guinte foi identificar membros da co-
munidade com habilidades básicas 
em corte e costura e ajudá-los na sua 
capacitação, de forma a transformar 
o que era um dom em renda. 

Hoje, a iniciativa acontece na 
região do ABCd paulista, envolven-
do os municípios de Santo André, 
São Bernardo do Campo, São Cae-
tano do Sul e diadema, além da ca-
pital. de 2009, quando foi criado, a 
2017, já foram reaproveitadas 76 
toneladas de tecidos, doados pe-
lo Grupo Volkswagen, e capacita-
dos 434 costureiros e costureiras. 
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Em 2018, a Fundação Volkswagen 
apoiou diretamente uma rede for-
mada por 46 empreendedores orga-
nizados em grupos produtivos e mi-
croempreendedores individuais.

Em 2017, o Costurando o Futu-
ro se transformou em loja itinerante, 
percorrendo shopping centers nos 
municípios de São Paulo, Santo An-
dré e São Bernardo do Campo. As 
cinco edições da loja social, como é 
denominada, gerou negócios e ren-
da totalmente revertida para os em-
preendedores do projeto. No ano se-
guinte o projeto lançou o Bazar So-
cial. O primeiro aconteceu na sede 
da Volkswagen Financial Services 
(VwFS), no Jabaquara, em São Pau-
lo (SP), onde os empreendedores 
do Costurando o Futuro venderam 
mais de 120 peças para os funcioná-
rios da VwFS e da MAN Latin Ameri-
ca, empresas do Grupo Volkswagen. 
O objetivo é expandir o modelo para 
outras empresas do Grupo.

No Paraná, o projeto é realizado 
pelo Governo do Estado do Paraná, 
Volkswagen do Brasil e Aliança Em-
preendedora, em parceria com a Aca-
demia Burda e a Badu design, o qual 
já capacitou 339 empreendedores 
em costura, design e empreendedo-
rismo. Ao longo das capacitações, os 
empreendedores do Paraná são con-
vidados a participar de um desafio – 
o concurso Meu Negócio é Costura 
– e apresentar ideias de negócios e 
protótipos de produtos. Os melhores 
projetos receberão uma máquina de 
costura idêntica à utilizada no curso, 
além de materiais e mentoria. A Alian-
ça Empreendedora também oferece 
curso on-line, com conteúdo que en-
volve precificação e canais de venda, 
entre outros. 

Pole position do mercado
Com 65 anos de presença no Brasil, a Volkswagen está correndo para 

conquistar a pole position no mercado automotivo. A nova estratégia 

da empresa prevê a maior ofensiva de produtos da marca no País, com 

20 lançamentos até 2020, fruto de um investimento de R$ 7 bilhões.

Com 15 mil empregados, atuando em quatro fábricas, um centro de 

peças e escritórios regionais em todo o País, a Volkswagen registrou 

em 2018 crescimento de 1% nas vendas na comparação com 

2017, com destaque para o Brasil. O resultado foi recorde histórico 

de comercialização em ano marcado pela contração do mercado 

automotivo global.

A empresa tem o maior portfólio de produtos no País e é a marca  

que mais cresce, tanto em vendas como em participação de mercado. 

É também a maior produtora, com 23 milhões de veículos fabricados, 

e a maior exportadora da história no Brasil, com 3,7 milhões de carros 

embarcados. 
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FOTOS
ARQUIVO nesTlÉ



15 

No ano passado, a Criação 
de Valor Compartilhado, 
programa de 
Responsabilidade Social 
da Nestlé, beneficiou mais 
de 5 mil pessoas no Brasil. 
Nos 194 países onde atua, 
o programa tem metas 
oceânicas: quer melhorar 
as condições de vida de  
30 milhões de pessoas.

Parece ser de uma ambição oce-
ânica uma empresa ter como política 
social promover qualidade de vida à 
comunidade, melhorar a saúde das 
crianças e, de quebra, salvar o planeta. 
Mas é o que consta nos objetivos tra-
çados pela Nestlé no âmbito do con-
ceito de Criação de Valor Comparti-
lhado (CVC), a nova prática de Res-
ponsabilidade Social que vem sendo 
adotada pela multinacional nos 194 
países onde atua. “A Nestlé é muito 
grande e temos um potencial enor-

me de mudar alguma coisa no mun-
do. Cada pequena mudança na Nes-
tlé pode ser gigantesca”, diz Taissara  
Martins, gerente de CSV da Nestlé no 
Brasil. No ano passado, aproximada-
mente 5 mil pessoas foram beneficia-
das somente nas ações de volunta-
riado promovidas pela empresa, que 
opera no Brasil desde 1921.

Com base nessas propostas, a 
Nestlé assumiu globalmente uma sé-
rie de compromissos públicos, como 
ajudar 50 milhões de crianças a ter vi-
das mais saudáveis; melhorar a con-
dição de vida de 30 milhões de pes-
soas nas comunidades onde opera; e 
alcançar o impacto ambiental neutro 
nas operações. Tudo isso em conso-
nância com os Objetivos do desen-
volvimento Sustentável das Nações 
unidas — conjunto de 17 objetivos 
previstos para serem alcançados até 
2030, que compreendem um plano 
de ação para as pessoas, para o pla-
neta e para a prosperidade. “Construí-
mos um conceito novo, a CVC repre-
senta um misto da área de propósito 
com responsabilidade social”, expli-
ca Taissara. “Em tudo o que criamos 
em prol do planeta, das comunida-
des e da família, estamos comparti-
lhando esse valor”, completa. 

Empregada em todo o mundo 
pela Nestlé e por outras empresas, o 
conceito de Criação de Valor Com-
partilhado une o propósito da orga-
nização a áreas de atuação relacio-
nadas tradicionalmente ao setor de 
responsabilidade social. Está dentro 
desse escopo o programa “Nestlé 
por Crianças Mais Saudáveis”, que 
foi reformulado no Brasil ano passa-
do — até então, a iniciativa se cha-
mava “unidos por Crianças Mais Sau-
dáveis”. A proposta é ajudar as novas 
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e “Curta as refeições juntos”. um time 
de nutricionistas elaborou o conteú-
do do aplicativo baseado em pesqui-
sas, realizadas globalmente. 

No Brasil, foram detectados pro-
blemas como o sobrepeso das crian-
ças, altos índices de sedentarismo e 
dificuldades de ficar longe dos smart-
phones. “O NesPLAY é um aplicativo 
para pais e crianças usarem em con-
junto. Resolvemos apoiar os respon-

bitos alimentares saudáveis, a Nestlé 
criou o aplicativo NesPLAY. Por meio 
do app, os pais têm acesso a ideias, 
receitas e atividades divertidas para 
crianças dos seis aos 12 anos mu-
darem de costume brincando. A fer-
ramenta oferece aos responsáveis 
sugestões sobre os seguintes temas: 
“Escolha opções nutritivas e varia-
das”, “Brinque ativamente”, “Escolha 
beber água”, “Porcione as refeições“ 

gerações a crescerem mais felizes 
e com mais saúde. Financiada pela 
Fundação Nestlé Brasil, o projeto se 
divide em dois segmentos de atua-
ção: melhorar hábitos alimentares 
das crianças junto a suas famílias e 
aprimorar a alimentação nas escolas. 
Tudo aliado ao incentivo à prática de 
atividades físicas. 

Para transformar a rotina das 
crianças e estimular a criação de há-
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Um time de 
nutricionistas 
elaborou o conteúdo 
do aplicativo 
NesPLAY baseado 
em pesquisas, 
realizadas 
globalmente

sáveis que, em muitos momentos, 
podem se sentir sozinhos e em dú-
vida com relação à alimentação dos 
filhos. Aliamos o universo digital pre-
sente na vida de adultos e crianças 
para trazer esse comportamento sau-
dável para a rotina das famílias brasi-
leiras”, acrescenta Taissara. 

Para estimular avanços na ali-
mentação na área educacional, a 
Fundação Nestlé lançou o “Prêmio 

Crianças Mais Saudáveis” em 2018. 
O prêmio surgiu com o intuito de 
encorajar comportamentos saudá-
veis em alunos das escolas públi-
cas brasileiras, contemplando pro-
jetos de promoção de práticas de 
atividades físicas e educação ali-
mentar e nutricional.

A iniciativa selecionou, entre os 
200 projetos enviados, as dez me-
lhores ideias para promover alimen-
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tação equilibrada e atividades físicas 
em escolas públicas municipais e 
estaduais. Participaram professores 
dos ensinos fundamental I e II de São 
Paulo e da Bahia, sendo cinco de ca-
da um desses estados. Além do tro-
féu e certificado, cada vencedor re-
cebeu benfeitorias no valor de até  
R$ 35 mil para implementação do 
projeto na escola, além de forma-
ções presenciais e mentorias online.

Os projetos escolhidos envolve-
ram questões desde o uso de literatu-
ra, brincadeiras e teatro, para falar so-
bre alimentação saudável, até a cria-
ção de um sistema que transforme a 
energia gerada a partir das atividades 
físicas humanas em energia elétrica, 

é que o prêmio será aberto para es-
colas de todo o Brasil. 

Outras informações sobre o pro-
grama “Nestlé por Crianças Mais Sau-
dáveis” podem ser obtidas na página 
do projeto, no Facebook (NestlePor 
CriancasMaisSaudaveis/). 

TRANSfORMAR vIDAS
Melhorar a qualidade de vida e 

contribuir para um futuro mais sau-
dável é um dos lemas que a Nestlé 
aplica no projeto “Jovens Transfor-
madores em Campo”, desenvolvi-
do em parceria com a Ashoka, umas 
das maiores redes de empreende-
dorismo social do mundo. Promo-
vida pela Nescafé, a iniciativa visa 

para aproveitamento no sistema ele-
trônico de irrigação por gotejamento 
da horta escolar.

Entre as unidades contempla-
das, uma que chamou a atenção 
dos organizadores foi a Escola Muni-
cipal d. Pedro II, localizada em Cafar-
naum, no interior da Bahia. A escola 
não dispunha de copos e talhares 
em número suficiente para atender 
todos os alunos ao mesmo tempo. 
Com os benefícios conquistados 
pelo projeto, a unidade escolar vai 
ganhar um refeitório, geladeira, co-
pos, talheres e utensílios que ajuda-
rão as crianças a se alimentar com 
autonomia. Este ano as inscrições 
começam em fevereiro. A novidade 



19 

“A Nestlé é muito grande e 
temos um potencial enorme 

de mudar alguma coisa 
no mundo. cada pequena 
mudança na Nestlé pode 

ser gigantesca”

TAISSARA MARTINS, GERENTE dE CRIAçãO dE 
VALOR COMPARTILHAdO dA NESTLÉ NO BRASIL

apoiar jovens agricultores do Espí-
rito Santo. A proposta é incentivar a 
sua permanência nas áreas rurais, 
dando instrumentos para que pos-
sam batalhar por uma vida rentá-
vel, produtiva e próspera, evitando o 
êxodo rural. 

Em 2018, a Nestlé realizou um 
piloto do programa, na região de 
Águia Branca, apontada como uma 
área importante de produção agríco-
la fornecedora de café para a empre-
sa. um grupo de 30 jovens, com ida-
de entre 17 e 26 anos (havia apenas 
um adulto de 31 anos) foi submetido 
a treinamentos nos pilares de desen-
volvimento Pessoal, Sustentabilida-
de, Empreendedorismo e Educação 
Financeira.

Os módulos envolviam des-
de atividades voltadas para o auto-
conhecimento até questões técni-
cas da cafeicultura. Por meio de tais 
ações, os jovens tiveram, ainda, a 
oportunidade de se conectar com 
empreendedores da mesma faixa 
etária da rede Ashoka. Segundo a 
executiva da Nestlé, as lavouras de 
café, frequentemente tradicionais, 
acabam não sendo atrativas para os 
jovens que, em muitos casos, vão pa-
ra os grandes centros e conseguem 
apenas subemprego. “Falta uma ja-
nela de inovação para reter esses jo-
vens, e quando mostramos que po-
dem aplicar inovação naquele peda-
ço de chão, que é deles, todos ficam 
encantados”, diz a executiva. 

Pesquisas realizadas antes e 
depois das aulas, questionando os 
jovens sobre seu interesse em de-
senvolver seu futuro na agricultura, 
mostraram uma tendência empreen-
dedora entre os participantes. “Antes 
das aulas, a maior parte respondia 

que não sabia ou não queria se dedi-
car ao trabalho rural, mas após a reali-
zação do projeto, mais de 80% disse-
ram que pretendem trilhar seu futuro 
na agricultura”, observa a gerente de 
CSV da Nestlé.

Em 2019, o projeto “Jovens 
Transformadores em Campo” deve 
ficar mais robusto e o número de par-
ticipantes deve ser ampliado. dessa 
vez, o desafio para os jovens será ela-

borar projetos ou fazer um trabalho 
de conclusão de curso. 

vOLuNTARIAR fAz BEM
Ajudar faz bem. E a Nestlé abre 

oportunidade para que seus colabo-
radores possam contribuir em ações 
voluntárias em instituições sociais. 
Trata-se do programa “Voluntariar Faz 
Bem”, promovido pela Fundação Nes-
tlé Brasil. As atividades são abertas  
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a colaboradores, estagiários, terceiri-
zados e aposentados da Nestlé e co-
ligadas. Familiares ou amigos podem 
cooperar desde que sejam convida-
dos pelos colaboradores.

A proposta da multinacional é 
melhorar a qualidade de vida e con-
tribuir para um futuro mais saudável 
para pessoas e famílias, para as co-
munidades e para o planeta. dessa 
forma, os voluntários participam de 
ações de promoção de hábitos sau-
dáveis para crianças, capacitação de 

zar um dia inteiro de atividades, cada 
colaborador escolhe uma cartinha 
e adota uma criança. No ano passa-
do, 2.600 delas receberam presentes 
dos colaboradores da empresa. 

Outra frente de trabalho volun-
tário incentivada pela Nestlé é a ca-
pacitação de jovens para o merca-
do de trabalho, com o Programa de 
Mentoria Online organizado em par-
ceria com o Instituto Ser+, na univer-
sidade São Judas, em São Paulo (SP). 
Com duração de três meses, a inicia-
tiva contou com a expertise do Insti-
tuto Ser+ no contato com os jovens e 
com a Nestlé, na orientação profissio-
nal por meio de seus colaboradores 
e voluntários. A iniciativa proporcio-
nou a troca de experiências e a ela-
boração de um plano a ser seguido 
pelos alunos nos próximos anos. 

Ao longo do programa, os pro-
fissionais da Nestlé e os jovens con-
versaram sobre três macrotemas: 
autoconhecimento, empreendedo-
rismo e exploração, que consiste em 
identificação de talentos e habilida-
des, incluindo um teste vocacional. 
Munidos dessas informações, men-
tor e aluno elaboraram em conjun-
to um plano de ação. Realizadas na 
maior parte do tempo de maneira vir-
tual, as atividades foram acompanha-
das de perto pelo Instituto Ser+, que 
ofereceu todo o apoio para o jovem e 
para a Nestlé. 

O “Voluntariar Faz Bem” dispõe 
de plataforma digital (www.volunta-
riadonestle.org.br) por meio da qual 
os participantes acumulam meda-
lhas ao participar das ações, ficam 
sabendo do calendário e da progra-
mação de atividades de seus comi-
tês, distribuídos em mais de 20 cida-
des no país. 

jovens para o mercado de trabalho 
e conscientização para o meio am-
biente. “desenvolvemos interven-
ções em escolas, ajudamos na mon-
tagem de hortas e realizamos ações 
com PETs, como a construção de ca-
sinhas e caminhas para cachorros”, 
revela Taissara, destacando que tam-
bém são realizadas ações, voltadas 
para as crianças, de conscientização 
sobre reciclagem de embalagens. 

um dos pontos altos do proje-
to é a Ação de Natal. Além de reali-
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Sobre a Nestlé
É a maior empresa de alimentos e bebidas do 

mundo. Está presente em 194 países, e seus 328 mil 
colaboradores estão comprometidos com o propó-
sito da Nestlé de melhorar a qualidade de vida e 
contribuir para um futuro mais saudável. 

A Nestlé oferece um amplo portfólio de produ-
tos e serviços para cada etapa de vida das pes soas 
e de seus animais de estimação. Suas mais de 2 mil 
marcas variam dos ícones globais, como Nescafé 
ou Nespresso aos favoritos locais como Ninho. O 
desempenho da empresa é impulsionado por sua 
estratégia de Nutrição, Saúde e Bem-Estar. Sua se-
de fica na cidade suíça de Vevey, onde foi fundada 
há mais de 150 anos. 

No Brasil, instalou a primeira fábrica em 1921, 
na cidade paulista de Araras, para a produção do 
leite condensado Milkmaid, que mais tarde seria co-
nhecido como Leite Moça. A empresa tem 31 uni-
dades industriais, localizadas nos estados de São 

Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. A 
corporação emprega mais de 20 mil colaboradores 
diretos e gera outros 200 mil empregos indiretos, 
que atuam na fabricação, comercialização e distri-
buição de mais de mil itens. 

A atuação da Nestlé Brasil abrange 20 catego-
rias de mercado, e suas empresas coligadas estão 
presentes em 99% dos lares brasileiros, segundo 
pesquisa realizada pela kantar worldpanel.



OCUPANDO O 6º LUGAR GERAL, 

A INSTITUIÇÃO OBTEVE UM 

DESEMPENHO QUE MOSTRA 

TODA SUA CAPACIDADE DE 

PRODUZIR CONHECIMENTO 

DE PONTA, AJUDANDO 

A CONDUZIR O PAÍS AO 

PROGRESSO E AO BEM-ESTAR 

   .LAICOS E OCIMÔNOCE

2018 GLOBAL GO TO THINK TANK INDEX REPORT

.

fgv.br

A FGV É 
UM DOS 10 
MELHORES 
THINK TANKS 
DO MUNDO

D
IC

O
M

ANUNCIO.indd   1-2 30/10/2018   10:38:38



OCUPANDO O 6º LUGAR GERAL, 

A INSTITUIÇÃO OBTEVE UM 

DESEMPENHO QUE MOSTRA 

TODA SUA CAPACIDADE DE 

PRODUZIR CONHECIMENTO 

DE PONTA, AJUDANDO 

A CONDUZIR O PAÍS AO 

PROGRESSO E AO BEM-ESTAR 

   .LAICOS E OCIMÔNOCE

2018 GLOBAL GO TO THINK TANK INDEX REPORT

.

fgv.br

A FGV É 
UM DOS 10 
MELHORES 
THINK TANKS 
DO MUNDO

D
IC

O
M

ANUNCIO.indd   1-2 30/10/2018   10:38:38



24 

PRÓ-BONO

Rir é o melhor remédio

Ét
ica

A palhaçada é o melhor remédio que os voluntários do Big Riso 
adotam para mitigar o sofrimento de crianças e adolescentes 
internados ou em tratamento em Hospitais do ABC e de São Paulo. 
Vestidos de palhaços, eles realizam brincadeiras, contam histórias, 
desenham, pintam, cantam, fazendo com que elas se divirtam, 
tirando o foco da doença. É a chamada risoterapia.

Mantido pela construtora MBigucci, de São Bernardo do Campo, o 
Big Riso é um grupo voluntário de palhaços de hospital que visita 
semanalmente crianças e adolescentes com câncer em tratamento 
nos hospitais públicos. Criado em 2004 pela diretora da MBigucci, 
Roberta Bigucci, o Big Riso já beneficiou mais de 12 mil pessoas 
em mais de 1.800 visitas realizadas nos hospitais. 

Mais ética no mundo

Neste ano, em que completa 50 anos de 
existência, a Natura foi reconhecida como uma 
das empresas mais éticas do mundo, entre 
as 128 listadas pelo Ethisphere Institute, líder 
global na definição de padrões para práticas 
éticas nos negócios. A empresa brasileira 
consta na lista pela nona vez na categoria 
Saúde & Beleza. A avaliação das empresas mais 
éticas do mundo é baseada na estrutura Ethics 
Quotient (EQ) do Ethisphere Institute, uma 
maneira quantitativa de avaliar o desempenho 
de uma empresa de forma objetiva e 
padronizada. As pontuações são geradas em 
cinco categorias principais: programa de ética 
e conformidade (35%), cultura de ética (20%), 
cidadania e responsabilidade corporativa 
(20%), governança (15%) e liderança e 
reputação (10%).
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A indústria no foco social

Mulher entra
Bradesco, Itaú e BB Seguridade – empresa de seguros do Banco do Brasil – passaram a figurar 
no Índice de Igualdade de Gênero 2019 do Bloomberg Financial Services Gender-Equality Index 
(BFGEI). Composto por 230 empresas de 36 países, mais do que o dobro do ano passado, a nova 
edição do ranking listou companhias com atuação nos setores financeiro, energia, tecnologia, 
indústrias de base, bens de consumo, alimentício e comunicação. 

O BFGEI reconhece empresas 
que criam ambientes de trabalho 
que apoiam a equidade de 
gênero, o desenvolvimento da 
comunidade e trabalham para 
oferecer produtos e serviços 
com consciência de gênero. 
O Bradesco conta com 49.682 
mulheres em seu quadro de 
funcionários, o equivalente a 
51% do total. Entre elas, 30.980 
ocupam posição de chefia ou 
cargos comissionados, inclusive 
na Diretoria e no Conselho de 
Administração. 

M
ul

he
r

O Projeto Centro de Esporte e Educação, 
realização da Firjan SESI em convênio com 
a Petrobras, é um bom exemplo de como as 
empresas podem investir em negócios de 
impacto social junto a comunidades de baixa 
renda. A ação de reforço escolar, com braços 
em esporte e cultura, ajuda no processo de 
aprendizagem, facilita o acesso ao lazer, mitiga 
cenários de violência e fortalece políticas  
sociais, além de gerar percepção de valor para  
a empresa patrocinadora.

Este ano, o Projeto beneficia 120 alunos em 
Macaé e 270 em duque de Caxias. Teatro, música, 
aulas de reforço e esporte agora fazem parte do 
dia a dia de crianças e adolescentes. O reforço 
inclui aulas de português e matemática e contribui 
para a melhoria do desempenho escolar dos 
estudantes. As aulas utilizam a metodologia da 
Firjan SESI Matemática, que trabalha a disciplina 
de uma nova forma, utilizando dinâmicas e jogos 
digitais e manuais. 
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A SulAmérica, maior seguradora 
independente do País, está ampliando 
seu espectro na área cultural e já figura 
entre as apoiadoras da Companhia 
Brasileira de Ballet (CBB), do Rio de 
Janeiro, e da Escola de dança do 
Theatro Municipal de São Paulo. 
Os beneficiados são cerca de 850 
alunos, de oito a 23 anos, que, embora 

Curso do terceiro setor

A Fundação Demócrito Rocha abriu inscrições para o curso Livre 
Responsabilidade Social e Sustentabilidade, que será realizado 
no sistema de Ensino à Distância (EAD) pela Universidade Aberta 
do Nordeste (Uane). Com carga horária de 40 horas, o curso é 
dirigido para gestores (das esferas pública e privada), empresários 
(do segundo e terceiro setores), integrantes da sociedade 
civil organizada, professores e alunos interessados na área de 
responsabilidade social e sustentabilidade.

Passo adiante

iniciantes, já impressionam pela graça 
de movimentos no palco.

Criada em 1967 e formada inicialmente 
por bailarinos do Theatro Municipal do 
Rio de janeiro, a CBB estreou no Teatro 
Novo (antigo Teatro da República, hoje 
sede da TV Brasil – RJ) e, nestes 52 
anos, já realizou grandes espetáculos 

do repertório clássico, como Giselle e 
Quebra-Nozes. 

Já a Escola de dança do Theatro 
Municipal de São Paulo é há mais de 
78 anos o principal centro de ensino 
de dança do município, com cursos 
gratuitos oferecidos a crianças, jovens 
e adultos.
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Os melhores 
da turma

No ano em que completa 25 anos de existência, 
o Instituto da Criança alçou mais uma posição na 
avaliação da organização suíça NGO Advisor. Agora 
ocupa a 79a posição entre as 500 melhores ONGs 
do mundo. O ranking reconhece as ONGs que se 
destacam pelas melhores práticas de gestão e, 
além de apontar a importância do trabalho realizado 
pelas organizações não governamentais, incentiva 
a pesquisa e o debate sobre o impacto dos projetos 
sociais realizados ao redor do planeta. Participam 
dele milhares de instituições de diferentes países, 
e os avaliadores internacionais seguem rigorosos 
critérios técnicos. Nos últimos 10 anos, o Instituo da 
Criança arrecadou 516.831 itens materiais, incluindo 
livros, brinquedos, roupas, eletrodomésticos e material 
escolar. Além disso, aproximadamente 100.000 
atendimentos já foram realizados, contemplando 
crianças, adolescentes, adultos e idosos. 

A Força da união

O Programa A união Faz a Vida (PuFV), iniciativa de 
responsabilidade social do Sicredi – instituição financeira 
cooperativa com atuação em 22 estados e no distrito 
Federal –, atuou em 1.908 escolas em 2018, impactando 
284.604 crianças e adolescentes em 369 municípios de 
sete estados brasileiros.

O programa é coordenado pela Fundação Sicredi, em 
conjunto com as Centrais e Cooperativas, e tem por 
objetivo manter viva a essência do cooperativismo. 
Iniciativas por meio de programas como o Crescer, 
Pertencer, A união Faz a Vida, Centro de Informação & 
Memória e o Cultura e Sustentabilidade buscam promover 
a melhoria na qualidade de vida de associados e seu 
desenvolvimento local. 
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ENTREvISTA

Entrevista com Paulo Haus Martins, presidente da Federação  
das Fundações Privadas, das Associações e das demais Organizações  
da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro – FuNPERJ

POR uM ESTAdO

solidário

O advogado Paulo Haus Martins, 43 anos, é um estudioso e militante 

incansável sobre as questões do direito do Terceiro Setor. Professor no 

curso de pós-graduação em Responsabilidade Social e Terceiro Setor da 

universidade Federal do Rio de Janeiro – uFRJ e presidente da Comissão 

de Assuntos de ONGs (Cajong), da OAB-RJ, ele é autor, entre outras 

publicações sobre o tema, do estudo sobre o Marco Legal do Terceiro Setor, 

publicado pelo Instituto Socioambiental, no qual constam o diagnóstico da 

legislação do Terceiro Setor no Brasil e propostas de reforma. Autor do livro 

“ONG na Lei” publicado por MSH, Ministério da Saúde e uSAId. O currículo 

e a experiência de mais de 30 anos com questões jurídicas e regulatórias do 

Terceiro Setor o tornaram uma autoridade no assunto.

FOTOS
ARQUIVO PAUlO HAUs MARTIns
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Nós: como o Brasil passou a ado-
tar a Responsabilidade Social cor-
porativa?
Paulo Haus Martins: O conceito de 
Responsabilidade Social ou sua apli-
cação, segundo resultados das mi-
nhas pesquisas, começou no subúr-
bio do Rio de Janeiro, no final dos 
anos 1940, com o Ponto Frio Bonzão, 
grupo fundado pelo empresário Al-
fredo João Monteverde. Ele simples-
mente concluiu que o seu negócio só 
prosperaria se os seus funcionários ti-
vessem um amparo para crescer jun-
to. daí que ele criou uma fundação na 

qual colocou ações do Ponto Frio e, 
a partir do rendimento das ações, da-
va assistência aos empregados. E ele 
saiu pelo Brasil afora dando palestras 
com uma faixa que dizia “Fazer o bem 
é um bom negócio”. Não conheço 
melhor definição para Responsabili-
dade Social Corporativa além do que 
esse empresário fez numa época em 
que pouco se falava disso. 

Isso muito antes de se falar em 
Organizações Sociais
PHM: Não se chamavam assim, mas 
é bom que se diga que essa discus-

são sobre Organizações Sociais no 
Brasil acontece como se fosse uma 
coisa inovadora e como se preci-
sasse uma lei própria para se regu-
lamentar. Já no início do século 16 
existiam iniciativas do terceiro setor, 
e, assim que começaram a ser im-
plementadas, nas primeiras empre-
sas no País começam a surgir inicia-
tivas de Responsabilidade Social. O 
conceito de organização não gover-
namental surge no rastro do esforço 
de reconstrução dos países depois 
da Segunda Guerra Mundial, ampa-
rado pelo Banco Mundial, o Fundo 



31 

Monetário Internacional (FMI). Mais 
do que os governos, que promove-
ram a guerra, era preciso lidar com a 
sociedade civil organizada para em-
preender a reconstrução. 

Ou seja, existia a iniciativa social, 
mas ainda sem regulamentação.
PHM: O problema é que a falta de 
uma regulamentação ou a própria re-
gulamentação quando vinham eram 
utilizadas como empecilho pelo po-
der público em relação à socieda-
de civil. Isso era uma dicotomia gra-
ve. Até 1808, quando a família impe-
rial veio para o Brasil, as associações 
eram proibidas. Por isso a sociedade 
civil vinculou-se à igreja para exercer 
sua solidariedade. O Brasil passou 
por três fases nesse sentido: a primei-
ra de proibição; depois de permissão, 
ou seja, o Estado permitia que as or-
ganizações amigas do rei funcionas-

sem; e depois a fase de um sonho 
liberal, em que, com a Constituição 
de 1891, reconhecia-se que o bem 
maior, o do interesse público, está na 
própria sociedade. É a fase do Códi-
go Civil, que reconheceu a existência 
formal das organizações não gover-
namentais, ainda sem a sigla ONG e 
sem a regulamentação. E nesse mo-
mento há uma explosão de novas as-
sociações fora do espectro do Esta-
do. Já a Constituição de 1937 outor-
gou ao Estado a questão social. 

É nesse momento que começa a 
regulação das organizações não 
governamentais?
PHM: Sim, mas é o momento em que 
a sociedade civil, garroteada pelo Es-
tado, cria todo um escopo tributário, 
inclusive previdenciário, e um título 
de utilidade pública para os amigos. 
E coloca as instituições da socieda-

de civil sob seu mando. E ao criar 
tributos, o governante diz “Nenhum 
favor do Estado decorrerá do título 
de utilidade pública”. Tem gente que 
lê isso e acha muito decente, mas é 
uma declaração antiética. Ora, o go-
vernante estava declarando que ca-
bia ao Estado conceder privilégios. E 
pior, mentiu, por que a legislação foi 
feita justamente para distribuir privi-
légios. E assim, instituições ditas de 
utilidade pública eram isentas de tri-
butação. O Estado criou uma dificul-
dade para distribuir facilidades para 
os amigos. O título de utilidade pú-
blica federal já foi cassado, mas ho-
je ainda permanece nas legislações 
estaduais e municipais. 

As instituições de caráter huma-
nitário deveriam pagar tributo?
PHM: Não. Porque o Estado já rece-
be para que atue na questão social. 

“Ao criar tributos, o 
governante diz: nenhum 

favor do Estado decorrerá 
do título de utilidade 

pública. Tem gente que 
acha muito decente, mas é 
uma declaração antiética. 
Ora, o governante estava 

declarando que cabia 
ao Estado conceder 

privilégios”

PAuLO HAuS MARTINS
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E quando o Estado dá um certifica-
do que isenta de tributos ele ape-
nas está isentando alguém daquilo 
que já recebeu para fazer e não fez. 
E mais, o Estado cobra para fazer 
aquilo que quem paga já faz. É um 
tremendo contrassenso. Qual o sen-
tido econômico disso?

Qual o papel do estado na ques-
tão social?
PHM: Antes o Estado era o respon-
sável pela proteção do patrimônio e 
cobrança de impostos. Quem exer-
cia esse papel auxiliar de cuidar da 
saúde, educação, proteção do meio 
ambiente, arte era justamente a so-
ciedade civil. O Estado que veio de-
pois passou a abarcar a promoção 
da educação, a inclusão social, a 
proteção do ambiente, o incentivo 
ao empreendedorismo e ao desen-
volvimento, entre outras funções.

como o Estado absorveu esse 
novo papel social?
PHM: Precariamente, pois o Esta-
do ganhou, de uma hora para outra, 
obrigação de fazer coisas que não 
sabia, não era equipado e não tinha 
vocação para fazer. É a ideia de um 
estado imenso que domina a vida 
dos cidadãos.

Não cabe ao Estado cuidar do in-
teresse público?
PHM: O interesse público é um 
conceito muito amplo e não deve 
ser visto como propriedade do Es-
tado. uma empresa mineradora po-
de produzir um risco grave, como o 
recente acidente de Brumadinho, 
porém ela também é de interesse 
público. Ou seja, nem tudo que é 
de interesse público é da alçada do 
Estado. O Museu da Casa do Pon-
tal, no Rio, por exemplo, é uma en-

tidade privada, que congrega a ar-
te popular brasileira, mas de grande 
interesse público. do ponto de vista 
do direito é privado, mas institucio-
nalmente tem uma enorme dimen-
são pública. 

Estado e sociedade civil, há um 
choque histórico de interesses, 
não?
PHM: A sociedade civil, ao contrário 
do que muitos pensam, não foi in-
ventada pelo Estado. Ela veio antes 
e já produzia seus serviços e aten-
dia as próprias necessidades. Nesse 
sentido, as ONGs são mais do que 
braços que complementam funções 
que o Estado não está conseguin-
do exercer, mas talvez elas existam  
para controlar o estado, o qual nun-
ca prestou contas de fato para a so-
ciedade. O Estado é um elemento 
antissolidário.

“As ONGs são mais 
do que braços que 

complementam funções 
que o Estado não está 

conseguindo exercer, mas 
talvez elas existam para 

controlar o estado, o qual 
nunca prestou contas  

de fato para a sociedade.  
O Estado é um elemento 

antissolidário.”

PAuLO HAuS MARTINS
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Por exemplo...
PHM: Por exemplo: cobra-se da Vale 
a responsabilidade pelo desastre de 
Brumadinho, o que é correto, mas 
as pessoas se esquecem de que a 
Vale foi, durante muito tempo, uma 
empresa pública. As empresas pri-
vadas têm sido cobradas a ter uma 
responsabilidade ambiental que as 
empresas públicas durante sua his-
tória nunca tiveram de fato. 

A Responsabilidade Social da so-
ciedade civil surgiu para preen-
cher esse vácuo?
PHM: Sem dúvida, essas iniciativas 
da sociedade civil, sejam de ONGs, 
de empresas ou igrejas, são a ex-
pressão dessa solidariedade, que é 
fundamental. Por isso é essencial se 
rediscutir o papel do Estado e defi-
nir como ele se insere nesse quesi-
to e cumpre a Constituição federal. 
E mais do que isso, é preciso educar 
esse Estado para que ele aprenda a 
lidar com a sociedade civil porque do 
jeito que ele se constituiu nos últimos 
500 anos será tudo, menos solidário.

Mas o que se espera de um Esta-
do é que seja regulatório no senti-
do de proteger os cidadãos, não?
PHM: A diferença entre o veneno 
e o remédio é a dose. Quanto mais 
colaborativa for uma sociedade me-
nos precisa de regulação. Na maior 
parte das vezes o comportamento e 
a segurança de que os acordos so-
ciais são respeitados é o que garan-
te a harmonia de uma sociedade. A 
punição não pode ser o regulador 
maior de uma sociedade. 

como avalia a nova lei de fundos 
patrimoniais? Ela atende o objeti-

vo de arrecadar e destinar recur-
sos para programas de interesse 
público?
PHM: Os fundos patrimoniais exis-
tem no Brasil desde o Século XVI. A 
questão é pensar na Lei como ga-
rantia do patrimônio da sociedade 
e não do Estado; pensar no Estado 
como um ator promotor da solidarie-
dade social e não como um contro-
lador da sociedade.

como é a gestão dos fundos pa-
trimoniais nos outros países?
PHM: Tome os Estados unidos. A 
Fundação Bill Gates não é tributada 
e por isso vai doar seu patrimônio pa-
ra o estado. A universidade de Har-
vard, por sua vez, vive de um fundo 
patrimonial de uS$ 35 bilhões, que é 
resultado dos seus rendimentos de 
aplicação. E aí cabe indagar porque 
a universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (uERJ) está naufragando e 
nós aqui, ex-alunos, bancos, empre-
sas e instituições financeiras, não es-
tamos mobilizados para ajudar. 

Mas o brasileiro tem cultura de 
doação para atuar nesse nível?
PHM: Claro que tem. O brasileiro é 
um dos maiores doadores do pla-
neta. Observe, para ter uma ideia, a 
quantidade de mulheres com crian-
ças na rua pedindo ajuda e vivendo 
dessas doações. Mas, note que o 
brasileiro prefere doar para a pessoa 
que ele está vendo e confia, como 
fazem os doadores no âmbito das 
igrejas e templos. 

E por que então não temos fun-
dos patrimoniais como nos Esta-
dos unidos?
PHM: Ocorre que nos Estados uni-

dos, em grande parte dos estados, 
não existe imposto sobre herança, 
até uma faixa de uS$ 2 milhões, o 
que faz com que os herdeiros, ao 
herdarem uma casa, não paguem 
imposto de renda sobre esse bem. 
Acima desse valor, o imposto é cres-
cente e muito grande, podendo che-
gar a 50%. Nem sempre vale a pena 
herdar nos Estados unidos. Ao mes-
mo tempo, lá não tem imposto so-
bre doação. Já no Brasil temos um 
dos menores impostos de herança 
do mundo, historicamente na faixa 
de 4% a 8%. Mas, por conta da saga 
controladora do Estado, dessa índo-
le policialesca de vigilância social, 
no Brasil esse baixo imposto de he-
rança não tem seu equivalente na 
doação. Aqui temos um dos maiores 
impostos sobre doação do mundo. 
Fato é que nossa regulação no cam-
po da Responsabilidade Social é um 
empecilho para a solidariedade.

E tem a questão tributária.
PHM: Sim, e é bom que se lembre 
que na reforma tributária promovida 
pelo governo Fernando Henrique 
Cardoso foi retirado o incentivo fiscal 
do doador pessoa física para institui-
ções filantrópicas. Ao fazer isso, o go-
verno colocou estas instituições nas 
mãos do poder político, que era dele.  
Isso num momento em que o país 
estava entrando em recessão, que 
só não era mais grave que a atual. O 
secretário da Receita Federal na épo-
ca, Everardo Maciel, dizia para os di-
rigentes empresariais que, se quises-
sem doar, que doassem, mas não 
com o dinheiro do governo. E um juiz 
muito conhecido dizia em resposta: 
“dr. Everardo, o dinheiro público é 
público, não é do governo”. 
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cASE EMPRESARIAL

ferroport 

As ações de responsabilidade 
social da Ferroport no Norte flumi-
nense, empresa do ramo de logísti-
ca, são emblemáticas de como uma 
empresa pode estar integrada à co-
munidade onde atua. desde 2014, 
quando começou a operar, o termi-
nal portuário de minério de ferro no 
porto do Açú, em São João da Barra  
– com nove terminais offshore e 

onshore, numa área total de 130 km2 
– vem impactando positivamente a 
vida dos moradores nos munícipios 
de São João da Barra, Campos e 
São Francisco do itabapoana. 

Não poderia ser de outro modo. 
Além de gerar empregos e divisas 
para o estado, a Ferroport trabalha 
com um leque de ações sociais que 
começa com diálogo permanente  

As Oficinas de Geração de Renda, entre outras práticas 
de Responsabilidade Social adotadas pela Ferroport 
no Porto do Açu, em São João da Barra, estão criando 
empregos e melhorando a qualidade de vida na cidade e, 
indiretamente, impactando positivamente os municípios 
de Campos e são Francisco de Itabapoana.

uM PORTO 
SEGuRO PARA A 
COMuNIdAdE

FOTOS
ARQUIVO FeRROPORT
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com as comunidades locais e esten-
de-se para programas de geração 
de emprego e renda e educação 
ambiental.

Para impulsionar o desenvolvi-
mento econômico e social da região 
Norte Fluminense do Rio de Janei-
ro – de modo direto em São João da 
Barra e de modo indireto em Campos 
e São Francisco do Itabapoana – a  
Ferroport fomenta cursos de capa-
citação, oficinas e uma série de prá-

ticas que favorecem a diversificação 
de renda e a melhoria da qualidade 
de vida na cidade. “O mais importan-
te é o relacionamento transparente 
e ético com a comunidade. Enten-
demos que a empresa constrói jun-
to com a comunidade e junto com o 
poder público”, explica Nívia Fernan-
da de Carvalho, analista de responsa-
bilidade social da Ferroport.

uma destas construções são as 
oficinas de Geração de Renda, que 
ocorre por meio de parceria com a 
Consultoria em Arte e Cultura e com 
a Prefeitura de São João da Barra, 
no Centro Cultural Narcisa Amália, 
na Colônia de Pescadores z-02 e 
nos CRAS (Centro de Referência da  
Assistência Social).

Os participantes das oficinas de 
Geração de Renda entram em con-
tato com técnicas e formas de em-
preendedorismo, empregando as 
habilidades na confecção e criação 
de peças de artesanato. Com foco 
na sustentabilidade, as ações se ba-
seiam no princípio dos 5Rs (reduzir, 
repensar, reaproveitar, reciclar e recu-
sar a consumir produtos que gerem 
impactos socioambientais significa-
tivos). As peças são fruto do reapro-
veitamento de materiais, como filtros 
de café usados, que se transformam 
em itens de decoração, e o preparo 
de sabão a partir de reutilização de 
óleo vegetal. “A proposta é lançar um 
novo olhar sobre o que seria descar-
tado e também incentivar a redução 
do consumo”, explica Nívia. 

dar um novo destino a mate-
riais que iriam para o lixo é também 
o resultado da parceria da Ferroport 
com a Costurarte – a Cooperativa de 
Costureiras de Cajueiro. Por meio 
da iniciativa, as costureiras reciclam 

uniformes dos funcionários da em-
presa. Os tecidos que seriam des-
cartados se transformam em bolsas 
para laptop, aventais, sacolas ecoló-
gicas, entre outros itens. 

As ações junto à Ferroport le-
varam as costureiras a refletir sobre 
melhorias em seu espaço e relações 
interpessoais e, ainda, a despertar o 
olhar empreendedor, ressaltando a 
importância do planejamento finan-
ceiro individual e coletivo. Com o 
novo olhar, surgiram algumas inicia-
tivas antes impensadas. Os unifor-
mes de empregados desligados da 
empresa, antes descartados, agora 
são reciclados e utilizados pelos no-
vos colaboradores.

Esses e outros itens são ofereci-
dos na Feira da Comunidade Vila da 
Terra e são bem recebidos pelos fun-
cionários da empresa, que também 
têm a oportunidade de comprar, 
além de itens reciclados, alimentos 
sem agrotóxicos. A maior parte dos 
artigos da Feira da Comunidade Vi-
la da Terra são alimentos produzidos 
por um grupo de famílias da Fazen-
da Palacete. Os agricultores locais 
também participam do programa Vi-
la da Terra – um reassentamento ru-
ral onde conseguem acréscimo em 
sua renda por meio da venda da pro-
dução agrícola.

Evitar desperdícios também é 
palavra de ordem em São João da 
Barra na hora de cozinhar. um grupo 
de 96 pessoas, composto de meren-
deiras e moradores da região, parti-
cipou do curso de educação alimen-
tar do Programa SESI Cozinha Brasil, 
executado em parceria com a Ferro-
port, e recebeu brindes da empresa 
e cartilhas do programa SESI Cozi-
nha Brasil/RJ e certificados. 
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As aulas englobaram formação 
de hábito alimentar e boas práticas. 
Entre os tópicos de maior relevân-
cia estavam rotulagem e classifica-
ção, práticas culinárias sustentáveis, 
aproveitamento integral, higiene e 
conservação e diminuição de des-
perdícios. Os participantes também 
recebem aventais produzidos com 
uniformes reciclados da Ferroport. 

No escopo da sustentabilidade, 
a empresa de infraestrutura e logísti-
ca também se debruça sobre jovens 
e adolescentes. Com foco na pro-
moção de Orientação Vocacional, 
a corporação realiza palestras, com 
apoio de instituições de ensino. Em 
setembro do ano passado, a parce-
ria foi com o Instituto Federal Flumi-
nense São João da Barra, que con-
templou estudantes da Escola Chri-
santo Souza, localizada no Açu. 

Ainda com a finalidade de co-
laborar com o aprimoramento dos 

serviços e na formação dos mo-
radores de São João da Barra, a  
Ferroport, em parceria com o SESI 
e o SENAI, oferece cursos de capa-
citação profissional. A qualificação 
da mão de obra ocorre em áreas de 
crescente demanda por conta das 
ações da empresa, como Seguran-
ça em Instalações e Serviços de 
Eletricidade e Motor a diesel. Como  
há expressiva oferta na área de ser-
viços, estão sendo oferecidos cur-
sos na área de Confeitaria, com o 
propósito de qualificar e aperfeiço-
ar o trabalho de profissionais que já 
atuam no ramo. “Os alunos apren-
deram novas técnicas de confei-
taria, além de estratégias para a in-
serção no mercado de trabalho”, 
acrescenta Nívia. Somente no ano 
passado, mais de 2 mil pessoas es-
tiveram envolvidas nos cursos de 
capacitação, oficinas e em grupos 
de diálogo.

“Construímos um bom relacio-
namento com os moradores de São 
João da Barra”, informa a analista de 
responsabilidade social da Ferroport. 
Tal entrosamento com a população 
foi reconhecido pela Câmara de Ve-
readores de São João da Barra, que 
concedeu à corporação uma Moção 
de Aplausos, na qual a empresa é pa-
rabenizada por desenvolver progra-
mas de geração de trabalho e renda, 
além de resgate cultural sanjoanen-
se. Houve, ainda, a homenagem por 
parte da Prefeitura de São João da 
Barra, que agraciou a Ferroport com 
o diploma de Honra ao Mérito, por 
conta das mais de mil pessoas capa-
citadas em cursos de diversas áreas, 
como a industrial e a alimentícia. 

A responsabilidade socioam-
biental é item de primeira hora da 
Ferroport. Não basta ter cuidado na 
execução das operações, mas tam-
bém de contribuir para a melhoria da 

Do mar para a terra

A Ferroport, que atua no setor de infraestrutura 
e logística, é uma joint-venture entre a 
mineradora sul-africana Anglo American e 
a Prumo Logística. desde 2014 a empresa 
é responsável pela operação do terminal 
portuário de minério de ferro do porto do Açu, 
em São João da Barra, onde está sediada. 
No campo da Responsabilidade Social a 
atuação da empresa baseia-se na geração 
de trabalho e renda, resgate cultural, diálogo 
e fortalecimento institucional e comunitário. 
A corporação também mantém escritório de 
apoio na cidade do Rio de Janeiro.
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qualidade de vida das comunidades 
da região, assegurando a conserva-
ção do meio ambiente.

A empresa colabora com o Ins-
tituto Estadual do Ambiente (INEA) 
no desenvolvimento de indicadores 
que garantam o reestabelecimento 
das funções ecológicas das áreas 
recuperadas. Para isso, a Ferroport 
assumiu o compromisso de recu-
perar aproximadamente 2.000 hec-
tares de Mata Atlântica, plantando 
mais de três milhões de mudas em 
três ecossistemas distintos até 2025. 

desde 2013, a Ferroport já re-
cuperou 1.220 hectares de florestas, 

com cerca de 1.919.000 mudas plan-
tadas, gerando mais de 120 empre-
gos diretos. um dos projetos de su-
cesso nesse setor é o reflorestamen-
to da Estação Estadual Ecológica de 
Guaxindiba, localizado no Município 
de São Francisco de Itabapoana. 

As atividades do Programa de 
Recomposição Florestal na Estação 
Ecológica Estadual de Guaxindiba 
(EEEG) realizadas pela Ferroport co-
meçaram em fevereiro de 2015 e irão 
até 2023. Já foram recuperados 260 
dos 535 hectares previstos. No ano 
passado, no dia 22 de setembro, dia 
da Árvore, a Ferroport enviou um gru-

po de colaboradores e seus familiares 
para conhecer essa unidade de con-
servação e também o projeto de reflo-
restamento. 

A empresa desenvolve, ain-
da, projetos de reflorestamento em 
outros seis locais no estado do Rio 
de Janeiro: RPPN Fazenda Caruara, 
Parque Estadual do desengano (já 
encerrado), Bacia do Rio Guandu, 
Bacia de Rio das Flores, Pedreira de 
Itaoca e Parque Estadual da Lagoa 
do Açu (a realizar), distribuídos nos 
ecossistemas de Floresta Ombrófila 
densa, na Mata Estacional Semide-
cidual e na Restinga.
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As atividades 
do programa de 
recomposição 
Florestal na estação 
ecológica estadual 
de Guaxindiba  
realizadas 
pela Ferroport 
começaram em 
fevereiro de 2015  
e irão até 2023

As atividades voltadas para 
educação socioambiental da Ferro-
port alcançam, também, o Movi-
mento Escoteiro, presente no Brasil 
há 108 anos. Atuantes em todas as 
unidades da federação, os escotei-
ros, em 2017, somavam um contin-
gente de 102.976 integrantes, distri-
buídos em 1.497 grupos, dos quais 
108 se encontram no estado do Rio 
de Janeiro, e dois deles estão sedia-
dos em São João da Barra.

Com o patrocínio da Ferroport, 
em 2015, foi fundado em São João 
da Barra o 1290 Grupo de Escoteiros 
do Mar São João da Barra, localizado 
atualmente no espaço Ciência em 
Atafona. um ano depois, alguns adul-
tos do 1290 GEMAR saíram para fun-
dar o outro grupo (1500 GEMAR).

O 1290 GEMAR já realizou ou 
participou de diversos eventos em 
que essa missão é aplicada, fazen-
do com que os jovens desenvol-
vam seus valores físicos, intelec-
tuais, sociais, espirituais, culturais e 
afetivos. Os jovens fazem mutirões 
de ações de cunho ambiental − 
como limpeza de praias e trilhas e 
palestras em escolas sobre educa-
ção ambiental − e também ações 
de viés comunitário, como pintu-
ra de praças e visitas a abrigos de 
idosos. São aproximadamente 50 
jovens envolvidos. “Trabalhamos 
com eles os Objetivos do desen-
volvimento Sustentável, de acor-
do com o que é estabelecido pela 
ONu”, observa Nívia Fernanda de 
Carvalho. 
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ARTIGO

Frente à patente dificuldade de 
gestão governamental de áreas co-
mo saúde, educação e segurança 
pública e, em se tratando de serviços 
indispensáveis ao desenvolvimento 
e até mesmo preservação da vida, 
justifica-se a transferência da gestão 
de serviços essenciais para o chama-
do Terceiro Setor.

Terceiro Setor é nome que se dá 
ao conjunto de iniciativas privadas, 
sem fins lucrativos, regidas pelo Có-
digo Civil Brasileiro, que realizam ser-
viços de caráter público, em prol do 
bem comum e da cidadania. A tercei-
rização de setores sociais, no Brasil, 
pode ocorrer por meio de um conjun-
to diversificado de instituições, como 
fundações, associações comunitá-
rias, organizações não governamen-
tais, entidades filantrópicas, partidos 
políticos, entre outras.

A possibilidade de gestão de 
serviços pelo Terceiro Setor permite 
que as instituições contratadas pos-
sam sanar dificuldades encontradas 
pela administração pública como, 
por exemplo, a impossibilidade de 
contratação de pessoal por regime 
celetista e a obrigatoriedade de aqui-
sição de bens, obras e serviços por 
meio de licitação.

um dos primeiros registros his-
tóricos de atuação do Terceiro Se-

tor no Brasil se deu na área da saú-
de em 1543, com a criação da Santa 
Casa de Misericórdia de Santos. Já 
a terceirização de serviços sociais 
ganhou força no Brasil com a Re-
forma do Estado, por volta dos anos 
1994/1995, quando o governo fede-
ral, adotando medidas neoliberais, 
teve que reduzir gastos diretos nos 
segmentos sociais. As instituições 
do Terceiro Setor, que a princípio ti-
nham modesta participação nesse 
quesito, aos poucos ganharam pro-
tagonismo, tornando-se, ao fim e ao 
cabo, partes essenciais na presta-
ção de serviços públicos.

Assim, em busca de uma inter-
venção positiva na gestão de algu-
mas áreas de fomento no Brasil, a 
Lei no 9.637, de 15 de maio de 1998, 
criou um modelo alternativo de ad-
ministração, por meio das Organiza-
ções Sociais (OS), cujas atividades 
sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa 
científica, ao desenvolvimento tecno-
lógico, à proteção e preservação do 
meio ambiente, à cultura e à saúde. 

Portanto, com base nessa Lei, 
surgiram, no decorrer dos anos, Or-
ganizações Sociais em diversos 
campos de atividade. As instituições 
voltadas para a promoção da saúde 
propiciaram significativo avanço no 
gerenciamento público desse setor, 

O TERCEIRO SETOR NA GESTãO dA

LEONARdO MACIEL MARINHO, 
AdVOGAdO

saúde pública
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que, aliás, vinha enfrentando cres-
centes e graves dificuldades. 

No caso das parcerias entre a 
Administração Pública e as Organi-
zações Sociais de saúde, é feito um 
contrato de gestão, no qual as OS 
são qualificadas pelo poder público 
para prestar atividade de interesse do 
Estado na implementação, supervi-
são e avaliação de políticas públicas. 
Esse modelo de contrato deve dispor 
sobre as formas de compras e contra-
tações, além das metas quantitativas 
e qualitativas que devem ser alcança-
das para que os recursos continuem 
sendo repassados pelas secretarias 
de Saúde em sua totalidade. 

Assim, não há uma entrega total 
da gestão à entidade privada, tendo 

em vista que ainda prevalece a hierar-
quia e subordinação em face à Admi-
nistração Pública, que fica responsá-
vel pelo repasse financeiro por meio 
do órgão público contratante. Já as 
OS garantem a prestação do serviço, 
ficando demonstrado o caráter com-
plementar constante como requisito 
do preceito constitucional trazido no 
artigo 199, §1o.

 Há os que defendem tal geren-
ciamento porque amplia os benefí-
cios para a população, consideran-
do que grande parte dos hospitais 
tem problemas com ineficácia em 
sua gestão e dificuldade no ofere-
cimento de serviços de qualidade. 
Mas há os que rejeitam essa forma 
de prestação de serviço, por terem 

ideais pré-concebidos de que esse 
modelo é uma espécie de privatiza-
ção dos hospitais e que possibilitaria 
uma burla à obrigatoriedade de lici-
tação e concursos públicos.

Conquanto a discussão sobre 
terceirização de gestão hospitalar 
tenha tomado proporções apenas 
recentemente, a Constituição Fede-
ral em seus artigos 197 e 199, §1o, já 
autorizava a execução dos serviços 
sociais de saúde através de terceiros 
ou, ainda, por pessoas físicas ou jurí-
dicas de direito privado, sendo livre a 
assistência à saúde por meio da ini-
ciativa privada, podendo estas parti-
cipar de forma complementar.

Art. 197, da CF: São de relevân-
cia pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao Poder Público 
dispor, nos termos da lei, sobre sua 
regulamentação, fiscalização e con-
trole, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros 
e, também, por pessoa física ou jurí-
dica de direito privado.

Art. 199, da CF: A assistência à 
saúde é livre à iniciativa privada.

§ 1o - As instituições privadas 
poderão participar de forma comple-
mentar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante 
contrato de direito público ou convê-
nio, tendo preferência as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos.

Apesar de os primeiros registros 
de terceirização e gestão hospitalar 
por meio de organizações sociais no 
país ter se dado em meados do sé-
culo XVI, o sucesso quanto ao mo-
delo de gestão tem ganhado espaço 
apenas recentemente, principalmen-
te em relação à saúde, devido aos 
grandes feitos realizados por essas 
instituições, como, por exemplo, o 
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Instituto de Responsabilidade Social 
Sírio-Libanês, em São Paulo (IRSSL), 
o IMIP em Pernambuco e o ICIPE no 
distrito Federal.

O IRSSL gere, entre outros hos-
pitais, o Hospital Municipal Infantil 
Menino Jesus, referência no atendi-
mento pediátrico do Brasil. O Hospi-
tal conta com 6 salas cirúrgicas, 6 lei-
tos de recuperação pós-anestésica, 
possui 41 leitos de enfermaria,16 lei-
tos de Hospital dia, 14 leitos de reta-
guarda e 10 leitos de uTI – unidades 
de Terapia Intensiva – Pediátrica. dis-
põe de duas brinquedotecas equipa-
das e área para eventos. Seu ambu-
latório oferece consultas nas mais di-

versas especialidades, além de Pron-
to Atendimento 24 horas por dia em 
todos os dias da semana, além de 
realizar quase 5 mil cirurgias e 70 mil 
consultas por ano.

O IMIP (Instituto de Medicina In-
tegral Prof. Fernando Figueira), situa-
do na região metropolitana de Recife, 
atende um total de 64 mil pessoas, 
conta com 168 consultórios, 1.066 
leitos em diversas especialidades, 5 
blocos cirúrgicos (totalizando 33 sa-
las cirúrgicas), 101 leitos de terapias 
intensivas, distribuídas em 5 uTIs. 
Anualmente faz mais de 951 mil con-
sultas, 46 mil internações, 18 mil ci-
rurgias, 5 mil partos, 145 mil consul-

É notório os 
benefícios da 
gestão hospitalar 
por organizações 
sociais  para as 
pessoas que estão 
em situação de 
hipossuficiência



45 

tas de urgência/emergência e 2,3 mi-
lhões de exames de apoio diagnósti-
co e terapêutico.

O ICIPE (Instituto do Câncer In-
fantil e Pediatria Especializada) gere 
o Hospital da Criança de Brasília des-
de 2011, que atende 1.162 pacientes 
com câncer, 747 com anemia falci-
forme, 475 com anomalias neurológi-
cas, 445 com diabetes, 230 com imu-
nodeficiência congênita, 200 com 
síndrome nefrótica e 110 com fibro-
se cística. Realizou 2.757.279 atendi-
mentos até o final de março de 2018, 
dos quais 1.641.872, e cerca de  
442 mil consultas; fez mais de 66 mil 
internações em Hospital dia, mais 
de 42 mil sessões de quimioterapia, 
mais de 18 mil transfusões de san-
gue, mais de 8 mil cirurgias ambula-
toriais, 13.910 eletrocardiogramas, 
36.447 raios X, 19 mil tomografias e 
mais de 26 mil ultrassons.

Nesse modelo, o que ocorre é 
a cessão de gestão de unidades de 
saúde, pelo prazo determinado no 
contrato, que permanecem públicas 
e com atendimento exclusivo aos 
pacientes do SuS, contribuindo para  
agilidade e uma boa prestação de 
serviço público. Para tanto, o Estado, 
como fomentador da cessão, tem 
obrigação de fiscalizar e controlar 
os resultados por meio de um con-
trato de gestão. É correto que esse 
contrato se dê através de um proce-
dimento previsto no artigo 24, XXIV 
da Lei de Licitações, denominado 
dispensa de licitação, que é a possi-
bilidade de celebração direta de um 
contrato entre a Administração e um 
particular. 

No distrito Federal, iniciou-se 
imbróglio judicial por, supostamen-
te, haver irregularidades na contrata-

ção desse modelo de gestão de saú-
de, no que se refere ao ICIPE, no ge-
renciamento do Hospital da Criança 
de Brasília. 

Em sentença publicada no dia 
23 de janeiro de 2018, o Tribunal de 
Justiça do dF e Territórios decidiu 
que a gestão do Hospital da Criança 
de Brasília deve ser devolvida ao go-
verno do distrito Federal. A decisão, 
inclusive, proíbe o ICIPE de ter con-
tratos com o poder público por três 
anos, além de condenar o secretário 
de Saúde à época com a perda dos 
direitos políticos, por considerar que 
não foram cumpridos requisitos ne-
cessários à qualificação do instituto 
como organização social para a ce-
lebração do contrato de gestão, bem 
como a transferência da gestão hos-
pitalar à entidade privada.

Na respectiva decisão, o Ju-
diciário do distrito Federal parece 
ter desconsiderado que tal parceria  
teve grande contrapartida por parte 
da Abrace, que foi responsável por 
todo o recurso da construção do ci-
tado hospital, que passou a ser patri-
mônio do dF, o que demonstra cla-
ramente a inexistência da intenção 
de apropriar-se ou beneficiar-se de 
recursos públicos.

Apesar da discussão no Judiciá-
rio, vale lembrar que tal procedimen-
to já foi devidamente discutido no Tri-
bunal de Contas do distrito Federal, 
tendo sido aprovado.

Ademais, o ministro do STF Gil-
mar Mendes, em entrevista conce-
dida ao Correio Brasiliense, em 2 de 
maio de 2017, declarou entender 
que o modelo das OS pode ser uma 
solução para atender a sociedade, 
considerando lícito buscar novas for-
mas de gestão porque o modelo de 

administração direta tradicional não 
tem respondido bem às demandas.

Para o ministro do Supremo, o 
Hospital da Criança de Brasília é um 
modelo de excelência, e que a pres-
são travada em cima da instituição po-
de ser uma questão ideológica, já que 
à época da realização do contrato foi 
feita uma dispensa de licitação, o que 
é legal. Para ele, é um absurdo tentar 
inviabilizar um trabalho de qualidade, 
devendo-se focar na eficiência dos 
serviços prestados à sociedade.

O resultado da gestão e do res-
paldo técnico e operacional do ICIPE 
para gerir o Hospital da Criança de 
Brasília pode ser comprovado pelos 
níveis expressivos e positivos de sa-
tisfação, contando com mais de 98% 
de satisfação dos usuários e 96% de 
satisfação dos funcionários. Por cau-
sa da notória excelência nos serviços 
prestados pela ICIPE, o governo do 
distrito Federal e a sociedade têm se 
mobilizado para manter a administra-
ção do hospital com a instituição.

Embora a temática da gestão 
hospitalar por organizações sociais 
seja relativamente recente, e seus im-
bróglios jurídicos ainda possam ren-
der diversas teses contrárias ou favo-
ráveis à sua utilização no gerencia-
mento de hospitais públicos, é notó-
rio os benefícios desse modelo para 
as pessoas que estão em situação de 
hipossuficiência e que necessitam 
de uma prestação de serviço célere e 
qualificada, independentemente do 
viés político que se aplica ao tema. 

Colaboraram os advogados Maraíse Sobral de 
Farias e Ricardo Rodolfo Rios Bezerra, mem-
bros do escritório Maciel Marinho Advocacia, 
especializado em direito Público, com foco em 
Licitações, Contratos, Improbidade Administra-
tiva e Compliance
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AçãO cOMuNITáRIA

OS GÊNIOS INVISÍVEIS

Instituto Rogério 
Steinberg 

FOTOS
ARQUIVO InsTITUTO ROGÉRIO sTeInbeRG 
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além de testes realizados por psicó-
logos. “O desafio é identificar esses 
pequenos gênios que estão invisí-
veis para a sociedade”, explica Iza-
quiel Gielman, presidente do IRS.

uma vez classificados, os super-
dotados são convidados a participar, 
por três anos, do Programa desen-
volvendo Talentos, que busca am-
pliar seus conhecimentos de Ciên-
cias, Tecnologia, Engenharia, Artes, 
Matemática, Informática, Codifica-
ção, Robótica e Empreendedorismo. 
As oficinas do Programa investem 
no desenvolvimento das habilidades 
cognitivas e comportamentais, es-
timulando o talento, a expressão in-
dividual, a criatividade, a sociabilida-
de e a mentalidade empreendedo-
ra, dando uma base importante para 
que sejam bem-sucedidos em qual-
quer carreira do século 21. 

Descobrir crianças e adolescentes superdotados que estão escondidos nas classes de 
baixo poder aquisitivo e dar a eles educação complementar avançada é a missão do 
Instituto Rogério Steinberg, uma ONG especializada em educação. Desde que foi criado, 
o programa Desenvolvendo Talentos já atendeu quase mil destes pequenos gênios.

Os superdotados, na definição 
do Ministério da Educação, apresen-
tam um potencial elevado e grande 
envolvimento com as áreas do co-
nhecimento, isoladas ou combina-
das: intelectual, liderança, psicomo-
tora, artes e criatividade. A Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) estima 
que entre 3% a 5% da população 
mundial é composta de pessoas 
com Altas Habilidades/Superdota-
ção (AH/Sd), independentemente 
de raça, cor ou condição social. Se o 
gênio for de família de classe média 
ou rica logo será descoberto, vai es-
tudar em escola especial, fazer cur-
sos avançados de ciência e ganhar 
um notebook com o emblema da 
maçã. Se for pobre, bem, nesse caso 
corre o risco de ser invisível e se tor-
nar uma criança estranha e um adul-
to problemático. um outsider social.

Mas o caminho – e provavel-
mente o futuro – pode ser outro se 
o gênio pobre for descoberto pe-
lo Instituto Rogério Steinberg (IRS), 
uma organização não governamen-
tal fundada por Clara Steinberg, em 
homenagem ao seu filho, o publici-
tário Rogerio Steinberg, morto em 
acidente de carro em 1985. desde 
1998 o IRS promove atividades de 
educação complementar para crian-
ças e jovens socialmente vulnerá-
veis com AH/Sd. Chegar lá, não é fá-
cil. Porém, ao contrário do que ocor-
re entre os mais abastados, em que 
o critério de genialidade geralmente 

é decidido pelos pais, os superdota-
dos em situação de vulnerabilidade 
social passam por rigoroso crivo pa-
ra ingressar no IRS.

Para o processo de seleção do 
IRS, pelo qual já passaram mais de  
33 mil crianças e jovens, inicialmente 
há o Programa despertando Talentos, 
que é voltado justamente para identi-
ficar e encaminhar crianças e jovens 
com indicadores de AH/Sd, da rede 
municipal do Rio de Janeiro e institui-
ções beneficentes de ensino. Profes-
sores de 42 escolas são capacitados 
pelo IRS para identificar os indícios 
de superdotação em seus alunos. 

depois dessa triagem os indi-
cados passam pela seleção, que se 
divide em quatro etapas: avaliação 
acadêmica (português e matemá-
tica), autoavaliação comportamen-
tal e social, entrevista com a família, 
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No último ano de atendimento, 
é oferecido o Preparatório, reforço 
de matemática e português, que vi-
sa à participação em concursos pa-
ra escolas de excelência. Oficinas 
complementares opcionais de de-
senho, Artesanato, Jornal, desen-
volvimento Expressivo e Xadrez são 
oferecidas a todos os participantes. 
Realizado na Sede do IRS, no Jar-
dim Botânico, no Rio de Janeiro, o 
desenvolvendo Talentos já atendeu 
cerca de 960 participantes. 

um desses talentos é Pedro Mi-
guel Santiago. Ele ingressou no IRS 
em 2012 e permaneceu no Progra-
ma desenvolvendo Talentos por 
quatro anos, período em que parti-
cipou das oficinas de Criação, dan-
ça e Empreendedorismo. Em 2016, 
foi aprovado no Colégio Pedro II e, 
no mesmo ano, fez curso de saxo-
fone na Escola de Música Villa-Lo-
bos, com bolsa parcial, e foi apro-
vado para estagiar no Ministério Pú-
blico em nível médio. No início de 
2018, Pedro participou da 1a fase da 
Olim píada Internacional Matemática 
Sem Fronteiras, competição interna-
cional de matemática em equipes e 
interclasses para estudantes dos en-
sinos fundamental e médio. 

Ao conquistar a 2a colocação na 
etapa estadual e a 3a colocação na 
etapa nacional, Pedro Miguel foi se-
lecionado para participar da Asia In-
ternational Mathematical Olympiad 
(AIMO), em Hong kong, e ganhou 
medalha de bronze. Em novembro de 
2018, conquistou o Prêmio Lions Jo-
vem Cientista, do Lions Clube, pelo  
projeto autoral de um mini-helicóp-
tero quadrotor movido por movimen-
tos musculares através de sensores 
cardía cos. Para o futuro, Pedro Miguel 

mente sugere que a competência 
cognitiva humana é descrita como 
um conjunto de capacidades, talen-
tos ou habilidades mentais, chama-
das de inteligências. Todos os indi-
víduos normais possuem cada uma 
dessas capacidades em certa medi-
da; os indivíduos diferem no grau da 
capacidade e em sua combinação.

Gardner define a inteligência co-
mo a capacidade de resolver proble-
mas ou elaborar produtos importan-
tes em um determinado ambiente ou 
comunidade cultural. As competên-
cias cognitivas foram identificadas 
em oito inteligências, de acordo com 
critérios previamente selecionados. 
Em um primeiro momento, sete inteli-
gências foram identificadas (Gardner,  
1994): musical, corporal-cinestésica, 
lógico-matemática, linguística, espa-
cial, interpessoal e intrapessoal. Anos 
depois, Gardner (2001) acrescentou 
a oitava inteligência, a naturalista. Po-
de, sim, haver muitas outras, ainda a 
serem descobertas. 

quer ingressar em uma faculdade nos 
Estados unidos e atuar na área de En-
genharia. “O IRS me ajudou a desco-
brir coisas novas que eu não conhecia 
e me descobrir como pessoa para se-
guir em frente na vida”, disse.

INTELIGêNcIA E INTELIGENTES
Não há consenso no que se re-

fere a classificar a inteligência e con-
sequentemente os inteligentes. Os 
duvidosos testes de QI, cujos resul-
tados já levaram muita gente ao psi-
canalista, não levam em conta cer-
tas inteligências que se escondem 
em obscuras regiões da mente. 

Howard Gardner, psicólogo cog-
nitivo e educacional americano, pro-
põe a Teoria das Inteligências Múlti-
plas (Gardner, 1995) como uma al-
ternativa para a visão universalista da 
inteligência, descrita como uma capa-
cidade inata e única, que permite aos 
indivíduos um desempenho geral em 
qualquer área da atuação humana. 

A perspectiva da pluralidade da 
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