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junto
é bem
melhor.

Acreditamos no poder
da interação. Sabemos que
as trocas geram mudanças
positivas que nos motivam,
levam mais longe e fazem
bem. É por isso que a gente
se dedica tanto a ampliar
as possibilidades de conexão
entre as pessoas. Porque
coisas incríveis acontecem
quando a gente interage.
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EDITORIAL

as empresas e a

questão social
O que o leitor acharia de uma
multinacional mobilizar suas forças
internas e externas para reduzir a
fome no mundo? Ou uma empresa
angariando fundos, recrutando voluntários e financiando pesquisas
para combater a violência contra a
mulher? Ou uma rede hoteleira internacional alojar suas camareiras
durante quatro dias num hotel de
lazer, em lugar paradisíaco, para
presenciarem, ao vivo e em cores,
uma área de preservação ambiental? Consideraria uma ONG, financiada pela iniciativa privada, pregar
junto a indústrias e consumidores
o consumo consciente e uma nova
ordem econômica ocupada com a
preservação dos recursos naturais e
voltada para o essencial?
Bem-vindos, caros leitores, à
terceira edição de NÓS – Revista
sobre as empresas com maior
atuação social.
Os assuntos acima, que constam na edição, entre outros, são
prova cabal de que existe, sim, lugar para o capital no envolvimento
da chamada questão social. Pode
haver sinergia entre público, mercado e causa, e mesmo uma pegada marqueteira no engajamento
das empresas nesses temas. Mas
há, também, nas ações citadas, ga-

nhos efetivos para a mitigação dos
problemas sociais. O trabalho desenvolvido pelos 6 milhões de revendedoras Avon em todo o mundo
– 1,5 milhão no Brasil – no combate à violência doméstica e, em outra
frente, pela prevenção do câncer de
mama, tem salvado milhares de mulheres no planeta.
Fato é que as empresas estão
ocupando o seu lugar na solução
dos problemas sociais, reduto, durante muito tempo, monopólio da
ação política de esquerda, da religião e do altruísmo assistencial. Não
é ainda uma mudança de valores,
de atitude, mas as empresas não
são monólitos inquebrantáveis. Tome-se a entrevista com o presidente
do Instituto Akatu, Helio Mattar, que
ocupa várias páginas da revista. Ele
demonstra que, se o caminho a ser
trilhado é longo, pelo menos a travessia já começou.
Com esta edição, acreditamos
estar ajudando a mapear esse caminho e antecipando os atalhos que
as empresas podem tomar para se
engajarem na luta pela solução dos
problemas brasileiros. A questão social no Brasil, como sempre dizemos
aqui, é trabalho de todos NÓS.
Rubeny Goulart, editor de NÓS
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empresa do bem

Avon
a beleza no
combate à
violência contra
as mulheres

Campanhas da Avon alertam sobre a violência contra a mulher
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Um exército de 1,5 milhão
de revendedoras no país
é a arma da Avon para
combater a violência
contra a mulher. Luta
difícil: a cada cinco
minutos uma mulher está
sendo espancada, quando
não assassinada, por
maridos e namorados.

FOTOS
ARQUIVO INSTITUTO AVON

A Avon não quer ser conhecida apenas por tornar as mulheres mais bonitas, com seus batons,
esmaltes, hidratantes e outros produtos de beleza. Não, para a Avon,
empresa mundial de cosméticos, o
embelezamento feminino, visto por
muitos como futilidade, está ligado
a valores maiores, como empoderamento e a saúde da mulher. Desde
2003, ano de sua criação, o Instituto Avon, braço de responsabilidade social da companhia no Brasil,
vem financiando pesquisas, denunciando a violência contra a mulher
e promovendo campanhas sobre a
prevenção do câncer de mama. À
frente dessa batalha está um exér-

cito de 1,5 milhão de revendedoras
da Avon espalhadas por todos os
estados brasileiros.
A violência contra a mulher é
uma tragédia no Brasil. A cada dois
minutos cinco mulheres são espancadas, quando não assassinadas
por maridos, namorados ou amantes. Casos como o do goleiro Bruno, condenado pelo assassinato da
modelo Eliza Samudio, depois solto
pela Justiça e tratado como popstar,
não são raros. Segundo a Secretaria
de Política para Mulheres, uma a cada cinco mulheres é vítima desse tipo de delito no Brasil e cerca de 80%
dos casos são cometidos por parceiros ou ex-parceiros.
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Instituto Avon: ações de conscientização
contra a violência
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É terrível, mas já foi pior. A promulgação da Lei Maria da Penha,
como é conhecida a Lei 11.340/06,
que completa dez anos, coibiu um
pouco a violência doméstica contra as mulheres. Na última década,
segundo demonstram pesquisas
insuspeitas, esse tipo de delito contra as mulheres em geral teve uma

queda de 10%, mas aumentou 54%
entre as mulheres negras.
Mulheres negras e pobres são,
por estatística, vítimas contumazes da violência. O Ipea - Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada,
usando dados do Ministério da Saúde, analisou os registros de violência
sexual e concluiu que 89% das víti-

mas de agressão doméstica são do
sexo feminino, em geral com baixa
escolaridade. Pior, do total, 70% são
crianças e adolescentes. Mais: em
metade das ocorrências envolvendo crianças, há um histórico de estupros anteriores, 70% cometidos por
parentes, namorados, amigos ou conhecidos da vítima.

As formiguinhas do bem
As ações sociais da Avon são coordenadas pela
Avon Foundation For Women, maior entidade
privada focada em causas voltadas para a mulher.
Com investimentos de mais de US$ 1 bilhão, a Avon
Foundation For Women conta com a capilaridade e
a monumental força de vendas da Avon, um exército
de mais de 6 milhões de revendedoras espalhadas
por 70 países.
No Brasil, as campanhas de combate à violência
contra a mulher e a prevenção do câncer de mama
são coordenadas pelo Instituto Avon, o braço de
Responsabilidade Social da empresa. O engajamento
das revendedoras da empresa, que levam produtos
e informações às suas clientes, se consolidou como
a maneira mais eficaz de disseminar as causas de
combate à violência contra a mulher e a prevenção
do câncer de mama. As revendedoras somam no País
mais de 1,5 milhão e se espalham como formiguinhas
em todos os municípios. Desde 2003, o Instituto Avon
já investiu no País R$ 122 milhões em 235 projetos e
ações relacionadas às suas causas.
O financiamento dos projetos é feito a partir do ato
da venda. A cada folheto produzido – são mais de
6 milhões impressos a cada 20 dias – existe um ou
mais itens cuja receita retorna 7% para o Instituto
Avon que, por sua vez, também tem seus próprios

produtos que são criados em sintonia com as
suas causas. Uma gargantilha ou uma pulseira,
por exemplo, tem um enlace rosa, cor que remete
à campanha de prevenção do câncer de mama.
Além dos folhetos de produtos – para gerar fundos
às suas causas e, claro, sua marca –, a empresa
promove eventos com participação de milhares de
pessoas em várias partes do mundo, onde distribui
materiais informativos.
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“Além da agressão
física e sexual, há a
violência psicológica,
moral e patrimonial, que
são igualmente graves
e com consequências
terríveis na vida das
mulheres”
Daniela Grelin, gerente sênior
do Instituto Avon

A violência contra mulheres no
Brasil custou aos cofres públicos,
em 2011, R$ 5,3 milhões somente
com internações, segundo cálculos do Ministério da Saúde. Foram
5.496 hospitalizações no Sistema
Único de Saúde (SUS) em decorrência de agressões. Além das internações, 37,8 mil mulheres, entre 20
e 59 anos atendidas no SUS, foram
vítimas de algum tipo de violência.
O número é quase 2,5 vezes maior
do que o de homens na mesma faixa etária atendidos por esse motivo.
Mas, rica ou pobre, negra ou
branca, a mulher é indiscriminadamente vítima desse tipo de delito.
Recentemente, a ex-modelo Luiza
Brunet, parceira comercial da Avon
há mais de duas décadas, teve
ofuscada suas aparições na mídia
publicitária, onde divulgava um
perfume com o seu nome, para ganhar espaço nas páginas policiais.
Em julho do ano passado a ex-mo-

delo, que a propósito apoia as causas do Instituto Avon, foi a público
denunciar a agressão sofrida pelo
agora ex-marido, o empresário Lírio Parisotto. Na ação que corre na
Justiça, Luiza Brunet o acusou de
agredi-la com um soco no rosto e
ainda lhe ter quebrado quatro costelas. Fato acontecido em maio daquele ano, durante a viagem que o
casal fizera a Nova Iorque. “Dei publicidade ao caso para que outras
mulheres vítimas de violência tomem coragem e não se calem”, disse a empresária.
O silêncio das agredidas, seja
por vergonha ou medo de represálias dos agressores, escapa das estatísticas de violência contra a mulher. O que não foi o caso de Luisa
Brunet, pois, em seguida ao episódio, ela entrou com pedido de reconhecimento e dissolução de união
estável contra Parisotto, que nega
as acusações. O processo, sigiloso,

corre na 4a Vara de Família e Sucessões de São Paulo.
Parisotto atua em vários setores, como o de petroquímica e de
mídia, e aparece como um dos 600
homens mais ricos do mundo, com
uma fortuna estimada em quase
US$ 2,5 bilhões. Na venda do grupo RBS de Santa Catarina, afiliada à
Rede Globo, para um grupo de investidores, ficou com 25% do negócio. Ele é segundo suplente do senador Eduardo Braga, pelo PMDB
do Amazonas.
Os dados sobre violência contra a mulher dizem tudo. Segundo o
Mapa da Violência, elaborado pela Faculdade Latino-Americana de
Ciências Sociais (Flacso), de cada
100 mil mulheres 4,8 são assassinadas, número que coloca o Brasil no
nada honroso 5o lugar do ranking
de países com esse tipo de crime.
O lançamento da pesquisa conta
com o apoio do escritório no Brasil
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da ONU Mulheres, da Organização
Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/
OMS) e da Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres (SPM) do
Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. A gerente sênior do Instituto
Avon, Daniela Grelin, chama a atenção para o fato de que a agressão
física e a sexual não são as únicas
formas de violência praticada contra as mulheres. “Há a violência psicológica, moral e patrimonial, que
são igualmente graves e com consequências terríveis na vida das
mulheres”, assegura.

O caso recente do ator global
José Mayer é sintomático para ilustrar esse tipo de violência moral contra as mulheres. Acusado de assédio
sexual pela figurinista Susllem Tonani, que levou o caso às redes sociais,
o ator teve que reconhecer o delito
e chegou a se retratar: “Mesmo não
tendo tido a intenção de ofender,
agredir ou desrespeitar, admito que
minhas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do
respeito com que devo tratar minhas
colegas”, disse em carta pública, o
que não impediu de ter sido suspenso de atuar por tempo indeterminado pela Globo.

Anualmente, o Instituto Avon
apoia pesquisas relacionadas à violência contra a mulher com o objetivo de educar e conscientizar a sociedade sobre o tema – especialmente
os mais jovens –, com resultados
amplamente utilizados e divulgados
pela imprensa e por entidades ligadas à causa. Em 2015, a pesquisa
sobre A Violência Contra a Mulher
no Ambiente Universitário, feita em
parceria com o Instituto Data Popular, ouviu mais de 1.800 estudantes
de oito universidades do país.
Os dados revelados pela pesquisa são um retrato do ambiente
machista que impera nessas ins-
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Anualmente, o Instituto Avon apoia
pesquisas relacionadas à violência contra
a mulher com o objetivo de educar e
conscientizar a sociedade sobre o tema
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tituições. Das entrevistadas, 67%
disseram ter sofrido algum tipo de
violência no ambiente universitário;
seja sexual, psicológica, moral ou física. Pelo menos 56% disseram ter
sofrido assédio sexual, e 28% afirmaram ter sido vítima de violência
sexual (como estupro), tentativa de
abuso quando sob efeito de álcool,
ou tocadas em partes íntimas sem
consentimento. Já 27% dos homens entrevistados não consideram violência abusar de uma garota alcoolizada. “A cultura machista,
que aprisiona homens e mulheres,
é o principal detonador da violência
contra a mulher, mas a misoginia e
o racismo também são fatores que
acabam resultando nesse tipo de
delito”, diz Daniela Grelin.

Nas ações de combate à violência contra as mulheres, o Instituto Avon atua em quatro frentes
simultâneas. Uma na produção e
divulgação de pesquisas, quantificando e abordando os diferentes
ângulos da violência contra a mulher. Outra é a participação do Instituto, representado por especialistas, em fóruns de discussão sobre
a temática, inclusive com propostas de aperfeiçoamento da legislação. Há uma frente mais permanente de ação, por meio da sua força
de venda, com treinamento das revendedoras para participarem das
campanhas. E por último, mas não
menos importante, é a integração
com os operadores do Direito – delegacias, promotores de justiça, ad-
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A prevenção do
câncer de mama
foi a primeira causa
assumida pelo
Instituto Avon

vogados etc. – para a efetiva implementação da Lei Maria da Penha.
A violência do câncer
de mama
Se a violência contra a mulher
brasileira é preocupante, não são
mais animadores os dados sobre a
incidência de câncer de mama no
Brasil. Trata-se nada menos do que
a doença que mais mata mulheres no mundo. Segundo o Instituto
Nacional de Câncer (INCA), a estimativa é que mais de 57 mil novos
casos sejam descobertos no Brasil
este ano. A realização frequente de
mamografias em mulheres ainda
sem os sinais ou sintomas da doença na mama, ou seja, aparentemen-

te saudáveis, pode reduzir a mortalidade por esse tipo de câncer em
cerca de 30%. Por isso, a recomendação da Sociedade Brasileira de
Mastologia é de que a mamografia seja realizada anualmente por
todas as mulheres a partir dos 40
anos. “Quando o tumor é percebido
apenas na mamografia e não sentido na apalpação das mamas, o seu
crescimento ainda está controlável,
com maior chance de cura”, explica
a mastologista Rita Dardes, consultora médica do Instituto Avon.
A prevenção do câncer de mama foi a primeira causa assumida
pelo Instituto Avon. A campanha,
que é liderada internacionalmente
pela Avon com o nome Avon Breast
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O empoderamento da Avon Brasil
O Brasil, disse recentemente Sheri McCoy, CEO da
Avon, é uma das apostas mundiais da companhia.
Na subsidiária, o recado se refletiu, no último ano, em
reforço no conceito de empoderamento da mulher e da
diversidade explicitado nas campanhas da empresa. Em
2015, o comercial sobre conscientização do câncer de
mama foi estrelado pela transexual Candy Mel, vocalista
da banda Uó. Mais recentemente, no lançamento do
BB Cream, um tipo de hidratante, a empresa passou a
defender que o produto não deveria ser usado apenas
por mulheres, mas também por homens.

companhia caíram ainda mais, com recuo de 7%, para
US$ 5,7 bilhões, com um prejuízo líquido da casa do
bilhão de dólares.

As mudanças têm surtido efeito. As vendas, que
vinham caindo, cresceram 27% no último trimestre
do ano passado; isso a despeito de que, em 2016,
a subsidiária registrasse um recuo de 3% em sua
receita no país. Na média global as vendas da

Em três anos, a Avon espera investir US$ 350 milhões
em negócios, sendo que US$ 150 milhões serão em
mídia e venda, e US$ 200 milhões relacionados à
transformação no modelo de serviços e informação
tecnológica.

Apesar do prejuízo, para Sheri McCoy houve grandes
progressos em 2016, o primeiro ano de execução do
plano de transformação da companhia. O plano inclui
três pilares: investimento em crescimento; redução
de custos em um esforço de continuar a melhorar a
estrutura de custos; e aumentar a resiliência financeira
da companhia.

Comercial de conscientização do câncer de mama estrelado por Candy Mel
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Ações de prevenção
do câncer de mama

15

“Quando o tumor é
percebido apenas na
mamografia e não sentido
na apalpação das mamas,
o seu crescimento ainda
está controlável, com
maior chance de cura”
Rita Dardes, consultora
médica do Instituto Avon

Cancer Crusade, foi lançada em
1993 com o objetivo de salvar a vida de mulheres por meio da multiplicação de informação e projetos que
facilitem o acesso aos exames de
detecção precoce, como a mamografia, e diminuam o tempo para se
chegar ao diagnóstico e tratamento.
No Brasil, o Instituto Avon tem
sido o principal mobilizador da campanha Outubro Rosa, movimento
que nasceu na década de 60 para
estimular a participação da população no controle do câncer de mama.
Em 23 de outubro do ano passado,
em parceria com as revendedoras
da marca, ONGs e entidades que trabalham para o combate do câncer
de mama, a Avon promoveu uma
grande mobilização nacional em
cerca de 30 cidades. Nesses eventos os colaboradores da empresa arrecadam fundos para financiar pesquisas e ações patrocinadas pelo
Instituto Avon.

O Giro pela Vida é outro evento promovido pelo Instituto Avon no
âmbito das campanhas de prevenção do câncer de mama. De 7 a 12
de outubro do ano passado, mais de
94 mil pessoas passaram pelo evento, 4.779 assistiram a sessões de cinema ao ar livre e cerca de 500 mulheres de 40 a 69 anos fizeram mamografias gratuitamente na carreta
do Hospital do Câncer de Barretos
estacionada no Parque Ibirapuera.
Além disso, mais de 20 mil pessoas passearam na tradicional rodagigante iluminada de rosa, que simboliza os altos e baixos que a mulher diagnosticada com câncer de
mama passa durante o tratamento.
Para acessá-la, bastava assistir a um
vídeo de cinco minutos sobre a importância da prevenção do câncer
de mama.
Outra campanha lançada pelo
Instituto Avon para reforçar a importância da detecção precoce do cân-

cer de mama é o “Juntas pra curtir,
juntas pra se cuidar”, que procura estimular as mulheres a conversarem
com suas amigas sobre o câncer de
mama, criando uma rede de engajamento para o combate à doença. A
campanha, que está no ar nas redes
sociais do Instituto Avon, conta com
a participação da apresentadora Sabrina Parlatore, que lutou contra a
doença recentemente.
Os projetos de combate à mortalidade por câncer de mama financiado pelo Instituto Avon já beneficiaram mais de dois milhões de mulheres. Já foram doados 37 mamógrafos e 25 aparelhos de ultrassom que,
juntos, realizaram mais de 2 milhões
de mamografias e 320 mil ultrassonografias, possibilitando a detecção
de mais de 33 mil diagnósticos de
câncer de mama. Desde 2003, o Instituto Avon já investiu R$ 61 milhões
em 133 projetos e ações para o combate ao câncer de mama.
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FGV é eleita um dos 10 maio
A University of Pennsylvania acaba de divulgar o 2016 Global Go To

* 2014
*2013
2012
24º lugar

A Fundação Getulio Vargas subiu qua-

tro posições e está entre os 10 maiores
Think Tanks globais, em 9º lugar. Isso
quer dizer que apenas 8 instituições
em todo o mundo estão na frente da
FGV, quase todas americanas. É a primeira vez que uma instituição brasileira alcança essa colocação.

18º lugar

21º lugar

e para o mercado ﬁnanceiro, também
teve outras posições de destaque.

Para se ter uma ideia, em 2012 a FGV
estava na 24ª posição e, em 2015,
era a 13ª colocada. Isso signiﬁca um
avanço de 15 posições em cinco anos,
sendo que apenas nos últimos 12 meses aconteceu um crescimento de 4
posições.

A FGV foi eleita a mais bem administrada entre todos os Think Tanks do
mundo, um resultado que impressiona, uma vez que o estudo abrange as
maiores e melhores produtoras de conhecimento do mundo inteiro.

Além disso, a instituição, que é referência para acadêmicos, proﬁssionais

A Fundação também manteve sua posição como maior da América Latina
pelo 8º ano consecutivo, superando

Escrevemos o texto assim para você entender o tamanho

FGV - PELA 1ª VEZ ENTRE OS 10
GLOBAIS. A MAIS BEM ADMINISTR
E A 1ª DA AMÉRICA LATINA PELO

res Think Tanks do mundo.

Think Tank Index Report, o ranking global dos Think Tanks.

*

2015
13º lugar

concorrentes renomados entre Think
Tanks mexicanos, argentinos, chilenos, entre outros.
A Fundação Getulio Vargas ainda foi
considerada Top Think Tank em 23
das 52 categorias, incluindo Desenvolvimento Internacional, Políticas
Sociais e Melhor Ideia Nova ou Paradigma Desenvolvido por um Think
Tank, melhorando sua posição em relação ao ano anterior, e em outras categorias, como Think Tanks to Watch
e Think Tanks com Melhor Uso da Internet, manteve sua posição.

*

2016
9º lugar

Sobre o 2016 Global Go To Think Tank
Index Report
O ranking dos Think Tanks globais
existe desde 2006. Quase 7.000 instituições são avaliadas todos os anos,
por sua capacidade de produzir e difundir conhecimento estratégico capaz
de inﬂuenciar transformações sociais,
políticas, econômicas ou cientíﬁcas.
Para realizar a avaliação, o Global Go
To Think Tank Index Report, realizado
pela University of Pennsylvania, convida mais de 2.500 especialistas da
área, entre executivos de Think Tanks,
professores, formuladores de políticas

e jornalistas relacionados ao tema.
O tamanho da avaliação dá uma ideia
do trabalho de excelência realizado
dentro da FGV, que mostrou sua capacidade de produzir conhecimento de
ponta. Assim, a instituição, que já publica índices fundamentais para o Brasil, como o IGP, IPC e IPA, está se tornando cada vez mais referência para
proﬁssionais, mercados e governos não
apenas do país, mas do mundo inteiro.
Para saber sobre o Global Go To
Think Tank Index Report, acesse
gotothinktank.com.
Mais informações sobre a FGV no site
fgv.br.

da nossa evolução no ranking.

MAIORES THINK TANKS
ADA DO MUNDO
8º ANO SEGUIDO.
O que é FGV, é referência.
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Lucinha
Araújo
PRESIDENTE DA
SOCIEDADE VIVA CAZUZA

Raio X

“O Brasil não
tem cultura de
investimento
no social”

Aos 80 anos, Lucinha Araújo já avisou que está preparando sua sucessão na Sociedade Viva Cazuza, ONG que leva o nome do filho, morto pela AIDS em 1990. Se
cumprir sua promessa, a instituição, que idealizou e fundou há mais de duas décadas, contará com um conselho curador e administrativo na gestão. Mas quem conhece Lucinha acha difícil ela se aposentar tão cedo. Passa o dia na instituição. O
mais provável é que, gozando de saúde, continue à frente da instituição que presta
serviços de assistência e prevenção a AIDS, principalmente à população carente.
Em breve depoimento à NÓS, Lucinha abordou temas ligados ao Terceiro Setor.
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“Não acredito que uma pessoa possa ser solidária em
função de lei. Vejo pessoas jogando pela janela de
carros caros lixo na rua. Que respeito essa pessoa tem
por sua cidade, pelo seu semelhante? Cada um tem
que se perguntar qual o seu papel nesse mundo”

Viva Cazuza
“Nesses 26 anos, a Viva Cazuza
mostrou que trabalhando com seriedade é possível desenvolver projetos de qualidade. Hoje temos uma
instituição respeitada, com credibilidade, mas infelizmente vemos a
Aids no Brasil aumentando entre os
jovens. Acho que este é o grande
desafio, a prevenção entre jovens”.

Aids
“A Viva Cazuza nunca foi uma ONG
que tivesse na prevenção sua principal atividade. A prevenção é um
suporte ao nosso trabalho de assistência, e desenvolvemos algumas
atividades em conjunto com o Ministério da Saúde e/ou a Secretaria
Municipal de Saúde da cidade do
Rio de Janeiro. No Brasil não existe
uma cultura de investimento social
vindo da parte de empresas. Uma
das exceções é a L’Oréal, que desenvolve, não só no Brasil, um pro-

jeto de educação e prevenção chamado “Cabeleireiros contra Aids.”

Discriminação
“Todo portador do HIV tem direito ao
sigilo quanto à sua condição de saúde, e a discriminação pela falta de
conhecimento das formas de transmissão diminui, mas o preconceito é
outra coisa, não passa pelo racional.
Até hoje existe preconceito de cor.”

Responsabilidade
social
“Como disse anteriormente, não
existe uma cultura no Brasil de investimento no social, não só de pessoas físicas como de pessoas jurídicas. É muito comum você ver, nos
EUA e em países da Europa, hospitais, escolas, universidades, teatros
e até praças terem o nome dos doadores e financiadores. Aqui isso não
existe. Não acredito que uma pessoa

possa ser solidária em função de lei.
Vejo pessoas jogando lixo na rua pela janela do carro. Que respeito essa pessoa tem por sua cidade, pelo
seu semelhante? Cada um tem que
se perguntar qual o seu papel neste
mundo”.

ONGs
“As ONGs existem para cumprir uma
função social que é falha. Esse é o
princípio e a definição de ONG. Cada um escolhe a área em que deve
atuar. Trabalho com HIV por um trauma. Talvez, se meu filho não tivesse
se contaminado com HIV, eu estivesse trabalhando com outra coisa.
Existe a boa gestão e a má gestão,
só isso. Hoje muitas Organizações
Sociais foram criadas para servir ao
Estado. Isso é outra coisa.”

Solidariedade humana
“Durmo tranquila e fico feliz em saber
que estou fazendo a minha parte.”
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AccorHotels
As cinderelas da Serra
da Canastra

FOTOS
ARQUIVO ACCORHOTELS
JUVENIL NASCIMENTO
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Durante quatro dias,
25 camareiras de vários
estados brasileiros
visitaram a área de
replantio da AccorHotels,
em Capitólio, na Serra da
Canastra.

Um ônibus com 25 camareiras
da Rede AccorHotels partiu de São
Paulo na manhã de 23 de março
passado com destino à Serra da Canastra, em Minas Gerais, para uma
viagem de sonhos. Não, dessa vez
elas não arrumariam quartos, nem
trocariam lençóis e toalhas. Selecionadas por sorteio em várias uni-

dades da rede hoteleira – Fortaleza,
Recife, Florianópolis, Belo Horizonte, Santos, São Paulo e até de Santiago do Chile – elas participaram
do projeto de sustentabilidade global Plant for the Planet, da AccorHotels. Durante quatro dias, numa espécie de tour ecológico, as sortudas conheceram ao vivo e em co-

22

Com o objetivo
de incentivar
os hóspedes a
reutilizarem as
toalhas, o Plant for
the Planet conta
com a ajuda das
camareiras

res o projeto de replantio Accor na
cidade de Capitólio, onde já foram
plantadas 530 mil mudas em áreas
degradadas, o equivalente a 418
campos de futebol. Tudo junto com
passeios incríveis, música ao vivo e
comida boa e farta.
O que as camareiras podem
fazer pela sustentabilidade? Para a
Accor, tudo. Criado em 2009, com o
objetivo de incentivar os hóspedes a
reutilizarem as toalhas durante sua
estadia na rede hoteleira, o Plant for
the Planet, que já plantou 5 milhões
de árvores em 25 países, conta com
a providencial ajuda das camareiras.

São elas, afinal, as responsáveis pela
arrumação dos quartos e, como arrumam as toalhas, podem incentivar
ou não os hóspedes a sua reutilização. Parece elementar, mas, considerando o total de 4.100 unidades,
entre hotéis, resorts e residências espalhadas em 95 países, onde a Accor opera, resulta numa grande economia de água, energia e sabão, entre outros itens.
O programa destina 50% da
economia com a toalha reutilizada
para o plantio em áreas degradadas,
e o restante para ações de comunicação do programa. A Accor econo-
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miza, claro, e a natureza agradece.
“Identificar que o hóspede quer reutilizar as toalhas é tarefa das camareiras”, explica Antonietta Varlese, vice
-presidente de Comunicação e Responsabilidade Social da AccorHotels
para a América do Sul. “O objetivo da
viagem é ressaltar a importância das
atividades desses colaboradores para o sucesso do programa e mostrar a
eles o resultado na prática.”
As camareiras mostram-se colaborativas, sabem do seu papel no
programa. O ônibus da alegria que
levou as camareiras é quase um mini-hotel, com ar refrigerado, tevê,
lanche a bordo, guia, entre outros
mimos. Fez sua primeira parada em
Pirassununga, ainda em São Paulo,
num desses restaurantes de beira
de estrada. As camareiras se alimentaram, tiraram fotos do lago de carpas e compraram souvenirs. Estavam exultantes, e muito mais ainda
estaria por vir.
O grupo desembarcou em Capitólio à tardinha, quando o sol se
escondia entre as montanhas da Canastra. Apesar do lusco-fusco, dava
para ver o esplendor da natureza
local. Cercada por montanhas, cânions, cachoeiras, grutas e águas esverdeadas em meio a um verde sem
fim, a Canastra é uma espécie de paraíso perdido.
Na chegada, as camareiras foram acomodadas no Engenho da
Serra, um amplo e confortável hotel
de lazer, com direito a piscina aquecida, sauna e boa comida. Começava ali o sonho de Cinderela. Nos
quartos do hotel, acomodadas em
duplas, durante quatro dias, ao invés
de servir, seriam servidas. De camareiras viraram hóspedes.

“O objetivo da viagem é
ressaltar a importância das
atividades desses colaboradores
para o sucesso do programa
Plant for the Planet e mostrar a
eles o resultado na prática”
Antonietta Varlese, vice-presidente
de Comunicação e Responsabilidade Social
da AccorHotels para a América do Sul

No jantar de boas-vindas, as
camareiras assistiram a uma apresentação breve sobre o programa
Plant for the Planet da Accor e leram
num telão a visão que a rede hoteleira quer passar a todos os seus colaboradores: “Impulsionar a mudança

para uma hospitalidade positiva, onde quer que estejamos”. Traduzindo,
mudança significa engajar as camareiras – e todos seus colaboradores,
inclusive os hóspedes – na cruzada
corporativa contra o desperdício
de água, alimentos, resíduos e tudo
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que, na rotina dos hotéis, impacte o
ambiente. Isso inclui, por exemplo,
a destinação correta do lixo, a economia de energia, o aproveitamento dos alimentos e a prioridade aos
produtos locais na compra dos insumos. Em toda a rede a meta é reduzir
o desperdício em 30%.
No dia seguinte, na visita ao viveiro de mudas da ONG Nordesta,
parceira da Accor, as camareiras tiveram uma aula breve de sustentabilidade. No viveiro, uma área de 2
hectares dedicada exclusivamente ao cultivo de sementes e mudas,
o engenheiro ambiental Clayton
Majela Silva deu lições básicas de
consciência ambiental. As camareiras aprenderam como cultivar uma
horta e conheceram algumas das
200 espécies do banco de sementes do viveiro, a maioria nativa, como
olho-de-pavão vermelho, ipê-verde,
jatobá, mogno, saraguagi, caroba,
peroba-rosa. Coletadas nas fazendas localizadas em mais de 20 mu-

A ideia é engajar
as camareiras
contra o
desperdício de
água, alimentos,
resíduos e tudo o
que, na rotina dos
hotéis, impacte o
ambiente

nicípios vizinhos, as sementes são
preparadas para o cultivo das mudas até serem plantadas em regiões
degradadas. Algumas das espécies
são replantadas em logradouros públicos e outras comercializadas junto a entidades privadas.
No fim da visita ao viveiro, as
camareiras ganharam, cada uma,

um kit de plantio da rosa-do-deserto, uma flor vermelha e exuberante, importada da Tailândia, que se
adapta com facilidade ao ambiente local. “É um aprendizado incrível,
que vou levar para o resto da minha
vida!”, animava-se Cláudia Marcia
de Barros, lotada na unidade Ibis,
de Florianópolis.
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Na sequência, o grupo foi conhecer a área de plantio, a conexão
final em que as toalhas reutilizadas
transformam-se em árvores. O local
visitado, a Fazenda Boca da Mata,
uma área de 50 hectares localizada
próxima à nascente do Rio São Francisco, pertence a Antonio Francisco
da Silva. Lá, onde ele cria 50 cabe-

ças de gado e cultiva uma pequena
lavoura de milho, a chuva escassa
tem prejudicado o seu negócio.
Devastada pelo uso indevido do solo e pela pecuária irregular, a nascente do local, que jorrava água em abundância, há alguns
anos vem dando sinais de exaustão. Com o desaparecimento de

mata ciliar, aliado a escassez de
chuvas, as margens do rio já não retêm umidade, forçando com isso o
assoreamento do rio e a estiagem
num ciclo de devastação prolongado. “Aqui eram seis meses de chuva e seis meses de seca, mas agora
há mais seca e quase não chove”,
queixa-se o agricultor.
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Som ao vivo e baile de máscaras
para as camareiras da Accor
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Vai demorar um pouco para a
água voltar. O processo de recuperação da mata ribeirinha, que retém
a umidade nas margens do rio, é longo. A ação da Nordesta, concentrada na região do Alto São Francisco,
no Médio Rio Grande e no Araguari, começou em 2009 com o plantio
de 3.200 mudas de árvores nativas
no município de Nova Bonita. Hoje,
com o apoio da AccorHotels e outros oito hotéis, já foram plantadas

530.000 mudas nessa área. A ONG
calcula em cerca de 880 mil o número de pessoas direta e indiretamente
atingidas na região pelo projeto.
Apesar de benéfica, a ação da
Nordesta nas áreas devastadas enfrenta a resistência dos agricultores, especialmente dos pequenos
proprietários. Muitos associavam
a movimentação dos ambientalistas a invasões. Nos últimos cinco
anos, porém, graças ao trabalho de

conscientização junto aos proprietários, o replantio tem a anuência
dos donos das fazendas. Os que
aderem ao programa assinam um
documento comprometendo-se a
preservar a área recuperada. “Com
a degradação das nascentes das
quais dependem, os agricultores
ficam mais sensíveis em abrir suas
fazendas para o trabalho de recuperação dos biomas”, explica o engenheiro Majela Silva.

Toda a sustentabilidade será recompensada
No grupo Accor qualquer ação sustentável
é bem-vinda e, quando replicada em toda a
rede da Accor, os ganhos são exponenciais. As
funcionárias Susane Zapelão e Vivian Prestes, que
trabalham com marketing digital da rede hoteleira,
desenvolveram um programa de redução de
carbono para compensar o impacto causado pelos
milhões de acessos de canais digitais.
As duas estão trabalhando com os parâmetros do
Pur Projet, uma ONG parceira mundial da Accor,
que estabelece o plantio de três árvores para cada
tonelada de carbono emitido. Outras medidas
indicam o dobro de árvores.
O trabalho partiu de uma pesquisa para mensurar
o número de links e páginas acessadas na internet
na rede inteira e, então, calcular o número de
árvores a serem plantadas para compensar esse
impacto.
Os resultados dessa análise, primeiramente com
base no ano 2015, indicaram que será necessário
plantar 124 árvores. “Mas vamos dobrar a pegada
ecológica e dobrar o plantio”, esclareceu Susane.
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Capitólio e a Canastra
Encravada na Serra da Canastra, Capitólio, com 9
mil habitantes, é a típica cidade do interior mineiro,
com vida calma, boa comida, gente simples e
hospitaleira.
No início da década de 60, quando se iniciou
no local a construção da usina hidrelétrica de
Furnas, para evitar que a região fosse inundada,
o Rio Piruhim, afluente do Rio Grande, teve sua
bacia transposta para a Bacia do São Francisco.
Capitólio, então, ganhou um dos maiores lagos
artificiais do mundo. Suas águas verde-esmeralda,
que se espalham por 34 municípios em 1.440
km², proporcionam passeios paradisíacos de
escuna, chalana, lancha e catamarã que passam
por cânions de 20 metros de altura, cachoeiras e
piscinas naturais.
Capitólio é um dos seis municípios mineiros que
têm no seu entorno a geografia privilegiada da

Serra da Canastra, uma área de 200 hectares de
pura beleza preservada. A Serra abriga o Parque
Nacional da Serra da Canastra, onde se encontra
a nascente histórica do Rio São Francisco, no
município de São Roque de Minas.
Com centenas de nascentes e vegetação
exuberante de transição entre a “borda da Mata
Atlântica” e o “início do Cerrado”, o Parque abriga
inúmeras espécies da fauna e da flora do Cerrado,
como o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, o
veado-campeiro, diversos gaviões e espécies
ameaçadas de extinção como o pato-mergulhão e
o tatu-canastra.
A cachoeira Casca d’Anta com aproximadamente
186 metros de altura é um dos principais atrativos
do Parque, saindo de um corte natural da Serra,
a 144 metros do topo; ou seja, a altura da Serra
chega a 330 metros.
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O projeto de sustentabilidade da Accor e todas as mensagens
em prol da preservação do ambiente sensibilizaram as camareiras, que
demonstravam curiosidade e a todo
momento faziam perguntas aos especialistas. Mas as atividades de lazer incluídas no programa, que foi
cuidadosamente preparado pela
organização do evento, causaram
grande encantamento. No passeio
de barco no lago de Furnas, o “Mar
de Minas”, como é chamado, as camareiras deslumbraram-se com o visual. Depois mergulharam no lago,
banharam-se nas inúmeras cachoeiras ao longo do percurso, tiraram
muitas fotos e selfies. Muitas, como
Andreia Conceição de Santana Barbosa, 36 anos, nunca tinham visto
uma cachoeira ao vivo. “Estou impactada com tanta beleza! Este lugar é uma dádiva divina!”, exclamou.
Casada, três filhos, Andreia trabalha
há cinco anos na unidade do Ibis
Santos Gonzaga, em Santos.
O ônibus deixou Capitólio no
quarto dia, num domingo, e as cinderelas se tornavam camareiras de
novo. Elas voltaram para seus hotéis impregnadas de consciência
ambiental e valorizadas pela importância do trabalho que exercem. Presenciaram como as toalhas reutilizadas viram árvores, nascentes, flora
e fauna recuperadas. O sonho não
acabou.
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Aprendendo no ônibus,
na praia e até em escolas

EDUCA

pró-bono

Trabalho em grupo
O interior de um ônibus, a areia da praia e mesmo um banco escolar são
espaços de aprendizado para as atividades do Plataforma Educativa
Repsol Sinopec, programa itinerante que leva conhecimento, qualificação
e aperfeiçoamento profissional às comunidades costeiras. Em maio, o
programa estará desembarcando na cidade de Cananeia, no litoral sul de São
Paulo, para promover atividades voltadas para pesca, educação ambiental,
saúde e segurança. Realizado em parceria com o Instituto Costa Brasilis e o
Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo (IOUSP), o programa
existe desde 2009 e já esteve em 18 cidades do litoral dos estados do Espírito
Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, envolvendo mais de 12 mil pessoas.
A programação inclui o curso de Pescador Profissional (POP), ministrado
pela Marinha do Brasil. Nas ações para estudantes, como o Tarô Ambiental,
são mostrados, de forma lúdica, conceitos de preservação do meio
ambiente. O EnTenda o Lixo, por sua vez, ensina como dar destinação aos
resíduos marinhos. As atividades são realizadas em parceria com o Instituto
Costa Brasilis e com o Instituto de Oceanografia da Universidade de São
Paulo (IOUSP). O programa inclui ainda aulas teóricas e práticas sobre
Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) e Saneamento Ecológico
e Tecnologias Ambientais Alternativas ministradas pela equipe da RAIZ
Assessoria Socioambiental.

Aumentou o número de parcerias entre
Organizações da Sociedade Civil (OSCs)
e escolas públicas a serem contempladas
no Prêmio Itaú-Unicef, que chega a
sua 12a edição com o mote “Educação
Integral: Parcerias em Construção”. Pelas
novas regras, além dos vencedores
nacionais e regionais, as 96 finalistas
receberão prêmio em dinheiro.
O objetivo do programa é reconhecer e
estimular as boas parcerias entre as OSCs
e escolas públicas no desenvolvimento
de ações de aprendizagem para crianças
e adolescentes. Ao se inscrever, a OSC
indica a escola com a qual trabalha
e as atividades socioeducativas que
desenvolvem conjuntamente. As
parcerias são avaliadas por agentes
públicos das áreas de Educação
e Assistência Social e a premiação
contempla tanto a OSC quanto a escola
pública.
A premiação final está prevista para
dezembro, em São Paulo. Desde 1995,
o prêmio já recebeu cerca de 16 mil
inscrições, premiando iniciativas em
1.752 cidades. As inscrições podem
ser realizadas até o dia 17 de maio no
site premioitauunicef.org.br, onde está
publicado também o regulamento.
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Terapia canina
Em meio a latidos e muitas lambias, a visita dos
cães da empresa Liga DogHero – plataforma
de hospedagem domiciliar para cachorros
– trouxe alegria e carinho para os internos
do Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre.
Treinados, dóceis e serelepes, os cães, aos
quais se atribuem poderes terapêuticos,
animaram até os idosos mais enfermos.

Os Expedicionários da Saúde
Os médicos da ONG Expedicionários da Saúde
que, entre 19 de março e 1o de abril, deste
ano, visitaram as comunidades Yauaretê e PariCachoeira, povoados do município de São
Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas,
realizaram 364 cirurgias, 2.963 consultas e
5.455 exames e procedimentos.
Nestas localidades, onde o atendimento à
saúde é precário, a ONG, com o apoio da Pfizer,
além de cirurgias de pequeno e médio porte,
faz atendimentos nas áreas de oftalmologia,
clínica geral, pediatria, ortopedia, ginecologia
e odontologia. A equipe monta um verdadeiro
hospital móvel e organiza toda a estrutura para
receber os indígenas.

Por meio do projeto “Operando na Amazônia”,
os profissionais que atuam em hospitais,
clínicas e os funcionários da farmacêutica
deixam seus postos de trabalho para se dedicar
como voluntários no meio da selva amazônica.

SAÚDE

Garantem os dirigentes do DogHero que
a “super lambida” de Mel, da raça Cocker,
em contato com a pele, transmite amor e
sentimento de pertencimento. Pipa, um
labrador, com seu “rabinho supersônico”
criaria um campo de força ao redor das
pessoas, afastando o tédio e restabelecendo
a energia positiva do ambiente. O maltês
Buda com o toque da sua “patinha atômica”
teria o poder de acalmar os mais estressados.
O vira-lata Jingles, com o seu “olhar Biônico”,
seria capaz, em poucos segundos, de
irradiar estabilidade emocional. Não foram
comprovados os poderes dos cães, mas os
velhinhos adoraram a visita.
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Um dia para
a criança
O presidente e CEO da Bunge Brasil,
Raul Padilla, apresentou, no início
de abril, durante o Global Child
Forum, em São Paulo, trabalho
sobre Proteção Integral à Criança e
ao Adolescente, uma das frentes do
programa Comunidade Integrada,
desenvolvido pela Fundação Bunge
no estado do Pará.
O Comunidade Integrada é o
programa de desenvolvimento
territorial sustentável da Fundação
Bunge, implementado desde
2014 nos municípios de Barcarena
e Itaituba, no Pará. Entre suas
frentes de trabalho está a Proteção
integral à criança e ao adolescente,
com ações de sensibilização e
conscientização de caminhoneiros
e empresas de transporte que
atuam na região.
O Global Child Forum, realizado
desde 2009 pela família real sueca
em parceria com a Unicef e a
Childhood Brasil, contou com a
presença de líderes e influenciadores
de empresas, governos, sociedade
civil e universidades, que
promoveram um dia de diálogo,
conhecimento e ação com relação
aos direitos da criança.

Empreendedores
mirins
O Miniempresa, carro-chefe dos
programas da Junior Achievement
– fundação mantida pela iniciativa
privada, cujo objetivo é despertar
o empreendedorismo nos jovens –
está sendo levado a cerca de 500
estudantes do ensino médio de 19
escolas públicas e privadas de Porto
Alegre e de Eldorado do Sul, no interior gaúcho. Durante mais de um mês, em
jornadas semanais de três horas e meia, meninos e meninas, entre 15 a 18
anos, aprenderão processos de montagem e operação de uma empresa.
Acompanhados por voluntários da Junior Achievement, os jovens, irão
conhecer o método Aprender-Fazendo, criado por profissionais de Harvard
e disseminado por todo o Brasil. Os alunos darão os primeiros passos
para conhecer o que é uma pesquisa de mercado, como captar recursos,
desenvolver um organograma e participar de uma reunião de diretoria.
Eles também serão familiarizados com formulários de controle, ações,
investimentos, impostos e acionistas. O curso culminará com a fabricação,
pelos jovens, de seus próprios produtos, que serão apresentados e
comercializados na Feira de Miniempresas, no Shopping Iguatemi, na capital
gaúcha, nos dias 27 e 28 de maio.

Hotelaria
solidária
A Escola Carvalho Hosken
de Hotelaria está recrutando
jovens de 18 a 24 anos, com
ensino médio completo ou
cursando o último ano, para
o curso gratuito de hotelaria,
com vagas abertas também para pessoas com deficiência física ou auditiva. A
escola oferece especialização em hotelaria com aulas práticas ministradas pelo
Senac RJ e Hilton Barra. Os alunos inscritos receberão auxílio vale transporte,
material didático, uniforme e o certificado de qualificação ao final do curso.
Inaugurada no final de 2015 com foco na mão de obra para as olimpíadas
de 2016, a escola já formou 76 alunos. Atualmente, 12 estudantes da Escola
Carvalho Hosken de Hotelaria atuam como profissionais no hotel cinco estrelas
da rede Hilton. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição no Banco
de Jovens do site do RioSolidário (www.riosolidario.org).

36
entrevista

37

A felicidade
não se compra

Entrevista com
Hélio Mattar,
presidente do
Instituto Akatu

FOTOS
ARQUIVO Instituto Akatu
paulo uras

O diretor-presidente do Instituto Akatu, Hélio Mattar, possui uma
missão inglória. Numa sociedade movida pelo delírio consumista, ele tem sido um pregador incansável do consumo consciente,
uma espécie de nova ordem econômica sustentável. “As pessoas
acham que serão felizes por meio do consumo, mas o que encontram na verdade é o consumo de si próprios, da perda pessoal, no
sentido de que se tornam o que compram ou usam”, diz, Mattar,
que foi secretário no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e é membro de conselhos e comitês na Osesp, no
Grupo Pão de Açúcar, na Unilever e na Dow Chemical. Em sua pregação à frente do Akatu, ONG que ele ajudou a fundar em 2001,
Mattar procura convencer as empresas, sempre orientadas para a
maximização do lucro, que invistam em novos produtos e serviços
mais duráveis. Já aos consumidores compulsivos, ele diz que adquiram somente o necessário. O argumento seminal de Mattar para
os dois públicos é que, com o esgotamento dos recursos naturais, a
sobrevivência humana está em risco. Aqui e agora.
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NÓS: Em que o consumo consciente pode melhorar a vida das
pessoas?
Hélio Mattar: O consumo consciente é um dos pilares para que se possa trabalhar a sustentabilidade ambiental, econômica e individual na
sociedade. Desde a Conferência do
Rio, em 1992, se acreditava que a
tecnologia, por si só, poderia ser uma
solução para a questão da sustentabilidade, especialmente do ponto de
vista ambiental. O que foi ficando claro, ao longo dos anos, é que apenas
a tecnologia não será suficiente para atender essa demanda, considerando-se as características do atual
modelo econômico. Tome o crescimento do consumo em mercados
emergentes como China e Índia e já
estaremos falando em apenas duas
décadas em pelo menos dobrar a
necessidade de recursos naturais, o
que equivaleria a uma demanda de
quatro ou cinco planetas.

Onde o consumidor entra nisso?
HM: Outro pilar importante da sustentabilidade, além da tecnologia,
das políticas públicas, de mudanças
radicais em produtos e serviços, é
a conscientização do próprio consumidor. Isso no sentido de ele se
perceber poderoso na relação de
consumo, entendido como o descarte de produtos e serviços, gerando impactos mais positivos do que
aqueles que vêm sendo produzidos
ao longo dos últimos 100 anos. Isso
é o que entendemos por consumo
consciente, aquele que produz menos impactos negativos e mais impactos positivos. E para fazer isso, é
fundamental que o consumidor perceba que tem esse poder sobre os
hábitos de consumo.
Como o Akatu atua para disseminar esse conceito?
HM: O Akatu desenvolveu uma metodologia pedagógica para trabalhar

junto ao consumidor uma mudança
de comportamento em duas grandes frentes, uma educacional, com
escolas, empresas e comunidades,
e outra na comunicação por meio de
publicidade e ações nas mídias convencionais e redes sociais. As ações
procuram, num primeiro passo, sensibilizar as pessoas para a importância do consumo como instrumento
transformador positivo da sociedade; e, num segundo movimento, mobilizá-las para que usem o seu poder
transformador para a mudança positiva dos hábitos de consumo.
Qual a estrutura que o Akatu dispõe para essas ações?
HM: Temos 25 pessoas diretamente
envolvidas nesse trabalho, em que
o centro é o desenvolvimento de
conteúdos por meio de jogos, dinâmicas, formas de disseminar esses
conteúdos. A partir daí fazemos projetos específicos em parceria com
escolas, comunidades e empresas.
Como são estabelecidas essas
parcerias?
HM: Nossos apoiadores são, de um
lado, empresas que abraçam a causa e financiam nossas ações de comunicação e nossa estrutura básica
de produção de projetos e captação
de recursos. De outro lado temos os
que apoiam nossos projetos, que
são institucionais ou de nossa própria autoria, como pesquisas junto
ao consumidor, ou mesmo desenvolvidos com as próprias empresas.
Neste último caso procuramos sensibilizar os funcionários da empresa
sobre o consumo consciente, muitas vezes criando um grupo interno
de multiplicadores para que esse
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“Ajudamos a empresa a
desenvolver um caminho
de produtos que enfatiza
a visão e a disseminação
dos conceitos e práticas
de sustentabilidade junto
aos seus consumidores”
Hélio Mattar, presidente
do Instituto Akatu

conceito passe a fazer parte do dia
a dia dos demais membros da organização. Atuamos com as lideranças
da empresa, mostrando as características do novo consumidor brasileiro e como ele está mudando suas
expectativas em relação à empresa como agente social e ambiental.
Ajudamos a empresa a desenvolver
um caminho de produtos que, ao
longo do tempo, enfatiza a visão de
sustentabilidade. Também atuamos,
nessas empresas, com a disseminação dos conceitos e práticas de sustentabilidade com relação a seus
consumidores. Isso transfere às empresas uma responsabilidade que é
proporcional ao poder que elas exercem na sociedade e, por outro lado,
oferece uma oportunidade para que
a empresa, ao praticar a sustentabilidade, possa estabelecer uma relação diferenciada com o consumidor, cuja identidade está fortemente relacionada a esses aspectos de
proteção ambiental e social.

Como é mensurado o trabalho de
conscientização do Akatu junto
aos seus públicos?
HM: Em 2003, dois anos depois de
o Akatu ser fundado, nós criamos
um sistema que chamamos de teste de consumo consciente. Este teste foi desenvolvido a partir de um
conjunto muito grande de comportamento e de valores dos consumidores. Identificamos que os valores
não dividem os consumidores. Assim, se perguntarmos aos consumidores brasileiros se eles valorizam
a questão ambiental, mais de 90%
vão dizer que sim. Já quanto ao
comportamento o quadro é outro.
Neste quesito os testes permitem
identificar o consumidor em quatro
níveis de consciência de consumo:
os conscientes, os engajados, os iniciantes e os indiferentes. A grande
diferença é que, enquanto os mais
conscientes, pertencentes aos dois
primeiros grupos, estão dispostos a
comportamentos de consumo cujos

resultados são de longo prazo e coletivo, os menos conscientes estão
dispostos a comportamentos com
resultados de curto prazo e individuais. O mais consciente, por exemplo,
está disposto a fazer a separação
dos seus resíduos para coleta seletiva, comprar produtos orgânicos e a
compartilhar com amigos e familiares o que ele conhece sobre ações
de responsabilidade socioambiental. São ações que exigem do consumidor um comportamento solidário em relação à sociedade e com o
meio ambiente. Este comportamento não faz parte dos outros dois grupos. Essa medição, hoje, nos mostra que aproximadamente 27% dos
consumidores brasileiros estão na
faixa dos dois primeiros grupos, o
consciente e o engajado, enquanto
que 73% fazem parte das outras duas faixas mais baixas de consciência
no consumo, os iniciantes e os indiferentes. Nós usamos esse teste de
consumo na forma de 55 indicado-
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“Se consome cerca de
400 quilos de recursos
naturais para produzir um
celular que pesa pouco
mais de 150 gramas. Isso
é desastroso do ponto de
vista ambiental”
Hélio Mattar, presidente
do Instituto Akatu

res aplicados em projetos em empresas ou comunidades para, inclusive, identificar eventuais mudanças no consumo, antes e depois da
intervenção do Akatu. Além disso,
trabalhamos com indicadores objetivos para determinados projetos;
por exemplo, de energia ou reaproveitamento de resíduos, procurando
identificar mudanças de comportamento e seus resultados positivos.
O consumo consciente é compatível com as linhas de produção atuais em que a renovação
tecnológica impõe versões mais
atualizadas de produtos?
HM: A mudança de hábitos é para
mudar esse padrão. Eu tenho um televisor com quase 20 anos de uso e
deixou de funcionar. A assistência
técnica me disse que não valia a pena consertar porque custaria o preço de um novo. Mesmo assim, paguei o preço porque acredito num
tipo de sociedade que será mais

sustentável com o reaproveitamento dos recursos.
Mas a compra de um bem durável não gera mais emprego e injeta mais recursos na economia?
HM: O conserto de uma tevê ou
celular, por exemplo, mesmo custando quase o preço de um produto novo gerará mais emprego. Isso
porque, no processo industrial moderno, esses equipamentos são fabricados com pouca introdução de
mão de obra. Já o conserto terá que
passar por um processo que inclui
transporte, controle, troca da peça
e envolve uma cadeia de serviços e
mão de obra. Isso não significa que
o consumidor seja obrigado a ficar
com um produto obsoleto, mas será
estimulado ao consumo consciente. Ora, os ganhos de qualidade e
a funcionalidade oferecida por um
novo produto não são muitas vezes
perceptíveis para o consumidor. É o
que fazem hoje as operadoras de te-

lefonia, oferecendo a toda hora novos celulares, com uma infinidade
de funções para manter a fidelidade
do cliente. Soube que se consome
cerca de 400 quilos de recursos naturais, entre energia, água etc. para
produzir um celular que pesa pouco
mais de 150 gramas, com uma funcionalidade que rigorosamente não
muda quase nada. Isso é desastroso
do ponto de vista ambiental.
O que as pessoas buscam no consumo? Satisfazer necessidades?
HM: As pessoas acham que serão
felizes por meio do consumo, mas o
que encontram na verdade é o consumo de si próprios, da perda pessoal, no sentido de que se tornam o que
compram ou usam. Mas não haveria
nada demais se o que elas compram
ou usam fosse pautado por critérios
socioambientais, com um consumo
voltado para a coletividade, o meio
ambiente. A questão é que, desde o
início da sociedade de consumo, o
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grande esforço das empresas sempre foi migrar de uma sociedade de
necessidades para uma sociedade
de desejos. Os desejos são estabelecidos basicamente pela publicidade
e, por isso, por fatores que passam
não só pelo racional, mas pelo emocional e o inconsciente e alia o desejo traduzido em consumo a uma
forma de reconhecimento e aceitação social. Esta sociedade chegou
a um alto grau de insustentabilidade
social e ambiental e caminhou também para a insustentabilidade econômica e individual. É uma forçada
de barra para o consumidor adquirir
o que ele não precisa, com o dinheiro que ele não tem e para impressionar quem ele não gosta. Isso o leva a

uma tensão de consumo permanente. Nessa dinâmica, o consumidor
compra um bem que logo será substituído por outro mais aprimorado e
assim sucessivamente.
Qual o prejuízo causado pelo
consumo desenfreado?
HM: Hoje há uma enorme concentração do consumo. Aproximadamente 20% da humanidade é responsável por 80% de tudo o que é
consumido no planeta. Na atual situação já estamos gastando 60% a
mais de recursos naturais do que o
planeta é capaz de regenerar. Some-se que estamos acabando com
a água potável, com o ar respirável,
com a terra agriculturável e com a

capacidade de absorção de resíduos. Na verdade estamos inviabilizando a casa dos humanos pela forma
de consumo não sustentável.
O futuro está comprometido?
HM: Ou a gente consegue fazer uma
mudança muito rápida nesta demanda de recursos naturais, especialmente água e energia, que são regeneráveis, mas também em relação a
outros recursos naturais finitos, como
o minério, ou o planeta vai dar o seu
jeito. As pessoas dizem: é preciso salvar o planeta. Eu digo que estou menos preocupado com o planeta em
si, uma vez que, se a raça humana
desaparecer, o planeta irá muito bem
obrigado. Por isso é fundamental que
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nos preocupemos com as condições
da nossa interação com o planeta para que as condições de vida possa se
manter num ciclo equilibrado dentro
dos ecossistemas, para que o ser humano continue existindo.
Como lincar o consumo consciente com justiça social?
HM: Esta é a pergunta que não vem
sendo respondida, que é como tratar a sustentabilidade social. Quando se olha para os objetivos do desenvolvimento sustentável aprovados pela Organização das Nações
Unidas – ONU, em setembro do ano
passado, a gente vê que vários dos
17 objetivos e das 179 metas têm a
ver com questões sociais críticas, e
não ambientais. E o que ocorre nos

países onde há crescimento é que
ele ocorre com baixo nível de emprego. A perspectiva é de uma quarta revolução industrial com forte robotização e inteligência artificial,
que irão substituir funções não apenas repetitivas manuais, mas também intelectuais. Por isso precisamos atuar para que a sustentabilidade social possa se estabelecer em
cima de novos parâmetros que não
estão sendo discutidos.
Quais são estes parâmetros?
HM: O primeiro deles é que as empresas vêm falando em geração de
valor compartilhado; no entanto,
falta compartilhar de forma justa a
riqueza gerada. Ora, valor compartilhado não é uma novidade, as em-

presas sempre fizeram isso com relação a seus stakeholders. Novidade
seria compartilhar de maneira justa.
Outra condição é que houvesse redução significativa na carga de atividade dos trabalhadores, o que não
ocorre desde 1890, quando houve
regulamentação da carga horária
de trabalho, estipulada então em algo como 40 horas semanais. Hoje,
127 anos depois, mesmo tendo havido o maior desenvolvimento científico-tecnológico da história da humanidade, um aumento expressivo
do número de empregados – principalmente depois da entrada da
mulher no mercado de trabalho – e
o aumento da produtividade, deveríamos ter uma redução proporcional na atividade laboral. A redução
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da carga horária dos trabalhadores é
uma condição sine qua non para se
gerar mais empregos e se melhorar a
sustentabilidade social. Uma terceira
condição para isso é se reestruturar
a utilização do tempo ao longo da vida, distribuindo esse tempo entre o
dedicado ao trabalho e àqueles elementos que desenvolvem a humanidade das pessoas, como a educação, o lazer criativo e a espiritualidade. Uma inversão na equação atual
do tempo em que a pessoa passa 20
anos estudando, depois 40 anos trabalhando para então se aposentar
sem saber o que fazer. Até porque
os sistemas de aposentadoria estão
quebrando. Não haverá como pagar
a aposentadoria de todas as pessoas que agora estão vivendo mais,
uma vez que o número de pessoas
que estão entrando no mercado de
trabalho e que sustentam o sistema
previdenciário só vem caindo. Pior
no caso brasileiro, em que o bônus
demográfico acabou. Daqui para
frente menos gente sustentará mais
gente. Essa redistribuição do tempo contemplando sobremaneira as
coisas humanas que têm a ver com
os afetos, com as artes, com o lazer
e menos com fatores objetivos, como o trabalho, terá que ser feita para construirmos um mundo melhor
de se viver. O quarto fator é sairmos
de uma sociedade do excesso para uma sociedade do suficiente. E o
que é o suficiente será decidido por
cada um pelo seu estilo de vida e forma de ser e não pelo efeito da propaganda de massa. Serão necessárias
mudanças profundas de valores, de
estilo de vida e que se não ocorrerem não vamos resolver o problema
de sustentabilidade social.

O consumo consciente não é
uma contradição quanto ao objetivo das empresas que é maximizar o lucro?
HM: O consumo consciente só seria uma contradição com o desejo
de lucro caso os consumidores não
tivessem nenhuma demanda sobre
as questões socioambientais na sua
relação com as empresas. Isso fica
claramente demonstrado em nossas
pesquisas. Elas indicam que 53% dos
consumidores acham que as empresas devem atuar ativamente pelo desenvolvimento da sociedade, indo
muito além do que é exigido pela lei
em termos socioambientais. Ou seja, o consumidor está olhando atentamente para a empresa como um
agente social e ambiental e diz clara-

mente que levará em consideração
os impactos sociais e ambientais das
empresas para fazer suas escolhas de
consumo, o que o levará a escolher
determinada empresa em relação à
outra. Isso é perfeitamente comprovável no caso de algumas empresas
socioambientalmente responsáveis
como Natura ou a Native, para ficar
em alguns exemplos. São empresas
que desde a sua fundação tiveram a
preocupação no cuidado com o ambiente, com a sociedade. Ao longo
do tempo, mantiveram uma postura
consistente nesse sentido, ganharam
a reputação de empresa mais sustentável e o reconhecimento do consumidor. Mesmo tendo produtos mais
caros em relação a seus concorrentes e em situação de mercado adverso, essas empresas continuam a crescer. Portanto, não há contradição em
consumo consciente e lucratividade,
a não ser no caso de empresas anacrônicas, que querem sugar dos seus
ativos a maior lucratividade possível,
mas não estão construindo a sustentabilidade, o seu futuro.
O consumo consciente não impõe
uma nova ordem econômica?
HM: O capitalismo está dando sinais
de mudança. Será um processo lento, naturalmente, e vai depender da
tomada de consciência do consumidor, que dirá cada vez com mais
contundência o que prefere consumir. E não apenas levando em conta preço, qualidade e características
do produto, como era há 20 anos,
mas passando a considerar como
atributos os cuidados que são tomados pelas empresas em relação
à comunidade, funcionários, fornecedores etc., que são devidamente
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“Estamos entrando numa
nova era do capitalismo,
em que a antiga
preocupação central com
a qualidade e preço do
produto vai dando lugar
à preocupação com a
qualidade das relações
das empresas com a
sociedade”
Hélio Mattar, presidente
do Instituto Akatu

apropriados pela reputação da marca. Ou seja, estamos entrando numa
nova era do capitalismo, em que a
antiga preocupação central com a
qualidade e preço do produto vai
dando lugar à preocupação com a
qualidade das relações das empresas com a sociedade. E o teste mais
ácido nesse sentido é da qualidade
da relação com o fornecedor. Muitas
empresas acham que estão agindo
em padrões de sustentabilidade e,
do dia para a noite, dizem aos seus
fornecedores que irão reduzir os
preços de suas encomendas ou aumentam o prazo de pagamento das
faturas. Evidentemente isso não é
uma atitude sustentável, é mais uma
desconsideração, uma proposta de
ruptura com o fornecedor, inibindo
da mesma forma as suas ações sustentáveis da cadeia de valor.
Qual o papel do Estado na economia nesse ambiente? Um agente
regulador?

HM: Bem, se estivermos tratando
de efetiva sustentabilidade, o papel
da política pública é essencial. Cabe ao Estado estabelecer regras válidas para todos, sem condições diferenciadas que impactem a competitividade dessa ou daquela empresa. Nesse sentido, são bem-vindas as políticas públicas mais sustentáveis e de desincentivo a ações
contrárias a isso. É natural que o Estado, inclusive, atue na regulação
de alguns parâmetros da sustentabilidade como, por exemplo, a precificação de carbono que, aliás, já
vigora em alguns países e deveria
ser global.
Como seria isso?
HM: Essa regulação faria com que
estivesse embutido no preço do
produto não apenas os insumos,
mas também parte das externalidades, como a emissão de gás do efeito estufa. Isso ajudará o consumidor
na sua escolha de consumo entre as

empresas que fazem o mesmo produto, sem que ele precise pesquisar
sobre o processo produtivo.
Essa exigência não acarretaria
em mais custos que, em última
instância, seriam repassados para o consumidor?
HM: Não vejo como uma empresa
não repassar o custo adicional de
uma exigência estabelecida por política pública. Mas a questão principal
a meu ver é quanto à capacidade de
uma empresa repassar esse custo.
Vejamos, por exemplo, a questão da
emissão de carbono. Num ambiente
de concorrência, as empresas estarão incentivadas a reduzir esse custo, procurando modelos de produção em que a emissão de carbono
seja menor, e, consequentemente,
seu preço será mais competitivo do
que o de outra empresa responsável
por mais emissão. Tudo dentro das
regras de mercado, que a essa altura
funcionarão melhor.

As ações destas empresas não param de crescer.

As ações destas empresas não param de crescer.
Cada dia mais e mais empresas investem em ações sociais.
NÓS é a revista que mostra todas elas.

Revista sobre as empresas
com maior atuação social.
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Sodexo
a guerra contra
a fome não tem
fronteiras
FOTOS
ARQUIVO SODEXO

Líder mundial em serviços de qualidade vida, a Sodexo
quer também ser a primeira entre as entidades não
governamentais de combate à fome e à desnutrição.
Vai ter que comer muito feijão. Só no Brasil, segundo o
IBGE, 7 milhões passam fome.
A Sodexo, empresa que atua
em serviços de qualidade de vida,
tem dois corações. Em um, bate o
fervor capitalista, que disputa palmo a palmo a liderança do mercado de refeições corporativas e quer
crescer, crescer e crescer. No outro,
o lado altruísta, que tomou para si a
missão de combater a fome e a desnutrição entre os 80 países onde
atua. Neste segmento, entre as iniciativas não governamentais, está
disparada na liderança.
Empresa controlada por capi-

tal francês, a Sodexo como negócio
vai muito bem, obrigado. A empresa
acaba de adquirir, por R$ 1 bilhão, a
brasileira VR – empresa de tíquetes
-alimentação fundada há 30 anos
pelo empresário Abram Szajman – e
já encosta na Ticket, do grupo Accor, líder do segmento no país. Recentemente foi listada, pela décima
vez com pontuação máxima no setor em que atua, no Anuário de Sustentabilidade 2017 da RobecoSAM.
É uma boa vitrine para empresas politicamente corretas.
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A Sodexo
Fundada por Pierre Bellon em 1966 em Marseille,
na França, a Sodexo, líder em Serviços de
Qualidade de Vida, opera em 80 países e é a
18a maior empregadora mundial, com 428 mil
colaboradores.
As ações de sustentabilidade da companhia
são promovidas no âmbito do programa global
“The Better Tomorrow Plan” (O Plano por um
Amanhã Melhor), que inclui compromissos com
a proteção do meio ambiente, desenvolvimento
de comunidades locais, com ações de qualidade
de vida até 2020.
A multinacional também promove a integração
no seus processos de pequenas e médias

empresas (PMEs). Ao longo de 2017, o Grupo
planeja comprar mais de US$ 1 bilhão em
produtos e serviços vindos de PMEs de todo
o mundo, com o objetivo de beneficiar cerca
de 5 mil PMEs em 40 países, sendo que
1.500 devem ser lideradas ou gereciadas por
mulheres.
Com um time de mais de 36 mil colaboradores,
a Sodexo atua no Brasil por meio da
Sodexo Beneficios, que opera restaurantes
em hospitais, universidades e empresas,
e a Sodexo Serviços, administradora de
cartão-refeição, vale-transporte, cartãoalimentação e seguros. A empresa atende
cerca de 5,8 milhões de clientes no país.
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Mas a briga mercadológica da
Sodexo é fichinha se comparada
à meta, hercúlea, de acabar com a
fome nos 80 países onde atua. Tome-se os do continente africano,
por exemplo, onde a falta de comida é uma tragédia humana. Mesmo
no Brasil, embora muitos desconheçam, mais de 7 milhões ainda passam fome, segundo a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), feita pelo IBGE, com dados de 2013. “Infelizmente, a fome
é ainda uma tragédia aqui”, diz Fernando Cosenza, presidente do Instituto Stop Hunger no Brasil. “Muita
gente ainda morre disso, sejam mendigos, moradores de rua ou pessoas
que vivem na miséria em alguns rincões distantes do país.”
Para esta empreitada contra a
fome e a desnutrição, a Sodexo conta com o Instituto Stop Hunger, nome que já diz tudo. Braço de responsabilidade social da companhia, foi
fundado em 1996 pelos empregados nos Estados Unidos e hoje está
sediado na França, onde também fica a matriz da companhia. Com base em um trabalho de estímulo ao
voluntariado e parcerias em prol do
desenvolvimento de comunidades
carentes, tornou-se uma das entidades líderes no combate à fome e a
má nutrição. No Brasil, o Stop Hunger já atuava desde 2003, em vários
estados, com ações pontuais em comunidades carentes, mas foi oficialmente constituído no país em 2015.
Uma das principais iniciativas
do Stop Hunger no Brasil vem sendo operacionalizada por meio do
programa Servathon, nome da maratona mundial de voluntariado organizada pela Sodexo. Com atua-

ção em grande escala e ajuda de
voluntariado, sempre, a maratona
coleta alimentos para distribuir em
instituições e abrigos assistenciais.
A 8a edição brasileira do Servathon,
realizada nos meses de abril e maio
do ano passado, mobilizou milhares de parceiros, entre clientes, es-

tabelecimentos comerciais, fornecedores, colaboradores, familiares
e membros da sociedade em geral,
para contribuir com doações de alimentos e trabalho solidário. As 70,7
toneladas de alimentos doados superaram em mais de 74% a arrecadação do Servathon 2015. Foram

“Infelizmente, muita
gente ainda morre de fome
aqui, sejam mendigos,
moradores de rua ou pessoas
que vivem na miséria”
Fernando Cosenza, presidente
do Instituto Stop Hunger no Brasil
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O Brasil foi um dos
países participantes
do Stop Hunger
Week, programa
de arrecadação
financeira nos
restaurantes onde a
empresa atua

mais de 130 mil refeições prontas,
beneficiando 92 instituições de diversas regiões do Brasil.
A mobilização é epidérmica. O
Servathon 2016 envolveu 31.506
voluntários, que, ao todo, deram
mais de 33 mil horas de trabalho para a causa, e mobilizou 246 empresas parceiras, entre supermercados
e grandes atacadistas, que participam todos os anos da Servathon e
fazem as doações maiores. Somese a isso as doações financeiras que
são convertidas em alimentos e fazem parte do bolo.
Mantido parcialmente pela Sodexo, o Instituto depende de doações para viabilizar suas campa-

nhas, a maioria em âmbito mundial.
Em janeiro deste ano o Brasil foi
um dos 12 países participantes do
Stop Hunger Week, programa de
arrecadação financeira nos restaurantes onde a empresa atua. Dos
US$ 2.000 angariados – metade doada por consumidores e o restante
pelo Instituto –, 50% foi para o World
Food Programm (WFP), entidade de
combate à fome do qual o Stop Hunger é parceiro, e 50% para o grupo
Vida Brasil, de Barueri, em São Paulo. Em nível mundial, a campanha
“Stop Hunger Week” priorizou refeições escolares para crianças mais
pobres da África, América do Sul,
Ásia e França.
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Nem sempre as iniciativas de
combate à fome e à desnutrição
são gestadas dentro do Stop Hunger e mesmo traduzidas em mobilizações arrecadatórias de alimento.
O Instituto encampou, por exemplo,
o Satisfeito, um programa mundial
de combate ao desperdício que
atua em parceria com restaurantes.
O Satisfeito procura estimular os estabelecimentos a oferecerem nos
seus cardápios pratos equivalentes aos do cardápio normal, porém
com um terço a menos de quantidade de comida e, teoricamente, a
mesma fração subtraída do preço.
Só teoricamente. Na verdade, a diferença é doada – voluntariamente

– pelo consumidor para o programa
que, por sua vez, destinará o valor
recebido a alguma organização social que alimenta crianças com fome. Em um ano, desde que aderiu
ao Satisfeito, o Stop Hunger já credenciou cerca de dez restaurantes
no programa.
A fome é a palavra-chave na
atuação do Stop Hunger, especialmente em países pobres, mas uma
reunião, em fevereiro, no quartel
general do Instituto, na França, pode ter alterado, ou pelo menos flexibilizado, a visão assistencialista
que tem marcado as ações do Instituto nos seus 20 anos de existência. “Não, o asistencialismo não se-

rá abandonado, mas acrescentado
a ele um pouco da noção de que é
preciso também desenvolver aptidões, empoderar pessoas”, garante Cosenza. As iniciativas incluem o
desenvolvimento de comunidades
sociais, diversidade de gênero, raça,
responsabilidade ambiental e, claro,
promoção da nutrição, da saúde e
bem-estar.
É uma visão mais avançada,
que vai além do assistencialismo. Há
muito vem sendo aplicada em países mais desenvolvidos, onde o essencial é dar condições de vida para
as populações mais pobres, principalmente das grandes cidades onde a Sodexo atua, como os árabes
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da periferia de Paris, os turcos dos
arredores de Berlim ou os indianos
dos subúrbios londrinos. Nesses, fome não é o principal problema. Mas
o empoderamento não será certamente a principal arma com a qual
o Stop Hunger atuará na África ou
na Ásia e mesmo na América Latina,
onde há ainda grandes bolsões de
miséria. Esses continentes engrossam as estatísticas da ONU, de que
quase 800 milhões no mundo passam fome. Somem-se a má nutrição
infantil, desnutrição e a alimentação
desbalanceada.

O Stop Hunger vê o Brasil em
posição intermediária. Já estão
saindo da gaveta alguns projetos
voltados para a educação nutricional. “Queremos ajudar as pessoas
a compreender como se alimentar
melhor e até produzir em casa algumas hortaliças”, explica Cosenza. O Instituto quer, por exemplo,
replicar a experiência com o Programa Hortaliças, que vem sendo
implementado no país desde 2003
em parceria com a UNESP, nos
campi de Jaboticabal e Botucatu,
no interior paulista.

O programa consite em oferecer bolsas de estudos a estudantes
de Agronomia que não têm condições de pagar as mensalidades do
curso. Em contrapartida, eles trabalham nas duas hortas de 5 mil metros quadrados cada mantidas pela
universidade. A produção das hortas, de 48 toneladas de verduras e
hortaliças por ano, é destinada a organizações sociais da região e doadas às comunidades locais. Até
agora o Programa Hortaliças já beneficiou 373 bolsistas. É bem-vindo.
O Brasil precisa de tudo.

53

O Stop Hunger
Embora seja mantido e atue dentro do ecosistema
da Sodexo – colaboradores, clientes, consumidores,
fornecedores e acionistas –, o Stop Hunger é uma
pessoa jurídica autônoma. O Instituto tem um
conselho de mantenedores que funciona como
adviser para a gestão e aprova as contas, além de uma
diretoria-executiva integrada por um presidente, um
vice e um superintendente. E como é um movimento
global, há uma coordenação com representantes de
todos os continentes. Além de tocar o Instituto, os
conselheiros e diretores estão sempre envolvidos no
esforço de atrair parceiros para a causa.
No Brasil, os dois mantenedores do Instituto, a Sodexo
Beneficios e a Sodexo Serviços, garantem com suas
contribuições mensais um orçamento básico para
manter uma equipe dedicada, escritório, materiais,
transportes etc. Eventualmente, dependendo do
projeto, a Sodexo internacional também pode enviar
doações ou recursos para o Stop Hunger brasileiro.

Recentemente, o Instituto ganhou da Sodexo
Beneficios 80 computadores com dois anos de uso,
mas em ótimo estado. Os R$ 28.000 arrecadados com a
venda do equipamento foram revertidos para a causa.
Há doações sistemáticas que vêm de funcionários,
clientes, fornecedores e demais steakholders envolvidos
no negócio da empresa, as quais são 100% revertidas
em projetos de combate à fome. Além da doação
financeira, no Brasil, nas inciativas de voluntariado o
Instituto conta com a mobilização dos mais de 30 mil
funcionários da Sodexo, clientes e parceiros. Em 2016
as ações do Stop Hunger entregaram mais 150 mil
refeições para pessoas carentes.
Apesar de a Sodexo atuar em 80 países, o Stop
Hunger está presente em apenas metade deles, o
que não impede, porém, de participar também com
projetos de combate à fome e a desnutrição no
restante desses países.

54
ação comunitária

Parceiros
Voluntários
Os guardiões da
transparência
FOTOS
ARQUIVO PARCEIROS VOLUNTÁRIOS
ADRIANE BARBIERI
Douglas Demoliner

Capacitar as empresas do terceiro setor para se
habilitarem a parcerias sustentáveis com os setores
público e privado é o trabalho desenvolvido pela
Parceiros Voluntários. A ONG gaúcha ostenta no seu
portfólio 2,3 mil Organizações Sociais conveniadas
e 2,6 mil empresas engajadas na causa.

Já foi tempo em que uma ONG
seduzia um parceiro privado apenas
com um projeto na mão e boas intenções na cabeça. Hoje, as empresas que terceirizam suas ações no
campo social querem trabalhar com
instituições eficientes, que gerem resultados e, sobretudo, sejam transparentes. É justamente nesse território que atua a gaúcha Parceiros
Voluntários, uma ONG especializada
em capacitar Organizações Sociais,
escolas, empresas e comunidade

em geral para constituir parcerias
sustentáveis junto aos setores público e privado. “Fazer o bem é um
investimento, e para isso é necessário um gestor cuidadoso, que saiba
prestar contas”, define a presidente
da ONG Parceiros Voluntários, Maria
Elena Pereira Johannpeter.
Em duas décadas de vida, com
ações concentradas no Rio Grande
do Sul, a Parceiros Voluntários vem
ajudando graciosamente as ONGs nas suas contas. Para isso, criou
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Ao ganharem mais
transparência
e eficiência na
gestão, as ONGs
habilitam-se para
as parcerias com os
grandes e cobiçados
financiadores de
projetos sociais

uma rede epidérmica de parceiros
que vem sendo replicada nos municípios pelas associações comerciais
e empresas, onde estão instaladas
as suas unidades. Por esse sistema,
já mobilizou 400 mil voluntários e
disseminou, por meio de palestras,
programas e publicações, sua causa
para cerca de 7 milhões de pessoas.
Ao todo, já são 2,3 mil organizações
sociais conveniadas e 2,6 mil empresas engajadas.
Para capacitar as ONGs, a Parceiros Voluntários se vale da experiência adquirida com as próprias
instituições. Ao auscultar os beneficiários, equipe técnica e lideranças
identificam as deficiências e neces-

sidades da instituição. Com base
nesse material experiencial, os técnicos elaboram metodologias convergentes e adotam o plano de qualificação, que, entre outros princípios,
inclui ter um bom planejamento,
estatuto, demonstração contábil e
compromisso com o seus recursos
humanos, itens de primeira hora de
uma governança.
Por esse sistema experiencial já
foram desenvolvidas pelo menos 12
metodologias, todas aplicadas em
empresas do Terceiro Setor, que incluem política de assistência social,
elaboração de projetos, marco regulatório e medidas de transparência.
Por vezes, a metodologia é financia-
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da. Uma delas, por exemplo, foi desenvolvida em 2008 com recursos
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com foco em demonstrações contábeis.
O trabalho da Parceiros Voluntários não se esgota na capacitação;
antes consiste em criar uma plataforma sustentável para as ONGs. Fato é que, ao ganharem mais transparência e eficiência na gestão, as
ONGs habilitam-se para as parcerias
com os grandes e cobiçados financiadores de projetos sociais. Não é
regra, mas pode-se supor que muitos desses futuros parceiros podem
estar por perto. Senão vejamos: na
carteira de apoiadores e mantene-

58

O projeto Tribos nas
Trilhas da Cidadania
propõe a estudantes
empreenderem
soluções para
os desafios que
eles mesmos
identificam em suas
comunidades
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dores da Parceiros Voluntários constam nomes como Banrisul, Braskem,
Gerdau, Microsoft e IBM, para citar
alguns pesos-pesados do meio empresarial. “As organizações sociais
precisam ostentar credibilidade para que, em caso de alguma recessão
nas empresas, o primeiro corte não
seja necessariamente nos projetos
sociais”, diz a presidente da Parceiros
Voluntários.
O trabalho de capacitação junto às ONGs promovido pela Parceiros Voluntários estabelece objetivos
e avaliações que são mensurados
permanentemente. A meta de dez
parcerias com as ONGs que concluíram recentemente o curso Educando para a Transparência foi amplamente superada. Ao final do curso,
pelo menos 17 das 25 participantes
já estavam com parcerias firmadas
para novos projetos.
Outras metodologias desenvolvidas pela Parceiros Voluntários
são direcionadas para o voluntaria-

do jovem. O projeto Tribos nas Trilhas da Cidadania, criado em 2003,
propõe aos estudantes de escolas
públicas e privadas, dos ensinos
fundamental e médio, empreenderem durante oito meses soluções
para os desafios que eles mesmos
identificam em suas comunidades.
Por meio dessa metodologia, já foram mobilizadas 2,1 mil instituições
de ensino, mais de 3 mil educadores e 4.500 estudantes.
Os cursos ministrados pela
Parceiros Voluntários formam gestores de organizações sociais, assessoram as empresas na criação
e implementação de seus programas de voluntariado interno e conscientizam voluntários sobre cidadania responsável e estimulam nos
jovens a atitude empreendedora. A
ONG atua forte no desenvolvimento de voluntariado para programas
sociais. Desde que foi criada, já angariou um exército de 19 mil lideranças comunitárias capacitadas, mui-

“As organizações
sociais precisam ostentar
credibilidade para que, em
caso de alguma recessão nas
empresas, o primeiro corte
não seja necessariamente
nos projetos sociais”
Maria Elena Pereira Johannpeter,
presidente da Parceiros Voluntários

tos deles de algumas das principais
consultorias em gestão do país.
Para incentivar iniciativas sociais bem-sucedidas, que podem
ser replicadas e influenciar políticas
públicas, a ONG criou em 2001 o
Prêmio Parceiros Voluntários. O objetivo é também mostrar a força do
trabalho em rede e o seu resultado
quando diferentes segmentos de
uma comunidade se unem – pessoas, escolas, empresas, poder público e cidadãos beneficiários.
Em suas contribuições para
disseminar conhecimento sobre o
Terceiro Setor, a instituição já lançou seis livros. Em 2014, a Parceiros
Voluntários foi reconhecida com o
Prêmio Internacional de Dubai para
as Melhores Práticas – Best Practices Award Dubai International, criado em 1995 durante a Conferência
Internacional das Nações Unidas. A
instituição obteve o 52o lugar entre
os 100 melhores trabalhos apresentados por 140 países.
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O Marco legal das ONGs
Está em vigor, desde janeiro do ano passado,
o Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil (Lei 13.019/2014), que aprimora
as relações entre Estado e as Organizações
da Sociedade Civil (OSCs), aumentando a
transparência e inibindo irregularidades. A nova
legislação não se aplica às parcerias já existentes.

Entre as mudanças trazidas pelo novo marco
regulatório está a obrigatoriedade de concorrência
pública para realizar parcerias com as OSCs.
Espera-se que, com esse procedimento haja, por
um lado, maior transparência na aplicação dos
recursos públicos e, por outro, facilite o acesso das
OSCs a esses recursos.

Na prática, todas as parcerias celebradas pela
União, Distrito Federal e estados com as OSCs
terão que se submeter às novas regras. Isso inclui
desde a seleção das propostas, a execução e a
prestação de contas.

A lei cria também novos instrumentos jurídicos, como
o Termo de Fomento, o Termo de Colaboração
e o Acordo de Cooperação, em substituição aos
convênios, que passarão a ser utilizados somente
para a relação entre entes públicos.

