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EDITORIAL

A reportagem de capa com a Co-
ca-Cola, que ilustra esta edição, é, até 
agora, a expressão máxima do que 
pretendemos em NÓS – Revista so-
bre as empresas com maior atua-
ção social. É preceito da revista mos-
trar que a Responsabilidade Social 
das companhias não pode se restrin-
gir a apenas uma ação pontual, mas a 
um todo sistêmico de iniciativas con-
vergentes nos diferentes campos do 
social. Não importa se as ações das 
empresas, nesse particular, estejam 
propositadamente imbricadas com o 
negócio. É o que defendemos: o ne-
gócio bem conduzido, com práticas 
respeitosas ao ambiente, às comuni-
dades e aos seus stakeholders como 
um todo. 

É isso que a Coca-Cola faz. Cuida 
dos rios e das florestas sob sua jurisdi-
ção, pois depende da água limpa pa-
ra produzir os seus quase 10 bilhões 
de litros de bebidas, carbonatadas ou 
não. Promove a agricultura familiar, 
organiza e dá assistência técnica aos 
produtores porque precisa de insu-
mos confiáveis e fornecimento regular 
para produzir seus sucos e chás. Pre-
para aprendizes que são aproveitados 
em suas fábricas. Apoia programas, 
entidades e campanhas em prol da di-
versidade racial porque sabe que, nes-
se quesito, o país está mudando.

O quanto está mudando é a 
questão. No que tange à presença 
de negros – ou, como queiram, afro-

descendentes – em seus quadros, as 
empresas ainda engatinham, como 
pode-se aferir no artigo assinado pe-
la empresária Liliane Rocha no corpo 
da revista. 

A revista traz também ampla ma-
téria sobre as ações do Instituto Ro-
nald McDonald no combate ao cân-
cer em crianças e adolescentes. Aten-
ção: o Brasil terá cerca de 12 mil no-
vos casos nessa faixa etária em 2017, 
a maioria egressa das camadas mais 
pobres da população. 

Acabar com a pobreza, como já 
foi dito aqui, e sempre com a permis-
são do trocadilho fácil, “é missão de 
NÓS”. E, de nossa parte, o fazemos di-
vulgando as boas práticas nesse sen-
tido. Uma, inegável, é o trabalho de-
senvolvido pela carioca Yvonne Be-
zerra de Mello no seu Projeto Uerê, na 
Favela da Maré, onde dá expediente 
diário, conforme alentada entrevista 
nesta edição.

A SulAmérica, com seu progra-
ma de educação financeira, e o traba-
lho do Instituto Tellus, que traz a ino-
vação nas áreas de saúde pública e 
educação, com o uso de tecnologia, 
completam este caleidoscópio temá-
tico das ações de Responsabilidade 
Social das empresas que ajudam a re-
duzir a pobreza no país. 

Cada um fazendo sua parte che-
garemos lá. 

Rubeny Goulart, editor de NÓS

de cada um
A RESPONSABILIDADE SOCIAL 
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Por conta dos seus 
programas de 
reflorestamento e 
preservação de bacias 
hidrográficas, a Coca-Cola  
vem devolvendo ao 
ambiente o dobro da água 
que consome. Até 2020,  
a multinacional investirá  
R$ 20 milhões em 
programas de inovação  
de acesso à água.

Vamos tratar aqui de um gigan-
te. A Coca-Cola brasileira é nada me-
nos do que a quarta operação mun-
dial da The Coca-Cola Company. 
Em 2017, o Sistema Coca-Cola, que 
inclui nove fabricantes, 41 fábricas e 
gera 62,5 mil empregos diretos, es-
tá investindo R$ 3,2 bilhões em 152 
produtos nos sete segmentos em 
que atua – água, café, chás, refrige-
rantes, néctares, sucos e bebidas es-
portivas. Com esse tamanho paqui-
dérmico, cada movimento no senti-
do dos seus negócios tem efeitos de 
proporções literalmente oceânicas. 
Uma ideia: no ano passado a com-

panhia jorrou de suas fábricas 9,3 
bilhões de litros de bebidas. A Coca-
Cola é isso aí e muito mais.

Para matar toda esta sede de 
negócio, a Coca-Cola precisa de 
água, muita água. Segue que, sen-
do esse seu principal ingrediente e 
dele depende a sobrevivência do 
negócio, inclusive em escala mun-
dial, não é de se estranhar que a 
empresa esteja fortemente engaja-
da em liderar ações para proteger 
as fontes desse precioso líquido. 
Até 2020, em projeto conjunto com 
o Banco do Nordeste, serão inves-
tidos R$ 20 milhões em programas 
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A água, recurso finito, é o 
principal insumo da Coca-Cola, 
uma das maiores consumidoras 
do precioso líquido
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ção de suas bebidas. Em 16 anos a 
empresa reduziu em 30% o volume 
de água utilizada para produzir um 
litro de bebida, chegando, hoje, a 
1,78 litro para cada litro produzido. 
Índice comparável a países desen-
volvidos como Portugal, Alemanha, 
Canadá, Espanha e Itália.

Mas todo o seu gigantismo co-
loca em seus ombros uma respon-
sabilidade equivalente em termos 
de ação social. E a empresa tem, 
sim, o que mostrar nesse quesito. 
Os números do Relatório indicam 
que são 186 mil pessoas impacta-
das pelos seus inúmeros progra-
mas sociais. Alegue-se que, muitas 
vezes, senão na maioria delas, o 
que a Coca-Cola entrega com uma 

mão muitas vezes retirou com ou-
tra, mas é inegável também que o 
saldo social é positivo. Tome-se o 
citado exemplo da água. “Não dá 
para separar o que é uma demanda 
da sociedade da demanda no nos-
so negócio”, diz o Diretor de Sus-
tentabilidade e Valor Compartilha-
do da Coca-Cola, Pedro Massa. “Ao 
mesmo tempo em que, com nossa 
expertise, geramos vantagem com-
petitiva para a empresa também ge-
ramos impacto social”.

A preocupação com a água 
é tamanha, que a Coca-Cola está 
buscando parceiros externos para 
sua causa. Recentemente, a compa-
nhia lançou o Movimento Coletivo, 
uma plataforma de investimento so-

de inovação para acesso à água 
potável em comunidades rurais e 
urbanas de baixa renda, principal-
mente nas regiões Norte e Nordes-
te. Estamos tratando, sim, de Res-
ponsabilidade Social.

A boa notícia é que a Coca-Co-
la vem economizando água. No re-
cém-lançado Relatório de Susten-
tabilidade da empresa consta que 
os programas de reflorestamen-
to e conservação de bacias hidro-
gráficas se estenderam para 103 
mil hectares. E no documento uma 
informação salta aos olhos: des-
de 2015, por meio de ações socio-
ambientais, a companhia está de-
volvendo ao ambiente o dobro de 
água que consome para a produ-
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“A água é o recurso  
mais precioso  

para a vida humana,  
assim como para  

o negócio da  
coca-cola Brasil”

PEDRO MASSA, DIRETOR DE SUSTENTABILIDADE 
E VALOR COMPARTILhADO DA COCA-COLA

cial privado que destinará, por meio  
de editais públicos voltados para 
empresas, startups e universidades,  
R$ 3 milhões para iniciativas de 
acesso à água, educação nutricional 
e equidade de raça. Que não se des-
preze os dois últimos itens, mas não 
é à toa que o primeiro edital, no valor 
de R$ 600 mil, é voltado justamente 
para soluções de melhoria de aces-
so a água para comunidades de bai-
xa renda. De novo a água.

A chamada pública do Movi-
mento Coletivo busca soluções pa-
ra os principais desafios mapeados 
e diagnosticados pela Coca-Cola 
com as ONgs SISAR Ceará, Projeto 
Saúde e Alegria, Rede SISAR/Cen-
trais Bahia e Fundação Amazonas 
Sustentável, que atuam com pro-
gramas de acesso à água em mais 
de duas mil comunidades e benefi-
ciam cerca de 600 mil pessoas das 
re giões Norte e Nordeste.

Pelo edital, até dez ações se-
rão implementadas em projetos pi-

lotos que, por sua vez, poderão ser 
disseminados para outras comuni-
dades. A iniciativa faz parte do pro-
grama e aliança água+Acesso, lan-
çado em março pela Coca-Cola em 
parceria com o Banco do Nordes-
te, Funda ción Avina, Instituto Trata 
Brasil e wTT (world-Transforming 
Technologies). Esta será uma plata-
forma de longo prazo e contará com 
um conselho independente externo, 
com caráter deliberativo e formado 
por notáveis de diversos setores. “A 
água é o recurso mais precioso pa-
ra a vida humana, assim como para 
o negócio da Coca-Cola Brasil. Por 
isso, estamos fortemente engajados 
em mobilizar colaboradores, par-
ceiros e a sociedade para ampliar o 
acesso e tratamento à água de for-
ma segura e sustentável para comu-
nidades rurais e urbanas de todo o 
Brasil”, afirma Massa.

Mobilizar é uma das especiali-
dades da gigante. Maior comprador 
de frutas do país, o negócio Coca-

Cola envolve 25 mil pequenos e mé-
dios agricultores na sua cadeia de 
fornecedores. Se, de novo, a com-
panhia alia a Responsabilidade So-
cial aos interesses do seu negócio, 
isso pode ser mais bem percebido 
na presença da empresa no Amazo-
nas, onde atua há mais de 28 anos, 
por meio dos fabricantes Recofarma 
e grupo Simões, e adquire boa parte 
dos insumos para o processamento 
de seus sucos e chás.

É nesse bioma, único no mun-
do, que a empresa vem desenvol-
vendo modelos de negócio que 
buscam a sustentabilidade para si 
própria e para a região. O melhor 
exemplo é o fortalecimento da ca-
deia produtiva do açaí, insumo utili-
zado na fabricação do suco produzi-
do com a marca Del Valle. Por meio 
do Coletivo Floresta, programa de 
incentivo à agricultura familiar, que 
teve início em 2013, junto às comu-
nidades do município de Carauari, 
os agricultores aprendem a explo-
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rar os recursos da floresta de forma 
organizada, produtiva e sustentável. 
Se antes plantavam e colhiam, hoje 
todo o açaí fornecido para a Coca-
Cola é proveniente de árvores nati-
vas, evitando assim o desmatamen-
to e o plantio comercial.

O Programa com o açaí foi a pri-
meira experiência da empresa com 

o extrativismo. A fruta, que 24 horas 
depois de retirada do pé perde o su-
mo, tem que ser beneficiada o mais 
rápido possível. As famílias que plan-
tavam o açaí em Carauari, cujo aces-
so fica a sete dias de barco de Ma-
naus, não obtinham valor comercial 
pelo insumo. Com a implementação 
do programa Coletivo Floresta, as fa-

mílias têm acesso a assistência téc-
nica, são mais produtivas e o açaí 
colhido ganhou certificação. O re-
sultado é que hoje calcula-se que a 
renda das famílias é três vezes maior. 
A Coca-Cola também incentivou no 
município a criação de uma micro-
usina de processamento e garantiu 
a compra da produção. 

O Movimento Coletivo destinará 
R$ 3 milhões para iniciativas 
de acesso à água, educação 

nutricional e equidade de raça

Coletivo Floresta: hoje todo o 
açaí fornecido para a Coca-Cola 
é proveniente de árvores nativas, 
evitando o desmatamento e o 
plantio comercial
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Ao estimular a organização 
comunitária em prol da cidadania 
e melhoria da qualidade de vida, o 
Coletivo Floresta aposta no fortale-
cimento das comunidades. graças 
aos programas de assistência e ca-
pacitação técnica por meio de trei-
namentos e workshops para melho-
rias na logística, segurança do traba-
lho, práticas de manejo sustentável, 
além de estímulo à conservação da 
floresta e ao acesso, mais de 7 mil 
pessoas já foram impactadas.

O programa Olhos na Floresta é 
outro que se sustenta na produção 
amazônica. Nesse caso, o que está 
em foco é o guaraná, cujo forneci-

Agricultores se 
organizam em 
cooperativas ou 
associações para 
produzir e vender 
o guaraná para a 
Coca-Cola

mento provém da produção familiar 
de 237 agricultores de 12 municípios 
que se organizam em cooperativas 
ou associações para produzir e ven-
der o insumo para a Coca-Cola. Cria-
do em parceria com a ONg Imaflora 
em maio do ano passado, o Olhos na 
Floresta ainda está em fase de imple-
mentação e pretende, até 2020, be-
neficiar 350 famílias amazonenses.

Mas em Urucará, município a 
260 quilômetros de Manaus, os agri-
cultores estão prestes a colher os pri-
meiros frutos do Olhos na Floresta. 
graças à capacitação técnica e in-
centivo às práticas sustentáveis de 
produção, a Agrofrut, uma coope-
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rativa local que reúne 50 produto-
res familiares, está mais fortalecida. 
Com a adoção, pelos trabalhadores, 
de equipamentos de proteção indivi-
dual e métodos para controle de in-
setos, a produtividade aumentou 
e eles vão colher ao final deste ano 
cerca de 90 toneladas de guaraná.

Desde 2007, depois de um tra-
balho intenso de capacitação e pre-
paração das famílias, sete produtores 
da Agrofrut conquistaram o selo Or-
gânico, da Ecocert Brasil, o que per-
mitirá que a cooperativa venda sua 
produção para o exterior. Em 2015, 
foram exportadas 13 toneladas de 
guaraná orgânico, embora a deman-
da fosse maior. “Nossa ideia é investir 
cada vez mais na produção orgânica, 
que, além de ser melhor para o meio 
ambiente, também tem um preço de 
venda mais alto, aumentando a ren-
da dos cooperados”, explica Antônio 
Carlos Fonseca, um dos fundadores 
e presidente da Agrofrut.

“Nossa ideia é investir 
cada vez mais na 

produção orgânica, 
que, além de ser melhor 

para o meio ambiente, 
também tem um preço 

de venda mais alto”

ANTôNIO CARLOS FONSECA,  
PRESIDENTE DA AgROFRUT

Com a organização dos traba-
lhadores, nota-se um fortalecimen-
to das relações sociais. Entre as  
boas práticas incentivadas está a 
retomada do trabalho em mutirão, 
que, embora muito comum na re-
gião, andava enfraquecido. Agora, 
em reuniões comunitárias, os produ-
tores são incentivados a criar grupos 
de trabalho para atividades ao longo 
de todo o ano, como a limpeza de 
áreas. Na cidade, que tem apenas 17 
mil habitantes, a prosperidade se faz 
notar. As casas começam a ganhar 
estrutura de alvenaria e os morado-
res, que antes percorriam as longas 
distancias a pé, agora dirigem cami-
nhonetes e motos.

No município Presidente Fi-
gueiredo o Olhos na Floresta ba-
seia-se nos Sistemas Agroflorestais 
(SAF), método que combina cultu-
ras agrícolas com espécies arbó-
reas para restaurar florestas e recu-
perar áreas degradadas. Já a partir 

do ano que vem a Coca-Cola com-
parará suas primeiras safras de gua-
raná cultivadas pelo SAF. O sistema 
recebeu o prêmio SDN-Amazônia, 
na categoria gestão de áreas Prote-
gidas, durante o Amazon Solutions 
Day, realizado em dezembro de 
2015, na COP-21, em Paris.

Nas agroflorestas, culturas pe-
renes e de ciclo curto, de diferentes 
características, atuam na recupera-
ção natural da floresta. Expostas ao 
sol, plantações de milho e mandio-
ca, por exemplo, se desenvolvem 
mais rapidamente que as árvores e 
preparam o ambiente para outras 
espécies, como bananeiras, palmei-
ras e árvores que vão produzir frutas 
e castanhas. É a floresta nascente, 
num ciclo que impacta diretamente 
a conservação do solo e de micro-
bacias. Com o tempo, animais e mi-
crorganismos voltam a essas áreas, 
aumentando a diversidade de espé-
cies. Para os agricultores, o progra-
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O Coletivo Jovem 
capacita para o 
mercado de trabalho 
rapazes e moças 
entre 16 e 25 anos

ma aumenta a geração de renda ao 
diminuir a dependência de uma só 
cultura, permitindo sua permanên-
cia no campo a longo prazo.

Com atuação que estimula o 
desenvolvimento sustentável da re-
gião, por meio de compra de maté-
rias-primas, capacitação da agricul-
tura familiar e proteção de bacias hi-
drográficas, a Coca-Cola tem outros 
programas socioambientais no local, 
como o Bolsa Floresta, da Fundação 
Amazonas Sustentável, que já re-
duziu em 75% o desmatamento em  
áreas mapeadas, com garantia de ren-
da para os participantes. O programa 
já beneficiou mais de 40 mil pessoas.

A Coca-Cola também tem 
ações de Responsabilidade Social 
que estão desconectadas dos seus 
insumos. O Coletivo Jovem, um pro-
grama que objetiva capacitar para o 
mercado de trabalho rapazes e mo-
ças, na faixa etária de 16 a 25 anos, 
tem apresentado resultados elo-
quentes. Por meio de uma rede for-
mada por 200 empresas, o programa 
atua em 105 unidades espalhadas 
pelo país e já capacitou mais de 130 
mil beneficiados, sendo que, des-
tes, 36,2 mil jovens já foram encami-
nhados ao mercado de trabalho. Os 
aprendizes contratados nas fábricas 
são egressos desse programa.
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Líder nos segmentos de laranja, uva e limão, a  

Coca-Cola ostenta a segunda posição no segmento 

de guaraná. Ao lançar a Fanta guaraná, o oitavo da 

série, mais do que conquistar mais consumidores 

desse segmento, a multinacional quer alçar a marca 

Fanta ao pódio do mercado de sabores, que não 

inclui os refrigerantes cola.

Com o lançamento de Fanta guaraná, a companhia 

reforça seu portfólio de guaranás que inclui, ainda, 

o Kuat, a segunda marca de guaraná no país, com 

18 anos de mercado. Taí, Simba, Charrua e Tuchaua 

têm penetração nos mercados regionais.

No Maranhão, a Coca-Cola produz o guaraná Jesus, 

que atua no segmento premium.

Guaraná para todos os gostos
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A Coca-Cola apoia o  
ingresso de jovens no 
mercado de trabalho

Troféu Raça Negra, 
patrocinado pela Coca-Cola
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No campo da diversidade ra-
cial, há mais de dez anos a Coca Co-
la vem apoiando instituições do gê-
nero, e ações mais efetivas dentro 
de casa ainda estão por acontecer. 
Como primeira iniciativa a empre-
sa patrocinou o Troféu Raça Negra, 
que premia ícones que promovem 
a identidade afro-brasileira, realiza-
do pela Afrobras, organização que 
trabalha pela inserção socioeconô-
mica, cultural e educacional dos jo-
vens negros brasileiros. O Coletivo 
Coca-Cola, programa da companhia 
que promove oportunidades econô-
micas para moradores de comuni-
dades de baixa renda, já impactou a 
vida de quase 150 mil pessoas, sen-
do 65% de jovens afro-brasileiros.

Recentemente, a companhia 
e o Fundo Baobá lançaram o edital 
“Cultura Negra em foco”, destinando 
R$ 400 mil para organizações que 
desenvolvam projetos inovadores 
focados na divulgação da cultura e 

do estado. O acordo, que faz parte 
do Programa Reflorestar, de iniciati-
va daquele estado, também prevê a 
implementação, nos próximos cinco 
anos, de boas práticas agrícolas em 
51 propriedades da região. Em cada 
uma delas, serão protegidos de dois 
a três hectares. O objetivo maior do 
programa é preservar as bacias hi-
drográficas locais, duramente atingi-
das pela estiagem.

A meta do projeto, em três anos, 
é conseguir entre 138 mil a 176 mil 
metros cúbicos de água extra na 
bacia hidrográfica, volume suficien-
te para abastecer durante um ano a 
processadora de frutas e polpas da 
Leão, em Linhares, no Espírito San-
to. As frutas tropicais processadas 
pela Leão são em boa parte produ-
zidas por produtores rurais, de 2 a 15 
hectares, que praticam a agricultura 
consorciada e tem a fruticultura co-
mo a segunda ou terceira cultura da 
propriedade.

da identidade negra no Brasil. Mais 
recentemente a empresa aderiu à 
Iniciativa Empresarial pela Igualda-
de Racial, movimento que busca 
mobilizar as empresas na promoção 
da diversidade e, com isso, se com-
promete a aumentar a participação 
de afrodescendentes em seus qua-
dros gerenciais. há promessas de 
aumentar a presença de afrodes-
cendentes na companhia, tarefa 
que está delegada a um Comitê de 
Lideranças para o Futuro.

LEãO SEDENTO
A Leão Alimentos e Bebidas, 

braço do Sistema Coca-Cola Bra-
sil, também tem sede de água. Em 
fins do ano passado, a empresa as-
sinou com o governo do Espírito 
Santo e a The Nature Conservancy 
(TNC), maior organização ambien-
tal do mundo, acordo para recupe-
rar entre 100 e 150 hectares de ve-
getação nativa em áreas no norte 

Programa Reflorestar: O pequeno produtor contribui para a melhoria das bacias 
hidrográficas e ganha apoio para sua produção
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A Coca-Cola Brasil e a Leão in-
vestirão no projeto cerca de R$ 1 mi-
lhão, que será utilizado não somen-
te para o reflorestamento em si, mas 
também para o engajamento dos 
proprietários e o monitoramento de 
longo prazo das áreas replantadas. 
Os recursos também serão utiliza-
dos para apoiar o programa Coali-
zão Cidades pela água, que a TNC 
desenvolve no Brasil desde 2005 
com o setor privado nacional e in-
ternacional para atuar na busca de 
segurança hídrica de 12 regiões me-
tropolitanas brasileiras (RMBs) sob 
risco hídrico.

Ao se integrar ao Programa Re-
florestar, que é gerenciado pela Se-
cretaria de Estado do Meio Ambien-
te e Recursos hídricos do Espírito 
Santo (Seama), o pequeno produtor 
capixaba passará a receber tanto in-
sumos para recuperação da cober-
tura florestal como recursos na for-
ma de Pagamento por Serviços Am-

bientais (PSA). Ou seja, ele contribui 
para a melhoria das bacias hidrográ-
ficas e ganha apoio para sua própria 
produção. São os casos de Jaime 
Balbino de Menezes, da localidade 
Córrego Cupido, e José Clovis de 
Oliveira, de Barra Seca, que já tive-
ram seus contratos aprovados para 
o Reflorestar.

A seca no Espírito Santo não é 
brincadeira. Abateu as propriedades 
rurais do município de Vila Valério, no 
Noroeste do estado e trouxe muitos 
prejuízos aos agricultores. Exceção 
para o produtor Chico da Mata, que, 
prudentemente há décadas, vem 
preservando as cinco nascentes em 
torno do seu sítio. Quando adquiriu a 
propriedade, há 30 anos, optou pela 
manutenção das árvores no entorno, 
e isso resultou num ótimo negócio.

hoje, enquanto em suas ter-
ras brotam mudas viçosas de café, 
as dos vizinhos estão desoladas. 
Todos os dias, o caminhão-pipa da 

prefeitura vai até o sítio de Chico da 
Mata para recolher água e abastecer 
outros produtores rurais da região. 
“Na época, achavam que eu esta-
va perdendo dinheiro, porque tinha 
que derrubar, fazer lavoura. Mas se 
eu tivesse feito isso, tinha acabado, 
não teria água para ninguém”, disse.

Outro projeto da Leão de me-
lhoria da eficiência hídrica, este em 
parceria com a empresa AgroSmart, 
fica em São Roque do Canaã, muni-
cípio localizado a 120 km da capital 
Vitória. Com investimento de R$ 300 
mil, foi instalado nas lavouras, em 
março deste ano, sistemas tecnoló-
gicos de monitoramento para orien-
tar a irrigação do solo no cultivo de 
goiaba, outro insumo processado 
pela Leão. “O objetivo é aumentar 
a produtividade em 10% e reduzir o 
consumo de água em 30%”, explica 
Fabiano Rangel, gerente Institucio-
nal e de Desenvolvimento Sustentá-
vel da Leão Alimentos e Bebidas. 

“O objetivo do 
projeto da Leão de 

melhoria da eficiência 
hídrica é aumentar a 

produtividade em 10% 
e reduzir o consumo de 

água em 30%”

FABIANO RANgEL, gERENTE INSTITUCIONAL 
E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL DA 

LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS
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As ações destas empresas não param de crescer.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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fOcO SOcIAL

DIAgNÓSTICO PRECOCE 
VALE UMA VIDA

McDia feliz FOTOS
ARQUIVO InstItUtO 
ROnALd MCdOnALd

Big Mac: dinheiro arrecadado vai para o combate ao câncer infanto-juvenil
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Desde 1988, em sua 
primeira edição, o  
McDia Feliz já arrecadou 
R$ 230 milhões, que foram 
revertidos em projetos em 
benefício de crianças e 
adolescentes brasileiros 
com câncer. 

Se você está de dieta ou não 
come hambúrguer talvez não ache 
graça no palhaço com roupa amare-
la, de cabeleira vermelha e sapatos 
largos que saltita desengonçado em 
frente ao McDonald’s. Mas observe 
as crianças em volta. Estão às garga-
lhadas. É o McDia Feliz e o palhaço 
Ronald não para com as palhaçadas. 
Mas a atração principal da festa reali-

zada todo ano, no último sábado de 
agosto, nos 800 restaurantes da re-
de no país, atende por Big Mac, seu 
principal e mais rentável sanduíche. 

Nesse dia, o dinheiro arreca-
dado com a venda do sanduíche 
é destinado a instituições que lu-
tam para combater o câncer infanto- 
juvenil. Desde 1988, em sua primeira 
edição no Brasil, o McDia Feliz já ar-

Casa Ronald McDonald: hospedagem, alimentação e suporte psicossocial gratuitos
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recadou R$ 230 milhões, que foram 
aplicados na implantação de unida-
des de internação, ambulatórios, sa-
las de quimioterapia, casas de apoio 
e unidades de transplante de medu-
la óssea, entre outros projetos em 
benefício de crianças e adolescen-
tes com câncer. 

Maior campanha do país em 
prol de crianças e adolescentes 
com câncer, o McDia Feliz conse-
gue despertar o melhor dos senti-
mentos, a solidariedade das pes-
soas. No dia do evento participam 
representantes de empresas, fran-
queados, fornecedores, clientes, em-
pregados e voluntários. Muitas crian-
ças com câncer estão presentes e 
por hora parecem esquecer que es-
tão doentes para rir das palhaçadas 
do Ronald. 

Além dos Big Macs vendidos 
nas lojas no dia do evento, é adicio-
nada à arrecadação a venda anteci-
pada, que começa três meses antes, 
de tíquetes do sanduíche. Isso sem 
contar os produtos promocionais 
desenvolvidos pelas instituições be-
neficiadas. O tíquete é garantia de 
participação no McDia Feliz, e basta 
trocá-lo pelo sanduíche Big Mac no 
dia da campanha. No ano passado, 
dos mais de 1,5 milhão de Big Macs 
vendidos, 900 mil foram por meio de 
tíquetes. Com o dinheiro arrecada-
do, o Instituto apoiará 90 projetos.

Torneio de golfe 
realizado pelo 

Instituto Ronald 
McDonald
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Criado há 18 anos no Brasil, o 
Instituto Ronald McDonald, a exem-
plo do que faz nos 50 países onde 
atua, nasceu com a missão de “Pro-
mover a saúde e a qualidade de vi-
da de crianças e adolescentes com 
câncer”. Pelo potencial de visibili-
dade, o McDia Feliz, entre as várias 
ações do Instituto, procura chamar 
a atenção e sensibilizar a sociedade 
para o câncer, a doença com maior 
incidência de óbitos entre a faixa de 
zero a 19 anos. 

“O McDia Feliz é um sucesso 
consagrado, a maior mobilização 
por uma causa”, diz Ana Nicolini, 
gerente sênior de Programas e Mo-
bilização Social do Instituto. A lu-
ta é dura, mas já há vitórias a serem 
comemoradas. Na década de 90, 
as chances de cura da doença no  
país eram de apenas 15%; hoje, ain-
da que sem o tratamento mais ade-
quado, subiram para 30%. A melhor 
notícia, porém, é que, com diagnós-
tico precoce e as modernas terapias, 
a possibilidade de cura pode ultra-
passar os 80%. 

Além do McDia Feliz, outras 
campanhas e eventos estão sob a 
batuta do Instituto Ronald McDo-
nald, que, em 18 anos de atuação, já 
arrecadou cerca de R$ 330 milhões 
em projetos pela cura da doença e 
impactou cerca de 3 milhões pes-
soas, entre crianças e adolescentes 
com câncer e familiares. Anualmen-
te, com o objetivo de captar doa-
ções para sua causa, o Instituto Ro-
nald McDonald realiza um torneio 
de golfe que tem entre seus parti-
cipantes jogadores de golfe, perso-
nalidades e, claro, potenciais patro-
cinadores. Em 13 edições, o evento 
já arrecadou um total líquido de R$ 3 

“O McDia feliz é um 
sucesso consagrado, a 
maior mobilização por 

uma causa”

ANA NICOLINI, gERENTE SÊNIOR DE 
PROgRAMAS E MOBILIzAÇÃO SOCIAL  

DO INSTITUTO MC DONALD’S

milhões. O XIV Invitational golf Cup, 
realizado em junho deste ano, no 
Terras de São José golfe Clube, em 
Itu, em São Paulo, teve o apoio de 
33 empresas, que contribuíram com 
doações, produtos e serviços. Entre 
uma tacada e outra os 250 convida-
dos contribuíram com R$ 227 mil.

A briga contra o câncer vem 
sendo levada pelo Instituto com a 
assinatura e o selo da gestão McDo-
nald’s. O diagnóstico precoce, dado 

o seu grande potencial em salvar vi-
das, é um dos pilares do trabalho de-
senvolvido pelo Instituto na luta con-
tra o câncer infanto-juvenil e baseia-
se na capacitação dos profissionais 
de saúde para identificar sinais e sin-
tomas do câncer em crianças e ado-
lescentes. É bom mesmo antecipar-
se à doença. Para 2017, estima-se a 
ocorrência no país de mais de 12 mil 
novos casos em crianças, adoles-
centes e jovens.
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Essa luta é dificultada pelas 
condições dos hospitais credencia-
dos pelo SUS. “Essas crianças são 
de baixa renda e dependem do sis-
tema público de saúde”, explica Ana 
Nicolini. Por conta disso, o Instituto 
atua por meio de outro programa 
complementar, o Atenção Integral, 
que consiste no apoio a constru-
ções e reformas de unidades am-
bulatoriais e hospitais, aquisição 
de equipamentos e veículos para 
transporte de pacientes, projetos de 
apoio psicossocial, financiamento 
de pesquisas, patrocínios de fóruns, 
congressos e seminários, entre ou-

O Espaço Família 
Ronald McDonald 
acolhe crianças 
e adolescentes 
em tratamento 
ambulatorial e os 
familiares que os 
acompanham

tros. Os dois programas foram cria-
dos especialmente para as ações 
do Instituto no Brasil, por conta das 
particularidades, ou melhor, preca-
riedades, da saúde pública. Em 18 
anos de atuação no país, o Ronald 
McDonald apoiou 1.497 projetos e 
116 instituições.

A tarefa envolve várias frentes, e 
só quem tem um caso na família sa-
be do tamanho do problema. Além 
do tratamento em unidades adequa-
das para a oncologia pediátrica, é 
chave o apoio psicossocial à família 
que tem a criança ou o adolescente 
em tratamento, reduzindo o núme-

Espaco da Família no hospital Erasto gaertner
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Campanhas do McDia Feliz 2017

ro de casos de abandono. Nos hos-
pitais públicos, onde são submeti-
dos a tratamento, os doentes e seus 
acompanhantes não têm um espa-
ço adequado para aguardar a con-
sulta ou esperar nos intervalos de 
uma quimioterapia. Para solucionar 
esse problema ou pelo menos ame-
nizá-lo, o Instituto criou o Espaço Fa-
mília Ronald McDonald, que oferece 
acolhimento para crianças e adoles-
centes em tratamento ambulatorial 
e para os familiares que os acom-
panham, inclusive em internações. 
Nesses locais, enquanto esperam, 
doentes e acompanhantes tomam 
banho, lancham e descansam.

A Casa Ronald McDonald com-
pleta o quarteto estratégico de pro-
gramas de combate ao câncer in-
fanto-juvenil. O programa oferece 
gratuitamente hospedagem, alimen-
tação e suporte psicossocial para os 
pequenos pacientes com câncer e 
para seus familiares, que se encon-
tram longe das suas cidades de ori-
gem devido ao tratamento. 

Espécie de franquia social, as 
casas Ronald McDonald têm 50% 
de seu orçamento custeado pelo 
Instituto e o restante captado en-
tre outros apoiadores da socieda-
de civil. Como fazem parte de uma 
rede, contam com a tecnologia  
McDonald’s de gestão, o que impli-
ca padrão operacional, sistema de 
voluntariado, capacitação, presta-
ção de contas e relatórios de desem-
penho. As instituições participam de 
workshops anuais para discussão 
de temas específicos, como comu-
nicação ou atendimento. Existem no 
país atualmente seis Casas Ronald 
McDonald em funcionamento e oito 
em processos de licenciamento.
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A McHistória da família Neves

A inspiração para a criação do Instituto  

Ronald McDonald no Brasil teve início em fins 

dos anos 1980, quando Marquinhos, filho de 

Francisco e Sonia Neves, moradores da Tijuca, 

foi diagnosticado com leucemia linfoide aguda. 

O tratamento do menino, no Instituto Nacional 

de Câncer (Inca), esbarrou num obstáculo: em 

determinado ponto, os médicos disseram que a 

única possibilidade de cura seria o transplante 

não aparentado de medula óssea, que ainda não 

existia no Brasil. A família buscou então apoio dos 

amigos e de muitos parceiros para a campanha 

SOS Marquinhos, que contou com a verba de  

uma partida realizada por renomados jogadores  

de futebol. graças aos recursos arrecadados a 

família foi a Nova York para Marquinhos fazer o 

tratamento no Memorial hospital.

Na Big Apple, a família hospedou-se numa  

Casa Ronald McDonald, um lugar acolhedor, 

com hospedagem gratuita, alimentação e todo 

o suporte junto a profissionais e outros pais na 

mesma situação. Marquinhos não resistiu e faleceu 

em 1990. Os pais decidiram transformar a dor 

numa causa e ajudar outras famílias na mesma 

situação. Francisco e Sonia Neves tornaram-se 

voluntários do Instituto Nacional do Câncer. 

No primeiro McDia Feliz realizado no Rio de Janeiro, 

o casal organizou uma grande festa, que chamou 

a atenção do então Presidente do McDonald’s. Os 

dois aproveitaram para propor a criação de uma 

Casa Ronald McDonald como a de Nova York. 

Sonia tornou-se presidente da Casa Ronald 

McDonald do Rio de Janeiro, a primeira na 

América Latina, e Francisco é o superintendente 

do Instituto Ronald McDonald no Brasil, entidade 

que beneficia mais de 60 mil famílias e tem sob 

sua alçada seis Casas Ronald McDonald, três 

Espaços da Família Ronald McDonald, cerca de 

80 instituições parceiras do Programa Atenção 

Integral e mais de 15 mil profissionais de saúde 

capacitados no Programa Diagnóstico Precoce.

Marquinhos com o pai, Francisco Neves, 
e o irmão Carlos

Sonia Neves, mãe de Marquinhos, é presidente 
da Casa Ronald McDonald no Rio
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Outras ações fazem parte do 
calendário de benemerência do 
Instituto Ronald McDonald, com a 
Campanha dos Cofrinhos, que ar-
recada o troco doado pelos clien-
tes da rede McDonald’s. O Jantar de 
gala é outra fonte de recursos. Teve 
sua primeira edição em dezembro 
de 2009 e destinou toda a sua arre-
cadação para a reforma do ambula-
tório do hospital do Câncer de Cuia-
bá (MT). 

Muitos pensam que, pelo no-
me, o Instituto Ronald McDonald 
pertence a rede McDonald’s. É, de 
fato, a que detém a maior parte do 
controle e das doações, mas há ou-
tras. A Icatu Seguros está ao lado 
do McDonald’s entre os apoiadores 
da categoria “diamante”, a de maior 
contribuição, e é seguida por em-
blemas do mundo empresarial co-
mo Coca-Cola, Elo, Outback, Sadia e 
muitas outras. 

“São os seus recursos que ban-
cam os projetos que, por sua vez, 
demandam tratamentos, equipa-
mentos e serviços muitas vezes de 
alto custo”, explica a gerente sênior 
de Programas e Mobilização Social. 
O Instituto tem também parcerias 
institucionais, que atuam diretamen-
te com a doença, como o Instituto 
Nacional do Câncer (INCA), a Socie-
dade Brasileira de Oncologia Pediá-
trica e a Confederação Nacional de 
Instituições de Apoio e Assistência à 
Criança e ao Adolescente com Cân-
cer. Essas instituições ajudam na de-
finição de estratégias e ações do Ro-
nald McDonald. 

Artistas e ídolos do esporte ajudam a divulgar o McDia Feliz
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PRÓ-BONO

Mãos que falam

SO
CI

AL

A TIM lançou em junho o “giulia – Mãos que falam”, sistema 
baseado em inteligência artificial para facilitar a comunicação 
entre surdos e pessoas que não sabem a Linguagem Brasileira 
de Sinais (LIBRAS). Idealizado pelo Professor Dr. Manuel Cardoso, 
da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), o “giulia” permite 
– por meio de uma pulseira e de um sensor – a tradução dos 
movimentos de quem está utilizando o aparelho em formato de 
voz e sinais realizados por um avatar, facilitando a vida das pessoas 
com deficiência auditiva. 

Segundo o último censo do IBgE (2012), o Brasil tem 9,7 milhões 
de deficientes auditivos, sendo que, desses, pelo menos 2 milhões 
apresentam perda de audição em grau severo. Além dos usuários, 
a iniciativa pode ser aproveitada pela área de recursos humanos 
das empresas, tanto na contratação como na comunicação com os 
deficientes auditivos. 

O “giulia Mãos – que falam” é um aplicativo que utiliza a tecnologia 
embarcada nos smartphones para traduzir em som o significado 
dos movimentos de quem está utilizando o aparelho, ele capta os 
sinais transmitidos pela tela do celular em formato de voz e sinais. 

Favela Hub

O Viva Rio inaugurou em junho o Favela hub,  
um polo de inovação social localizado no  
Morro do Cantagalo/Pavão-Pavãozinho,  
zona Sul do Rio de Janeiro, onde vivem  
11 mil pessoas. O objetivo do polo é incentivar 
propostas “sustentáveis e escalonáveis” a partir 
da utilização de tecnologias e distribuição de 
conhecimentos úteis à transformação social e  
à criação de políticas públicas.

Na busca de soluções para os problemas 
urbanos, o Favela hub pretende conectar 
diversos atores, públicos e privados, entre 
moradores das comunidades do entorno, 
empresas, empreendedores, pesquisadores, 
Polícia Militar, agentes de saúde, estudantes 
internacionais, investidores e tecnólogos, entre 
outros. O projeto prevê aluguel de salas privadas 
e espaços de coworking, cursos, workshops, 
feiras e intercâmbios acadêmicos.
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Construção social 

Informática caixa branca
A informática deixou de ser uma caixa preta 
para as 50 pessoas, entre crianças a adultos, 
das comunidades de São Sebastião do Bom 
Sucesso, Turco e Cabeceira do Turco, em 
Conceição do Mato Dentro (MG). Desde maio 
passado, eles têm aulas gratuitas sobre o 
assunto, ministradas por empregados da Anglo 
American, que atuam como professores por 
meio do Programa de Voluntariado da empresa. 

DI
GI

TA
L

Estão abertas as inscrições para 
mais uma edição do Prêmio CBIC de 
Responsabilidade Social, promovido 
pela Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção (CBIC), por meio do 
Fórum de Ação Social e Cidadania 
(FASC). O objetivo é incentivar a 
cultura da responsabilidade social 
no setor, dando visibilidade nacional 
e regional aos trabalhos vencedores 
como iniciativa relevante do setor. 

Realizada desde 2005, a 
premiação é a maior iniciativa 
de reconhecimento das práticas 
socialmente responsáveis do 
segmento da construção no 
Brasil. Podem participar entidades 
e empresas construtoras ou do 
mercado imobiliário sediadas no 
Brasil, que estejam desenvolvendo 

ações, projetos ou programas de 
responsabilidade social. 

O prêmio de Responsabilidade 
Social, que passou a ser bianual, foi 
elaborado com base na Norma ISO 
26000, da Lei de Responsabilidade 
Social, que estabelece as 
orientações para as ações de 
Responsabilidade Corporativa 
relacionadas aos temas: Direitos 
humanos, Práticas Trabalhistas, 
Meio Ambiente, Práticas Leais de 
Operação, Questões Relativas à 
Consumidores e Desenvolvimento 
e Envolvimento Comunitário. Serão 
concedidos prêmios nas categorias 
Entidade, Empresa, Seconci 
e Reconhecimento Social. As 
inscrições estão abertas até o dia  
15 de setembro de 2017.

O curso terá duração de quatro meses e será 
dividido nos seguintes módulos: noções 
básicas, Word, Excel e Internet. As aulas são 
realizadas duas vezes por semana no Centro de 
Inclusão Digital (CID) da Escola Estadual João 
Mariano Ribeiro, espaço montado pela Anglo 
American a partir da doação de computadores 
e mobílias e de parceria com a CMDNet para 
instalação da rede lógica. Como o número de 
inscrições superou a demanda, o Programa de 
Voluntariado criou uma lista de espera para a 
próxima edição do curso. 

O Programa de Voluntariado da Anglo 
American foi lançado em setembro de 2016 
com o objetivo de ampliar a atuação social 
da empresa e de seus empregados, além de 
fortalecer o relacionamento com a comunidade. 
Já foram realizadas atividades para revitalização 
do distrito de São Sebastião do Bom Sucesso, 
em Conceição do Mato Dentro, e ações em 
comemoração ao Dia das Crianças e Natal.
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Já são mais de 9 mil famílias, 
distribuídas em 17 estados 
da Federação, impactadas 
positivamente pelo Clube dos 
Produtores da walmart Brasil. 
Lançado pela empresa em 2002 
para garantir qualidade, bom 
fornecimento para suas lojas e, 
ao mesmo tempo, proporcionar 
aos agricultores boas práticas de 
produção, o Clube acumulou, até 
agora, mais de 550 contratos de 
fornecimento, entre produtores 
individuais e cooperativas. 

hoje, cerca de 14% do volume 
de hortifrutigranjeiros adquiridos 
pela walmart para suas lojas são 
provenientes dos participantes 
do Clube dos Produtores. 
Além de proporcionar aos seus 

Prestação de 
contas

O Relatório de Sustentabilidade da 
Embraco – fabricante de compressores 
–, que abrange os anos de 2015 e 
2016, lançado em maio, registrou que 
mais 35 mil pessoas foram beneficiadas 
pelos projetos sociais da empresa. 
Outros destaques do documento são 
as 10,6 mil toneladas de materiais 
reciclados, zero resíduos industriais no 
aterro e emissão de 7 mil toneladas de 
CO2 a menos. A natureza, penhorada, 
agradece. O relatório é global e traz 
resultados da empresa em suas 
unidades – Brasil, China, Eslováquia, 
México, Estados Unidos, Itália e Rússia. 

Além de divulgar informações sobre 
ações e impactos gerados para a 
empresa e para a comunidade, o 
documento reforça o compromisso 
da Embraco com o Pacto Global, 
renovado a cada ano, e contempla 
os objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável estabelecidos pela 
Organização das Nações Unidas 
(ONU). O relatório também demonstra 
a estratégia e os passos que guiam a 
companhia globalmente rumo a 2020, 
pautados pelo desenvolvimento de 
produtos e cadeia de valor sustentável 
por meio de pessoas engajadas. 

O Clube da Walmart

participantes um canal direto 
com o grande varejo, o Clube 
oferece apoio o técnico e 
qualificação, prazo diferenciado 
de pagamento, preço mais 
vantajoso para os produtos, 
contrato comercial especial, além 
da prioridade na antecipação de 
crédito e no descarregamento 
das mercadorias nas lojas.

Anualmente, os produtores 
recebem a visita dos engenheiros 
agrônomos da walmart, que 
avaliam as condições de 
produção e repassam aos 
agricultores práticas modernas 
de gestão do negócio e 
conformidades trabalhistas 
e ambiental. O resultado são 
produtos mais sustentáveis.
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Show de solidariedade

Ficou com o Congo a taça de campeão da terceira edição 
do Campeonato Multicultural do Adus, realizado em 21 
de maio, no Colégio Santa Cruz, em São Paulo. A segunda 
posição ficou com o haiti, seguido por Mali.

Nem a forte chuva e o frio desanimaram os 120 jogadores, 
de oito times, que competiram pela taça. Enquanto a bola 
rolava no campo, cerca de 150 voluntários se dividiam na 
churrasqueira, fritando batata e cuidando das crianças nos 
brinquedos.

Futebol à parte, o evento foi um show de solidariedade. 
A Pinheiro Neto Advogados, que arcou com todas as 
despesas relacionadas ao evento, ainda montou plantão 
jurídico para os refugiados, participando com mais de 120 
voluntários.

O grupo Sorriso de Batata levou batata frita, pipoca, 
algodão doce, mágicas e voluntários. A ONg Palhaços 
Sem Fronteiras divertiu adultos e crianças com uma 
apresentação especial. A Clínica Cecam disponibilizou 
equipe médica e equipamentos para os atletas. A 
Alphagraphics fez o backdrop do evento. Participaram 
também a Firenze Transportes, o produtor e cantor 
Fernando Maynart e a Simon Consultoria, que trouxe um 
grupo de voluntários.
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Entrevista com Yvonne Bezerra de Mello, 
fundadora do Projeto Uerê

DA CRIANÇADA DA MARÉ 

O anjo da guarda

Um sentimento de não pertencimento parece 
perseguir a carioca Yvonne Bezerra de Mello. Egres-
sa da classe média, foi casada com o empresário 
álvaro Bezerra de Mello, já falecido, da rede de ho-
téis Othon, o que por si só lhe valeria um passaporte 
permanente para frequentar a alta sociedade.  Mas 
Yvonne parece mesmo estar bem quando junto de 
suas crianças do Uerê, projeto que fundou há 20 
anos no Complexo da Maré, o maior conjunto de fa-
velas do Rio. 

Lá, cercada de barracos, pobreza e não raro 
em meio a tiros trocados entre traficantes rivais ou 
com a polícia, dá expediente diário. Cuida da par-
te administrativa, das finanças, da camerata forma-
da por membros da comunidade e dá aulas para as 
500 crianças que estudam, almoçam e brincam no 
local. Lá sim, a 20 quilômetros da zona Sul carioca, 
onde mora, ela está no seu elemento.

A sensação de não pertencer ao meio de ori-
gem vem desde pequena, quando visitava com a 
mãe as crianças de orfanatos na zona Sul do Rio. Fi-
lha de mãe desquitada e pai pouco presente, Yvon-
ne, a exemplo das crianças órfãs, sentia-se também 
uma excluída. “No internato, onde estudei, as freiras 
me proibiam de dizer que era filha de mãe desqui-

FOTOS
ARQUIVO PROJEtO UERÊ

tada”, conta. “Até hoje sou discriminada e criticada 
por trabalhar com crianças faveladas”. 

Filha de funcionária pública e de comandante 
da Marinha, Yvonne tem pedigree acadêmico. Estu-
dou na Sorbonne, na França, onde conheceu seu pri-
meiro marido, um diplomata sueco, com quem teve 
três filhos. Fez mestrado e doutorado em linguística 
e filologia, sendo seu estudo baseado em crianças 
africanas com problemas de cognição. Em 1980, se-
parada, com 34 anos, voltou ao Brasil e, sensibiliza-
da com o número de crianças nas ruas, decidiu alfa-
betizá-las. Na Candelária, onde, na época, meninos 
de rua dormiam e cheiravam cola, conheceu Sandro 
Nascimento – um dos sobreviventes da matança co-
nhecida como a Chacina da Candelária. Sandro, sete 
anos depois, sequestrou o ônibus 174 e protagoni-
zou nova tragédia, televisionada em rede nacional e 
encerrada com a chocante morte de uma refém. 

Aos 72 anos (que não aparenta), Yvonne vem di-
fundindo seu método Uerê-Mello – ensino diferencia-
do para alunos com problemas cognitivos – entre as 
crianças moradoras de áreas de risco. No momento 
escreve suas memórias, enquanto um documentário 
sobre sua vida está sendo produzido pela cineasta 
Lucy Barreto. 
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NÓS: O que te dá maior prazer na vida?
Yvonne Bezerra de Mello: Prazer é estar aqui com as 
crianças. Dar aula todos os dias. Agora mesmo chegou 
aqui uma família que veio da rua, com crianças maltrata-
das que nós vamos receber e tratar. É isso que eu gosto de 
fazer. E pegar estas crianças com dificuldades de aprendi-
zado e resolver o problema com o nosso método. (Nisso, 
chega uma criança passando mal, trazida no colo pelas as-
sistentes e professoras, é medicada e passa bem.)

E os seus cavalos, que gostava tanto?
YBM: Isso acabou. Aos 72 anos não posso mais me ex-
por a certo movimento com o corpo, como sofrer uma 
queda. Como tenho uma saúde de ferro, achei melhor 
me preservar. Já faço academia, nado e velejo.

Que tipo de problemas estas crianças que chegam 
aqui têm?
YBM: Aqui todas as crianças têm problemas. Pai preso, mãe 
drogada, abandono de filho, filha estuprada, tem de tudo.

E tem como resolver?
YBM: Sempre tem um jeito de melhorar. Conseguimos 
95% de sucesso no nosso trabalho de recuperação des-
sas crianças. Apesar de ter uma vida familiar complicada, 
aqui no Uerê as crianças aprendem e são felizes. Isso que 
me leva a continuar este trabalho. A criança chega aqui 
rebentada pela vida e três meses depois é outra criança. 
Apesar de a família ser a mesma, com o mesmo ambien-
te, a criança ganha forças para viver a sua vida, com mais 
alegria e esperança. 

como é a metodologia educacional aplicada para 
estas crianças?
YBM: A pedagogia Uerê-Melo foi criada por mim para 
atender crianças que vivem em zonas de risco, com pro-
blemas cognitivos de aprendizado. É uma pedagogia se-
dimentada, com 95% de resiliência. Ela muda completa-
mente a gestão em sala de aula, onde se contemplam o 
tempo de concentração da criança, exercícios orais. Tra-
balhei com o Eduardo Paes e Claudia Costin durante sete 
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anos e qualifiquei cerca de 5 mil professores. Têm esco-
las no Rio e em Recife que adotam essa pedagogia, além 
de duas escolas em São Paulo, onde estou qualificando 
os professores, e agora fora do Brasil. O Projeto Uerê é 
uma incubadora e está gerando frutos. Já temos dois li-
vros publicados.

como é a aplicação da pedagogia na criança?
YBM: A criança consegue ficar o tempo todo atenta. O 
ensino é mais oral, a criança escreve menos do que fa-
ria numa escola tradicional, a interação com o professor 
é permanente. Todas as explicações não ultrapassam 15 
minutos. Uma aula dura 50 minutos e é dividida em três 
tempos: o tempo da explicação, o de refazer o pré-conhe-
cimento, que não está no domínio da criança, e os exer-
cícios orais. Uma coisa importante é o treinamento da ve-
locidade cerebral da criança para ela armazenar melhor. 
É uma aula dinâmica, fácil de entender e rápida. O que 
eu discuto na educação é que a informação tem que ser 
enxugada. O ensino é fundamental, e por isso é o básico. 
Por que massacrar uma criança com folhas e mais folhas 
de um livro sobre uma mesma coisa? No ensino médio, 
sim, o aluno pode aprofundar esses temas. 

Os pais vêm aqui?
YBM: Sempre que possível. Mas não faço reunião de 
pais. Cada caso é único. 

como você concilia esses dois mundos, da sua vida 
privada, com facilidades materiais, e a dessas crian-
ças, que são privadas de necessidades básicas?
YBM: Sei separar muito bem as coisas. Mas é impressio-
nante como eu sou atacada no meu próprio meio social. 
Tudo porque eu faço um trabalho social com crianças 
numa favela. Não sou bem vista em muitos desses luga-
res. É tão complicado que nem em clubes eu sou aceita. 
Levo bola preta. As pessoas têm medo que eu leve os 
meninos da Maré para dentro dos clubes. É uma menta-
lidade meio nazista, mas existe. Eu tenho uma camerata 
de 30 meninos que toca no museu uma vez por mês. 
Uma vez foi tocar num clube e tivemos problemas. Fa-
laram que os meninos podiam tocar, mas não podiam 
transitar pelo local. Existe uma incompreensão e fico 
muito triste com isso.

Onde, por exemplo, existe essa discriminação?
YBM: Por exemplo, no Teresópolis golf Club, onde eu tive 
que lutar para ser aceita. Levou dois anos para me aceitarem.

A elite não compreende a pobreza?
YBM: A elite não quer saber da pobreza, a não ser quan-
do serve a ela. Contrata uma empregada doméstica e não 
se envolve, não sabe da vida dela. Existe um status quo 
no Brasil, que quer manter a divisão de classes e a sobre-
vivência da elite. Quando falo essas coisas, sou atacada: 

“Apesar de ter uma vida 
familiar complicada, 

aqui no uerê as crianças 
aprendem e são felizes. 

Isso que me leva a 
continuar este trabalho”

YVONNE BEzERRA DE MELLO,  
FUNDADORA DO PROJETO UERÊ
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“Ah, mas você é elite”, dizem. Com certeza, sou da elite, 
mas não insensível à injustiça social. Veja, minha origem 
é de classe média. Estudei muito para chegar onde che-
guei. O problema é que vivemos num mundo dividido en-
tre nós e eles. Às vezes eu pergunto: quem são eles? E me 
respondem: os outros. Ora, que outros? Somos um só!

Qual o caminho para a melhoria social?
YBM: E existe essa compreensão de que se pode ser bo-
azinha, pode ajudar, mas não mudar o status quo. É isso 
o que está acontecendo no Brasil. A mudança não serve. 
Não que todo mundo vai ser igual, mas no Brasil a distân-
cia entre as classes é muito grande, e tem que diminuir, 
como é em países desenvolvidos, onde existe o menos 
e o mais, mas não existe o menos e o menos. Ora, rece-
bo aqui crianças desnutridas, em pleno 2017, a 15 minu-
tos da zona Sul do Rio de Janeiro. Então existe uma in-
compreensão daquilo que eu falo. O que eu quero é que 
esses meninos e meninas estudem, se formem e sejam 
bons cidadãos e consigam sair da pobreza. A pobreza 
não pode ser uma condenação eterna.

Qual o seu credo político?
YBM: Eu sou uma pessoa ideológica, e meu credo políti-
co é a social-democracia. Vivi 20 anos na Suécia e apren-
di o que é a social-democracia; para mim, o melhor siste-
ma de governo. O problema é que dos anos 70 para cá a 

social-democracia acabou, nem na Suécia tem mais. Mas 
é uma forma de governo em que a distância entre ricos e 
pobres não é grande. 

Defende então uma forte presença do Estado?
YBM: É engano achar que a Suécia é altamente estatiza-
da. Não, na Suécia o Estado só participa com 18% da eco-
nomia, mas está presente naquilo que é essencial, edu-
cação, saúde e outros serviços básicos, o resto é livre ini-
ciativa. São cobrados impostos e há um controle. Não é 
como aqui, que é ao deus-dará. Não é à toa que a Suécia 
está entre os países mais desenvolvidos.

E no Brasil, como vê o papel das empresas privadas 
nos problemas sociais?
YBM: Existem ações pontuais, mas infelizmente o Brasil ain-
da não tem essa cultura da participação ativa das empresas 
na questão social, como têm os Estados Unidos, a Alema-
nha e os países escandinavos. Ainda estamos engatinhan-
do na Responsabilidade Social. Considere que as empresas 
também estão passando dificuldades. À parte os grandes 
ladrões, todos estamos passando por dificuldades. 

Por que você, com formação intelectual, em vez de 
voltar-se para a vida acadêmica quis colocar a mão 
na massa? 
YBM: Se estivesse só na academia teria acesso ao va-

“No Brasil a distância 
entre as classes é muito 

grande, e tem que 
diminuir. Ora, recebo aqui 

crianças desnutridas,  
em pleno 2017, a  

15 minutos da Zona Sul  
do Rio de Janeiro”

YVONNE BEzERRA DE MELLO,  
FUNDADORA DO PROJETO UERÊ
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lor teórico dos problemas. Mas não quero isso. Quando 
qualifico professores, recém-formados em Pedagogia, 
vejo que eles não têm a experiência de educar crianças 
em zonas de risco, não têm noção dos problemas que 
vão encontrar nos alunos, como os de natureza cogni-
tiva, de concentração. A academia é importante para 
aprender as coisas, mas ela pode ser enriquecida com 
a experiência em sala de aula. É para isso que me dedi-
co a como melhorar o aprendizado em sala de aula em 
zonas de risco.

Qual o tamanho do risco?
YBM: Tiros, guerra entre polícia e bandido, tudo o que 
pode imaginar. Mas esse é o meu trabalho, o meu campo 
de pesquisa. Acabo de chegar da Suécia e da Alemanha, 
onde capacitei 250 professores que lidam com crianças 
refugiadas que chegam da Síria, Afeganistão, Somália ou 
Mali e nunca frequentaram uma escola. Como absorver 
essas crianças num esquema rígido que a escola tradi-
cional desses países impõe? 

O uerê está se internacionalizando?
YBM: Crianças precisam de ajuda em todo o mundo. O 
problema é o mesmo. Agora vamos capacitar professo-
res numa escola similar ao Uerê, que estamos montando 
num campo de refugiados na grécia. 

como está a educação no Brasil?
YBM: A educação no Brasil é muito ruim, há anos, e não 
muda. Aqui escola pública é escola para pobre, não sei 
porque isso, uma educação para uns e uma educação 
para outros, de novo o eles e nós. Nos Estados Unidos 
95% das crianças do ensino fundamental estão em es-
colas públicas. Na Suécia 100%, independentemente 
de classe social. Na França 90% das crianças estão em 
escolas públicas. Esta convivência entre ricos e pobres 
no mesmo espaço traz um intercâmbio produtivo para to-
dos, com qualidade de ensino igual para todos. Aqui não. 
O sujeito ganha pouco, mas coloca o filho em escola par-
ticular, mesmo que seja ruim. Se os políticos não coloca-
rem seus filhos nas escolas públicas elas nunca vão ter 
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qualidade. Agora, a educação não pode ser um reduto fe-
chado. Tem que estar aberta às novas conquistas, às no-
vas estratégias. Mas não adianta querer importar mode-
los educacionais que dão certo nos seus países, como o 
finlandês, mas são estranhos à nossa realidade. 

A educação é antídoto contra a violência?
YBM: Sem dúvida, não há outra solução. há no Brasil uma 
quantidade enorme de crianças que não estudam. Não se 
tem um censo de quantos meninos entre 10 e 14 anos es-
tão fora da escola. Mas eu digo: são muitos. No Degase, 90% 
dos menores infratores não terminaram o quarto ano do en-
sino fundamental. Porque esses meninos saíram da escola, 
o que não funcionou? Esta é a discussão fundamental no 
Brasil hoje. Sem resolver isso não iremos a lugar nenhum.

Quando começou a trabalhar com crianças?
YBM: Trabalho com crianças desde que era criança. 
Tive uma infância complicada. Meu pai não era muito 
chegado aos filhos e aparecia de vez em quando. Minha 

mãe era funcionária pública federal e desquitada, o que 
era um estigma na época. Estudei em escola católica e 
sofri muito bullying por conta disso. Com seis anos, as 
freiras me proibiam de dizer que era filha de mãe des-
quitada e era obrigada a mentir que meu pai tinha fale-
cido. Era uma situação em que eu não podia ser eu, mas 
um personagem, e só assim seria aceita naquele meio 
de meninas com famílias mais estruturadas do que a mi-
nha. Com onze, doze anos, lembro que acompanhava 
minha mãe em visita a orfanatos e eu passei a compre-
ender aquelas crianças e achava que elas me compre-
endiam. Nessa idade eu lia para crianças cegas do Ins-
tituto Benjamim Constant e aos sábados era voluntária 
na unidade da Pestalozzi, no Leme, que tratava de crian-
ças com necessidades especiais. Eu me sentia parecida 
com estas crianças, achava que eu pertencia mais àque-
le do que a outro lugar. Este sentimento de não perten-
cer me persegue até hoje. Em 1980, me separei e voltei 
para o Brasil com os três filhos. Quando cheguei me es-
pantei com a quantidade de crianças nas ruas e achei 
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que tinha que trabalhar com isso. Trabalhei 13 anos nas 
ruas do Rio, com quatro grupos: dois em Copacabana, 
um em Madureira e outro na Candelária. 

foi com as crianças da candelária que houve o mas-
sacre feito por PMs...
YBM: Sim, era um dos grupos que eu atendia diariamente. 
Eram 72 crianças. Eu dava uma moeda para me telefona-
rem se tivesse algum problema. Eram quinze para a meia-
noite, e toda a minha família estava dormindo, menos eu, 
que assistia televisão e, curioso, estava vestida quando re-
cebi o telefone de um dos meninos dizendo que os poli-
ciais estavam matando todo mundo. Peguei o carro, e che-
guei no local antes da imprensa. E foi assim que o trabalho 
que eu fazia ficou conhecido. Lembro que naquela hora, 
sentada no chão com os meninos sobreviventes eu pen-
sei: “Caramba, a partir de hoje minha vida vai mudar”. 

como nasceu a Escola uerê?
YBM: Em 1993, meses depois do massacre, eu e as crian-
ças montamos a primeira escola Uerê debaixo de um via-
duto, com tapumes recolhidos na rua. Era perto de uma 
favela e chegou a receber 200 crianças. Fizemos um ba-
nheiro, mas não tinha esgoto e puxávamos água do ca-
no da CEDAE. Foi um negócio de louco. Trabalhei nessa 
escola quatro anos. Improvisamos uma cozinha, e a cozi-
nheira, ex-menina de rua, está no projeto até hoje. 

Quando o Projeto veio para a Maré?
YBM: Foi em 1998, quatro anos depois, quando recebe-
mos uma doação para comprar a primeira casa aqui na 
Maré e fundamos oficialmente o Uerê. há 20 anos esta-
mos aqui, por onde já passaram mais de sete mil crianças, 
com estrutura, escola bem montada. 

Quem financia o projeto?
YBM: Vem recurso de tudo quanto é lado. No Brasil os 
maiores doadores são duas empresas, a Norsul e Conti-
nental. Mas há pessoas físicas, fundações europeias. É 
muita gente, fora os editais de projetos que nós ganha-
mos e implementamos. Acabamos de ganhar um edital 
da Air France, entre 680 organizações. 

como você convive com a guerra entre facções de 
traficantes, tiroteio, polícia e bandido? 
YBM: Minha relação com todos é de respeito. Não vou dizer 
que ignoro o que está acontecendo. Conheço os trafican-
tes, os filhos dos traficantes. A polícia conheço menos por-
que muda muito. Estabelecemos regras de convivência. Nin-
guém entra aqui armado. Aqui o traficante vira o pai da crian-
ça que quer ver o seu filho aprender como todos os outros. 
Aqui é tudo aberto, não tem nenhuma porta fechada. Nunca 
fomos assaltados, nenhum tipo de violência aconteceu aqui. 
Eu tenho aqui um painel escrito “Escola, não atire” visível aos 
helicópteros da polícia. Nunca tive problema aqui.  

“conheço os traficantes, 
os filhos dos traficantes. 

A polícia conheço menos 
porque muda muito. 

Estabelecemos regras de 
convivência. Ninguém 

entra aqui armado”

YVONNE BEzERRA DE MELLO,  
FUNDADORA DO PROJETO UERÊ
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SulAmérica

cASE EMPRESARIAL

SAÚDE FINANCEIRA ESTá NA 
RAIz DA SUSTENTABILIDADE
FOTOS
ARQUIVO sULAMÉRICA

Semana de Educação Financeira SulAmérica, em 2017
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gastar mais do que ganha, 
contrair dívidas impagáveis e ficar 
inadimplente são alguns sintomas 
evidentes de que a saúde financei-
ra do indivíduo não está boa. Mas 
nesses casos não é só o bolso – a 
parte mais sensível do ser humano 
– que vai mal. É bom cuidar do cora-
ção. Sim, os problemas financeiros 
têm conexão direta com a saúde fí-
sica, mental e psicológica dos endi-
vidados. Não são raros os casos de 
suicídios por conta de problemas 

financeiros, muitas vezes protago-
nizados por grandes empresários. 
Dados do Programa SulAmérica 
Saúde Ativa, focado no incentivo 
à saúde e ao bem-estar de segu-
rados, mostraram que problemas 
com dinheiro são a segunda prin-
cipal causa de dificuldade de con-
centração no trabalho, depois da 
falta de tempo, e que pessoas en-
dividadas têm uma percepção de 
vida, saúde e produtividade pior do 
que a média.

Maior seguradora 

independente do país, 

com mais de 7 milhões 

de clientes, intensifica 

estratégia de governança 

e responsabilidade 

social com iniciativas de 

educação financeira

Ação da SulAmérica no Dia da Cidadania, em 2016
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Mas há cura para a doença do 
dinheiro ou da falta dele. A SulAmé-
rica, que é uma das principais ope-
radoras de planos de saúde no país,  
acredita que uma melhor relação 
com o dinheiro pode gerar impactos 
positivos na saúde e no bem-estar 
do indivíduo e adotou a bandeira da 
saúde financeira como um dos pila-
res da sua estratégia de responsabi-
lidade social. Para Tomás Carmona, 
Superintendente de Sustentabilida-
de da companhia, o desenvolvimen-
to sustentável da sociedade brasilei-
ra só será possível a partir da mudan-
ça de comportamentos individuais: 

“No âmbito financeiro, é necessário 
que as pessoas aprendam a geren-
ciar os limitados recursos privados e 
coletivos, para não somente atender 
às necessidades presentes, como 
também para suprir as futuras”.

Eleita a educação financeira 
como seu tema estratégico no cam-
po da Responsabilidade Social, a 
SulAmérica estruturou uma série de 
iniciativas para promover a evolu-
ção do conhecimento do público in-
terno sobre finanças pessoais. Des-
de a primeira edição, a seguradora é 
uma das empresas participantes da 
Semana Nacional de Saúde Finan-

ceira, que este ano ocorreu entre os 
dias 8 e 14 de maio. Direcionada pa-
ra os colaboradores da matriz no Rio 
de Janeiro e da sede em São Paulo, 
com transmissão ao vivo para as fi-
liais em todo o Brasil, a quarta edição 
da Semana na companhia contou 
com palestrantes renomados, como 
o economista-chefe da SulAmérica 
Investimentos, Newton Rosa, que 
apresentou o cenário econômico de 
2017. Além disso, trouxe o superin-
tendente de Relações com Clientes 
de Vida e Previdência da SulAméri-
ca, Nélio Rapuano, para discussão 
sobre práticas saudáveis no plane-

Recepção da sede da SulAmérica em São Paulo
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jamento financeiro, e o consultor 
João Audi, da plataforma Viver Bem 
SulAmérica, que falou sobre os cui-
dados na administração do dinheiro. 
Ao todo, as ações registraram 700 
participações.

O lançamento, este ano, do 
Programa de Saúde Financeira, vol-
tado aos funcionários e seus fami-
liares foi o passo adiante. “O objeti-
vo do programa é a conscientização 
para a mudança comportamental. 
Uma relação mais equilibrada com o 
dinheiro é um fator estratégico tanto 
para a qualidade de vida do colabo-
rador quanto para a sustentabilida-
de da companhia, com reflexos no 
mercado segurador como um todo”, 
afirma a diretora de Capital humano 
e Sustentabilidade da SulAmérica, 
Patrícia Coimbra. 

Os funcionários da empresa já 
tinham acesso, desde 2015, a um 
curso online de gestão Financeira 
Pessoal, por meio do Portal Univer-
SAS, universidade corporativa cria-
da pela SulAmérica para capacita-
ção de colaboradores. O treinamen-
to apresenta noções básicas de fi-
nanças pessoais e os benefícios de 
fazer um planejamento financeiro. 
Além disso, esclarece o que são pro-
dutos financeiros e como lidar com 
eles no dia a dia, oferecendo alterna-
tivas para a recuperação orçamentá-
ria em caso de endividamento.

Entre as iniciativas de educa-
ção financeira está também a Es-
tratégia Nacional de Educação Fi-
nanceira (ENEF), estabelecida co-
mo política federal em 2010 com 
o objetivo de mobilizar os diversos 
setores da sociedade em torno da 
promoção de ações de educação 
financeira. Uma das ações mais re-

“No âmbito financeiro, é necessário 
que as pessoas aprendam a gerenciar 

os limitados recursos privados e 
coletivos, para não somente atender 

às necessidades presentes, como 
também para suprir as futuras”

TOMáS CARMONA, SUPERINTENDENTE DE  
SUSTENTABILIDADE DA SULAMÉRICA

levantes nesse sentido é a Semana 
Nacional de Educação Financeira, 
promovida desde 2014, durante a 
qual diversas instituições parceiras, 
incluindo a SulAmérica, oferecem 
atividades gratuitas, como palestras 
e workshops, sobre a importância 
do planejamento financeiro.

Maior seguradora independen-
te do Brasil, a SulAmérica tem foca-

do cada vez mais na inserção da 
sustentabilidade na sua estratégia 
de negócios, de modo que essa vi-
são integrada permeie todas as de-
cisões e todos os processos da em-
presa. “Entendemos que possuímos 
um papel fundamental no desen-
volvimento sustentável da socieda-
de em que estamos inseridos, tanto 
dentro quanto fora de nossa organi-
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lias inadimplentes tenha diminuído 
em 2017, aumentou o número de 
famílias que relataram não ter condi-
ções de pagar suas contas em atra-
so. “Fomentar o engajamento dos 
indivíduos no processo de aprendi-
zado sobre o uso do dinheiro e de 
produtos financeiros no país é um 
caminho que permite avanços sau-
dáveis para todos”, afirma o superin-
tendente de Sustentabilidade, To-
más Carmona. 

De acordo com o executivo, a 
educação financeira é a chave fun-
damental para empoderar os indiví-
duos, fazendo com que eles tomem 
decisões melhores, mais conscien-
tes e bem informadas, favorecendo 
seu bem-estar e de todos à sua volta. 
“Isso não ocorre por meio do aces-
so facilitado que hoje temos a con-
teúdos e ferramentas que prometem 
ensinar a controlar um orçamento 
de forma eficiente. Ocorre, acima de 
tudo, a partir da motivação de cada 
um e do puro interesse em apren-
der”, acrescenta.

Uma pesquisa realizada pela  
Organização para a Cooperação 
e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), com o objetivo de medir as 
competências da população quan-
do o assunto é finanças, colocou o 
Brasil na 27a posição, entre 30 paí-
ses analisados. O baixo nível de co-
nhecimento financeiro ao responder 
às questões levantadas pelo teste 
mostrou que a população brasileira 
tende a privilegiar atitudes de curto 
prazo quando tomam decisões so-
bre a utilização do próprio dinheiro, 
deixando de lado a segurança eco-
nômica em longo prazo.

“Apesar do esforço recente em 
disseminar a cultura da educação 

zação. Esse compromisso da com-
panhia é também de todos os 5 mil 
profissionais que nela atuam”, afirma 
a consultora de Sustentabilidade da 
companhia, Tainá Braga.

Órgãos de proteção de crédi-
to calculam que cerca de 40% da 
população brasileira adulta este-
ja inadimplente. O aumento do de-
semprego e da inflação foi acom-

“É papel de todos os agentes 
da sociedade que prezam pela 

sustentabilidade financeira contribuir 
com ações que promovam a aproximação 

do brasileiro com a temática das boas 
práticas de finanças pessoais”

PATRÍCIA COIMBRA, DIRETORA DE CAPITAL hUMANO  
E SUSTENTABILIDADE DA SULAMÉRICA

panhado pela piora de indicadores 
socioeconômicos e pela elevação 
do número de pessoas que não têm 
perspectiva de sair do endividamen-
to. A última Pesquisa de Endivida-
mento e Inadimplência do Consumi-
dor (Peic), desenvolvida pela Confe-
deração Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo, mostrou 
que, embora o percentual de famí-
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financeira para a população, ainda 
falta muito para uma mudança efeti-
va de comportamento. Nesse senti-
do, é papel de todos os agentes da 
sociedade que prezam pela susten-
tabilidade financeira contribuir com 
ações que promovam a aproxima-
ção do brasileiro com a temática das 
boas práticas de finanças pessoais”, 
aponta Patrícia Coimbra.

No Dia da Cidadania, a SulAmérica 
oferece gratuitamente à população 

serviços de saúde e atividades de 
educação, cultura e lazer



46 

DIA DA cIDADANIA
Anualmente, a SulAmérica pro-

move no Rio de Janeiro e em São 
Paulo o Dia da Cidadania, evento so-
cial que oferece gratuitamente à po-
pulação serviços de saúde e ativida-
des de educação, cultura e lazer. Em 
2016, os eventos registraram 79 orga-
nizações parceiras, mobilizaram 467 
voluntários e proporcionaram 9.603 
atendimentos gratuitos à população.

Em linha com o programa Sul 
América Saúde Ativa, foram mon-
tadas tendas em ambas as edições 
para representar as cinco dimen-
sões do bem-estar: saúde física, rela-
ções sociais, saúde financeira, parti-

cipação na comunidade e propósito 
de vida. No Rio de Janeiro, a progra-
mação teve como destaque a temá-
tica de empregabilidade, oferecen-
do orientação profissional, financei-
ra e de preparação para o mercado 
de trabalho, com dicas de edição de 
currículo e de comportamento em 
entrevistas de emprego.

A SulAmérica mantém ainda 
uma estratégia de investimento so-
cial com foco na geração de valor 
para a sociedade por meio do apoio 
a iniciativas que ampliem o acesso à 
saúde e ao bem-estar da população. 
Para isso, realiza anualmente um 
edital para projetos sociais que pos-

sam contribuir efetivamente para a 
melhoria da qualidade de vida das 
pessoas, especialmente dos mais 
necessitados.

Em 2017, foram escolhidas 
cinco organizações sem fins lucra-
tivos para apoio no desenvolvimen-
to de projetos relevantes na área da 
saúde: Fundação Banco de Olhos  
de goiás (gO), Instituto do Câncer 
Infantil (RS), Instituto do Câncer do  
Ceará (CE), Associação Escola Louis  
Braille (RS) e Associação de Assistên-
cia à Criança Deficiente (AACD-SP),  
entidades selecionadas para rece-
ber o aporte de cerca de R$ 7 mi-
lhões via leis de incentivo fiscal. 

Voluntários no Dia da Cidadania, em São Paulo
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Investimento Responsável

Fundada em 1895 na capital fluminense por Dom 

Joaquim Sanchez de Larragoiti, a SulAmérica é 

a maior seguradora independente do Brasil, com 

uma rede de mais de 30 mil corretores parceiros 

espalhados por todas as regiões do país. A companhia 

atende a mais de 7 milhões de clientes, de pessoas 

físicas a grandes empresas, nas suas várias linhas de 

seguros, como saúde e odontológico, automóveis 

e outros ramos elementares, vida, além de outros 

segmentos, como previdência privada, investimentos 

e capitalização.

Em 2007, a SulAmérica abriu capital na BM&FBovespa, 

numa operação que captou R$ 775 milhões com a 

negociação de 25 milhões de units. Desde então, a 

companhia integra o nível 2 de Práticas Diferenciadas 

de governança Corporativa da Bolsa de Valores. há 

oito anos consecutivos, integra a carteira do Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBovespa, 

que elege anualmente as empresas de capital aberto 

com melhores práticas corporativas, como eficiência 

econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e 

governança corporativa das companhias.

A SulAmérica mantém um modelo de gestão de 

sustentabilidade dentro da organização, norteado 

pelo Comitê de Sustentabilidade, que se reporta 

diretamente ao Conselho de Administração, e por 

compromissos nacionais e internacionais assumidos 

publicamente. A companhia representa as seguradoras 

da América Latina no Comitê global da Iniciativa 

Financeira do Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente (UNEP FI), é signatária do Pacto 

global da Organização das Nações Unidas (ONU) e 

conselheira dos Princípios para Sustentabilidade em 

Seguros (PSI). Já a SulAmérica Investimentos, asset 

management da companhia, é signatária dos Princípios 

para o Investimento Responsável (PRI), iniciativa da 

ONU para estruturar um sistema financeiro global 

economicamente eficiente e sustentável.
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ARTIGO

Ao longo dos últimos 13 anos 
trabalhando com Sustentabilidade 
e Diversidade em grandes empre-
sas, tenho visto muitos momentos 
de altos e baixos em ambos os te-
mas. A ampliação de conhecimento 
e debate parece relativamente linear 
e ascendente, mas a verdade é que 
basta algum acontecimento social, 
por vezes circunstancial, para esses 
temas entrarem e saírem da pauta 
das empresas e da sociedade.

As pessoas que me procuram 
para conversar têm dito que “Diver-
sidade é o tema do momento”, e é 
verdade. Já escrevi sobre isso algum 
tempo atrás sinalizando o quanto as 
empresas têm se posicionado so-
bre o assunto, principalmente avan-
çando em comerciais mais diversos, 
produtos que enquadram um ou ou-
tro segmento, assim como eventos e 
palestras caídos de árvores.

No entanto, o título deste artigo 
é Diversitywashing para chamar a 
nossa atenção. O termo vem de uma 
expressão muito utilizada na Susten-
tabilidade, Greenwashing, que sig-
nifica uma ação que empresas reali-
zam para “maquiar” os seus produtos 
e tentar passar a ideia de que eles são 

ecoeficientes, ambientalmente corre-
tos, provêm de processos sustentá-
veis, entre outros, sem que, de fato, 
exista um planejamento estratégico 
consistente e eficaz na gestão am-
biental e social da empresa. 

No caso da diversidade, tenho 
a sensação de estar vendo muito Di-
versitywashing por aí. Empresas que 
lançam comerciais e produtos com 
foco nos públicos da Diversidade, 
tais como mulheres, negros, LgBTs, 
pessoas com deficiência, entre ou-
tros, mas que da porta para dentro 
não têm um programa sólido de ges-
tão para Diversidade.

Vejamos o perfil Social, Racial 
e de gênero das 500 maiores em-
presas brasileiras feito pelo Instituto 
Ethos em 2007, 2010 e 2016. Nota-
mos que os percentuais variam pou-
co, e aparentam ter um limite de evo-
lução, principalmente entre 2010 e 
2016.

 Em 2007, negros representa-
vam 25% do quadro funcional e 3,5% 
do quadro executivo; mulheres eram 
35% no quadro funcional e 11,5% no 
quadro executivo; pessoas com defi-
ciência eram 1,9% no quadro funcio-
nal e 0,4% no quadro executivo. 

A MAQUIAgEM NA 
DIVERSIDADE SOCIAL 

LILIANE ROChA,  
CEO DA gESTÃO KAIRÓS

Diversitywashing,
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Diversitywashing: 
as empresas lançam 
comerciais e produtos 
com foco nos públicos 
da Diversidade, mas 
da porta para dentro 
não têm um programa 
sólido de gestão para 
esse assunto

 Em 2010, negros eram 31,1% 
no quadro funcional e 5,3 no quadro 
executivo; mulheres eram 33,1% do 
quadro funcional e 13,7% do quadro 
executivo; pessoas com deficiência 
1,5% no quadro funcional e 1,3% no 
quadro executivo. 

 Em 2016, negros eram 35,7% 
nos quadros funcionais e 4,7% no 
quadro executivo; mulheres repre-
sentavam 35,5% no quadro funcio-
nal e 13,6% no quadro executivo; 
pessoas com deficiência eram 2,3% 
do quadro funcional e 0,6% do qua-
dro executivo. 

Considerando que as 500 em-
presas respondentes em 2007, 2010 
e 2016 sejam as mesmas, o que não 
é certeza, notamos avanços lentos 
para os temas de mulheres, negros 
e pessoas com deficiência, principal-
mente nos cargos executivos. Em al-
guns casos houve até retrocesso dos 
indicadores. Lembrando que LgBTs 
não aparecem estatisticamente; mas, 

como alguém que viveu anos desse 
processo dentro de grandes empre-
sas, posso afirmar que o caminho 
continua árduo e duro.

Convido o leitor e a leitora a to-
marem suas próprias conclusões. En-
tre no site dessas empresas ou aces-
se o Relatório de Sustentabilidade de-
las e veja se disponibilizam informa-
ções percentuais desses grupos de 
diversidade dentro da empresa. Caso 
informem no quadro funcional, ou se-
ja, estagiários, analistas, consultores, 
não se engane. Procure a informação 
no quadro executivo. Essas empre-
sas têm negros, mulheres, LgBTs, 
pessoas com deficiência na alta lide-
rança? No Conselho Administrativo?

A pergunta vem no plural, por-
que somente um caso de sucesso 
não vale! A empresa deve ter um 
percentual minimamente significati-
vo e em mais de um desses grupos. 
Caso não tenha, porque começou a 
atuar recentemente, não há deméri-

Liliane Rocha é autora do livro “Como ser 
um líder inclusivo” e CEO da gestão Kairós, 
consultoria especializada em Sustentabilidade 
e Diversidade (www.gestaokairos.com.br).

to, contanto que compartilhe metas, 
ações e indicadores que estão sen-
do acompanhados a curto, médio e 
longo prazos.

Diversidade é um tema que fala 
ao coração. E isso é algo maravilho-
so; mas, no mundo das empresas e 
do governo, isso não é suficiente. É 
necessário gestão do tema. Trans-
parência com stakeholders. Esforço 
coordenado.

Minha dica é: não atue sozinho, 
procure um consultor sério. Alguém 
que possa agregar dados nacionais 
e internacionais, informações de le-
gislação, estudos sobre os temas se-
toriais e que estejam sendo desen-
volvidos em processos multistake-
holders em todo o mundo. Alguém 
que traga gestão acoplada aos avan-
ços no tema. 
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AçãO cOMuNITáRIA

ACORDOS COOPERATIVOS NA 
SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS SOCIAIS

Instituto Tellus
FOTOS
ARQUIVO InstItUtO tELLUs
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Sejamos francos, o poder pú-
blico no Brasil, com raras exceções, 
não consegue entregar com eficiên-
cia os serviços básicos à população. 
E dê-lhe impostos. Tomem-se áreas 
de Saúde e Educação, que em mui-
tos estados e municípios brasileiros 
estão defasadas, quando não em co-
lapso. É nesse vazio de competência 
que estão despontando as parcerias 
dos governos com consultorias es-

pecializadas em gestão pública e so-
luções mistas envolvendo empresas 
e Organizações Sociais. O Instituto 
Tellus é um desses casos. Fundada 
em 2010 com o propósito de trazer 
a inovação em serviços públicos no 
Brasil, com apoio de empresas priva-
das, a ONg vem atuando em proje-
tos com forte impacto social. 

O área 21 – Laboratório de Cria-
tividade, que acaba de sair do forno 

O Área 21, projeto 
educacional do 
Instituto Tellus, quer 
trazer a tecnologia para 
dentro das escolas 
públicas. O piloto está 
sendo implantado no 
Instituto Ana Rosa, em 
São Paulo.
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de Inovação do Tellus, é um exem-
plo típico de projeto de capacitação 
que, pela sua natureza de vanguar-
da, o Estado não teria como prota-
gonizar por sua própria conta. Lan-
çado em maio último e voltado para 
jovens do Ensino Médio das escolas 
públicas, o área 21 trabalha com a 
aprendizagem aliada à alta tecnolo-
gia. A meta é em seis meses capaci-
tar 260 estudantes do Instituto Ana 
Rosa, localizado na Vila Sonia, em 
São Paulo. 

O Laboratório de Criatividade 
inclui oficinas interativas para os ex-
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O Área 21 confirma 
a tendência mundial 
de envolvimento 
do tripé ONGS-
Estado-empresas 
na viabilização 
de projetos com 
impacto social

perimentos e, além dos estudantes, 
conta com a participação dos pro-
fessores e gestores do Ana Rosa. O 
parceiro técnico do projeto é a we-
Fab, consultoria especializada em 
conectar as empresas aos makers – 
como são chamados os adeptos do 
movimento que tem na sua base a 
cultura do “faça você mesmo” e de 
que pessoas comuns podem cons-
truir, consertar e inovar. 

Para a realização do área 21, o 
Instituto Ana Rosa foi equipado com 
aparelhos de ponta, doados pela 
Samsung, como a câmera gear 360, 

o smartphone galaxy S7 e os óculos 
de realidade virtual gear VR, além de 
computadores e tablets. Após o tér-
mino do curso, todo o equipamento 
ficará no Ana Rosa para utilização da 
comunidade.

O área 21 confirma a tendên-
cia mundial de envolvimento do tri-
pé ONgS-Estado-empresas na via-
bilização de projetos com impacto 
social. Países mais desenvolvidos, 
como Inglaterra, Alemanha, Austrá-
lia, Bélgica, Canadá, Estados Uni-
dos e holanda, estão a um passo 
além e já adotam os Social Impact 
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No caso do Área 21, 
o Tellus é a ponta 
do terceiro setor no 
tripé que inclui ainda 
os setores público 
e privado na ação 
social
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Bonds ou Contratos de Impacto So-
cial (CIS), na tradução. Os CIS são tí-
tulos que, aplicados em programas 
sociais, oferecem a possibilidade de 
retorno do capital, mas o risco deixa 
de ser do contribuinte e passa para 
o investidor.

No caso do área 21, o Tellus 
é a ponta do terceiro setor no tripé 
que inclui ainda os setores público 
e privado na ação social. Financia-
do via Lei de Incentivo Fiscal, o pro-
jeto tem o apoio da Fundação Tele-
fônica, da Samsung, do escritório de 
advocacia Matos Filho, do governo 
do Estado de São Paulo e a bênção 
do Conselho Estadual dos Direitos 
da Criança. “O área 21 é uma nova 
agenda de assistência e desenvol-
vimento social em que o objetivo é 
trabalhar as competências do sécu-
lo XXI com jovens em alta vulnera-
bilidade social para afastá-los do ca-
minho de risco e capacitá-los para o 
mercado de trabalho”, explica ger-
mano guimarães, cofundador e di-
retor do Tellus. 

No laboratório, os estudantes 
desenvolvem a criatividade, resili-
ência, trabalho em equipe, colabo-
ração e fluência digital. Ao longo do 
curso recebem alguns desafios e 
tem como tarefa transformá-los em 
um negócio ou um projeto social. “O 
objetivo é que sejam protagonistas 
do seu futuro e mostrem que podem 
criar”, explica guimarães. Os alunos 
aprendem, por exemplo, a desenvol-
ver ideias e projetos a partir de uma 
impressão 3D, uma impressora a la-
ser e modelos de robótica. 

Organização sem fins lucrati-
vos, o Instituto Tellus tem projetos 
em 42 municípios de 12 estados 
nas áreas de educação, saúde e as-

sistência social. Só no ano passado, 
pelas suas contas, os serviços ge-
renciados pelo Ellus impactou 630 
mil pessoas. “Trabalhamos com o 
setor público por que acreditamos 
na capacidade de os governos, se 
bem capacitados, gerarem impacto 
positivo na vida dos cidadãos”, diz 
guimarães. 

Para engajar os cidadãos, ges-
tores e servidores na execução de 
políticas públicas, o Tellus desenvol-
veu uma metodologia a partir de pre-
missas elaboradas na experiência 
com o setor público. Também con-
tou a influência do design thinking, 
da IDEO e da Teoria U, desenvolvi-
da pelos professores Peter Senge e  

“O objetivo do área 21 é trabalhar 
as competências do século XXI 

com jovens em alta vulnerabilidade 
social para afastá-los do caminho 

de risco e capacitá-los para o 
mercado de trabalho”

gERMANO gUIMARÃES,  
DIRETOR DO INSTITUTO TELLUS
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OS bonds da liberdade

Até 2010, 63 em cada 100 ex-detentos do Reino 

Unido, de um universo de 60 mil condenados por 

ano, depois de soltos voltavam a cometer crimes. 

O custo para o governo britânico chegava a  

20 bilhões de dólares por ano. A Social Finance, 

uma instituição inglesa, captou, por meio de  

social impact bonds, US$ 8 milhões junto a  

17 fundações filantrópicas. Com o dinheiro, ela 

contratou quatro ONgs para fazer um trabalho de 

reinserção social de 1.080 ex-detentos de uma 

prisão de Peterborough, incluindo capacitação 

profissional e psicológica. 

Estão feitas as apostas. A estimativa é que se 

a queda total na reincidência dos ex-detentos 

incluídos no programa for de pelo menos 7,5%,  

as fundações não só receberão de volta os  

US$ 8 milhões como também ganharão uma 

bonificação, que, dependendo do resultado, 

poderá variar de 2,5% a 13% anuais. Mas se as 

metas não forem alcançadas, os investidores 

perderão todo o dinheiro investido. Se der certo, 

pode ser a comprovação de que investimento 

social e ganho financeiro não são incompatíveis e 

nem excludentes entre si.

Otto Scharmer da universidade ame-
ricana MIT. “Toda a metodologia 
Tellus trabalha com princípio de co-
criação, não temos solução de prate-
leira”, explica guimarães.

A tecnologia aliada à educação 
está presente na maioria dos proje-
tos do Tellus. O Smart School, realiza-
do em parceria com a Samsung e a 
Secretaria Estadual de Educação do 

Estado de São Paulo, foi implemen-
tado em 2016 em cinco escolas es-
taduais da capital. Com duração de 
um ano, aliou inovação pedagógica 
com tecnologia. O Lê no Ninho, ou-
tro projeto da área de educação, tem 
como objetivo desenvolver o gosto 
pela leitura em crianças de seis me-
ses a quatro anos. Durante 45 mi-
nutos as crianças ouvem histórias, 

brincam e cantam em bibliotecas 
equipadas com dispositivos digitais, 
como TVs, tablets, chromecast e no-
tebooks. O programa foi implemen-
tado em parceria com a SPLeituras 
em dez bibliotecas de São Paulo. “O 
que fazemos é ajudar a melhorar a 
qualidade dos serviços públicos no 
Brasil em educação, saúde, cultura, 
turismo e desenvolvimento social. 
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