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EDITORIAL

Os leitores que folhearem mais 
esta edição de NÓS – Revista sobre  
as empresas com maior atuação 
social notarão inequívoca conver-
gência de temas voltados para a 
Educação. As ações das empresas 
no campo do social, descritas nas 
páginas da revista, trafegam por dire-
ções diversas, mas em algum ponto 
se encontram com a questão do en-
sino, temática tão cara para a supe-
ração das dificuldades que travam o 
desenvolvimento do País. 

O tema ganha dimensão nacio-
nal na matéria de capa da edição, que 
descreve as ações do Instituto Natura 
para a melhoria da qualidade do ensi-
no nas escolas públicas. Braço de res-
ponsabilidade social da Natura, o Insti-
tuto defende a escola em tempo inte-
gral e a utilização da tecnologia como 
ferramenta pedagógica.

Na matéria sobre os Pérolas Ne-
gras, time de futebol formado por re-
fugiados haitianos com o apoio da 
ONG Viva Rio, o esporte, por ser de-
mocrático, serve como pavimento 
para a inclusão social. Mas nas Aca-
demias Pérolas Negras, tanto na do 
Haiti quanto na do Rio, onde é prati-
cado, além dos treinos, os jovens são 
obrigados a cumprir um programa 
educacional que os habilitará a se-

guir uma carreira, dentro ou fora dos 
campos de futebol. 

A Educação também está em 
foco no Prêmio Shell de Educação 
Científica, voltado para professores 
das áreas de Ciências, Matemática, Fí-
sica, Química e Biologia dos Ensinos 
Fundamental II e Médio. Ao incenti-
var ideias inovadoras, que podem ser 
aplicadas em sala de aula e replica-
das em outras escolas públicas, o Prê-
mio está contribuindo sobremaneira 
para a melhoria do ensino básico.

O projeto de Educação ambien-
tal da PetroRio, na Bacia de Campos, 
também está dentro do tema âncora 
da edição. Note-se que os observató-
rios socioambientais, integrados por 
especialistas, são núcleos de disse-
minação da boa gestão ambiental 
junto às comunidades locais, pró-
ximas de onde a empresa mantém  
suas operações.

Por fim, o presidente do Con-
selho da Ação da Cidadania, Daniel 
de Oliveira, ao levantar a bandeira 
de combate à fome, doença recidi-
va que imaginávamos ter sido cura-
da, toca na questão, mesmo que de 
forma transversal. Ou melhor, não há 
Educação sem alimento. 

Rubeny Goulart, editor de NÓS

A educação
NÓS É QUE FAZEMOS
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EMPRESA DO BEM

A EMPRESA PRIVADA  
E A REVOLUÇÃO NA 
ESCOLA PÚBLICA

Fabricante de cosméticos 
e perfumes, a Natura, por 
meio do Instituto Natura, 
vem apoiando projetos 
para a melhoria da escola 
pública. A principal 
bandeira é a escola em 
tempo integral. 

Natura

FOTOS
ARQUIVO INSTITUTO NATURA

Há uma revolução em curso em parte do 
ensino público brasileiro e, paradoxos dos para-
doxos, tem como protagonista o setor privado. 
Está sob a batuta do Instituto Natura, braço de 
Responsabilidade Social da Natura, fabricante 
de cosméticos e perfumes. No entanto, ao lado 
de empresas socialmente responsáveis, profes-
sores abnegados e alunos interessados, a ONG 
vem promovendo ações inovadoras e de pri-
meira necessidade na área de educação. São 
projetos integrados, emoldurados pela bandei-
ra da escola em tempo integral e com uso inte-
rativo da tecnologia. Os números são grandilo-
quentes: no ano passado pelo menos 800 es-
colas, 10 mil professores e 460 mil alunos foram 
impactados pelos programas educacionais. Há 
novidades no front, sim.



5 



6 

Projeto Trilhas: professores desenvolvem 
o gosto pela escrita nas crianças
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uma das principais aliadas nessa em-
preitada é a tecnologia.

Primeiro trata-se de capacitar o 
mestre, que é o difusor do conheci-
mento. É justamente o que procura 
fazer o Trilhas, projeto do Instituto Na-
tura voltado para formação de pro-
fessores de Educação Infantil (crian-
ças de 4 e 5 anos) e do Ensino Fun-
damental (1o, 2o e 3o anos). Por meio 
de um curso a distância e com apoio 
de material impresso ou online, con-
tendo cadernos de orientação peda-
gógica, indicações literárias e jogos 

de linguagem, os professores traba-
lham na alfabetização, no estímulo à 
oralidade e desenvolvem o gosto pe-
la escrita nas crianças. Os docentes 
que completarem as 40 horas de ati-
vidades do curso recebem certifica-
do validado pelo Ministério da Edu-
cação (MEC). 

Reconhecido, em 2012, como 
eficaz para ser implementado em po-
líticas públicas, o Trilhas já teve seus 
materiais distribuídos para 72.051 es-
colas, entre municípios considerados 
prioritários pelo MEC. No ano passa-

Escola em tempo integral é um 
sonho distante, isso a se considerar a 
situação da educação no Brasil. Ora, 
o País possui 2,5 milhões de crianças 
e adolescentes entre 4 e 17 anos fo-
ra da escola, segundo o último levan-
tamento feito pelo “Todos Pela Edu-
cação”, com base nos resultados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílio (Pnad). O montante repre-
senta cerca de 6% do universo total 
de alunos. É muita gente sem estudo. 
É esse quadro que o Instituto Natu-
ra está se esforçando para mudar. E 

A equipe do Instituto Natura é formada por especialistas em educação, finanças, comunicação e gestão de projetos
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O projeto Escola Digital oferece mais 
de 10 mil recursos educacionais 
digitais, disponíveis em plataformas 
online de acesso aberto e gratuito
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do, com mais 85 mil ingressos, já ha-
via 115 mil cadastrados no Portal e 
cerca de 1.500 professores visualiza-
ram os posts do Trilhas no Facebook. 

Se na formação do professor, 
a atualização é item de primeira ho-
ra, no projeto Escola Digital a tecno-
logia é a peça que move toda a en-
grenagem. Parceria entre Instituto 
Natura, Instituto Inspirare e Funda-
ção Telefônica Vivo, consiste na tro-
ca e colaboração entre as redes mu-
nicipais e estaduais de ensino e tem 
como foco apoiar os professores na 
incorporação de objetos digitais de 
aprendizagem na prática pedagógi-
ca e, também, compartilhar conheci-
mento entre docentes, estudantes e 
gestores escolares. Com mais de 1,6 
milhão de acessos/ano, a Escola Di-
gital oferece mais de 10 mil recursos 

educacionais digitais, disponíveis em 
plataformas online de acesso aberto 
e gratuito. 

Por meio de um curso a distân-
cia, gratuito e com 40 horas de ativi-
dades, a Escola Digital induz os pro-
fessores, coordenadores pedagógi-
cos e diretores a refletirem sobre tec-
nologia e educação e auxilia no pro-
cesso de incorporação dos recursos 
digitais para a aprendizagem e orga-
niza a infraestrutura tecnológica da 
escola. Os docentes que concluem 
o curso recebem certificado validado 
pelo MEC.

Na Escola Digital, as ferramen-
tas digitais variadas, que estimulam a 
imaginação, são eficientes para reter 
os alunos em sala ou evitar que dur-
mam sobre a carteira. Mais habilitado 
e com familiaridade com o mundo 
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da tecnologia de educação, os pro-
fessores promovem atividades lúdi-
cas com seus alunos, com dinâmicas 
que envolvem jogos, vídeos, anima-
ções e mapas interativos. A ativida-
de didática fica bem menos maçante 
com o uso de plataformas digitais e 
aplicativos para produzir filmes, edi-
tar imagens e áudios, fazer infográfi-
cos, design, cartazes multimídia, or-
ganizar fotos, colagens, murais e até 
ajudar no dever de casa. 

O ensino digital pode assustar 
alguns docentes, mas ajuda a derru-
bar resistências dos alunos mais en-
fastiados e pode surpreender nerds e 

A Escola em 
Tempo Integral 
é o mantra de 
educação do 
Instituto Natura

CDFs. Os conteúdos, ou pelo menos 
a forma como são apresentados, têm 
diferenças abissais em relação aos 
métodos tradicionais. Uma das au-
las da plataforma digital, voltada pa-
ra o estudo de sociologia, por exem-
plo, mostra um vídeo, produzido pela 
Univesp TV, em que são aplicados os 
conceitos do sociólogo francês Émi-
le Durkheim. Uma filmagem, feita na 
Câmara Municipal e em escolas do 
município de Águas de São Pedro, 
no interior de São Paulo, tem como 
proposta ajudar a refletir sobre a rela-
ção do pensamento de Durkheim e o 
município. 

Uma rede 770 escolas no País receberam apoio do Instituto Natura para a implementação do ensino em tempo integral



11 

Em outro vídeo, produzido pela 
Universidade de Aveiro, em Portugal, 
a aula é sobre as reações químicas 
presentes nos fogos de artifícios, que 
resultam numa linda explosão em co-
res. Noutro, o aluno aprende a calcu-
lar a distância entre dois pontos que 
estejam ou não alinhados.

A Escola Digital mudou a roti-
na da professora Marta da Concei-
ção de Paula, da Escola Municipal 
de Educação Básica (EMEB) Senho-
rinha Ana Alves de Oliveira, em Cuia-
bá (MT). Formada em Pedagogia e 
Educação em Séries Iniciais, ela fez 
o curso de aperfeiçoamento de pro-

fessores a distância da Escola Digital 
e, por meio dos recursos da platafor-
ma digital disponível no site, ganhou 
mais motivação para ensinar as ma-
térias de Português, Matemática, Ge-
ografia, Ciências e História e passou 
a estudar mais. Nas aulas, começou 
a tratar de temas como diversidade, 
homofobia, feminismo, manifesta-
ções culturais, entre outros, e ganhou 
a atenção dos alunos. Ao criar novas 
formas de introduzir os conteúdos, 
aumentou o rendimento escolar. 
“Aprendi a montar sequências didáti-
cas, saindo de uma aula monótona e 
me aproximando do século xxI”, diz.

A Escola em Tempo Integral 
é o mantra de educação do Institu-
to Natura, que deve ser ouvido com 
entusiasmo e ao mesmo tempo 
com cautela. Entusiasmo, porque 
se trata de um caminho pedagógi-
co que, aplicado em várias escolas 
pelo mundo, demonstrou ser capaz 
de melhorar o desenvolvimento do 
aluno. Mas cautela, por que a edu-
cação em tempo integral, no sentido 
de simplesmente aumentar a jorna-
da escolar dos alunos, suscita polê-
micas entre os educadores. O argu-
mento mais respeitável defende que 
apenas ampliar a permanência do 

No ano passado, 10 mil professores e 460 mil alunos foram impactados pelos programas educacionais



12 

aluno na escola não garante a quali-
dade do estudo. Vide o que aconte-
ceu com os CIEPs.

O Instituto Natura, por sua vez, 
defende “uma educação integral que 
desenvolva um currículo focado não 
só na aprendizagem acadêmica, mas 
também nas dimensões afetiva, emo-
cional, social, física, cultural e ética do 
aluno, com envolvimento da família, 
promoção do diálogo e geração de 
altas expectativas por parte de todos 
os envolvidos no processo de apren-
dizagem”. É um conceito que soa co-
mo música aos ouvidos dos educa-
dores mais sensíveis. O modelo ado-
tado está alinhado à meta 6 do PNE 
(Plano Nacional de Educação), que 
almeja oferecer educação em tem-
po integral em, no mínimo, 50% das 
escolas públicas, de forma a atender, 

do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB). Com essa 
posição, alcançou o mesmo patamar 
do estado de São Paulo. 

Em 2015, o Instituto Natura, em 
parceria com o Instituto Sonho Gran-
de, o Instituto de Corresponsabilida-
de pela Educação (ICE), Secretaria 
de Educação do Estado de Pernam-
buco e a Bain & Company (consulto-
ria), produziu o estudo “Análise dos 
modelos de Escola em Tempo In-
tegral de Pernambuco” concluindo 
que “escolas que adotaram o mode-
lo obtiveram resultados de proficiên-
cia significativamente superiores aos 
das escolas em tempo parcial”. Prova 
disso, atesta o estudo, é que os índi-
ces de evasão no universo pesqui-
sado caíram 90% e os de reprovação 
40%. O estudo revelou ainda que, in-

“Queremos contribuir 
para consolidar uma 

educação integral, capaz 
de desenvolver a criança 

e o jovem plenamente 
para que possam colocar 

todo o seu potencial a 
serviço de uma sociedade 

justa e solidária”

DAVID SAAD, DIRETOR-PRESIDENTE  
DO INSTITUTO NATURA

pelo menos, 25% dos alunos da Edu-
cação Básica.

Já há uma rede 770 escolas no 
País, distribuídas por 17 estados que 
receberam apoio do Instituto Natura, 
em parceria com secretarias de edu-
cação e organizações do terceiro se-
tor, para a implementação do ensino 
em tempo integral. Há experiências 
animadoras, como a do estado de 
Pernambuco que, a bem da verdade, 
já havia adotado a educação em tem-
po integral como política pública em 
1978. Em 2015, com apoio do Insti-
tuto Natura e empresas parceiras, o 
ensino em tempo integral chegou às 
escolas municipais de Recife. Nos úl-
timos 15 anos Pernambuco deu um 
salto na qualidade da educação do 
Ensino Médio, saindo do 21o lugar 
para a primeira posição no ranking 
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Na defesa  
da Educação 
Integral
O Instituto Natura defende 
uma educação integral 
que desenvolva um 
currículo focado não só na 
aprendizagem acadêmica, 
mas também nas dimensões 
afetiva, emocional, social, 
física, cultural e ética do aluno
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O trabalho do Instituto Natura de 
apoio à escola integral teve início em 
2011, quando firmou parceria com 
o Instituto de Co-Responsabilidade 
pela Educação
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dependentemente da classe social 
do aluno, o modelo é eficaz. 

O trabalho do Instituto Natura de 
apoio à escola integral teve início em 
2011, quando firmou parceria com o 
Instituto de Corresponsabilidade pe-
la Educação – ICE, entidade sem fins 
econômicos, criado por um grupo de 
empresários para resgatar o padrão 
de excelência do então decadente e 
secular Ginásio Pernambucano, loca-
lizado em Recife. Desde 2004, o Ins-
tituto Natura vem implementando o 
sistema em larga escala nas escolas 
públicas do País. Ainda em 2011, o 
Instituto passou a apoiar o Programa 
de Ensino Integral (PEI) da Secretaria 
de Educação do Estado de São Pau-
lo. Em 2014, o mesmo modelo foi im-
plementado nas redes municipais de 

Fortaleza e Sobral, no Ceará, e em Re-
cife. No ano seguinte firmou parceria 
com as redes municipais do Espírito 
Santo, Maranhão e Paraíba. 

É digno de mérito o trabalho 
educacional desenvolvido pelo Ins-
tituto Natura num País como Brasil, 
em que a educação ou a falta dela 
pode explicar boa parte das maze-
las socais. Mas é razoável refletir que 
a melhoria no ensino, para ser abso-
luta, abrangente e duradoura, preci-
saria atuar sobre a grade curricular, 
que está defasada e desconectada 
da atualidade, e na capacitação per-
manente dos professores, que preci-
sam ampliar seu conhecimento e pe-
dagogia e na gestão da escola como 
centro de aprendizado. Isso para ficar 
no mínimo. 
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Métodos alternativos de ensino 
com eficácia comprovada podem 
não ser seguidos à risca, mas ajudam 
a refletir sobre a educação que se 
quer no futuro. Na escola sueca Vittra, 
totalmente digital, os alunos estudam 
em laptops em qualquer lugar que 
desejarem. Na Escola Primária José 
Urbina Lopez, do México, localizada 
ao lado de um lixão, os alunos inter-
ferem nos conteúdos que vão estu-
dar. A Sugatta Mitra, da Índia, não tem 
professores. No sistema democráti-
co de Summerhill, as crianças só vão 
às aulas se quiserem. Na Brokwood 
Park School, da Inglaterra, o ensino é 
holístico e prega a não competição. 
É bom olhar para todos os modelos, 
mas é melhor criar o próprio. 
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Com vendas em 2016 de R$ 7,9 bilhões e lucro líquido de 

R$ 297 milhões, a Natura divide com o Boticário o mercado 

de cosméticos e perfumes, mas é líder na venda direta, por 

meio de um exército de 1,8 milhão de consultoras. A empresa 

tem operações na Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru, 

Venezuela, França e Estados Unidos, além de outros 63 países 

indiretamente. Em abril deste ano, a Natura inaugurou sua loja 

em Nova Iorque.

Fundada em 1969, por Antônio Luiz Seabra, a Natura 

começou com uma loja na Vila Mariana, em São Paulo, e teve 

crescimento exponencial nos últimos anos. Hoje, com oito 

centros de distribuição no Brasil e cinco na América Latina, a 

empresa vem aumentando o número de lojas físicas. No quarto 

trimestre de 2017 a Natura teve um lucro de R$ 201,8 milhões, 

uma alta de 38,8% em relação ao mesmo período de 2016.

De vila Mariana  
a Nova Iorque



18 

O exército da Natura

Fundado em 2010, para expandir as ações de  
Responsabilidade Social da Natura na área de Educação, 
o Instituto Natura dedica-se a projetos para capacitação de 
professores e instituições educacionais, em especial dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental. Presente em todos os estados 
brasileiros e em mais de 80% dos municípios, tem como 
bandeira a educação em tempo integral como condição para  
a melhoria do ensino no País. 

Os recursos para os projetos são obtidos com contribuições 
da Natura e dos parceiros, muitos deles fundações ligadas 
a organizações de peso, como Itaú, Globo, Telefônica e 
C&A. O Instituto tem verba própria, que vem da venda de 
uma linha exclusiva de produtos, o Crer para Ver, incluindo 
canecas, bolsas, cadernos, chaveiros e nécessaires que 
são comercializados pelo exército de mais de 1,5 milhão 
de consultoras Natura em todo o País. Todo lucro obtido é 
reinvestido em projetos educacionais. Em 2015, o Crer para  
Ver arrecadou R$ 19,5 milhões e, em 2016, mais R$ 23 milhões. 
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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

UM DRIBLE NA ExCLUSÃO SOCIAL

Pérolas Negras
FOTOS
ARQUIVO AcAdemIA PéROlAS NeGRAS-VIVA RIO
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Depois de montar as 
Academias de Futebol 
Pérolas Negras em Porto 
Príncipe, no Haiti, e em 
Paty de Alferes, no Rio, 
o Viva Rio quer replicar 
o modelo em campos de 
refugiados da Síria.

Times de futebol integrados por  
refugiados, que estão deixando seus 
países aos milhares para fugir da 
guerra, da fome e de outras mazelas, 
poderia ser mais uma ideia ousada 
para chamar a atenção do mundo so-
bre esta que está sendo considerada 
uma das maiores tragédias humani-
tárias desde a Segunda Guerra. Mas 
a proposta, que vem sendo encabe-

çada pela ONG carioca Viva Rio e já 
chegou aos ouvidos da FIFA, iniciou 
no Haiti, estendeu-se para o Rio e es-
tá chegando na Jordânia. A iniciativa 
tem como base o trabalho desenvol-
vido com o Pérolas Negras, time de 
haitianos que lidera o grupo A da série 
C do campeonato carioca de futebol. 

O modelo de inserção social 
adotado pelo Viva Rio consiste na in-
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clusão social, pelo esporte, em que 
jovens de países em situação de ex-
trema pobreza ou conflagrados têm 
formação educacional e, simultane-
amente, são preparados para dispu-
tar campeonatos oficiais de futebol. 
“O problema dos refugiados, além 
da questão social, reúne muitas de-
sigualdades, de ordem cultural, reli-
giosa, racial e podem ser equalizadas 
pelo futebol, que tem uma linguagem 
universal e positiva”, diz o presidente 
e fundador do Viva Rio, Rubem César 

12 campos de futebol soçaite, onde 
meninos e meninas de todas as ida-
des jogam peladas, muitas vezes uti-
lizando bolas improvisadas de papel 
e materiais recicláveis. 

Se não é proibido sonhar, o Vi-
va Rio pretende, no futuro, instalar 
em Mafraq uma Academia Pérolas 
Negras, nos moldes das que montou 
em Paty do Alferes, no Brasil, e em Por-
to Príncipe, no Haiti. Com escola, alo-
jamento, alimentação balanceada e 
treinamento de alta performance, a 

Fernandes. “No campo de futebol, a 
pena, a comiseração, é substituída 
por valores positivos, como a merito-
cracia e a disputa entre iguais”. 

Nos próximos meses, o mesmo 
sistema adotado para a criação dos 
Pérolas Negras cariocas e haitianos 
pode ser replicado no campo de re-
fugiados de Mafraq, na Jordânia. Lá, 
a ideia é mobilizar organizações so-
ciais locais, para ajudar a organizar 
torneios de futebol nas comunidades 
e campos da região. Só em Mafraq há 
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Academia funcionaria em uma estru-
tura já existente no local, cedida pelo 
Ministério de Juventude e Esportes da 
Jordânia. Mafraq, cidade com grande 
quantidade de refugiados urbanos, fi-
ca a apenas 10 quilômetros de Zaata-
ri, o segundo maior campo de refugia-
dos do País, onde vivem precariamen-
te 80 mil pessoas, entre iraquianos, pa-
lestinos e, principalmente, sírios. 

O trabalho do Viva Rio em Ma-
fraq ainda está no início, mas pode 
começar a materializar-se nos próxi-
mos meses se chegarem a bom ter-
mo as conversas que o Viva Rio vem 
mantendo com as autoridades jorda-
nianas ligadas ao esporte. Numa pri-
meira etapa, ainda preliminar, a ONG 
pode enviar olheiros profissionais 
que, num prazo de seis meses, vão 
selecionar cerca de sessenta jovens, 
entre meninos e meninas, para parti-
cipar do projeto. Passado esse perío-
do, será feita nova triagem, e 25 des-
ses futuros atletas continuariam os 
treinamentos e os estudos na Acade-
mia Pérolas Negras no Brasil.

Os jovens selecionados vão se 
juntar aos internos da Academia Pé-
rolas Negras de Paty do Alferes, ci-
dade serrana de 25 mil habitantes, a 
100 km do Rio, onde atletas haitianos 
sub-20 e profissionais vivem e trei-
nam duro para realizar o sonho de 
um dia integrar uma grande equipe 
de futebol profissional. Mas lá não é 
lugar só para jogar bola. Inaugurada 
em janeiro de 2016, a Academia ofe-
rece ainda aulas de idiomas e assis-
tência educacional com o objetivo 
de promover a integração ao sistema 
formal de ensino e o acesso a cursos 
profissionalizantes e de capacitação.

No Haiti é a mesma coisa. Cerca 
de 150 atletas, meninos e meninas a 

“No campo de futebol, a 
pena, a comiseração, é 
substituída por valores 

positivos, como a 
meritocracia e a disputa 

entre iguais”

RUBEM CÉSAR FERNANDES, PRESIDENTE  
E FUNDADOR DO VIVA RIO

partir de 11 anos, vivem e estudam na 
Academia Pérolas Negras, localizada 
nos arredores da capital Porto Prínci-
pe. Selecionados entre milhares de jo-
vens em torneios de rua organizados 
pelo Viva Rio, eles recebem alimenta-
ção balanceada e treinamento tático, 
físico e técnico para uma performance 
de alto nível. Ao completar 16 anos, os 
jovens com mais talento e garra são 

convidados a treinar no Brasil, onde 
encontram possibilidades reais de in-
serção no mercado do futebol. 

Para os mais talentosos o céu é 
o limite. As Academias podem ofere-
cer bolsas de estágio aos Pérolas Ne-
gras que se destacarem e estiverem 
interessados em treinar em um clube 
de futebol profissional para, a partir 
daí, trilhar uma carreira internacional. 
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Um levantamento 
de 2015 mostrou 
que 94% dos ex-
alunos da Academia 
haviam encontrado 
trabalho ou seguiam 
estudando

A intenção é também estimular os 
grandes clubes europeus a contratar 
os Pérolas Negras dos três países. 

Mas, como a carreira de futebol 
profissional é para poucos, os Pérolas 
Negras também têm que estudar – e 
muito. Concomitantemente à rotina 
pesada de treinos, os jovens desen-
volvem uma formação básica que os 
habilitará a seguir uma carreira, den-
tro ou fora dos campos de futebol, no 
Brasil ou em seus países de origem. 

No Haiti, um levantamento de 2015 
mostrou que 94% dos ex-alunos da 
Academia haviam encontrado traba-
lho ou seguiam estudando.

Pelo menos sete atletas de Por-
to Príncipe já participaram de treina-
mentos nas categorias de base do 
Botafogo de Futebol e Regatas e do 
Cruzeiro Esporte Clube em 2014 e, 
no mesmo ano, participaram da Taça 
das Favelas, sagrando-se campeões. 
O time participou da Copa da Amiza-
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campeão do Torneio  
de Três Rios (RJ /2015)

Destaque para o jogador  
Steev Selso na Copa  
da Amizade (RJ /2015)

campeão Nacional do Haiti 
(Sub-15/2015)

campeão Nacional do Haiti 
(Sub-17/2014)

campeão Nacional do Haiti 
(Sub-15/2014)

campeão Nacional do Haiti 
(Sub-13/2014)

Títulos do Pérolas Negras

vitória sobre a Seleção das 
Favelas (RJ/2014)

campeão da Copa ABS 
(MG/Sub-17/2014)

Entre os Top-16 na Gothia  
na Suécia (Sub-13/2014)

vice-campeão da  
Copa Mundial da Noruega  
(Sub-16/2013)

campeão Nacional do Haiti 
(Sub-15/2013)

campeão Nacional do Haiti 
(Sub-15/2012)

de em 2015 e levou para casa o tro-
féu Destaque pelas mãos do jogador 
Saint-Duc Steev Selso. No final de 
2015, 23 jogadores da equipe Sub-
20 haitiana desembarcaram no Brasil 
para formar a base da Academia Pé-
rolas Negras do País.

Para que os Pérolas Negras 
possam jogar os torneios oficiais 
sem estourar o limite de estrangeiros 
por equipe, a Confederação Brasilei-
ra de Futebol passou a considerar 

os atletas refugiados e os imigrantes 
por razões humanitárias como atle-
tas brasileiros.

PéROLAS DE PORTO PRíNcIPE
Localizada nos arredores de 

Porto Príncipe, instalada em uma 
área de 50 mil metros quadrados, a 
Academia de Futebol Pérolas Negra 
dispõe de quatro campos de futebol, 
uma piscina, uma área de ginástica 
e pode acomodar até 96 atletas. Lá 

meninos e meninas com idades en-
tre 11 e 18 anos obedecem, de se-
gunda sexta-feira, a uma rotina que 
inclui estudo formal, treino e lazer. 
Nos fins de semana, eles são libera-
dos para visitar a família.

Os atletas têm apoio de fisio-
terapia, saúde, nutrição e uma die-
ta alimentar controlada, com quatro 
refeições diárias. A equipe técnica é 
formada por profissionais recrutados 
através de parceria com o programa 



26 

Muitos dos atletas 
que passaram 
pela Academia já 
estão jogando na 
seleção haitiana 
de futebol. Outros 
foram selecionados 
para atuar em times 
estrangeiros

de pós-graduação em futebol da Uni-
versidade de Viçosa, Minas Gerais. 

Além da formação esportiva, 
os jovens cumprem um programa 
educacional que tem, entre as disci-
plinas, o estudo da língua portugue-
sa. Muitos dos atletas que passaram 
pela Academia já estão jogando na 
seleção haitiana de futebol. Outros 

Bel Air, a ONG promoveu o diálogo 
entre grupos armados rivais e facili-
tou um primeiro acordo de paz, em 
maio de 2007, com a participação de 
autoridades do governo do Haiti e da 
MINUSTAH.

O Viva Rio participou ativamen-
te do esforço humanitário e da re-
construção do País em seguida ao 

foram selecionados para atuar em ti-
mes estrangeiros.

ESfORçO huMANITáRIO
Em 2004, o setor de Desmobili-

zação, Desarmamento e Reintegra-
ção (DDR) da MINUSTAH convidou 
o Viva Rio a participar das operações 
de paz no Haiti. Na região de Grande 
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terremoto de 12 de janeiro de 2010. 
Abrigou 2 mil pessoas em um cam-
po montado em sua sede Kay Nou 
(“Nossa Casa”), forneceu água, ali-
mentos e deu assistência a mais de 
vinte campos de desabrigados. Em 
Bel Air, a ONG coordenou as demo-
lições e a limpeza das 64 toneladas 
de entulho, retiradas com o trabalho 

remunerado de mais 500 morado-
res. Em 2011, um quinto Acordo de 
Paz foi assinado por 106 líderes de 
17 comunidades, vítimas das rivali-
dades entre grupos armados parale-
los (“Bases”). Em estímulo à redução 
dos homicídios, o Viva Rio sorteava 
mensalmente bolsas escolares e de 
profissionalização.

Hoje, o Viva Rio trabalha em 
Bel Air e Porto Príncipe, com forma-
ção profissionalizante (apoio do 
IBAS); em Cité Soleil, com reciclagem 
(apoio da MINUSTAH); em Bon Re-
pos, Croix des Bouquets, com forma-
ção esportiva (apoios privados) e em 
Côte des Arcadins, com Turismo Eco-
lógico (apoios privados). 
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PRÓ-BONO

Ambev e Coca-Cola  
unidas na reciclagem

CI
AS

A Coca-Cola e a Ambev são adversárias no mercado de bebidas, 
mas estão unidas no “Reciclar pelo Brasil”, um programa 
que conta ainda com a parceria da Associação Nacional dos 
Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT). Um dos 
principais objetivos das duas fabricantes de bebidas é otimizar os 
investimentos às cooperativas de catadores do País. A expectativa 
é a de que as 110 cooperativas que fazem parte da etapa inicial do 
programa recebam até 25% a mais de investimentos. 

O primeiro passo é executar um diagnóstico e plano de ação 
periódico e customizado, para direcionar os investimentos de 
acordo com as necessidades de cada cooperativa. Os objetivos 
principais são: profissionalizar e regularizar cada vez mais o 
trabalho das organizações; aumentar o volume dos resíduos 
recolhidos; elevar a receita das cooperativas; e aumentar a renda 
dos catadores. As empresas passam a buscar a partir de agora a 
adesão de outras indústrias para aumentar, exponencialmente, o 
impacto do projeto.

Bolsa sustentável

A WEG, fabricante de motores, com sede 
em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, foi 
selecionada, pela 4a vez consecutiva, pelo Dow 
Jones Sustainability Indices (DJSI) e, desde o 
mês passado, integra, ao lado de outras oito 
empresas brasileiras, a carteira do Dow Jones 
Sustainability Emerging Markets Index 2017 
(DJSI-EM). O DJSI, elaborado pelo Dow Jones 
e pelo RobecoSAM Group, foi o primeiro índice 
global a avaliar a sustentabilidade empresarial 
considerando os aspectos econômico, 
ambiental e de desenvolvimento social. Em 
2017, o DJSI considerou um universo de 3.484 
companhias em todo o mundo, incluindo 
as 803 maiores companhias nos chamados 
Mercados Emergentes, das quais foram 
selecionados 91 componentes. Com a inclusão 
no DJSI-EM, a companhia – que já integra o 
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), 
elaborado pela B3 – reforça sua posição no 
mercado de capitais.
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fauna mais segura  
nas estradas

Energia barata na serra
A Celesc, distribuidora catarinense de energia, 
foi a vencedora da última edição do Prêmio 
Fritz Müller, promovido pela Fundação do 
Meio Ambiente (Fatma) para iniciativas de 
conservação e proteção ao meio ambiente, 
além do que determina a legislação. 

PR
ÊM

IO
S

A CART – Concessionária Auto 
Raposo Tavares, que administra 
834 quilômetros de rodovias entre 
Presidente Epitácio e Bauru, no 
estado de São Paulo, reduziu em 
72% o índice de atropelamento de 
animais, entre os municípios de 
Maracaí e Regente Feijó, mesmo 
com a duplicação da pista e 
aumento de VDM (Volume Diário 
Médio de veículos). O trabalho faz 
parte do programa de mitigação 
de atropelamento de fauna em um 
trecho de 71 km de rodovia.

O programa de mitigação de 
atropelamento de fauna da CART 
começa pelo mapeamento das 
estruturas já existentes na rodovia 
e indícios de animais que realizam 
as travessias; passa por uma análise 
criteriosa do banco de registros 

de ocorrência com animais – por 
atropelamento, avistamento, 
afugentamento e captura –; e segue 
com a implantação de medidas 
de mitigação, como a construção 
de novas estruturas, adaptação de 
estruturas existentes e a implantação 
de sinalização.

Os passos seguintes do programa, 
previstos para os próximos quatro 
anos, incluem o monitoramento 
das passagens implantadas em 
três áreas para continuidade 
do levantamento da fauna 
existente; análise de dados para a 
elaboração de matrizes de curvas 
de aprendizagem de animais, uma 
vez que não há dados científicos no 
Brasil; e implantação de blocos de 
pedra e “mata-burros” no final das 
cercas de condução.

O Projeto Banho de Energia, desenvolvido 
há cinco anos pela Celesc em municípios 
da Serra Catarinense, venceu a categoria 
Gestão Socioambiental. O projeto consiste na 
instalação de trocadores de calor em fogões 
à lenha para aquecer a água e também na 
substituição de lâmpadas tradicionais por 
lâmpadas LED e já recebeu quase R$ 6 milhões 
em investimentos do Programa de Eficiência 
Energética Celesc/Aneel. 

Na categoria Conservação de Insumos 
de Produção (Energia), o prêmio foi 
concedido à empresa por conta do descarte 
ambientalmente correto dos eletrodomésticos, 
equipamentos e lâmpadas substituídos 
durante a execução dos projetos de eficiência 
energética da Aneel/Celesc. Até o momento, 
foram destinados aos processos de manufatura 
equipamentos ineficientes substituídos em 
mais de 180 mil unidades consumidoras.
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A Fundació FC Barcelona, ligada 
ao clube de futebol catalão, traz 
para escolas estaduais de São 
Paulo a metodologia do projeto 
FutbolNet, em uma parceria 
com a Fundación MAPFRE 
e com a Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação 
(FDE), órgão da Secretaria  
de Educação do Governo de 
São Paulo.

O FutbolNet oferece 
atividades socioesportivas 
em comunidades com altos 
índices de vulnerabilidade e 
violência urbana e, neste ano, 
vai beneficiar no Brasil mais de 
3 mil crianças e adolescentes 
de 6 a 17 anos. Desde 2016, o 
projeto já está em andamento 
na Vila Olímpica da Maré 
(Complexo da Maré - RJ). De 
2011 a 2016, a Fundación 
MAPFRE, única parceria 
financeira da iniciativa no país, já 
aportou 617.850 € (equivalente 
a aproximadamente R$ 2,2 
milhões). Em 2017, renovou 
a parceria por mais 12 meses, 

Ambiente  
mais seguro

A SulAmérica, maior seguradora 
independente do País, vem reduzindo 
sistematicamente o impacto 
socioambiental de suas operações. 
Entre 2014 e 2016, a companhia 
conseguiu reduzir o consumo de água 
em 43% e o de energia elétrica em 
24,3%, resultados conquistados por 
meio de iniciativas voltadas à eficiência 
predial, além do engajamento de 
colaboradores. O uso de combustível 
por veículos corporativos também 
diminuiu no período, em 35%.

Os índices integram um conjunto 
de cinco metas de ecoeficiência 
estipuladas pela companhia para o 
período entre 2014 e 2023. Os outros 
dois princípios tratam da gestão de 
resíduos sólidos: aumento do volume 
de lixo reciclado e redução de geração 
de lixo comum.

Outra frente que integra as ações de 
sustentabilidade da seguradora é a de 
destinação ambientalmente correta 
de equipamentos eletrônicos e de 
informática. Desde 2013 até agora, 
foram descartadas 53,2 toneladas 
de resíduos. Parte do material foi 
reparada e destinada a ações sociais, 
impactando 320 pessoas ao ano. 

futebol do Barcelona  
nas escolas públicas 

com o investimento de 210.000 € 
(em torno de R$ 730 mil). 

Em São Paulo, serão atendidas 
15 escolas de Suzano, em 
conjunto com o Programa Escola 
da Família, que abre os espaços 
à comunidade escolar e não 
escolar nos fins de semana para 
a realização de oficinas diversas, 
que vão desde capoeira, dança, 
artesanato, padaria artesanal e 
esporte comunitário até atividades 
como teatro e cinema. 

O FutbolNet utiliza a atividade 
física e o esporte como agente 
de transformação para crianças 
e jovens em ambientes 
vulneráveis. O programa não 
busca a excelência esportiva, mas 
estabelece a atividade como um 
fator de socialização, educação 
afetiva e como uma experiência 
de convivência. A metodologia 
favorece a participação e a 
cooperação entre os participantes, 
para que adotem objetivos comuns 
e vivenciem situações inclusivas, 
que não discriminam ninguém.
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Catadores  
de Leitura 

A Rede Educare, que atua na criação e captação de 
recursos para projetos sociais, e a Ball Embalagens, 
maior fabricante de latas para bebidas do mundo, vão 
inaugurar, até o final deste ano, mais duas bibliotecas 
dentro de cooperativas de catadores de material 
reciclável de Salvador (BA) e Porto Alegre (RS).  
O projeto Cantos de Leitura, viabilizado por meio 
da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, tem como 
objetivo criar um espaço de leitura e educação para 
os cooperados e a comunidade da região onde a 
cooperativa atua, incluindo as escolas municipais 
do entorno. O acervo inicial começa com 1.200 
livros de diversos títulos, direcionados para crianças 
e adultos, incluindo publicações mais técnicas, 
sobre meio ambiente e reciclagem. Além de todos 
os equipamentos da biblioteca, as cooperativas, 
normalmente, precisam passar por pequenas reformas 
para que consigam receber melhor o projeto.

Responsabilidade Social  
nas universidades

Em sua 13a edição, a Campanha da Responsabilidade Social 
do Ensino Superior Particular, promovida pela Associação 
Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), 
bateu o recorde de adesões desde o lançamento do projeto, 
em 2005. Este ano, mais de 890 instituições de ensino 
superior (IES) aderiram à iniciativa, centralizada durante a 
Semana da Responsabilidade Social do Ensino Superior 
Particular, entre os dias 18 a 23 de setembro. Foram mais 
de nove mil atividades em diversas áreas, como educação, 
saúde, cultura e meio ambiente, com cerca de 1,2 milhão de 
atendimentos em todo o país. 

A Campanha, da qual participam instituições particulares – 
associadas ou não à ABMES – e públicas, além das vinculadas 
ao Sistema S, tem o propósito de estabelecer uma ponte 
entre o setor acadêmico e a sociedade por meio de ações 
voluntárias realizadas pelas escolas. As IES que participam 
da Campanha são certificadas com o “Selo Instituição 
Socialmente Responsável”, que atesta que a instituição se 
preocupa com o bem-estar social e com o desenvolvimento 
sustentável da comunidade na qual está inserida. Para receber 
o selo, as instituições participantes cadastram as ações de 
responsabilidade social no sistema da ABMES e comprovam 
as atividades por meio de fotos e dados estatísticos.

Para estimular o registro de maneira criativa das ações 
promovidas pelas instituições, a ABMES criou o Concurso 
Silvio Tendler de Vídeos sobre Responsabilidade Social das 
IES. A iniciativa distribui quatro prêmios de R$ 2,5 mil nas 
seguintes categorias: Documentário, Cobertura Jornalística, 
Vídeo Institucional e Videoclipe. As inscrições para a  
11a edição do concurso estão abertas e podem concorrer 
todas as instituições que participaram da edição de 2017  
da Campanha da Responsabilidade Social. 
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ENTREvISTA

Entrevista com Daniel Carvalho de Souza,  
documentarista

PEIxINHO É
filho de Betinho

O documentarista Daniel Carvalho de Souza, filho do sociólogo 
Herbert de Souza, o Betinho, criador da ONG Ação da Cidadania, 
herdou do pai a vocação para o envolvimento em causas sociais. 
Como documentarista produziu o longa “Eu me lembro”, que conta 
a história das Caravanas da Anistia, e está trabalhando num docu-
mentário sobre AIDS, que será lançado no ano que vem. 

Quando Betinho criou a ONG, em 1993, baseou-se em dados 
do Instituto de Pesquisas Aplicadas – IPEA, que mostravam que ha-
via 32 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza. O 
País cresceu e, dessa forma, deixou de figurar no mapa mundial da 
fome da ONU em 2014. 

Hoje, 20 anos depois da morte de Betinho, o Brasil pode vol-
tar a figurar na lista negra da ONU. Como presidente do Conselho 
da ONG, Daniel de Souza, está reeditando a campanha “Natal Sem 
Fome” e retomando uma das principais causas abraçadas pelo pai. 
“Hoje, temos pelo menos 7 milhões de pessoas vivendo na pobre-
za, sem contar os que estão em situação de risco social”, diz. 

FOTOS
ARQUIVO AçãO dA cIdAdANIA
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NÓS: A Ação da cidadania nas-
ceu com a bandeira principal de 
combate à fome. continua sendo 
assim?
DcS: O nosso entendimento era de 
que, a pressão da Ação da Cidada-
nia e da sociedade junto aos gover-
nos, no sentido de se adotar uma 
política pública de combate à fome, 
tinha surtido efeito com a instituição 
dos programas Fome Zero e o Bol-
sa Família. E que tínhamos chegado 
naquele momento especial em que 
a ONG, como brincamos aqui, tem 
que se autoextinguir, pois a missão 
havia sido concluída. Desde 2006, 

quando fizemos o último Natal Sem 
Fome, que tinha como símbolo de-
nunciar e combater a fome no Brasil, 
vínhamos atuando em outras áreas 
da cidadania, com projetos de ino-
vação, capacitação e formação pro-
fissional. Estávamos indo por este 
caminho quando vimos que o Bra-
sil havia retornado ao mapa da fo-
me. Então, neste momento, depois 
de dez anos, tivemos que reeditar a 
campanha do Natal sem Fome.

um retrocesso em termos so-
ciais, não?
DcS: Um enorme retrocesso. Não é 

possível que, três anos depois de o 
Brasil ter saído do mapa da fome da 
ONU, estejamos voltando para esta 
condição degradante. Por isso temos 
que mobilizar muita gente para dizer 
à sociedade que, com esta política 
que está aí, não vamos chegar a lugar 
nenhum, que precisamos mudar es-
ses governantes, pois eles estão pre-
ocupados em salvar a própria pele. 

houve então, digamos, uma in-
flexão na política governamental 
de combate à fome no Brasil?
DcS: Bem, com a crise, que é grave, 
o fato é que temos aí uma parcela 

Laboratório audiovisual
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“A questão da fome é 
imperativa. Estamos 

falando de gente que 
não tem nada, mal tem 

o que comer, em que 
toda a cidadania lhe 

foi negada”

DANIEL CARVALHO DE SOUZA,  
DOCUMENTARISTA

da população brasileira que já es-
tá vivendo na pobreza, que a gente 
calcula em 7 milhões de pessoas, e 
também aquele contingente que ti-
nha saído desta condição com as 
políticas adotadas e está em situ-
ação de risco. Sei que o governo 
precisa se ocupar com a economia, 
crescimento, inflação etc., mas a 
questão da fome é imperativa. Esta-
mos falando de gente que não tem 
nada, mal tem o que comer, em que 
toda a cidadania lhe foi negada.

Mas, em tese, a equação da 
economia é sempre um cami-
nho para acabar com a fome e a  
miséria...
DcS: É, mas eu vejo esses gover-
nantes que estão no comando do 
País muito mais ocupados em se 
proteger das denúncias de corrup-
ção do que focar numa parcela da 
população que está precisando ser 
assistida.

Qual o objetivo do Natal Sem  
fome?
DcS: O evento é um simbolismo 
para dizer que no Natal, quando to-
do mundo está em casa, celebran-
do comendo e bebendo, há muita 
gente que está com a mesa vazia. A 
gente sabe, claro, que a cesta que 
entregamos para os pobres, com 10 
quilos de alimentos, não resolve o 
problema, pois só dá para alimentar 
uma família durante uma semana. 

é uma ação política, no sentido 
de pressionar as autoridades pa-
ra a melhoria social?
DcS: Na verdade, a Ação da Cidada-
nia nasce empunhando a bandeira 
pela ética na política, e o Natal sem 
Fome existe para chamar a atenção 
para esta questão. Isso é relevante, 
pois 2018 será um ano emblemáti-
co, marcado por grandes eventos 
no terreno dos Direitos Civis. Tere-
mos eleições e estaremos comple-

tando os 30 anos da Constituição de 
1988, a chamada Constituição Cida-
dã; também será um ano em que o 
mundo vai comemorar o septuagé-
simo aniversário da Declaração dos 
Direitos Humanos. 

O Natal sem fome não acaba sen-
do uma grande manifestação polí-
tica contra a política de governo?
DcS: É livre a manifestação. Hoje as 
pessoas se manifestam contra ou a 
favor do governo nos teatros, cine-
mas e em qualquer ato público. O 
nosso ponto é que, seja de direita, 
de esquerda ou de centro, ninguém 
pode tolerar a fome no País. E é bom 
que se diga que a Ação da Cidada-
nia sempre foi suprapartidária. Em 
nenhum momento, nos seus 25 
anos de existência, se aliou a qual-
quer governo, ideologia ou partido. 
Não que tivessem faltado convites 
para isso. Nossa bandeira é pelo fim 
da fome.
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Defina a fome no Brasil atual.
DcS: A fome no Brasil é política, 
sempre foi. Já dizia Josué de Cas-
tro, escritor e ativista no combate à 
fome, ainda na década de 50, que a 
fome no Brasil é criação do homem, 
é consequência de decisões huma-
nas. Tanto que, durante um período 
de 12 anos, quando enfim se teve 

uma vontade política de combater o 
problema, o Brasil saiu do mapa da 
fome da ONU, depois de 500 anos 
convivendo com esse flagelo. Du-
rante muito tempo argumentava-se 
que o problema da fome era devido 
à seca, desastres naturais, que sem-
pre foi assim e até com Deus, que 
não tem nada a ver com isso.

Aqui há fome, no sentido, de falta 
do que comer? O Brasil não tem 
níveis africanos de fome.
DcS: Sim, não se vê por aqui aque-
las cenas africanas de crianças es-
quálidas, que são pele e osso. O que 
se tem aqui é uma brutal desigualda-
de social, um abismo imenso entre 
os mais ricos e os mais pobres, que 
resulta, para muita gente, principal-
mente no interior do Brasil, na falta 
de comida. Os nossos Comitês da 
Ação da Cidadania, que atuam na 
ponta, onde a comida é necessária, 
nos trazem relatos de geladeiras va-
zias e falta de dinheiro para o super-
mercado.

A luta contra a fome no Brasil po-
de ter ganhos duradouros como 
o país obteve no caso da preven-
ção da AIDS?
DcS: Não tão duradouros. Além da 
Ação da Cidadania, sou documenta-
rista e atualmente estou produzindo 
um documentário sobre a AIDS no 
Brasil, que será exibido no ano que 
vem. E o que estamos constatando 
é um aumento da doença no País, 
principalmente no público jovem. A 
Ação da Cidadania fez um denso tra-
balho nesse campo e se tornou uma 
referência na luta contra a AIDS, mas 
o problema persiste, inclusive no 
mundo em geral. Tem muito a ver 
com a crise, a falta de verbas e de 
uma ação mais proativa das autori-
dades para reduzir os índices da do-
ença. E tem como causa ainda um 
certo conservadorismo da socieda-
de brasileira, que não aceita a edu-
cação sexual nas escolas. O resul-
tado disso é gravidez precoce, do-
enças sexualmente transmissíveis e 
outros problemas que poderiam ser 

Betinho, criador da ONG Ação da Cidadania
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evitados com informação e preven-
ção. Infelizmente nisso e em outras 
questões também estamos retroce-
dendo, como a homofobia, o ma-
chismo e o conservadorismo. Veja o 
caso do Bolsonaro. Há dez anos ele 
tinha votos para ser um mero depu-
tado, hoje teria votos para ser presi-
dente do Brasil. É a síntese do nosso 
retrocesso.

Além de combater a fome, como é 
a atuação da Ação da cidadania?
DcS: A Ação da Cidadania come-
çou como um movimento nacional 
e, aos poucos, foi se tornando uma 
ONG. Hoje, por meio dos comitês 
da cidadania, está presente em 18 
estados, que atuam, cada um, de di-
versas maneiras. Alguns estados no 
Nordeste trabalham com arrecada-
ção de alimentos, outros no auxílio 
às populações que padecem com 
a seca e também o contrário, quan-
do sofrem por conta de enchentes. 
No Rio, temos o Armazém da Cida-
dania, no Valongo, onde realizamos 
diversos projetos de captação e 
inovação.

Neste momento de crise, inclusive 
nas políticas sociais, cresce o pa-
pel desempenhado pelas ONGs, 
como braços operacionais, com-
plementares a ação de governo?
DcS: Sem dúvida, a gente tem que 
entender que, quanto mais retroces-
so no campo social, mais as ONGs 
serão chamadas a participar nesse 
quesito. E está visível para todos o 
quanto estamos retrocedendo no 
campo social, em todas as áreas, se-
gurança, renda, desemprego. Por is-
so, com o Natal sem Fome, estamos 
querendo fazer uma grande articula-
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Betinho, entre cestas de doação de alimentos

ção, para entrar o ano de 2018 com 
a sociedade mobilizada não só para 
combater a fome, mas também para 
propor a volta do movimento pela 
ética na política.

O que acha da evolução das  
ONGs para empresas sociais, co-
mo prestadoras de serviço para o 
governo?
DcS: Houve um momento no Bra-
sil em que todo mundo queria abrir 
uma ONG. No início as ONGs não 

tinham um vínculo com o governo, 
uma vez que estávamos saindo de 
um ciclo de governos militares que 
não tinham esta abertura. Eu vejo a 
ONG como um braço da sociedade, 
e o ideal é não estarem vinculadas fi-
nanceiramente a nenhum governo, 
pois isso tira a sua autonomia. Veja 
o caso de uma ONG como Green-
peace. Ela tem que ser independen-
te para fazer suas denúncias e atos 
contra governos que devastam o 
ambiente.

As ONGs devem sobreviver ape-
nas com doações?
DcS: Antes havia recursos sobrando, 
que vinham de todas as partes, em-
presas, fundações, mas essas fontes 
de recursos estão secando, isso em 
todo o mundo, e as ONGs tiveram 
que se reinventar. Essa época acabou 
com a crise de 2009. A Ação da Cida-
dania não tem um mantenedor, esta-
tal ou privado, e sobrevive por conta 
de parceiros que acreditam no nosso 
trabalho e os projetos que criamos. 
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Por um Natal sem fome

Uma mesa literalmente quilométrica, montada no 
Aterro do Flamengo, no Rio, no último dia 22 de ou-
tubro, foi a forma como a Ação da Cidadania, ONG 
fundada pelo sociólogo Betinho, falecido em 1997, 
quis mostrar ao Brasil que a fome está de volta ao 
País. 

Em 2014 o Brasil havia saído da lista dos países que, 
segundo os critérios da Organização das Nações 
Unidas (ONU) têm mais de 5% da população ingerin-
do menos calorias que o recomendável. Pelo menos 
11% da população mundial passa fome, sendo 7 mi-
lhões de pessoas só no Brasil.

O “Natal sem Fome” tem a parceria da UNESCO no 
Brasil – Organização das Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura –, da FAO, Agência da 
ONU para a alimentação e a agricultura –, e da Agên-
cia África, responsável pela criação da campanha 
que está sendo veiculada nas TV abertas e por as-
sinatura, além de rádio, out of home, sites e redes 
sociais, por intermédio de influenciadores digitais e 
artistas. É a primeira vez que a campanha, que vem 

sendo realizada desde 1993, tem a cooperação de 
duas agências da ONU.

A campanha da Agência África, que será veiculada 
até o dia 20 de dezembro, tem como ícones a me-
sa de um quilômetro, o prato vazio da campanha de 
1994 e a imagem do sociólogo Betinho, idealizador 
do “Natal Sem Fome”. O propósito da ação é arreca-
dar a maior quantidade possível de cestas básicas e 
entregar para quem não tem o que comer na sema-
na do Natal. 

A doação de recursos, em âmbito nacional, pode ser 
feita pelo site www.natalsemfome.org.br, e a arreca-
dação de alimentos, por meio de pontos de coleta 
nos vários estados. Postos de Coleta: Sede da Ação 
da Cidadania (Av. Barão de Tefé, 75 - Saúde - Rio de 
Janeiro) e Comitês da Ação da Cidadania pelo Bra-
sil: Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, 
Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa 
Catarina, São Paulo e Sergipe. (ver endereços no site  
www.natalsemfome.org.br).
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cASE EMPRESARIAL

PetroRio

O Projeto de Educação Ambien-
tal, conhecido como PEA Observa-
ção, é um dos pilares das ações da 
PetroRio no Campo de Polvo, na Ba-
cia de Campos, Rio de Janeiro, a 105 
quilômetros da costa, entre as cida-
des de Cabo Frio e Arraial do Cabo. 
Como operadora deste Campo, des-
de 2014, a empresa produz mais de 
8 mil barris de petróleo diários. Os in-

vestimentos na área ambiental alcan-
çam cerca de R$ 12 milhões por ano.

Em funcionamento há 10 anos, 
como uma condicionante do proces-
so de licenciamento do Campo de 
Polvo, desde a época da sua primei-
ra operadora (a empresa americana 
Devon), o PEA é composto por ob-
servatórios socioambientais que têm 
como principais objetivos identificar 

Com operações no Campo de Polvo, na Bacia de Campos, 
a PetroRio vem difundindo junto às comunidades locais 
as melhores práticas da gestão ambiental. O trabalho vem 
sendo conduzido pelos Observatórios Socioambientais, 
que monitoram os impactos da cadeia produtiva de 
petróleo e gás.

O PETRÓLEO 
COMO 
COMBUSTÍVEL 
DAS AÇÕES 
SOCIAIS

FOTOS
ARQUIVO PeTRORIO
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Os observatórios se reúnem e 
apresentam documentários com os 
principais resultados do trabalho
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“Assim que começamos a nossa 
operação, já iniciamos os trabalhos 

junto com os observatórios,  
a fim de nos atualizarmos sobre o 

que vinha sendo feito e para saber da 
necessidade de cada um deles”

CARLOS LEAL, GERENTE DO  
ATIVO DE POLVO E DE SMS DA PETRORIO

e monitorar os impactos da cadeia 
produtiva do petróleo nas cidades 
de Araruama, Arraial do Cabo, Búzios, 
Cabo Frio, Macaé, Niterói, Rio das Os-
tras, São Francisco do Itabapoana e 
São João da Barra. 

Cada observatório realiza reu-
niões periódicas com os moradores 
para a formação pedagógica e o em-
poderamento dessas comunidades, 
sempre com foco na sua participa-
ção na gestão ambiental local e, con-
sequentemente, na melhoria da qua-
lidade de vida. 

Ao final de cada ano, todos os 
observatórios se reúnem e apresen-
tam documentários com os princi-
pais resultados do trabalho, as de-
mandas locais e seus desdobra-
mentos para o próximo ano. “Assim 
que começamos a nossa operação, 
já iniciamos os trabalhos junto com 
os observatórios, a fim de nos atuali-
zarmos sobre o que vinha sendo fei-
to e para saber da necessidade de 
cada um deles”, afirmou o gerente 
do Ativo de Polvo e de SMS da Pe-
troRio, Carlos Leal. 

Um dos municípios mais afeta-
dos pela cadeia produtiva do setor 
é Macaé. Conhecida nacionalmente 
como a capital brasileira do petróleo, 
a fama atraiu para a cidade durante 
anos milhares de pessoas em busca 
de emprego e de uma vida melhor. 
Mas nem todos conseguiram alcan-
çar esse sonho – muitos por falta de 
qualificação – e passaram a viver 
em condições precárias na localida-
de conhecida como Lagomar, onde 
moram hoje 55 mil pessoas. 

Atualmente, alguns desses mo-
radores estão convivendo com um 
processo de desapropriação, já apro-
vado pela Justiça, que exige uma 

área de amortecimento, o que sig-
nifica a exigência de uma distância 
de 500 metros entre a população e 
a área do Parque Nacional de Juru-
batiba. Com o apoio do observató-
rio, os moradores estão recebendo a 
orientação necessária para resolver 
a questão junto aos órgãos públicos, 
já que nem todos querem ir para os 

apartamentos construídos pela Pre-
feitura para reencaminhar as 1.100 
famílias. 

Assim, o foco do monitoramen-
to do Observatório Macaé é a desa-
propriação e os resultados que virão 
com essa ação e com o que será fei-
to do espaço onde hoje moram as fa-
mílias. Nesse sentido, a intenção dos 
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“fazemos um grande trabalho de 
orientação das pessoas que vivem 

nessas regiões, para que eles 
assumam a gestão ambiental dos 

municípios e assim melhorar a sua 
qualidade de vida”

ALINE ALMEIDA, ANALISTA DE  
SOCIOECONOMIA DA PETRORIO

Observatórios é, além de monitorar, 
também encaminhar soluções junto 
aos municípios para transformar a re-
alidade local. “A PetroRio nos auxiliou 
muito, com informação, ensinamen-
to, esclarecimento sobre o que cada 
órgão público faz. Isso despertou na 
gente essa vontade de mudar a nos-
sa realidade e lutar pelo o que a gen-

te acredita e precisa”, afirmou Mônica 
Silva, dinamizadora do Observatório 
Macaé. 

Outro case de sucesso do traba-
lho dos observatórios está na comu-
nidade de Quixaba, em São João da 
Barra, que sofre os impactos do Porto 
do Açu. Com os vídeos feitos durante 
o ano, os observadores conseguiram 

mostrar a situação dos rios da região 
e dos moradores que vivem da pes-
ca e do artesanato da taboa, em au-
diência pública, para definição do or-
çamento municipal. Como resultado, 
os moradores garantiram recursos 
para que duas máquinas retirassem 
a vegetação do rio, o que aumentou 
a circulação da água, melhorando as 
condições para a pesca e a extração 
da taboa, fonte de artesanato para as 
mulheres da região. 

De acordo com Aline Almeida, 
analista de Socioeconomia da Petro-
Rio, o PEA está dando voz para quem 
nunca foi ouvido. “Fazemos um gran-
de trabalho de orientação das pes-
soas que vivem nessas regiões, para 
que elas assumam a gestão ambien-
tal dos municípios e assim melhorar 
a sua qualidade de vida, sempre co-
brando dos agentes públicos”, afir-
mou Aline. “Queremos transformar a 
vida dessas pessoas de alguma for-
ma”, completa. 

As comunidades pesqueiras 
são as mais afetadas pela exploração 
de óleo e gás na Bacia de Campos. 
Por conta das restrições de seguran-
ça impostas pela Marinha, as embar-
cações dos pescadores não podem 
se aproximar da plataforma em um 
raio de 500 metros. Por isso, como 
outra condicionante do licenciamen-
to ambiental, conduzido pelo IBAMA, 
a PetroRio realiza o Projeto de Comu-
nicação Social (PCS) para ser um ca-
nal de comunicação com as institui-
ções de pesca locais desde Itapemi-
rim, no Espírito Santo, a Arraial do Ca-
bo, no Rio de Janeiro. 

Nas visitas, a empresa faz um 
trabalho de conscientização a fim 
de mostrar os riscos que existem das 
embarcações se aproximarem da 
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plataforma. O PCS traz também, por 
meio do Caderno de Pesca e do In-
formativo, informações muito úteis 
aos pescadores, como épocas de 
defeso, Tábua de Marés, equipamen-
tos de segurança obrigatórios nos 
barcos e contatos úteis das comuni-
dades com a empresa. 

SEGuRANçA PARA 
TRABALhADORES E O MEIO 
AMBIENTE

Uma das principais companhias 
independentes de petróleo do país, 
a PetroRio ostenta o número recorde 
de mais de 1.900 dias sem aciden-
tes na plataforma Polvo A, que pro-
duz petróleo no campo de Polvo, na 

Bacia de Campos. O resultado é fru-
to do planejamento elaborado pela 
empresa dentro do seu Programa de 
Gerenciamento de Risco, em que é 
feita uma análise minuciosa de toda 
a plataforma. “Para uma indústria que 
tem um risco inerente à atividade, co-
mo é a de óleo e gás, chegar a esse 
número é um motivo de muito orgu-
lho e mostra que o nosso trabalho de 
prevenção e treinamento está sendo 
bem feito”, afirmou Carlos Leal. 

Segundo ele, para cada risco 
existe uma medida mitigadora com o 
objetivo de reduzir as consequências 
de um acidente, mas o foco está na 
prevenção. Uma das medidas execu-
tadas diariamente pelas equipes é a 

verificação dos trabalhos que serão 
feitos naquele dia, por meio das per-
missões de trabalho, e assim identifi-
car possíveis riscos. 

A gestão do meio ambiente 
também é um ponto-chave na atu-
ação da PetroRio na Bacia de Cam-
pos. Implantado para garantir o 
menor impacto das operações na 
região, o Projeto de Monitoramen-
to Ambiental (PMA) consiste no tra-
balho periódico de avaliação do lo-
cal, através das análises da água do 
entorno da plataforma, de amostras 
do fundo do mar e monitoramen-
to da fauna da região para verificar 
se houve qualquer alteração, o que 
não acontece há 10 anos. 
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TRABALhO SuSTENTávEL 
O Projeto de Controle da Polui-

ção (PCP), criado pela PetroRio a partir 
de diretrizes do IBAMA, cuida do con-
trole da poluição gerada pelas ativida-
des da empresa no Campo de Polvo e 
tem como objetivos reduzir os resídu-
os, reciclar o máximo possível de ma-
teriais e minimizar a emissão de po-
luentes. Hoje, 70,8% dos resíduos são 
tratados de forma a eliminar a contami-
nação, 15,5% são enviados para reci-
clagem, 8,7% para coprocessamento 
e 4,6% destinados a aterros industriais. 

Um dos motivos de orgulho da 
PetroRio nesse projeto é a recicla-
gem. Com foco principalmente no 

reúso de materiais, a PetroRio vem 
trabalhando na conscientização am-
biental em conjunto com os funcioná-
rios da plataforma Polvo A, para que 
os hábitos do dia a dia também sejam 
levados para a casa de cada um. 

Um exemplo simples de reúso 
são os colchões dos dormitórios, que 
são trocados a cada ano e que antes 
eram jogados fora. Hoje, a empresa 
doa esses colchões para três institui-
ções, já que eles ainda estão em bom 
estado de conservação. A compa-
nhia também destina para uso mais 
sustentável o óleo de cozinha, eletro-
eletrônicos e tambores metálicos en-
tre outros. 

A PetroRio vem 
trabalhando na 
conscientização 
ambiental em 
conjunto com 
os funcionários 
da plataforma 
Polvo A
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Parceria com  
o Instituto Reação

Criado em 2003, pelo judoca e medalhista olím-
pico Flávio Canto, o Instituto Reação apoia mais de 
1.200 crianças e jovens por meio do esporte e da 
educação. Em julho, a PetroRio entrou no tatame 
e patrocinou o Instituto com um investimento de  
R$ 500 mil. A parceria foi anunciada de uma forma 
criativa: uma luta de judô em cima da plataforma do 
Campo de Polvo. Para complementar a iniciativa, a 
empresa passou a dar suporte a cinco jovens atletas.

Além disso, a companhia está desenvolvendo 
uma série de ações como a aquisição de computa-
dores e outros equipamentos do dia a dia. Uma das 
propostas da PetroRio é integrar os funcionários com 
o Reação a partir do voluntariado, e essa ideia já está 
sendo colocada em prática.

Com três meses de duração, o projeto Big Loss 
teve início em outubro e tem a meta de reduzir em 5% 
o percentual de gordura dos 85 colaboradores que se 
cadastraram, incluindo estagiários e terceirizados. O 

projeto irá destinar R$ 25 mil em livros escolares para 
os jovens que praticam judô e outras atividades no Ins-
tituto. “Os funcionários compraram a ideia totalmente. 
Cada colaborador terá três encontros com as nutricio-
nistas do próprio Instituto Reação, onde oferecemos 
uma nova pesagem e uma dieta elaborada individu-
almente”, afirmou Giuliana Faria, do setor de Recursos 
Humanos da PetroRio. Segundo ela, a adesão foi tão 
grande que alterou o cronograma de pesagem, que 
passou de três para seis dias. “Queremos fazer a nossa 
parte e ajudar a encaminhar esses jovens, que não têm 
muitas oportunidades, para que eles sigam caminhos 
positivos e tenham um futuro melhor”, concluiu. 

Participantes do projeto Big Loss
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ARTIGO

A crescente extração dos recur-
sos naturais vem gerando impactos 
avassaladores no âmbito social e am-
biental, ao mesmo tempo em que as 
mudanças econômicas têm se tradu-
zido em consumidores mais exigen-
tes e conscientes em relação a qua-
lidade de vida, saúde, meio ambiente 
e questões sociais. 

Uma pesquisa global realizada 
pela Edelman sugere que 85% dos 
consumidores preferem marcas so-
cialmente responsáveis, 70% esta-
riam dispostos a pagar mais pelas 
marcas e 55% recomendariam a seus 
amigos e familiares. 

De fato, com o surgimento das re-
des sociais, somado ao fortalecimento 
dos órgãos de defesa do consumidor, 
os clientes passaram a ter maior poder 
para disseminar uma imagem positiva 
ou negativa de uma marca.

Os consumidores estão cada 
vez mais atentos no momento da 
compra, levando em consideração 
aspectos antes nunca pensados, co-
mo, por exemplo, a questão do pós
-uso (descarte), associando suas ne-
cessidades pessoais com as da so-
ciedade. Cada vez mais as empresas 
estão investindo em materiais que 

reduzem os impactos ambientais, 
deixando as especificações de infor-
mações de forma clara e precisa refe-
rentes ao manuseio de determinados 
produtos, ou até mesmo investindo 
em adequações na própria empresa 
que venham a contribuir com a redu-
ção do consumo desnecessário e o 
desperdício. 

Este empoderamento do con-
sumidor tem conduzido as empre-
sas a elevar seus padrões ambien-
tais, éticos e sociais, resultando em 
uma maior responsabilidade social 
por parte dessas corporações. As or-
ganizações modernas compreende-
ram que devem, sim, satisfazer as ne-
cessidades do lucro, que é o objetivo 
primeiro dos negócios, mas precisam 
estar envolvidas com a sustentabili-
dade do meio ambiente.

Se é verdade que toda socieda-
de deve fazer parte dessa responsa-
bilidade sobre o planeta, cabe às or-
ganizações utilizar seus recursos, ge-
renciais, financeiros e tecnológicos, 
para garantir a sustentabilidade do 
ambiente e a sua própria sobrevivên-
cia. Ou seja, não basta pensar em ne-
gócios no futuro se não há mercado 
para absorvê-los.

A RESPONSABILIDADE SOCIAL 
COMO VANTAGEM COMPETITIVA

FABIANE PASSINATO SAUSEN, 
ESPECIALISTA EM PROPAGANDA  

E MARKETING

em branding
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Esse compromisso social e pla-
netário exige mudanças de compor-
tamento dos governos, das empresas 
e dos próprios cidadãos. O governo, 
como ente regulador, deve contribuir 
com políticas públicas que estabele-
çam marcos regulatórios de ação e 
exploração de recursos naturais de 
forma racional e inteligente, além de 
fiscalizar a ação das empresas e ci-
dadãos. Cabe às empresas desen-
cadear ações pautadas na produção 
de bens, serviços e tecnologias sus-
tentáveis, que não agridam o meio 
ambiente e contribuam com melhor 
qualidade de vida da população. Dos 
cidadãos, por sua vez, espera-se o 
consumo consciente de produtos e 

serviços, comprometidos com a ma-
nutenção da vida no planeta.

A responsabilidade social corpo-
rativa exige das organizações um po-
sicionamento multi-stakeholder, que  
leve em conta os interesses e as ne-
cessidades de todos os públicos afe-
tados diretamente ou indiretamente 
pela atividade empresarial. 

EcOEfIcIêNcIA
Essa nova postura de responsa-

bilidade com o ecossistema requer 
empenho, inovação e acima de tudo 
mudanças de comportamento e de 
processos, exigindo uma nova filoso-
fia de trabalho e uma nova prática de 
produção ou de prestação de servi-

ços. Para tanto, é preciso que as em-
presas saiam da sua zona de confor-
to e reconvertam seu modelo de ges-
tão, de modo a um novo paradigma 
de fazer negócios, mais responsável 
e de maior comprometimento com a 
ação empresarial na sociedade.

Não faltam bons exemplos nes-
se sentido. A marca OMO investiu  
R$ 30 milhões na migração do deter-
gente em pó para líquido concentra-
do, reduzindo em 130 mil toneladas 
a emissão de CO2, equivalente a 37 
mil carros andando a menos nas ru-
as. Esta ação faz parte do plano glo-
bal de sustentabilidade chamado de 
“Por Um Planeta Mais Limpo”, que 
prevê um plano de ações de longo 
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prazo que engloba o lançamento 
de produtos sustentáveis, exigindo 
adaptações nos processos de fabri-
cação das unidades brasileiras e in-
centivando melhorias de hábitos jun-
to aos consumidores.

Estudos da marca OMO pre-
veem um consumo menor de água, 
embalagens e transporte na produ-
ção do produto. Nos Estados Unidos, 
a entrega do detergente líquido re-
sultou em uma economia por ano de 
mais de 11 milhões de litros de água, 
30 mil litros de diesel, um milhão de 
gramas de resina plástica, além de 
que na área de distribuição houve re-
dução de mais de 16 mil paletes, um 

milhão de caixas de papelão e mais 
de mil horas usadas no descarrega-
mento de caminhões. 

A sustentabilidade está ligada 
à capacidade de gerar recursos pa-
ra remunerar os fatores de produção, 
repor os ativos usados e investir para 
continuar competindo sem danificar 
o meio ambiente. O progresso e cres-
cimento dos negócios são processos 
irreversíveis, e isso só é possível com 
práticas inovadoras. 

Os modelos de organizações 
inovadoras sustentáveis busca van-
tagens competitivas, desenvolvendo 
produtos, serviços, processos e ne-
gócios novos ou modificados, com 

As marcas precisam 
ser capazes 
de transmitir e 
entregar profunda 
experiência sensorial 
e emocional, mas 
valorizando ações 
verdadeiras
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ênfase nas dimensões sociais, am-
bientais e econômicas. Essa conjun-
ção de objetivos, econômicos e so-
cioambientais, é que dão o caráter 
de ação de empresa com sustenta-
bilidade.

SuSTENTABILIDADE  
NO BRANDING

A sustentabilidade pode gerar 
resultados a longo prazo para as em-
presas, equilibrando os lucros obti-
dos e o respeito socioambiental. As 
marcas com maior potencial de pere-
nidade seriam aquelas capazes de ir-
radiar admiração para uma ampla ga-
ma de públicos interlocutores e não 
apenas “o consumidor”, “o acionista” 
ou “o cliente” de forma pontual.

Além de contribuir com o cresci-
mento dos negócios e favorecer eco-
nomias internas na empresa, a sus-
tentabilidade ajuda a nortear um pro-
pósito autêntico, o que favorece em 
termos de conjunto de ações ligadas 
à admiração da marca pelo consumi-
dor, além de influenciar o consumo. 
Observe-se, porém, que, para ser efe-
tivo, gerar valor, o propósito de sus-
tentabilidade tem que ser autêntico. 
É um trabalho de construção contí-
nua que visa acompanhar o cresci-
mento da marca e do mercado, alia-
do as necessidades e expectativas 
dos clientes e stakeholders, juntan-
do processos sistêmicos e multidis-
ciplinares que, entre outros, integram 
conhecimento de design, comunica-
ção, marketing e recursos humanos. 

O branding é uma maneira de 
pensar conforme o olhar do con-
sumidor, vislumbrando a sua alma, 
o seu desejo, oferecendo serviços, 
processos, sistemas e procedimen-
tos que são adotados pelo mercado 

e se instalam com base no estilo de 
vida das pessoas com percepção de 
valor e de necessidades. Segue que 
uma boa marca vai além de uma sim-
ples necessidade e se torna um de-
sejo, seja ele por meio da qualidade, 
da identificação ou da emoção que a 
mesma disponibiliza. 

Esses fatores conquistam a fi-
delidade dos consumidores atribuin-
do assim valor para a marca. Marcas 
com essas características têm a ten-
dência de sobreviverem mais tempo 
no mercado.

As marcas precisam ser capazes 
de transmitir e entregar profunda ex-
periência sensorial e emocional, mas 
valorizando ações verdadeiras. Com 
tal postura, conquistarão funcioná-
rios, fornecedores e consumidores, 
além de estabelecerem um propósi-
to real para o produto e a imagem da 
marca, ganhando assim mais credibi-
lidade no mercado. 

Os consumidores estão em bus-
ca de marcas que demonstrem um 
comprometimento sério, autêntico e 
responsável e que tenha um desen-
volvimento sustentável aliado à eco-
nomia que garante a preservação do 
meio ambiente, havendo uma har-
monização entre o desenvolvimento 
econômico, a preservação do meio 
ambiente, a justiça social e a qualida-
de de vida por meio de uso racional 
dos recursos da natureza. 

Sob esta perspectiva, estraté-
gias organizacionais, socialmente 
responsáveis no campo empresa-
rial, podem ser compreendidas co-
mo vantagem competitiva, tanto no 
aspecto da diferenciação quanto no 
reforço de uma imagem de empresa 
comprometida com os objetivos do 
bem-estar social. 

Algumas ações efetivamen-
te sustentáveis podem favorecer o 
branding da corporação, como por 
exemplo evitar fornecedores que 
trabalham com matéria-prima prove-
niente da escravidão, desenvolver 
projetos de neutralização de emis-
são de CO2 com plantio de árvores 
na área de atuação e firmar parcerias 
com comunidades fornecedoras de 
matéria-prima.

O envolvimento da empresa 
com práticas socialmente condená-
veis, por sua vez, podem deixar se-
quelas irreversíveis na imagem. To-
me-se o caso da Nike, que investe 
pesado em marketing para ganhar 
espaço nas mídias com seus produ-
tos. Apontada por órgãos de defesa 
dos direitos humanos de estar envol-
vida em trabalho escravo, a Nike teve 
um dano irreparável na sua imagem. 
A empresa foi acusada em 2013 de 
contratar forcedores que utilizavam 
trabalho escravo, inclusive infantil, 
em países miseráveis. Seus operá-
rios, segundo as denúncias, cum-
priam jornada de 12 horas por dia, 
ganhando menos de 30 centavos. 
Artigos divulgados nas redes sociais 
expõem que a fábrica da empresa 
na Indonésia emprega trabalhadores 
menores de idade, crianças de 12 e 
13 anos que trabalham em turnos de 
12 horas em condições subumanas. 

Apregoa-se, portanto, uma pos-
tura de empresa cidadã, que tem na 
busca equilibrada dos objetivos eco-
nômicos, sociais e ambientais um 
papel importante na construção do 
desenvolvimento da sociedade, cujo 
objetivo primordial é a qualidade de 
vida das pessoas. 
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AçãO cOMuNITáRIA

AO MESTRE COM CARINHO

Prêmio Shell de 
Educação científica
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Se a educação está em crise no 
País, como de resto estão outras es-
feras da vida pública, os professores 
dos Ensinos Fundamental II e Médio 
das redes públicas municipal e esta-
dual do Rio de Janeiro têm uma jane-
la aberta para a criatividade em sala 
de aula. Trata-se do Prêmio Shell de 
Educação Científica, concedido aos 
mestres que desenvolverem proje-
tos inovadores, capazes de incenti-
var a prática e o interesse científico 
dos seus alunos. São mais do que 
bem-vindas boas ideias para facilitar 
o ensino da Matemática, incentivar a 
curiosidade pela Botânica ou desen-
volver novas técnicas para o aprendi-
zado da Eletrodinâmica. 

Podem concorrer ao Prêmio 
professores de Matemática e Ciên-
cias, do Ensino Fundamental II, e 
professores de Biologia, Física, Quí-
mica e Matemática, do Ensino Mé-
dio. Para participar do Prêmio, bas-

ka e Chikungunya) e seus vilões!”. A 
professora Daniele da Costa Marcal 
Oleinik, do CIEP 487 Oswaldo Luiz 
Gomes, em Porto Real (RJ), concor-
reu com o projeto “Os fungos: a pre-
sença no ambiente e seu uso na cozi-
nha através da fermentação” e levou 
a segunda colocação. 

Na categoria Ensino Médio, o 
primeiro lugar foi para o professor de 
Química Saulo Paschoaletto de An-
drade, do CIEP 456 Marco Polo, em 
Três Rios (RJ), com o projeto “O que 
há em comum entre as pilhas, celu-
lares, tablets e produtos de limpeza? 
Eletroquímica, a Química do Cotidia-
no”. Além de ser premiado, o profes-
sor recebeu uma proposta para im-
plementar um projeto piloto de la-
boratórios em uma escola da região. 
“Encontrei no Marco Polo alunos 
muito empolgados para participar 
das minhas aulas”, comemora. “São 
disciplinas realmente cansativas de 

O Prêmio Shell de 
Educação Científica, 
concedido aos 
professores dos Ensinos 
Fundamental e Médio 
das escolas públicas 
municipais e estaduais, 
seleciona projetos 
inovadores aplicados em 
sala de aula. 

FOTOS
ARQUIVO PRêmIO Shell 
de edUcAçãO cIeNTífIcA

ta que o professor inscreva algum 
projeto ou conjunto de atividades 
que desenvolveu ao longo do ano 
letivo. Os trabalhos entregues são 
pré-selecionados e avaliados por 
uma comissão. Os três vencedores 
de cada categoria recebem prêmio 
em dinheiro e uma viagem com des-
pesas pagas a Londres, onde fica a 
sede da Shell. “Para termos profissio-
nais competentes no futuro, precisa-
mos de professores que despertem 
a curiosidade dos jovens no presen-
te”, ressalta Pâmella De-Cnop, ge-
rente de Responsabilidade Social da 
Shell Brasil. 

Os projetos premiados são os 
mais variados e de grande interesse 
social. No ano passado, a professora 
de Ciências Maria Inês Mauad, do En-
sino Fundamental II, da Escola Muni-
cipal Minas Gerais, no Rio de Janeiro, 
ganhou o primeiro lugar com o pro-
jeto “Combate às 3 DS (Dengue, Zi-

Pâmella De-Cnop, gerente de Responsabilidade Social da Shell Brasil, 
apresenta o prêmio em 2016
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estudar, e elaborar uma maneira de 
deixá-las mais atrativas para os alu-
nos melhora muito o desempenho 
da turma”, reconhece.

Desde a primeira edição do Prê-
mio, em 2014, mais de 240 professo-
res enviaram seus projetos para ava-
liação, número que vem aumentan-
do a cada ano. A iniciativa conta ain-
da com a parceria da Secretaria de 
Estado de Educação do Rio de Janei-
ro e do British Council. O Prêmio Shell 
de Educação Científica agracia seis 
professores com uma viagem educa-
tiva a Londres, na Inglaterra, com as 
despesas pagas. O roteiro possibilita 
uma imersão no mundo das ciências, 

com atividades interativas, palestras 
e visitas a museus. Os vencedores 
serão contemplados ainda com uma 
ajuda de custo em dinheiro e estarão 
acompanhados por um tradutor du-
rante as atividades.

Além dos professores vencedo-
res, suas escolas também recebem 
uma premiação em equipamentos 
para a melhoria do ambiente esco-
lar, como laptop e um data show. 
Em 2017, as escolas dos professores 
vencedores na primeira colocação 
também receberão um Kit de Robó-
tica, premiação cedida pela Zoom 
Education, parceira do Prêmio Shell 
de Educação Científica este ano. 

Desde a primeira 
edição do Prêmio, em 
2014, mais de 240 
professores enviaram 
seus projetos para 
avaliação, número 
que vem aumentado 
a cada ano

Professores contemplados na edição de 2016 do Prêmio Shell de Educação Científica






