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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.



3 

EDITORIAL

Parece contraditório um gigan-
te como o Carrefour, cujo negócio é 
essencialmente a distribuição de ali-
mentos, ter como seu principal inves-
timento na área social a alimentação 
de pessoas menos favorecidas. Não 
é. A matéria de capa que figura em 
mais esta edição de NÓS – Revis-
ta sobre as empresas com maior  
atuação social demonstra como 
são limítrofes as fronteiras entre a ati-
vidade-fim de uma empresa, aquela 
voltada para o lucro, e a Responsabi-
lidade Social Corporativa. O Instituto 
Carrefour, seguindo a batuta de sua 
matriz na França, está apostando na 
transição alimentar para pegar caro-
na na mudança de hábitos alimen-
tares, uma tendência mundial, com 
ênfase em produtos orgânicos, mais 
saudáveis e sustentáveis.

No Brasil de muitas panelas 
vazias, a ação é de longo prazo. Por 
aqui o Instituto Carrefour está pro-
curando disseminar a transição ali-
mentar por meio de cursos de gas-
tronomia dirigidos para jovens em 
situação de vulnerabilidade social. 
Em outra frente apoia projetos de 
agricultura baseados em peque-
nos produtores e vai, assim, disse-
minando a nova cultura alimentar. 
É um caminho longo, mas alguém 
tem que começar. 

Segue a edição com temas di-
versos, como a entrevista do diretor
-executivo da Transparência Brasil, 
Manoel Galdino, que demonstra que 
a corrupção, por definição, sempre 
tem dois elos, o público e o privado. 

A matéria sobre o curso de be-
leza para internas do sistema prisio-
nal confirma a diversidade de op-
ções da Responsabilidade Social 
Corporativa. E se houver dúvidas 
quanto a onde investir nesse parti-
cular, é bom ver, nesta mesma edi-
ção, o trabalho do IDIS, uma consul-
toria focada no investimento social 
privado. Um dos seus projetos, ban-
cado por uma fundação holandesa, 
aposta na Primeira Infância e está 
pavimentando o futuro das crianças 
ribeirinhas da Amazônia.

O trabalho desenvolvido pelo 
Instituto Porto Seguro no bairro de 
Campos Elíseos, em São Paulo, reve-
la mais um dos matizes do caleidos-
cópio de opções da ação social em-
presarial. Os projetos patrocinados 
pela empresa são voltados para os 
moradores e combinam ações cultu-
rais e educacionais com programas 
de capacitação profissional e empre-
endedorismo. Mais do que beneme-
rência, é resgate da cidadania. 

Rubeny Goulart, editor de NÓS

ação social
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EMPRESA DO BEM

O NEGÓCIO SOCIAL  
É UM PRATO CHEIO  
E SUSTENTÁVEL

A “transição alimentar”, 
maior investimento social 
do Carrefour, é também 
um novo nicho de 
mercado. O conceito está 
sendo disseminado nos 
cursos de gastronomia 
para jovens em 
vulnerabilidade social e 
projetos de agricultura 
familiar apoiados pelo 
Instituto Carrefour. 

Carrefour 

FOTOS
ARQUIVO INSTITUTO CARREFOUR

Entender a Responsabilidade 
Social Corporativa como beneme-
rência, pura e simples, separando-a  
do negócio fim pode ser uma vi-
são limitada do papel das empresas 
no campo social. A rede Carrefour, 
maior distribuidor de alimentos do 
País, está redirecionando seus ne-
gócios para o segmento de “transi-
ção alimentar” – aliás, o novo man-
tra da rede mundial – e espera, com  
isso, alimentar melhor e mais as pes-
soas, de um lado, e, ora, aumentar 
seus lucros, de outro. “A transição 
alimentar é o maior investimento so-
cial do Carrefour no Brasil”, explica 
Paulo Pianez, diretor de Sustentabi-
lidade e Responsabilidade Social do 
Carrefour Brasil.
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Programa 
Voluntário Carrefour
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que topicalizá-la, ajustá-la aos ter-
mos da Responsabilidade Social 
Corporativa convencional. Ou seja, 
os projetos que seguem nessa linha 
junto a populações de baixa renda, 
incorporam ações inclusivas de pri-
meira hora simultaneamente à dis-
seminação da cultura de sustenta-
bilidade, que inclui alimentos orgâ-
nicos e mais saudáveis. “A ideia de 
transição alimentar tem que ser mais 
acessível aos mais pobres”, reco-
nhece Pianez. “Uma vez incluídas, as 
pessoas poderão acessar os alimen-
tos mais saudáveis.” Seria como es-
perar o bolo crescer.

Dado que, então, a transição 
alimentar ainda não se reflete intei-
ramente nas gôndolas dos super-
mercados da rede, ela pode ser au-

ferida nos 15 projetos empreendi-
dos em 2017 junto a populações de 
baixa renda, que beneficiou 12.218 
pessoas. Segundo o Instituto Carre-
four, o braço de Responsabilidade 
Social da rede de supermercados, 
nesse ano foram doadas mais de 
1,6 tonelada de alimentos, no âmbi-
to de um programa anual em que o 
Grupo Carrefour Brasil doa alimen-
tos para programas de combate à 
fome no País. Os itens arrecadados 
nos seus hipermercados e lojas de 
autosserviço do Atacadão são en-
caminhados aos bancos de alimen-
tos cadastrados pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Comba-
te à Fome e doados ao Programa  
Mesa Brasil do SESC (Serviço Social 
do Comércio). 

É com a venda de produtos 
mais saudáveis, a um custo mais 
baixo e de produção sustentável, 
que, de acordo o seu plano de ne-
gócios para os próximos cinco 
anos, o Carrefour espera estar na 
liderança mundial do segmento de 
transição alimentar. Isso vale para 
todos os supermercados da rede 
no mundo. No Brasil de muitas pa-
nelas vazias, que com a crise corre 
o risco de voltar ao mapa mundial 
da fome da Organização das Na-
ções Unidas para a Alimentação e 
Agricultura (FAO), o buraco da ali-
mentação é mais embaixo. 

No Brasil das desigualdades, 
onde a transição alimentar propria-
mente dita ainda não chegou ao 
consumo de massa, o Carrefour teve  

“A ideia de transição 
alimentar tem que ser 

mais acessível aos 
mais pobres. Uma vez 
incluídas, as pessoas 

poderão acessar 
os alimentos mais 

saudáveis”

PAULO PIANEZ, DIRETOR DE 
SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE 

SOCIAL DO CARREFOUR BRASIL
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No ano passado, cerca de 1.000 colaboradores 
do Carrefour Brasil dedicaram, somadas, mais 
de 3 mil horas de trabalho voluntário
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Essa e as demais operações de 
Responsabilidade Social sob a al-
çada do Carrefour contam com um 
exército respeitável de voluntariado 
egresso dos quadros da companhia. 
Cada funcionário dispõe de quatro 
horas mensais livres do expediente 
para exercer trabalho voluntário. No 
ano passado, cerca de 1.000 cola-
boradores do Carrefour Brasil dedi-
caram, somadas, mais de 3 mil horas 
de trabalho voluntário, impactando 
40 organizações sociais do Brasil. 

O Carrefour desenvolve seus 
projetos sociais publicando editais 
que, uma vez concluídos, resultam 
em parcerias com ONGs de compro-
vada expertise na área em que a rede 
pretende atuar. Empresa privada, o 

Instituto banca seus projetos com 
verbas do próprio Carrefour Brasil e 
da Fundação Carrefour, na França, 
que, por meio de um alinhamento 
global, subsidia projetos de Respon-
sabilidade Social da rede em todo o 
mundo. No entanto, guardadas suas 
características, cada país tem auto-
nomia para ajustar os projetos à sua 
realidade. 

O investimento social do Carre-
four em comunidades em situação 
de vulnerabilidade social, explica 
Pianez, se concretiza em projetos 
que atuam em três grandes eixos in-
tegrados: educação alimentar, pro-
dução de alimentos sustentáveis 
e geração de renda. A educação 
tem ligação direta com o conceito 
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Reffetorio Gastromotiva

de sustentabilidade, hoje uma cer-
tificação obrigatória para as empre-
sas. Por meio de cursos ministrados 
por ONGs parceiras, os participan-
tes aprendem conceitos básicos de 
consumo e produção de alimentos 
saudáveis, que não causam impac-
tos danosos ao meio ambiente.

Uma dessas parcerias é com 
a Gastromotiva, uma das principais 
ONGs brasileiras no campo da gas-
tronomia social. Criada em 2006, em 
São Paulo, pelo chef curitibano Da-
vi Hertz, a Gastromotiva é totalmen-
te financiada por empresas e de-
senvolve projetos de capacitação e 

Fundação Carrefour, o Refettorio 
Gastromotiva, criado inicialmente 
para servir refeições a partir da co-
mida excedente do complexo olím-
pico. Após os jogos o restaurante 
ampliou suas atividades, tornan-
do-se um restaurante-escola per-
manente no bairro da Lapa. Além 
de promover cursos de gastrono-
mia, atualmente o Refettorio opera 
em dois formatos: durante o almo-
ço, o espaço é aberto ao público 
e as refeições cobradas; à noite, o 
jantar, reservado para pessoas em 
situação de grande vulnerabilida-
de, é gratuito. Seguindo a máxima  

empreendedorismo em gastrono-
mia para jovens de baixa renda e até 
detentos. Em 2013, a ONG instalou 
uma unidade na Lapa, onde ministra 
seus cursos. Desde 2015, em parce-
ria com a Gastromotiva, o Carrefour 
oferece para jovens em situação de 
vulnerabilidade social o curso pro-
fissionalizante em cozinha, cujo pro-
pósito é utilizar a comida como um 
agente de transformação e mudan-
ça social. Em 2017, mais de 100 jo-
vens foram formados. 

Durante os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos Rio 2016, a ONG im-
plementou, com o patrocínio da 
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2013 a rede conta com a Plataforma de Valorização 

da Diversidade, que tem como objetivo promover 

a inclusão junto a seus colaboradores, clientes e 

parceiros. Internamente, o Grupo de Afinidade LGBT 

(GALGBT) e o Grupo de Afinidade Racial (GARU) 

se reúnem regularmente a fim de acompanhar e 

aprimorar os resultados de cada uma das iniciativas 

da Plataforma, entre palestras, fóruns e materiais para 

uso interno, como o Código de Ética do Carrefour e a 

cartilha “Valorizamos a Diversidade”. 

A cartilha reúne informações sobre o que é 

a diversidade e as boas práticas e valores da 

companhia, trazendo ainda orientações sobre 

como solucionar possíveis situações de conflito 

nas questões relacionadas à nacionalidade, raça, 

orientação sexual, gênero, religião, idade, aparência, 

além de deficiências. A rede conta ainda com um 

Comitê de Valorização da Diversidade, que se 

reúne regularmente na empresa a fim de monitorar 

a demografia interna, acompanhar e aprimorar 

os resultados dessas ações e garantir que o tema 

diversidade seja transversal em toda a companhia. 

Nos últimos anos, a valorização da diversidade, o 

respeito aos Direitos Humanos e a inclusão social 

têm sido bandeiras persistentes nas mensagens do 

Carrefour. E também na sua prática. Recentemente, 

o Carrefour incorporou mais uma minoria de 

marginalizados ao seu sistema solidário, os 

refugiados. Em parceria com a Organização das 

Nações Unidas (ONU), a rede de supermercados 

apoiou o Projeto Empoderando Refugiadas, nos anos 

de 2016 e 2017. Até o ano passado o projeto tinha 

viabilizado a contratação por empresas privadas de 

21 mulheres refugiadas.

Das maiores empregadoras privadas do país, a rede 

Carrefour tem entre seus funcionários imigrantes 

do Haiti, Senegal, Macedônia, Togo, República 

Democrática do Congo e Peru. Os profissionais 

chegam até a empresa por meio das células de RH 

em loja, por processos seletivos abertos ou após 

finalização de cursos de capacitação. 

Praticar a diversidade dentro e fora de casa é uma 

tradição mundial do Carrefour. No Brasil, desde 

Os refugiados na diversidade
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Uma das parcerias 
do Instituto 
Carrefour é com 
Gastromotiva, 
uma das principais 
ONGs brasileiras 
no campo da 
gastronomia social

“pague um almoço e deixe um jan-
tar”, o pagante subsidia o jantar 
do mais pobre. Em 2017, mais de 
63.000 pessoas foram beneficiadas 
com o projeto. 

O incentivo à produção e ao 
consumo de alimentos sustentá-
veis junto a comunidades de gran-
de vulnerabilidade social, outro 
grande eixo do investimento social 
do Carrefour, pode parecer utópico 
se for levada em conta a premissa 
de que estas populações, por defi-
nição, têm pouco acesso à alimen-
tação convencional. Mas, neste 

particular, o Amigos do Bem, uma 
ONG apoiada pelo Instituto Carre-
four, que atua nos estados de Ala-
goas, Ceará e Pernambuco, tem 
muitas histórias de superação para 
contar. Mais de 60 mil pessoas tive-
ram suas vidas transformadas com 
benefícios nas áreas de educação, 
saúde, trabalho e infraestrutura.

Em parceria com o Amigos do 
Bem, o Carrefour promove a educa-
ção nutricional e a consciência so-
bre alimentação saudável por meio 
do cultivo de hortas, aproveitamento 
integral dos alimentos, conhecimen-
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to dos alimentos regionais e técnicas 
culinárias. No ano passado, quando 
foi firmada a parceria, que continua, 
cerca de 700 jovens foram capaci-
tados. Nos cursos, além do aprendi-
zado teórico, os alunos aprendem, 
usando princípios da agroecolo-
gia, e do melhor aproveitamento do  
solo, a cozinhar, a se alimentar com 
valor nutricional e a plantar sem im-
pacto ambiental. 

A geração de renda, que com-
pleta o tripé vetorial da Responsabili-
dade Social do Carrefour, está imbri-
cada com as duas outras vertentes 

da ação social da empresa. Segue 
que, ao mesmo tempo que desen-
volvem a educação alimentar e pro-
duzem seus próprios alimentos, os 
participantes dos projetos se habili-
tam para o mercado de trabalho ou 
viabilizam o próprio empreendimen-
to, numa ação em cadeia. Isso ocor-
re mais especificamente nos pro-
jetos para produção de alimentos 
junto a pequenas comunidades. “Na 
agricultura familiar apoiamos pro-
jetos orgânicos, sustentáveis e au-
tossustentáveis, que apontem para 
a melhoria social e econômica dos 

produtores”, diz o diretor do Instituto 
Carrefour.

Outro projeto social conectado 
ao todo alimentar é o Conexão Va-
rejo, desenvolvido pela ONG Rede 
Cidadã e apoiado simultaneamente 
pelo Instituto Carrefour e pela Fun-
dação Carrefour. Voltado para a ca-
pacitação de jovens e adultos para 
o setor de varejo alimentar, o curso 
foi criado em 2015 e forma em mé-
dia mais de 2 mil novos profissionais 
a cada ano. A melhor notícia é que 
cerca de 30% são incorporados ao 
quadro da companhia. 
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Além de homens e mulheres, o 
Conexão Varejo já formou 51 pessoas 
transgêneras, e 17 dessas foram 
contratadas pela rede
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Além de homens e mulheres, 
o Conexão Varejo já formou 51 pes-
soas transgêneras, e 17 dessas fo-
ram contratadas pela rede. Hoje 
há cerca de 30 transgêneros traba-
lhando na empresa. Essas pesso-
as podem também se candidatar a 
todas as vagas disponibilizadas no 
Carrefour, pelos processos seletivos 
regulares disponíveis nas células de 
seleção e lojas da rede espalhadas 
pelo Brasil. Todos os parceiros do 
Carrefour envolvidos nas seleções 
têm seu trabalho orientado e acom-
panhado regularmente pelos crité-
rios definidos na Plataforma de Va-
lorização da Diversidade.

O curso tem carga horária de 
60 horas, sendo as primeiras 40 ho-

ras destinadas à formação pessoal, 
autoconhecimento e desenvolvi-
mento humano. Esse módulo abor-
da questões diversas, como auto-
estima, empoderamento pessoal, 
técnicas para aumentar a atenção 
e concentração. Os alunos também 
contam com orientação profissio-
nal e formação especializada em 
varejo com conteúdo desenvolvi-
do pela escola de supermercado 
da Associação Brasileira de Super-
mercados (Abras). Após a conclu-
são do curso, os jovens e adultos 
são selecionados para um banco 
de talentos e depois podem parti-
cipar dos processos seletivos das 
empresas parceiras do projeto da 
Rede Cidadã 
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Alimento para o mundo

Com mais de 364 mil funcionários, distribuídos em 

10.860 lojas em 33 países, a rede Carrefour, fundada  

em 1959, em Annecy, na região de Rhône-Alpes 

francesa, é um dos maiores distribuidores de alimentos 

do mundo. No Brasil, desde 1975, onde opera com 

ampla rede de hipermercados, drogaria, postos de 

combustíveis e atacado, tem 82 mil empregados nas  

576 lojas, espalhadas em 26 estados e no Distrito Federal.

Apesar da crise, o Carrefour Brasil não para de  

crescer. Para o ano de 2018, o Grupo estima abrir  

20 novas lojas do Atacadão, 20 lojas de conveniência 

Express e 10 novas lojas de supermercado no  

formato Market.

No ano passado, o Carrefour realizou IPO na Bolsa 

brasileira, movimentando R$ 5,125 bilhões, a maior 

abertura de capital na instituição desde 2013. No 

primeiro trimestre de 2018 a rede registrou vendas brutas 

consolidadas, excluindo gasolina, de R$ 12,3 bilhões  

(ou R$ 13,0 bilhões incluindo gasolina), uma evolução  

de 6,0% em relação ao trimestre anterior. 
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FOCO SOCIAL

A PRIMEIRA INFÂNCIA SAUDÁVEL  
ÀS MARGENS DO AMAZONAS

IDIS

FOTOS
ARQUIVO IDIS
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Um projeto piloto do IDIS, 
uma consultoria para 
investimento social privado, 
apostou na melhoria 
da primeira infância de 
crianças ribeirinhas do 
Amazonas e foi tão bem-
sucedido que virou política 
pública no estado.

A luz da esperança está ilumi-
nando o futuro das crianças que 
nascem e vivem à beira dos rios 
amazonenses. Um trabalho coor-
denado pela ONG Instituto para o 
Desenvolvimento do Investimento 
Social – IDIS, em comunidades ri-
beirinhas do estado, demonstrou 
que, com boa orientação às mães, 
visitas de rotina e utilizando recursos 
já disponíveis da máquina pública e 

algum patrocínio, claro, é possível 
promover junto às crianças de até 
seis anos, de grande vulnerabilidade 
social, o milagre da primeira infância 
saudável. A experiência deu tão cer-
to que ganhou distinção internacio-
nal e virou política pública no estado 
do Amazonas (Lei 4.312/2016).

A política estadual amazonen-
se voltada para as crianças peque-
nas teve como inspiração o projeto 
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Primeira Infância Ribeirinha (PIR), 
realizado pelo IDIS com a parceria 
da Secretaria de Estado de Saúde 
do Amazonas e Fundação Amazô-
nia Sustentável (FAS), com o apoio 
financeiro da Fundação Bernard 
van Leer, da Holanda. O PIR ba-
seava-se em procedimento simples 
de assistência social, com a otimi-
zação de recursos do sistema pú-
blico. Uma das primeiras ações foi 
promover a capacitação dos agen-
tes comunitários de saúde para 
que, durante as visitas domiciliares, 
orientassem as famílias sobre como 
cuidar das gestantes e das crianças 
pequenas. “O agente de saúde pas-

portância de se atuar nesta etapa es-
sencial da vida da criança”, assinala 
a diretora do IDIS. O PIA, coordena-
do em conjunto pelas Secretarias 
Estaduais de Saúde (Susam), Educa-
ção (Seduc) e de Assistência Social  
(Seas), conta com o apoio da Uni-
versidade Estadual do Amazonas 
para sua implementação. Os municí-
pios que quiserem aderir ao progra-
ma deverão assinar um Termo de  
Cooperação e se comprometer com 
a gestão municipal do programa.

O impacto financeiro do proje-
to foi determinante para os apoios 
que recebeu: cada R$ 1 investido 
gerou R$ 2,82 em benefícios sociais 

sou a ser o canal com a prefeitura e 
o atendimento à comunidade”, ex-
plica Andrea Wolffenbüttel, diretora 
de Comunicação e Relações Insti-
tucionais do IDIS.

Com os bons resultados obti-
dos, o IDIS e seus parceiros redigi-
ram uma proposta para criar uma 
política pública e expandir o projeto 
a todos os municípios do Amazonas. 
Daí nasceu o Programa Primeira In-
fância Amazonense (PIA), que tem 
como objetivo garantir o desenvol-
vimento físico, psicológico, intelec-
tual e social da criança. “A primeira 
infância é a fase para se estimular as 
sinapses do cérebro, por isso a im-
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“A primeira infância  
é a fase para se 

estimular as sinapses 
do cérebro, por isso a 

importância de se atuar 
nesta etapa essencial 

da vida da criança”

ANDREA WOLFFENBÜTTEL,  
DIRETORA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS DO IDIS

em curto e médio prazos. É retorno 
bem atraente para o investidor so-
cial. Não foram computados os re-
sultados de longo prazo, que são 
consequências do PIR, como o in-
cremento na renda de adultos que 
passaram por projetos de incentivo 
ao desenvolvimento na primeira in-
fância, a diminuição dos custos de 
assistência social e o aumento na ar-
recadação de impostos.

A metodologia adotada no 
projeto baseou-se na capacitação 
de Agentes Comunitários de Saú-
de (ACSs) da região do Rio Negro, 
que acompanham a evolução des-
de a gestação até os seis anos de 
idade. Boa parte das mudanças que 
impactaram positivamente a saúde 
das crianças refere-se às melhorias 
nas práticas desses ACSs, que, mais 

bem preparados, puderam orientar 
mães e crianças em saúde básica 
e medidas de prevenção. Uma ges-
tante que, ao se descobrir HIV posi-
tiva no exame pré-natal, por exem-
plo, tomou os devidos cuidados 
para evitar que a criança nascesse 
com o vírus. Houve o caso do ACS, 
que achava que o colostro deveria 
ser descartado, mas, depois de des-
cobrir sua importância, passou a fa-
zer campanha a favor do aleitamen-
to exclusivo. 

O trabalho voltado à primeira 
infância em uma região com territó-
rios imensos, cobertos por florestas 
e rios e habitada por uma popula-
ção que está quase sempre longe 
dos serviços básicos, foi dividido 
em quatro etapas: criação de um 
programa de visita domiciliar, levan-

do em conta experiências de outros 
programas do Brasil e do exterior; 
implantação, monitoramento e ava-
liação de um projeto piloto em co-
munidades ribeirinhas; mobilização 
de recursos, pessoas e instituições 
no estado do Amazonas para ala-
vancar a iniciativa e criar uma polí-
tica pública; e disseminação das li-
ções aprendidas durante o proces-
so para outros estados do Brasil. “O 
desafio de atuar em re giões distan-
tes dos grandes centros, muitas ve-
zes com acesso só de barco e le-
vando um ou dois dias para chegar 
ao destino, foi muito grande”, diz a 
diretora do IDIS. 

A partir de março de 2017 o 
atendimento à primeira infância ga-
nhou o reforço do projeto Tecno-
logias Sociais no Amazonas (TSA), 
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Na implementação 
do projeto Hb, 
somente no 
município de 
Borba, 60% das 
crianças foram 
diagnosticadas 
com anemia

com o propósito de melhorar as 
condições de vida das comunida-
des da região – onde a dispersão da 
população torna muito difícil a cons-
trução de sistemas de tratamen-
to centralizado de esgoto, a água 
é contaminada e a anemia entre as 
crianças e gestantes é constante. As 
três tecnologias (Hb, Purificação So-
lar da Água e o Banheiro Ecológico 
Ribeirinho) foram desenvolvidas pe-
lo IDIS em parceria com a Universi-
dade Estadual do Amazonas, Secre-
taria de Saúde do Amazonas e os 
governos locais, sendo financiadas 
pela Fundação Banco do Brasil. “O 
atendimento à primeira infância não 
pode estar desvinculado de outras 

carências das comunidades ribei-
rinhas, como a falta de saneamen-
to e água potável”, aponta Andrea  
Wolffenbüttel. 

As tecnologias atuam para 
equacionar essas carências. A Hb 
permite o diagnóstico rápido por 
meio de um aparelho, tratamento e 
controle da anemia ferropriva. Além 
de diagnosticar a deficiência nu-
tricional, um software determina a 
prescrição recomendada para o tra-
tamento por meio de suplementa-
ção de sulfato ferroso e vermífugos. 
Na implementação do projeto, so-
mente no município de Borba, 60% 
das crianças foram diagnosticadas 
com anemia, confirmando as hipó-
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teses sobre problemas de saúde re-
lacionadas à falta de água tratada e 
saneamento básico na região. 

A anemia ferropriva é um dos 
tipos mais comuns de deficiência 
nutricional no mundo. Segundo a 
OMS, afeta 25% da população glo-
bal – no Brasil, a incidência é de 
aproximadamente 35%. A suple-
mentação aplicada nas crianças 
dos municípios de Borba, Nova 
Olinda do Norte e Itacoatiara, toma-
das as medidas necessárias, redu-
ziu a taxa de prevalência de anemia 
por carência de ferro de 36% para 
2,8%, abaixo do índice de 5% esta-
belecido pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

A Purificação Solar da Água 
utiliza a radiação solar em alta tem-
peratura para neutralizar elementos 
patogênicos e melhorar a qualida-
de microbiológica da água potável. 
Sendo o consumo de água impró-
pria uma das principais causas de 
diarreia e doenças correlatas na re-
gião do Amazonas, a utilização des-
sa tecnologia se torna uma forma efi-
caz, barata e rápida para reduzir os 
casos de enfermidades contraídas 
pela água contaminada. 

O Banheiro Ecológico Ribeiri-
nho, utilizado como solução de sa-
neamento descentralizado, consiste 
em um pequeno cômodo de madei-
ra, equipado com um vaso sanitário 

e uma estrutura impermeável (barril 
de plástico) para a coleta de dejetos. 
Como nas regiões ribeirinhas, onde 
as comunidades vivem em casas 
suspensas, o uso de fossas sépticas 
é impossibilitado devido aos perío-
dos de alagamentos e enchentes, 
o banheiro ecológico fica instalado 
acima do nível do solo, evitando,  
assim, a contaminação de cursos de 
água superficiais e subterrâneos.

Os resultados do projeto Tecno-
logias Sociais no Amazonas foram 
apresentados em Paris, no dia 23 de 
março, durante o netFWD Annual 
Meeting, promovido pela OCDE (Or-
ganização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico). 
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Fundado em 1999 pelo médico Marcos Kisil,  

na época diretor para a América Latina da 

Fundação W. K. Kellogg, o IDIS – Instituto para o 

Desenvolvimento do Investimento Social atua no 

desenvolvimento ou prestando consultoria técnica 

em projetos sociais para empresas, entidades e 

indivíduos. Com sede em São Paulo, o Instituto 

defende a causa da “filantropia estratégica e a  

cultura da doação” para o financiamento da 

transformação social.

Em 2016, o IDIS divulgou os resultados da Pesquisa 

Doação Brasil, o primeiro estudo brasileiro sobre o 

perfil dos doadores. O levantamento, encomendado 

ao Instituto Gallup, entrevistou 2.230 pessoas no País, 

com 18 anos ou mais, residentes em áreas urbanas 

e com renda familiar mensal a partir de um salário 

mínimo. Os resultados mostraram que, ao longo 

do ano de 2015, 77% dos brasileiros fizeram algum 

tipo de doação, sendo que 62% doaram bens, 52% 

doaram dinheiro e 34% doaram seu tempo para algum 

trabalho voluntário. 

Nesse mesmo ano, considerando apenas os 

que doaram dinheiro para organizações sociais, 

foram 46%. As doações individuais dos brasileiros 

totalizaram R$ 13,7 bilhões, valor que corresponde a 

0,23% do PIB do Brasil.

A filantropia como transformação social
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PRÓ-BONO

Mais batom no mercado de trabalho

SO
CI

AL

A PepsiCo e a FUNDES Latin America, uma organização internacional focada 
no desenvolvimento social, lançaram, em abril último, no Brasil, o “Mulheres 
com Propósito”, programa criado para estimular a participação das mulheres 
no mercado de trabalho. O programa pretende capacitar 2.000 mulheres nos 
próximos cinco anos e integrá-las à economia local, seja como funcionárias 
ou empreendedoras, começando em São Paulo, onde 400 mulheres 
receberão capacitação até o final deste ano, com a meta de que pelo menos 
50% das participantes sejam mulheres negras.

O programa, conforme explicou a presidente e CEO da PepsiCo, Indra Noovi, 
faz parte de um esforço para apoiar pelo menos 12.000 mulheres em toda a 
América Latina por meio de oportunidades de educação, empreendedorismo 
e emprego. A PepsiCo investirá aproximadamente US$ 1,8 milhão na região 
nos próximos cinco anos. O “Mulheres com Propósito” já foi implementado 
na Argentina, Colômbia e Venezuela. Foi também lançado no México e 
começará a operar na República Dominicana no final de 2018. “Estamos 
comprometidos a investir US$ 100 milhões para apoiar pelo menos  
12,5 milhões de mulheres e meninas em todo o mundo até 2025”, diz Indra. 

Terceiro setor 
representa  
1,4% do PIB 

Não é brincadeira o impacto que 
cerca de 400 mil organizações 
sociais brasileiras estão gerando 
na economia do País. Em 2007, o 
segmento já representava 1,4% do 
Produto Interno Bruto (PIB) nacional, 
ou R$ 32 bilhões. A participação no 
PIB mundial alcança hoje 8%. No 
Brasil, já há 20 milhões de voluntários 
e 1,7 milhão de empregados. Um 
levantamento do Centro de Estudos 
em Administração do Terceiro Setor 
(Ceats) revela que 56% das empresas 
pesquisadas investem em atividades 
sociais, 40% creem que as ações 
sociais envolvem mais o funcionário 
com o trabalho e 34% creem que 
aumentam a produtividade. 
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Uma lição de 
civilidade

Cidade para todos
O Fundo Baobá, em parceria com a Fundação 
OAK, está lançando o edital “A Cidade 
que Queremos”, para avaliar projetos que 
visem fomentar e desenvolver cidades mais 
inclusivas e justas. Podem participar pequenas 
e médias organizações da sociedade civil 
(OSCs) “que desenvolvem e implementem 
iniciativas inspiradoras voltadas para a 
participação cidadã, estimulando discussões e 

IN
CL

US
ÃO

A 99, empresa de mobilidade 
urbana, concluiu o “Uma Lição 
de Mobilidade”, seu primeiro 
programa para levar o conceito de 
mobilidade às escolas. O projeto 
se estendeu por dois meses e 
ensinou alunos e professores 
da cidade de Cariacica, Região 
Metropolitana de Vitória, a 
entenderem a importância de se 
viver em uma cidade que leve em 
consideração o ir e vir de pessoas. 
No âmbito do programa, a Escola 
Municipal Padre Anthonius Lute 
foi reformada com base em um 
projeto feito por alunos do quinto 
ano do ensino fundamental. 

A escola, que antes tinha somente 
um grande pátio de terra batida, 
ganhou um calçadão coberto 
e pavimentado, para que as 

crianças possam brincar nos dias 
de sol escaldante ou de chuva; 
uma praça, com novas árvores 
e espaços de convivência (com 
bancos e mesas); uma nova 
entrada para carros, que não mais 
se mistura à entrada das crianças; 
e uma horta, com temperos e 
ervas medicinais. 

A primeira fase foi finalizada com 
a apresentação de maquetes, 
desenhos e até um stop motion 
feito pelos alunos. Nas semanas 
seguintes, pais, alunos do EJA 
(Programa de Educação de 
Jovens e Adultos) e membros  
da comunidade se uniram para 
fazer a transformação acontecer.  
A 99 doou os materiais e  
custeou os profissionais que 
orientaram as obras. 

atividades na perspectiva do Direito à Cidade, 
com intuito de reduzir as práticas do racismo 
estrutural e institucional”.

O edital é exclusivo para as regiões 
metropolitanas do Nordeste brasileiro 
(Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 
Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e 
Sergipe) e em especial para a cidade do Recife 

e região metropolitana 
(Recife, Jaboatão dos 
Guararapes, Olinda, 
Paulista, Igarassu, Abreu 
e Lima, Camaragibe, 
Cabo de Santo Agostinho, 
Goiana, São Lourenço da 
Mata, Araçoiaba, Ilha de 
Itamaracá, Ipojuca, Moreno 
e Itapissuma). Mais detalhes 
acesse: https://prosas.com.
br/editais/3780. 
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O Centro Educacional da 
Fundação Salvador Arena-
CEFSA, principal projeto social da 
Fundação Salvador Arena-FSA 
na área de educação, concluiu 
o processo seletivo para o 
preenchimento de vagas para  
o segundo semestre de 2018.  
No total, foram oferecidas  
200 bolsas de estudos integrais,  
sendo 40 para o Curso Técnico  
em Mecânica e 160 para o  
Ensino Superior (bacharelado  
em Administração, Engenharia  
de Alimentos, Engenharia  
de Computação e Engenharia  
de Controle e Automação).  
Metade das vagas foi destinada 

Santíssima 
capacitação

A Fundação Saint-Gobain 
inaugurou, em parceria com  
a associação humanitária  
francesa Graines de Joie, um  
centro de capacitação profissional 
em Campo Grande, na Zona  
Oeste do Rio de Janeiro. A 
Comunidade Santíssima Trindade 
– como foi chamado o espaço – 
oferecerá cursos gratuitos para  
adolescentes, adultos e idosos  
da região.

A Fundação Saint-Gobain, braço 
de Responsabilidade Social do 
grupo Saint-Gobain, promove 
ações sociais a partir da indicação 
de seus colaboradores, que 
apadrinham e defendem projetos 
para o desenvolvimento econômico 
e social, em conformidade com o 
bem comum e a sustentabilidade. 
Há 10 anos, a Fundação Saint-
Gobain apoia projetos em três 
áreas: inserção profissional de 
jovens carentes; construção, 
melhoria ou reforma de habitações 
de interesse social; e redução do 
consumo de energia e preservação 
ambiental em habitações de 
interesse social. 

Para o projeto Comunidade 
Santíssima Trindade, a  
Saint-Gobain investiu 37 mil euros 
e 26 toneladas em material de 
construção de suas empresas 
Weber, produtos quartzolit e 
Brasilit. A expectativa é que o 
centro tenha capacidade para  
80 alunos, nos cursos de alvenaria, 
artesanato, computação, desenho, 
eletricidade, encanamento e 
serviço de maître.

As 200 bolsas do Salvador

aos candidatos com renda  
familiar mensal per capita de até  
1,5 salário mínimo.

As vagas para o Curso Técnico 
em Mecânica são oferecidas pelo 
Colégio Termomecanica-CTM e 
as vagas para o ensino superior, 
pela Faculdade de Tecnologia 
Termomecanica-FTT. As duas 
instituições de ensino são totalmente 
gratuitas e integram o Centro 
Educacional da Fundação Salvador 
Arena, complexo educacional 
de ensino intensivo, integral e 
humanista localizado na cidade de 
São Bernardo do Campo, região da 
Grande São Paulo. 
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Fechando a torneira 
do desperdício

A Embraco conseguiu reduzir, no ano passado, em 
7,34% o consumo de água potável nas suas oito 
plantas espalhadas pelo mundo, a fim de contribuir 
com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). Os ODS são uma agenda da ONU, 
adotada por 193 países, que buscam promover 
a prosperidade e o bem-estar da humanidade, 
enfrentando as mudanças climáticas e protegendo 
o meio ambiente. Para cada compressor produzido, 
foram utilizados 18 litros de água, dois a menos que 
em 2016, o que significa que os processos estão 
mais eficientes. Na prática, a companhia deixou 
de gastar 48 milhões de litros de água em seu 
processo produtivo, o suficiente para o consumo 
anual de 1.200 pessoas, levando em conta a média 
estabelecida pela ONU de que 110 litros por dia são 
suficientes para atender as necessidades básicas.

Brasileiras entre as mais 
sustentáveis do mundo

A Responsabilidade Social Corporativa pode não estar 
totalmente disseminada entre a maioria das empresas 
brasileiras, mas na comparação mundial o Brasil até que 
não faz feio. Das 100 empresas que adotam as melhores 
práticas de sustentabilidade corporativa no mundo, cinco 
são brasileiras: Natura, Companhia Energética de Minas 
Gerais (Cemig), Banco do Brasil, Engie Brasil Energia e Banco 
Santander Brasil. Os dados fazem parte do ranking “As 100 
empresas mais sustentáveis do mundo”, feito pela canadense 
Corporate Knights e divulgado anualmente desde 2005 no 
Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

A seleção das mais sustentáveis do mundo é feita com base 
em indicadores que levam em conta emissões de gases 
tóxicos, consumo de energia e água, gestão de resíduos 
sólidos e investimentos em inovação, além de pagamento 
de impostos e igualdade de gênero e salarial entre os 
funcionários. Na seleção deste ano entraram Cemig, Banco 
do Brasil e Engie, enquanto que Natura e Santander já faziam 
parte da lista anterior. 



Há pouco tempo, os brasileiros conviviam 

com números ruins na economia e nas 

suas vidas. Mas o Brasil agora está em 

nossas mãos. A inflação caiu, os juros 

despencaram, a produção aumentou  

e o país está crescendo. 

Porque cada brasileiro está 

no centro das nossas atenções.
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ENTREVISTA

Entrevista com Manoel Galdino,  
diretor-executivo da Transparência Brasil

CONTRA A TREVA DA CORRUPÇÃO
A transparência

O economista alagoano Manoel Galdino, diretor-executivo da 

Transparência Brasil, é uma espécie de cruzado contra a corrup-

ção. Doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, 

ele tem como maior arma contra o ilícito as denúncias que che-

gam diariamente às suas mãos e são expostas no portal que diri-

ge. As denúncias balizam ações do Ministério Público, Advocacia 

Geral da União para, em última instância, chegar às cortes de jul-

gamento e colocar corruptos na cadeia. Organização da socieda-

de civil sem fins lucrativos, criada por um grupo formado por em-

presários, jornalistas e outros profissionais liberais, a Transparên-

cia Brasil tem como missão “o combate à corrupção, contribuindo 

para o aperfeiçoamento das instituições e do processo democrá-

tico”. Desde que foi criada, em 2000, a ONG tem participado ativa-

mente no debate, formulação e aprovação de importantes legis-

lações contra a roubalheira nacional, com destaque para a Lei da 

ficha Limpa (Lei Complementar no 135/2010 e a Lei de Acesso à 

Informação (Lei no 12.527/2011). Nesta entrevista Galdino descre-

ve a atuação da Transparência Brasil e reflete sobre o momento 

atual de combate à corrupção no País.

FOTOS
ARQUIVO TRANSPARÊNCIA BRASIL
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NÓS: O setor público brasileiro é 
transparente?
MG: Bom, é fato que o Brasil é bem 
avaliado internacionalmente nesse 
quesito porque disponibiliza muita 
informação e tem, por exemplo, mui-
to mais transparência que a maioria 
dos países latino-americanos. Só 
que, quando se entra nos detalhes, 
percebe-se que o Estado brasileiro 
cuida muito mal da produção dos 
seus dados públicos, e isso acaba 
prejudicando o acesso a eles e à 
própria transparência.

O grande protagonista da corrup-
ção no Brasil é o setor público?
MG: A corrupção, por definição, sem-
pre tem que envolver os dois entes 
em torno da propina, o público re-

cebendo e o privado pagando. Não 
há corrupção unilateral. Esta é a de-
finição que consta no Código Penal 
e com a qual trabalhamos na Trans-
parência Brasil. O agente público  
pode atuar de forma independen-
te, por exemplo, no desvio de um re-
curso, mas aí o caso é de peculato. O 
mesmo vale para o roubo praticado 
por um agente privado em um am-
biente privado, e isso não é enqua-
drado como corrupção, propina.

O volume de casos de irregula-
ridades no Brasil não indica que 
estamos liderando o ranking 
mundial da corrupção?
MG: Prefiro olhar por outro viés, o de 
que, no Brasil, os casos estão sendo 
investigados e os corruptos puni-

dos. Não é assim no resto do mundo. 
Na Alemanha, um chanceler, Helmut 
Khol, foi acusado por corrupção, e 
não aconteceu mais nada com ele 
além de ter perdido o cargo. O úni-
co país que teve um combate contra 
a corrupção da dimensão que está 
ocorrendo no Brasil foi a Itália, du-
rante a Operação Mãos Limpas, que, 
de fato, colocou muita gente na ca-
deia. O nível de punição a políticos e 
empresários no Brasil é algo inédito 
no mundo. 

Nos Estados Unidos o especula-
dor Bernard Madoff foi condena-
do a 150 anos de prisão por frau-
de financeira...
MG: Foi um caso emblemático, mas 
somente ele e uns poucos foram 

Manoel Galdino durante lançamento do aplicativo Ta de Pé, vencedor do Desafio de Impacto Social do Google por voto popular
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condenados num escândalo que le-
sou milhares de pessoas e abalou a 
economia mundial. Já no Brasil, em-
preiteiros, donos de grandes empre-
sas e até um ex-presidente da Repú-
blica foram presos. Não estou dizen-
do que a impunidade foi resolvida 
no Brasil, mas que mudamos de pa-
tamar, embora ainda estejamos lon-
ge do ideal.

O Judiciário brasileiro está cum-
prindo bem o seu papel? Muitos 
alegam que a Justiça está instru-
mentalizada, partidária e seletiva.
MG: Os órgãos de controle, Polícia 
Federal, Ministério Público e outros 
estão funcionando, isso é importan-
te. Pode haver algum excesso aqui e 
ali, mas estão atuando em todas as 
faixas. As denúncias atingiram todos 
os grandes partidos envolvendo fi-
guras emblemáticas da política. O 
Judiciário não é órgão de controle, 
é feito para julgar, e aí, sim, há deci-

sões que dão margem para dúvidas 
sobre seletividade: alguns ganham 
foro privilegiado, outros não; há pro-
cessos que vão para Curitiba outros 
ficam em São Paulo.

O volume de irregularidades des-
cobertas indica que a corrupção 
aumentou no Brasil ou aumentou 
a transparência?
MG: Aumentou a transparência, sem 
dúvida. A corrupção é constitutiva do 
Estado brasileiro, faz parte do modo 
de operar da economia. A diferença 
é que agora, com a democracia e o 
fim da censura, principalmente, os ór-
gãos de controle estão descobrindo, 
comprovando e punindo os casos de 
corrupção. Ou seja, a transparência 
aumentou muito no Brasil e foi incor-
porada à legislação, como foi o caso 
da Lei de Responsabilidade Fiscal e 
da Lei de Acesso à Informação. Não 
há dúvidas que estamos muito mais 
transparentes hoje, e a consequên-

cia disso é que, com acesso à infor-
mação, a pressão popular aumenta, 
a Justiça é acionada e os corruptos 
são punidos.

É por conta essencialmente da 
maior transparência então que 
muitos corruptos estão na cadeia?
MG: Não foi só a transparência que 
ajudou no combate à corrupção, mas 
também o aperfeiçoamento da legis-
lação e de órgãos de controle ao lon-
go dos últimos 30 anos, como a Lei 
da Delação Premiada, o fortalecimen-
to da Policia Federal e do Ministério 
Público. O resultado é visível. Muitos 
corruptos estão sendo punidos. 

O Brasil será outro país depois da 
Lava-Jato ou em algum tempo a 
corrupção e a impunidade volta-
rão aos níveis históricos?
MG: Se as operações de combate à 
corrupção continuarem, mais cedo 
ou mais tarde a ética dos entes pri-

“Agora, com a  
democracia e o fim da 

censura, principalmente, 
os órgãos de controle 

estão descobrindo, 
comprovando e punindo  
os casos de corrupção”

MANOEL GALDINO, DIRETOR-EXECUTIVO  
DA TRANSPARÊNCIA BRASIL
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vados e do poder público vai mudar. 
Pode demorar um pouco essa mu-
dança, pode não ser de uma hora pa-
ra outra, mas ela virá aos poucos, pois 
as pessoas não vão aceitar o país do 
passado, em que roubar era fácil de-
mais. Acredito que não será tão fácil 
participar de grandes falcatruas sem 
que as autoridades fiquem sabendo. 
É bom assinalar que hoje os órgãos 
de controle, os mecanismos de apu-
ração de irregularidades no setor pú-
blico, estão muito mais eficazes. 

Por exemplo.
MG: Veja, o Brasil tem um acordo in-
ternacional que determina que to-
das as contas de um brasileiro em 
um banco no exterior precisam ser 
reportadas uma vez por ano ao go-
verno brasileiro. Então, ao contrário 
do passado, quando não se tinha 
acesso aos dados do correntista no 
exterior, hoje se alguém tiver propi-
nas depositadas, como vem acon-

tecendo, a Justiça pode determinar 
a abertura dos dados. Atualmente 
está difícil de esconder a propina, e 
o corrupto vai ter que guardar o di-
nheiro em casa.

Não há risco de retrocesso na pu-
nição dos corruptos no Brasil?
MG: Sempre há o risco, sim, de que 
os grandes patrocinadores da cor-
rupção façam um lobby para mudar 
a legislação e fragilizar os sistemas 
de controle, que hoje estão fortale-
cidos. Isso pode ser feito, por exem-
plo, restringindo a atuação dos fun-
cionários do Ministério Púbico ou al-
terando acordos internacionais para 
inibir as falcatruas, o que impediria o 
acesso à informação e o cruzamen-
to de dados.

O foro privilegiado de políticos 
não é um incentivo à corrupção?
MG: Em princípio não. Nossa posi-
ção sempre é baseada em dados 

e estudos objetivos, e posso afir-
mar que não existem dados sobre 
o eventual impacto na impunida-
de com a extinção do foro privile-
giado no Brasil. A primeira instância 
da Justiça do País não se notabiliza 
pela celeridade, e a retirada do foro 
privilegiado deve torná-la mais lenta 
ainda, o que, aliás, ocorreu no caso 
do mensalão. Por outro lado, o Bra-
sil tem mais de 50 mil pessoas com  
foro privilegiado, um número que, 
sim, deve ser reavaliado e possivel-
mente reduzido. O que é preciso 
mensurar é qual será o ganho com 
a redução do foro privilegiado. Outro 
ponto é que, sem o foro privilegiado 
e, se revertida a prisão após a conde-
nação em segunda instância, o risco 
é se gerar mais impunidade.

Uma crítica histórica, feita pelo 
pensamento de esquerda, apon-
ta que a preocupação com a cor-
rupção é um desvio moralista, tí-

“A corrupção  
não é uma questão 

moral, mas institucional, 
praticado por instituições 

ou por pessoas 
que representam 

instituições”

MANOEL GALDINO, DIRETOR-EXECUTIVO  
DA TRANSPARÊNCIA BRASIL
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pico da classe média, e serve pa-
ra mascarar a causa maior dos 
problemas brasileiros, que é a 
desigualdade social. Qual a rela-
ção entre a corrupção e a ques-
tão social?
MG: É preciso separar as coisas. Em 
primeiro lugar a visão moralista da 
corrupção não é a da Transparência 
Brasil. A corrupção, em nossa visão, 
não é uma questão moral, mas ins-
titucional, praticado por instituições 
ou por pessoas que representam 
instituições. Até dez anos atrás, havia 
a certeza de que os crimes de cor-
rupção seriam impunes. Hoje é um 
pouco diferente. A mudança mais 
satisfatória vai demorar, mas há me-
nos impunidade. Outro ponto é que 
a corrupção prejudica a atuação do 

Estado, tornando-o menos eficiente 
em oposição ao interesse público. E, 
à medida que se distorce a atuação 
do Estado, facilita-se a produção de 
pobreza e desigualdade; é causa de 
atraso e subdesenvolvimento. Não é 
a única causa da pobreza, claro, mas 
pelos valores desviados, que pode-
riam ser aplicados em políticas so-
ciais, é extremamente relevante.

Quanto é a fatura da corrupção 
no Brasil?
MG: Não há uma mensuração confi-
ável. E como a corrupção opera nas 
sombras, fica difícil se chegar a um 
número com base real. O que se tem 
como base é que a propina é de cer-
ca de 30% de sobrepreço ao valor 
de um contrato público, e isso, com 

certeza, leva a propina à casa dos 
bilhões de reais. Mas não temos nú-
meros exatos e estimativas de con-
fiança a esse respeito.

Como nasceu a Transparência 
Brasil?
MG: A Transparência foi fundada 
em 2000 por um grupo formado por 
empresários, jornalistas e outros pro-
fissionais preocupados com a fal-
ta de transparência no setor públi-
co brasileiro, com o diagnóstico de 
que não havia naquele momento 
uma instituição da sociedade civil 
atuando nessa área em âmbito na-
cional. Nascemos para trazer mais 
transparência e combater a corrup-
ção. Inicialmente estávamos vincu-
lados à Transparência Internacional, 

Reunião em Brasília com Banco Mundial para aprimorar a transparência fiscal
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que nasceu no início dos anos 1990, 
mas em 2006 nos separamos e pas-
samos a ser uma organização inde-
pendente.

O que faz a Transparência Brasil?
MG: A Transparência Brasil e uma 
organização da sociedade civil, sem 
fins lucrativos, apartidária, que tem 
como objetivo promover transparên-
cia, integridade e o controle social 
do setor público, impactando-o por 
meio de informações qualificadas.

Defina informação qualificada.
MG: É a informação sempre basea-
da em dados, análises e estudos sis-
temáticos, rigorosos, bem apurados, 
que não estão comprometidos com 
essa ou aquela posição, de forma a 

fornecer subsídio para que os casos 
de corrupção sejam divulgados.

Como a Transparência Brasil atua?
MG: Atuamos em três áreas: de 
transparência, de integridade e de 
controle social. Cada uma destas 
áreas tem seus projetos específicos. 
No momento temos o projeto Tá de 
Pé, que fiscaliza a entrega de cre-
ches e escolas para o governo fede-
ral; o Achados e Perdidos, que reú-
ne solicitações de cidadãos e as res-
postas do setor público, via Lei de 
Acesso à Informação; o Obra Trans-
parente, que monitora licitações e 
contratos e obras de escolas; o Meri-
tíssimo, com indicadores de desem-
penho de ministros do STF; o Exce-
lências, sobre o desempenho dos 

parlamentares; e o Às Claras, sobre 
o financiamento eleitoral recebido 
pelos candidatos. Ou seja, em todas 
estas frentes fiscalizamos o Executi-
vo, o Legislativo e o Judiciário.

De posse da informação qualifi-
cada sobre estas áreas, quais os 
próximos passos?
MG: O primeiro passo é disponibili-
zar a informação ao cidadão, para 
que ele possa exercer o controle so-
cial. O passo seguinte consiste em 
monitorar o governo e conferir se 
ele está cumprindo a lei brasileira. 
O terceiro passo é fazer o advocacy, 
ou seja, o aconselhamento junto às 
instituições públicas para que haja 
mais transparência e controle mais 
eficaz dos processos em questão.

Projeto Minas de Dados: residência para mulheres negras em governo aberto
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Quem são os consumidores dos 
produtos?
MG: A sociedade, de um modo ge-
ral, e especificamente o cidadão 
comum, que quer se informar, a im-
prensa, as organizações parceiras 
que utilizam nossos dados, os ór-
gãos de controle da sociedade, co-
mo o Ministério Público, a Polícia Fe-
deral, a Advocacia Geral da União e 
outros. Não somos uma consultoria. 
Nosso papel é levar a esses órgãos 
de controle os dados que chegam a 
nós para superarem a falta de trans-
parência e para que as denúncias 
de corrupção sejam investigadas.

Com que estrutura trabalham?
MG: Somos oito pessoas, entre cien-
tistas políticos, jornalistas e profissio-
nais da área de relações internacio-
nais. A parte de produção de conte-
údo, desenho dos projetos, de fisca-
lizar o governo é feita internamen-
te. A única contratação externa é a 

parte de tecnologia, os aplicativos. 
Eventualmente temos a ajuda de vo-
luntários.

Quais são as fontes mantenedo-
ras da Transparência?
MG: Nós somos mantidos pela recei-
ta auferida com os editais dos nossos 
projetos e as verbas de fundações. 
A Fundação Ford, por exemplo, pa-
trocina o projeto Achados e Perdi-
dos; o Google financia o Tá de Pé; e o  
UNDEP, órgão das Nações Unidas,  
financia o Obra Transparente.

Sofrem algum tipo de pressão?
MG: Em período de eleições, os po-
líticos listados no site, por comete-
rem irregularidades ou estarem com 
processo na Justiça, ligam para nós 
para reclamar, mas evidentemente 
não cedemos às pressões. Somos 
totalmente independentes, não es-
tamos ligados a nenhum partido ou 
tendência política.

Como medir a eficácia efetiva de 
uma denúncia no portal Transpa-
rência Brasil?
MG: Sem dúvida nosso trabalho tem 
forte impacto junto à sociedade e prin-
cipalmente entre os denunciados. So-
mos convidados frequentemente pa-
ra participar de Audiências Públicas 
no Congresso. Usemos como exem-
plo o projeto Excelências, criado em 
2006 para monitorar o desempenho 
dos membros do Congresso Nacio-
nal e acompanhar os seus processos 
e condenações na Justiça. Na oca-
sião, um estudo da London School 
of Economics estimou que os candi-
datos com fichas sujas listados no si-
te tinham 20% a menos de chances 
de serem reeleitos do que os que 
não constavam na lista. O site, naque-
la ocasião, teve mais de 2 milhões de 
acessos. Com base em nossas de-
núncias, o Ministério Público faz autu-
ações, a AGU congela repasse de ver-
bas para obras federais e por aí vai. 

“Nosso papel é levar aos 
órgãos de controle os 

dados que chegam a nós 
para superarem a falta 
de transparência e as 

denúncias de corrupção 
sejam investigadas”

MANOEL GALDINO, DIRETOR-EXECUTIVO  
DA TRANSPARÊNCIA BRASIL
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CASE EMPRESARIAL

Vita Derm

Se você é de opinião que pre-
so é irrecuperável, vá adiante nesta 
matéria. O projeto Reeducandas, da 
Vita Derm, uma empresa de cosméti-
cos, forma detentas do sistema peni-
tenciário em Assistente de Profissio-
nal de Beleza, com noções básicas 
em clínica de estética, e está mudan-

do a vida dessas pessoas. Com a es-
pecialização, as presas se ocupam, 
recuperam a autoestima e ganham 
um estímulo para, quando liberta-
das, se integrarem ao mercado de 
trabalho. “Esta ação social nos per-
mite levar esperança às mulheres, 
viabilizando, ao término da pena, a 

O Reeducandas, projeto social da Vita Derm, 
empresa de cosméticos, está formando internas 
do sistema prisional em assistentes de beleza. 
Após cumprirem suas penas, as detentas estarão 
habilitadas para trabalhar em salões e clínicas de 
estética e se reintegrar à sociedade.

A BELEZA  
DA LIBERDADE

FOTOS
ARQUIVO VITA DERM
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O projeto Reeducandas forma detentas do sistema 
penitenciário em Assistente de Profissional de Beleza, 
com noções básicas em clínica de estética
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“Esta ação social nos 
permite levar esperança 

às mulheres, viabilizando, 
ao término da pena, a 
possibilidade de uma 

profissionalização  
e renda”

MARCELO SCHULMAN,  
CEO DA VITA DERM

possibilidade de uma profissionali-
zação e renda”, explica o CEO da Vi-
ta Derm, Marcelo Schulman.

A primeira edição do Reedu-
candas aconteceu em outubro de 
2009, em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Campinas, e contem-
plou 50 mulheres da penitenciária 
feminina da região. No ano seguin-
te, foi a vez de 40 internas da peni-
tenciária feminina de Sant’Ana, na 
Zona Norte de São Paulo, fazerem o 
curso de Assistente de Profissional 
de Beleza. Em 2016, com o sucesso 
do projeto, o Reeducandas foi para 
Fortaleza, formando 40 detentas do 
Instituto Penal Feminino Auri Moura 
Costa. O projeto recebeu o prêmio 
outorgado pela ADVB – Associação 
dos Dirigentes de Venda e Marke-
ting do Brasil, em Pernambuco.

Com duração de seis semanas 
(totalizando 84 horas), o curso de 
Assistente Profissional de Beleza é 
concebido e conduzido pelos este-
ticistas do ISIC – Instituto Schulman 
de Investigação Científica e Vita 
Derm. Dirigido para internas do sis-
tema penitenciário em regime aber-
to, semiaberto ou fechado, o progra-
ma aborda noções básicas sobre o 
funcionamento de uma clínica de 
estética e tem aulas práticas sobre 
os procedimentos, como esteriliza-
ção de instrumentos, aplicação dos 
cosméticos, maquiagem, além de 
higienização facial, corporal, pés e 
mãos. Ao final do curso, as internas 
recebem apostilas e os certificados 
de conclusão de curso. 

O Reeducandas nasceu por 
acaso, num encontro, em 2006, 
entre Schulman e a vice-presiden-
te, na época, da Associação Co-
mercial e Industrial de Campinas, 

Adriana Flosi, durante a reforma do 
Palácio da Mogiana, em Campinas, 
tombado pelo patrimônio histórico. 
Na ocasião, a Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos designou um 
grupo de detentos para um curso 
de qualificação oferecido por um 
fabricante de tintas, o que ajudou 

muitos a conseguirem recoloca-
ção no mercado de trabalho. Após 
a pintura e reparos, detentas da pe-
nitenciária feminina de Campinas 
foram fazer a limpeza do local. Era 
a primeira vez que mulheres do sis-
tema prisional da cidade participa-
vam de uma atividade externa. 
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Schulman e Adriana percebe-
ram uma mudança importante nas 
mulheres que participaram dos tra-
balhos finais da reforma do Mogia-
na. Daí surgiu a ideia de criar um 
projeto que pudesse prepará-las 
para quando saíssem da prisão, o 
Reeducandas. “O Projeto Reedu-
candas tem como base a responsa-
bilidade social, profissionalização 
para o crescimento humano, a im-
portância da mulher na renda fami-
liar e a geração de renda”, explica 

Schulman. “A ideia é criar oportuni-
dades, elevar a autoestima, estimu-
lar as mulheres a produzir e se rein-
tegrar socialmente.”

A Vita Derm Hipoalergênica 
atende aos mercados de beleza, 
saúde e qualidade de vida desde 
1984. Fundada pelo farmacêutico 
Marcelo Schulman, a empresa nas-
ceu como uma farmácia de manipu-
lação e hoje conta com 222 lojas e 
600 pontos de vendas espalhados 
pelo Brasil. 

Com duração de 
seis semanas, o 
curso de Assistente 
Profissional de 
Beleza é concebido 
e conduzido pelos 
esteticistas do ISIC
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ARTIGO

Há alguns anos a Responsabili-
dade Social Empresarial (RSE) esta-
va altamente em voga por força das 
pressões sociais em torno, especial-
mente, das questões ambientais e 
consumeristas, o que estimulou a cria-
ção de diversos programas empresa-
riais. Atualmente, pouco enfoque tem 
sido dado à RSE e parece que o tema 
da vez é Compliance. Assim, pode fi-
car a impressão que se foi uma moda 
e agora está se instalando outra, que 
provavelmente logo passará.

No entanto, à semelhança do 
observado com as ações socioam-
bientais estratégicas aplicadas pelas 
empresas quando estas buscavam 
atrair consumidores engajados, po-
sicionamento de mercado e, porque 
não dizer, sua perenidade, os pro-
gramas de Compliance tornaram-
se o foco da vez, mas sem excluir ou 
anular as ações de RSE, já que, na 
verdade, ampliaram seus objetivos, 
de modo a garantir a preservação re-
putacional da empresa, a minimiza-
ção de riscos de fuga de capital, de 
pagamento de multas e/ou sanções 
de outras naturezas. Então, o que 
parecia ser apenas um modismo, 
configura-se, efetivamente, no ama-

durecimento das antigas práticas 
de RSE, que devem ser suportadas 
e monitoradas pelo Compliance. O 
inverso também parece verdadeiro, 
vez que os temas são convergentes.

Responsabilidade Social Em-
presarial é a maneira de gerir os ne-
gócios em observância à preserva-
ção dos interesses de funcionários, 
clientes, fornecedores, sociedade e 
governo (stakeholders), pela aplica-
ção de ações éticas e transparentes, 
ou mesmo compensadoras dos im-
pactos das atividades da empresa; a 
exemplo, ações de cunho ambiental, 
elevando, de tal sorte, a boa percep-
ção dos públicos com os quais a em-
presa se relaciona em face de seus 
negócios. De modo amplo, pode-se 
entender a RSE como parte da fun-
ção social da empresa, que engloba 
inclusive a geração de emprego.

Programa de Compliance ou 
de Integridade, por sua vez, é o con-
junto de processos e procedimen-
tos que objetivam a preservação da 
imagem da empresa e, porque não 
dizer, do interesse das partes rela-
cionadas, aqui incluindo, mas não 
se limitando, a seus acionistas, pelo  
respeito às leis a ela aplicáveis e 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
EMPRESARIAL RIMA COM 

SIMONE DE GRANDIS,  
ADVOGADA E COMPLIANCE OFFICE  

NA EMPRESA 2COMPPLY

Compliance
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mesmo às suas políticas internas, de 
modo a evitar, detectar e tratar atos 
não conformes. Como observado, 
as similaridades entre Compliance 
e RSE são evidentes: o fundamen-
to de ambos são os valores éticos, e 
seus beneficiários são a empresa e 
seus stakeholders. No entanto, eles 
diferem quanto aos objetivos prin-
cipais que, nos programas de Com-
pliance, é especialmente prevenir 
fraudes, corrupção, lavagem de di-
nheiro e financiamento do terroris-
mo, enquanto o da RSE é contribuir 
para uma sociedade mais justa e  
para um ambiente mais limpo.

Nesse novo contexto, o profis-
sional de Compliance atua como 

verificador das ações de RSE, de 
modo a afastar eventuais conflitos 
de interesse ou, até mesmo, o uso 
da área para práticas indevidas; por 
exemplo, doações para instituição 
de agente público ou político em 
contrapartida a benefício em contra-
tação pública ou como mecanismo 
de lavagem de dinheiro.

Os instrumentos típicos do 
Compliance, como por exemplo a 
due diligence, são muito úteis e con-
ferem o cuidado necessário para sal-
vaguardar a reputação da empresa. A 
análise prévia da entidade de terceiro 
setor com quem a empresa fará par-
ceria, bem como de seus dirigentes, 
de modo a verificar se são pessoas 

politicamente expostas ou envolvi-
das com atividades temerárias, é cru-
cial. Afinal, as ações socioambientais, 
idealizadas para causar impactos po-
sitivos na comunidade, não podem 
vir a expor negativamente a imagem 
da empresa. Assim, também elas de-
vem estar alinhadas às políticas de 
Compliance da companhia.

Tal como destacado, a RSE 
não deixou de ter importância no 
mundo dos negócios, ao contrário, 
houve um aumento do seu esco-
po para atender as leis e boas prá-
ticas mais recentes e abranger no-
vos focos de atenção que podem 
impactar a reputação da empresa, 
assim como a sustentabilidade do 
negócio. Nesse sentido, cabe dizer 
que os programas de Compliance,  
assim como os de RSE, devem es-
tar alinhados ao negócio como um  
todo e serem condizentes com o 
porte, a natureza e a sofisticação 
das atividades da empresa. Além 
disso, devem ser implementados 
após análise minuciosa do objeto 
social e das operações empresa-
riais e com fundamento num pro-
jeto preestabelecido, que deve ser 
atualizado periodicamente.

Portanto, a área de RSE não se 
configurou mero modismo; ao con-
trário, permanece em voga, porém 
agora com um novo aliado para 
orientar a tomada de decisões e a 
definição de estratégias que garan-
tam não só o atendimento do obje-
tivo final das ações socioambientais, 
mas, também, a preservação da re-
putação da empresa/entidade. 

Programa de Compliance ou de 
Integridade é o conjunto de processos 
e procedimentos que objetivam a 
preservação da imagem da empresa

Simone de Grandis é membro da Comissão 
Permanente de Estudos de Compliance do 
Instituto dos Advogados de São Paulo.
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AÇÃO COMUNITÁRIA

NOS CAMPOS ELÍSEOS
Um Porto Seguro 

A Porto Seguro está ajudando a gentrificar o bairro de Campos Elíseos, na Zona 
Central de São Paulo, onde fica a sua sede. A recuperação de espaços públicos, aliada 
ao apoio da empresa a projetos educacionais e de capacitação profissional, dirigidos 
a moradores, estão aos poucos melhorando a vida do bairro. 
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O bairro de Campos Elíseos, lo-
calizado no distrito de Santa Cecília, 
em São Paulo, tem saudades dos 
seus dias de glória. Nasceu sob o 
fausto dos barões de café, mas pa-
deceu com a decadência do centro 
da cidade e agora ressurge em ele-
gância e história. Aos poucos. Um 
“Campos Elíseos +gentil”, campanha 
timoneada pelo Instituto Porto Segu-
ros, está ajudando a trazer de volta a 
qualidade de vida no bairro, com a 
restauração de seus sobrados históri-
cos, programas de profissionalização 
para jovens de baixa renda e recupe-
ração de espaços públicos.

Fundado em 2005, com o no-
me de Casa Campos Elíseos Melhor, 
o Instituto Porto Seguro, organização 
de sociedade civil sem fins lucrativos, 
tem como principal mantenedora a 
seguradora Porto Seguro. O foco de 
atuação da ONG é o desenvolvimen-
to de projetos socioambientais e cul-
turais da região de Campos Elíseos, 
em São Paulo, com ênfase na edu-
cação e cultura. Em 2015, o Instituto 
inaugurou a Associação Campos Elí-
seos +gentil, que, por meio de proje-
tos inclusivos, tem o objetivo de pro-
mover ações de conservação dos 
espaços públicos e o bem-estar das 
pessoas que moram, trabalham ou 
frequentam o bairro.

Um dos programas mais con-
corridos é o Escola Empreendedora. 
Criado em 2015, tem o objetivo de 
qualificar e formar empreendedores 
na área de costura industrial. Durante 

Ao final de quatro semestres, estão 
prontos para abrirem as próprias em-
presas, trabalhar em as casas ou dis-
putar o mercado de trabalho.

Embora, em média, os alunos 
matriculados em cursos profissiona-
lizantes necessitam de até um ano 
para começar a gerar renda, na oita-
va semana já têm a oportunidade de 

FOTOS
ARQUIVO PORTO SEGURO

todo o processo, os participantes do 
projeto são estimulados a pensar co-
mo empreendedores e operar uma 
empresa de costura na prática. No 
mesmo espaço em que têm acesso 
à formação profissional, em parceria 
com o SENAI, os alunos podem gerar 
renda – por meio do acesso a crédito, 
bens de produção e equipamentos. 
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trabalhar, utilizando, para isso, a in-
fraestrutura do projeto. Cada turma 
funciona como uma empresa real, 
em que os participantes vivenciam, 
na prática, todo o ciclo de negócios, 
em alguns casos com parcerias com 
indústrias e comércio de confecção. 

O Instituto também oferece ou-
tros cursos de capacitação profis-
sional para habilitar os moradores 
ao empreendedorismo ou facilitar o 
acesso ao emprego. Os cursos, em 
parceria com o SENAI e SENAC, têm 
a duração de três a sete meses e for-
mam manicures, cabelereiros, arte-
sãos, técnicos em informática, eletri-
cistas, auxiliares de mecânico e pintu-

ra, entre outros. “Muitos dos cursados 
conseguem montar seus próprios 
negócios e vendem seus serviços no 
próprio bairro”, explica Mirian Mes-
quita, Gerente de Responsabilidade 
Social e Ambiental da Porto Seguro.

Uma vez formados, esses pro-
fissionais montam seu negócio ou 
recebem indicações para trabalhar 
nas empresas parceiras e fornece-
dores da Porto Seguro, como ofici-
nas mecânicas e centros automo-
tivos.  Só na área de beleza são ca-
pacitados anualmente cerca de 300 
profissionais. Já o curso de artesana-
to, realizado nas dependências do 
Instituto, capacita anualmente 150 

Muitos dos 
cursados
conseguem montar 
seus próprios
negócios e vendem 
seus serviços no
próprio bairro
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pessoas. O material produzido pelos 
alunos é comercializado na própria 
Porto Seguro.

As portas do Instituto, um espa-
ço de 2 mil metros quadrados, com 
quadra de esporte e demais instala-
ções, também estão abertas para as 
crianças e adolescentes do bairro.  
Nessas dependências é aplicado o 
programa Ação Educa, que tem o 
objetivo de complementar, no con-
traturno escolar, as atividades do en-
sino formal da rede pública de ensi-
no, nas idades entre seis e 15 anos. 
Desde o seu início em 2004, mais de 
600 crianças participaram do progra-
ma. “Além do trabalho pedagógico, 

mobilizamos voluntários da empre-
sa e da região e ONGs parceiras para  
atendimento social às crianças em 
oftalmologia e dentista”, acrescenta a 
Gerente de Responsabilidade Social 
e Ambiental da Porto Seguro.

Projetado, inicialmente, para 
oferecer recreação para as crianças 
do bairro devido à falta de oferta de 
espaços de cultura e lazer na região, 
o Ação Educa hoje atende até 200 
crianças e adolescentes, que pas-
sam quatro horas envolvidas com 
um conjunto de atividades pedagó-
gicas, esportivas, artísticas e cultu-
rais, entre oficinas de balé, pintura, ar-
tesanato e esporte. Os participantes 

do projeto devem estar devidamen-
te matriculados no ensino público e 
ter a situação familiar de baixa renda 
comprovada, além de residir no distri-
to de Santa Cecília. 

Os Campos Elíseos, onde, por 
sinal, funciona a sede da seguradora, 
também têm recebido investimentos 
expressivos do Instituto na área cultu-
ral.  O Teatro Porto Seguro, inaugura-
do em maio de 2015, tem uma área 
de 4.100 metros quadrados e capa-
cidade para 508 pessoas. O Centro 
Cultural Porto Seguro, por sua vez, 
realiza exposições, oficinas de arte e 
palestras sobre arte e cultura. O bairro 
agradece. 
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Gigante de Pedra

Fundada em 27 de agosto de 1945, por José Alfredo de Almeida, José da Cunha Júnior, José Andrade  

de Souza e Amador Aguiar, diretores e acionistas do Bradesco, a Porto Seguro é hoje um conglomerado de 

28 empresas que vendem mais de 50 produtos e serviços entre seguros, consórcios, soluções financeiras, 

proteção e monitoramento, telefonia móvel e saúde ocupacional. 

Por sua atuação nos segmentos de Seguro Auto e Residência, é a quarta maior seguradora do País, o que  

vem, ao longo dos anos, garantindo a sua solidez. É um gigante de pedra. Tem portfólio grandiloquente.  

São mais de 14 mil funcionários, 16 mil prestadores, 37 mil corretores, 18 milhões de clientes e uma centena 

de sucursais e escritórios regionais. Com receitas brutas totais da ordem de R$ 4,5 bilhões auferidas no quarto 

trimestre do ano passado, a Porto Seguro embolsou nesse ano um lucro da casa do bilhão de reais.






