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EDITORIAL

Falar de Responsabilidade So-
cial Corporativa pode parecer estar 
batendo na tecla da inclusão social, 
no sentido de que os problemas 
sociais brasileiros estão concentra-
dos nas camadas menos favoreci-
das. Num país de tantas mazelas so-
ciais, é compreensível que se pen-
se assim. Mas esta edição de Nós –  
Revista sobre as empresas com 
maior atuação social pretende am-
pliar a ideia de que as ações sociais 
das empresas estão voltadas apenas 
para mitigar carências de primeira 
hora do País, como ocorre nos cam-
pos da saúde, educação, habitação, 
ambiente e por aí vai. O que preten-
demos debater, no entanto, é sobre 
ações de resgate da cidadania, que 
atinge a todos indiscriminadamente, 
sejam ricos, pobres ou remediados, 
pretos, pardos ou brancos, heteros-
sexuais ou transgêneros.

A questão, como um direito 
de todos os brasileiros, está coloca-
da na entrevista da presidente da 
Parceiros Voluntários, Maria Elena 
Pereira Johannpeter, quando ela 
enfatiza que a missão da ONG é a 
Educação para a Cidadania. E tam-
bém tangencia a proposta da ONG 

Centro de Liderança Pública (CLP), 
que, entre outras, defende a tese da 
reforma da Previdência como condi-
ção inegociável para salvar o Estado 
da bancarrota. Já em seu ensaio so-
bre a “generosidade”, o consultor de 
empresas, Rogério Ruschel, aponta 
os “interesses difusos”, que, no jar-
gão jurídico, referem-se àqueles do 
conjunto dos cidadãos.

É evidente que as ações de in-
clusão social das empresas, embo-
ra não esgotem em si mesmas o re-
pertório da responsabilidade social 
corporativa, inserem-se com mais 
contundência na questão maior 
da cidadania ou da falta dela. Nes-
ta edição, tais questões estão con-
templadas em iniciativas como a do 
Projeto Fator Talento, uma incuba-
dora de novos músicos, que junta 
artistas amadores com nomes con-
sagrados da MPB. Ou no Reviva, 
programa de reciclagem da Via Va-
rejo em parceria com catadores da 
cooperativa Cooper Viver Bem, ca-
pa desta edição. 

Os direitos dos cidadãos, é dis-
so que estamos tratando. 

Rubeny Goulart, editor de NÓS

solução
SEM CidAdANiA NãO há
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EMPRESA DO BEM

A RECiCLAGEM iNCLUSiVA dAS 
COOPERATiVAS dE CATAdORES

via varejo

FOTOS
ARQUIVO VIA VAREJO
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Uma parceria da Via Varejo com a Cooper Viva Bem, uma cooperativa de catadores, 
gera renda para mais de 40 famílias. O programa, batizado de Reviva, dá destinação 
ambientalmente adequada aos resíduos sólidos das redes Casas Bahia e Pontofrio.

Everton henriques Ferreira, 27 
anos, vivia de fazer bicos de eletrô-
nica, técnica que não chegou a es-
tudar. há mais de dois anos foi con-
tratado pela cooperativa de cata-
dores Viva Bem, aprendeu diversos 
ofícios e hoje é um dos coordena-
dores da unidade da Anhanguera, 

em São Paulo. A remuneração men-
sal varia por ser calculada sobre as 
horas trabalhadas, mas chega até a 
R$ 3.500,00. Casado, com um filho, 
Éverton já reformou a sua casa, com-
prou um carro usado, ano 1997, e 
garantiu a prótese ortopédica que a 
mãe precisava. “Aqui se aprende de 

tudo. hoje sou um homem melhor, 
mais humilde e menos tímido. E ain-
da posso dar mais conforto para mi-
nha família”, conclui.

Estimativa do instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (iPEA) 
aponta que o Brasil tem mais de 
400 mil catadores, e a reciclagem, 
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O Reviva faz a reciclagem dos resíduos sólidos gerados 
na operação das redes Casas Bahia e Pontofrio
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teiro – que resultou na comercializa-
ção de mais de 20 mil toneladas de 
material reciclável ao longo de três 
anos e gerou renda para mais de 40  
famílias. O programa, batizado de 
Reviva, foi idealizado e implantado 
pelo grupo varejista para recicla-
gem, apoio à logística reversa e des-
tinação ambientalmente adequa-
da dos resíduos sólidos gerados na 
operação paulista das redes Casas 
Bahia e Pontofrio.

A Central de Triagem de Resí-
duos Sólidos (CTRS) da Via Varejo,  

no Centro de distribuição (Cd) de 
Jundiaí (SP) – o maior da América 
Latina – passou a ser gerido pela 
Cooper Viva Bem. quase todas as 
unidades (centros de distribuição, 
escritórios e lojas) do grupo varejista 
no estado de São Paulo enviam ma-
terial reciclável à CTRS. A cooperati-
va realiza todo o processo até a ven-
da: a separação por tipos (papel, pa-
pelão, plásticos etc.) e a prensa do 
material. 

“Além de reduzir os impactos 
ambientais da operação, a empre-

que hoje movimenta pouco mais de  
R$ 500 milhões, poderia gerar até  
R$ 10 bilhões em receitas, se os ca-
tadores fossem integralmente forma-
lizados e as políticas governamentais 
de apoio à atividade fossem cumpri-
das. hoje, apenas 10% dos catadores 
estão, como Everton, organizados 
em cooperativas e associações.

A oportunidade de Everton sur-
giu com a parceria entre a Cooper 
Viva Bem e a Via Varejo – respon-
sável pela administração das mar-
cas Casas Bahia, Pontofrio e Bara-
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Os ganhos dos cooperados do 
Reviva são 4,5 vezes maiores do que 
a remuneração média dos catadores 
no país, além de benefícios como 
férias e 13o salário
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sa também contribui para a geração 
de renda, a inclusão social dos coo-
perados e a promoção do profissio-
nalismo e do conhecimento de re-
síduos. Estamos contentes com os 
resultados”, comemora Jay Mil ho-
mens Neto, gerente de Sustentabili-
dade da Via Varejo, um dos respon-
sáveis pelo Reviva. 

A coleta seletiva e a logística re-
versa administradas pela Via Varejo 
recuperaram, até meados de 2014, 
mais de 70 mil toneladas de resí duos 

por meio do programa Amigos do 
Planeta, que tinha sua operação fo-
cada na coleta seletiva de materiais 
recicláveis no Centro de distribuição. 
Mas havia muito espaço para evolu-
ção no âmbito da sustentabilidade. 
A partir da vigência da Política Na-
cional de Resíduos Sólidos (PNRS),  
em agosto de 2014, a empresa en-
tendeu ser necessário não apenas 
fornecer viabilidade técnica para a 
coleta e reciclagem do resíduo ge-
rado, mas também tornar a iniciativa 



10 

NÚ
M

ER
OS

ambiental, social e financeiramen-
te sustentável em escala nacional.  
Assim foi concebido o Reviva.

Após intensa pesquisa e análi-
se de variados cenários socioeconô-
micos, chegou-se ao modelo de par-
ceria com uma cooperativa de cata-
dores. Embora desafiadora, a iniciati-
va abria a possibilidade de impactar 
socialmente a vida de dezenas de 
trabalhadores e suas famílias, reduzir 
custos em até 44% e cobrir os inves-
timentos realizados por meio de um 
acordo de reembolso da infraestru-
tura já instalada para triagem, tudo 

O Reviva 
demonstra como 
o aprimoramento 
de habilidades, 
a cessão de 
conhecimentos e a 
cultura de gestão 
são essenciais 
para o alcance de 
resultados

em consonância com as diretrizes e 
incentivos previstos na PNRS.

As cooperativas de catadores 
de materiais recicláveis têm, em ge-
ral, mais know-how e melhores re-
sultados do que as demais alterna-
tivas, além de maior impacto social 
na divisão dos frutos do trabalho, na 
organização dos processos produti-
vos dos materiais recicláveis em di-
ferentes cadeias e na profissionaliza-
ção e atuação dos catadores. A Coo-
perativa Cooper Viva Bem foi a esco-
lhida porque conseguia um retorno 
financeiro em média 10% maior no 
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valor por tonelada, garantindo que 
a renda média dos seus cooperados 
não tivesse flutuações. 

Um dos desafios do Reviva pa-
ra chegar a um formato economica-
mente saudável com a inclusão dos 
catadores era cobrir as despesas da 
Via Varejo com a manutenção no 
galpão. A partir de estimativas, foi 
fixado um valor de 20% do fatura-
mento mensal da Cooper Viva Bem 
na operação da Central de Triagem 
de Resíduos Sólidos, já sublocada à 
cooperativa, a serem reembolsados 
para a empresa. Os 80% restantes 

são destinados para as coberturas 
das despesas operacionais e pa-
ra distribuição de ganhos mensais 
entre os cooperados, além do reco-
lhimento de iNSS, décimo terceiro 
salário e férias. A remuneração dos 
catadores do Reviva é quase 4,5 ve-
zes maior que o ganho médio des-
ses profissionais no Brasil, de acordo 
com pesquisa da Giral. 

Em quase três anos de opera-
ção sob a gestão da Cooper Viva 
Bem, cerca de mil toneladas de ma-
teriais reciclados foram triados na 
CTRS de Jundiaí, gerando uma re-

ceita aproximada de R$ 4 milhões 
até dezembro de 2017. 

Segundo Jay, a ideia era gerar 
receita em uma cultura inclusiva e 
de compartilhamento de ganhos e 
riscos entre empresas e organiza-
ções de catadores. “queríamos um 
modelo que contribuísse para o for-
talecimento das cooperativas de ca-
tadores. Então desenvolvemos uma 
estratégia que não apenas atendes-
se os requisitos legais da destinação 
dos resíduos, mas que o fizesse por 
meio da adoção de um modelo fi-
nanceiramente inteligente, possibi-
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litando sua expansão para todas as 
unidades do grupo no país”, afirma.

Foi quando surgiu a ideia de 
formar uma parceria com as coope-
rativas instaladas próximas de cada 
um dos Centros de distribuição da 
Via Varejo. desde então, a tratativa 
dos materiais coletados é feita prio-
ritariamente com cooperativas de 
reciclagem, que recebem um acom-
panhamento mensal da empresa 
com suportes para dificuldades ad-
ministrativas e relacionamento com 
compradores. hoje, são 242 catado-
res, em 10 estados, incluídos e capa-
citados com sucesso na Logística 
Reversa, preparados para lidar com 
um cenário corporativo mais com-
plexo e tecnológico. 

“O modelo de recuperação de 
resíduos com a inclusão dos cata-

das organizações de catadores em 
diferentes processos administrati-
vos, tecnologias, adaptação à cul-
tura corporativa e desenvolvimento 
humano de suas lideranças e cola-
boradores. A estrutura organizacio-
nal da cadeia da reciclagem é com-
plexa e exige mecanismos sofistica-
dos para o seu acompanhamento. 
Assim como o Reviva, é nesse con-
texto que surge o Reciclab, um labo-
ratório de práticas em reciclagem in-
clusiva, nascido da identificação do 
potencial de transformação do sis-
tema de gestão e gerenciamento de 
resíduos existente nas cooperativas 
de catadores.

O foco da ação educativa é 
o empoderamento dos catadores 
membros da cooperativa para a 
construção de sua autonomia como 

“Além de reduzir os 
impactos ambientais 

da operação, a empresa 
também contribui para 

a geração de renda, 
a inclusão social dos 

cooperados e a promoção 
do profissionalismo e 
do conhecimento de 

resíduos”

JAy MiL hOMENS NETO, GERENTE dE 
SUSTENTABiLidAdE dA ViA VAREJO

dores do Reviva alcançou metas e 
se mostrou financeiramente susten-
tável no longo prazo, o que foi es-
sencial para a expansão do progra-
ma para todo o Brasil”, garante Jay. 
“Em parte, o sucesso pôde ser ex-
plicado pela experiência da Cooper 
Viva Bem no mercado de recicla-
gem. Tanto é verdade que houve 
aumento dos preços de venda por 
quilo de resíduos obtidos pela coo-
perativa em comparação com os da 
Via Varejo antes da entrada no Revi-
va”, completa. 

O incentivo à indústria da reci-
clagem e a necessária articulação 
das diferentes esferas sociais, com 
vistas à cooperação técnica e finan-
ceira para gestão integrada de resí-
duos sólidos em programas como 
o Reviva, passam pela capacitação 
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Autonomia e empoderamento

Criado pela Giral desenvolvimento de Projetos com apoio da Via Varejo e da Cooper Viva Bem, o 
Reciclab – Laboratório de Práticas em Reciclagem inclusiva forma catadores de materiais recicláveis 
e contribui para que se apropriem de seu modelo de negócio, impactando no desenvolvimento da 
autonomia e do empoderamento do indivíduo.
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O modelo inédito de aliança 
entre uma grande empresa e 
uma cooperativa de reciclagem 
representa a promoção e a 
disseminação do respeito aos 
direitos humanos
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cidadãos e agentes fundamentais 
na reciclagem, um complemento 
decisivo para o sucesso do progra-
ma Reviva e sua continuidade. Cada 
dimensão, em seus conteúdos espe-
cíficos, leva em conta isso. A dimen-
são “desenvolvimento humano” le-
va em conta as competências e ha-
bilidades necessárias para a plena 
participação, envolvimento e cresci-
mento pessoal e social. A dimensão 
“Operacional” busca o desenvolvi-
mento da prática, do aprimoramen-
to dos processos técnicos, com foco 
na melhoria do rendimento e resulta-

dos econômicos. A dimensão “Ges-
tão” olha para os potenciais de apri-
moramento dos processos, desde a 
geração até a correta triagem e co-
mercialização dos resíduos sólidos 
junto às empresas recicladoras. A di-
mensão “Políticas Públicas“ traz para 
a pauta o contexto político e legisla-
tivo no qual todos os envolvidos no 
sistema de gerenciamento e gestão 
de resíduos sólidos estão inseridos. 

“Como se não bastasse a in-
clusão social, o programa tem a im-
portância de levar às famílias o com-
promisso com o meio ambiente. O  



16 

Reviva mostra que esse caminho é 
mais que possível”, atesta Jay. 

O Reviva oferece lições para o 
mercado nacional. O modelo inédi-
to de aliança entre uma grande em-
presa e uma cooperativa de recicla-
gem representa a promoção e a dis-
seminação do respeito aos direitos 
humanos, da inclusão social e da 
redução dos impactos ambientais. 
A meta em longo prazo da Via Va-
rejo é que um dia o programa ope-
re em todo o território nacional, sem-
pre em parceria com cooperativas, e  
realize a destinação correta de todos 
os materiais recicláveis enviados pe-
las lojas Casas Bahia e Pontofrio, 
prédios administrativos e centros de 
distribuição do grupo. 
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catadores de riqueza
Segundo a Organização internacional do Trabalho 

(OiT), a indústria de reciclagem movimenta 

anualmente US$ 200 bilhões e possui em torno 

de 1,6 milhão de pessoas nas suas atividades. No 

entanto, quando se contabiliza o papel dos catadores 

que trabalham na informalidade, o número pode 

chegar a 20 milhões de pessoas envolvidas nas 

diversas etapas de gestão dos resíduos sólidos 

em todo o mundo. Apenas na América Latina, são 

4 milhões de trabalhadores que dependem dos 

resíduos recicláveis para garantir sua subsistência, 

segundo a ONU-habitat.

Um dos exemplos de como é possível fazer da 

expertise dos catadores uma oportunidade está no 

estudo que acompanha a proposta para a Coalizão 

Embalagens, um acordo setorial firmado em 2015 

entre o Ministério do Meio Ambiente, o Movimento 

Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis e 

21 entidades do setor empresarial, entre produtores, 

importadores, consumidores e comerciantes. 

Segundo a pesquisa, o direcionamento de 

investimentos empresariais deve resultar na absorção 

de mais 14,7 mil catadores em atividade nas 

cooperativas que receberão apoio empresarial até 

o começo da próxima década. Com o consequente 

aumento da produtividade e da renda, inclusive 

como resultado da venda direta dos materiais para os 

recicladores, é previsto um crescimento de ganhos 

entre 40% e 135% nas receitas das cooperativas.

dado esse potencial e a participação significativa na 

triagem e destinação adequada dos resíduos sólidos, 

além de sua experiência no mercado de reciclagem, 

a inclusão dos catadores e das cooperativas nos 

processos de logística reversa das empresas é 

contemplada também no marco regulatório da 

PNRS. Mais do que uma premissa para a inclusão, a 

lei abre uma oportunidade para que grupos privados 

diversos da economia se beneficiem de um  

know-how adquirido com anos de prática em um 

serviço ambiental essencial e profissionalizem suas 

cadeias de valor nesse sentido. 
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Inteligência logística

A Via Varejo, que pertence ao GPA, é responsável pela administração  

das lojas físicas e do e-commerce das marcas Casas Bahia e Pontofrio, além 

dos sites do Extra e Barateiro. A empresa, que tem sede administrativa no 

município de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo (SP), posiciona-se  

como uma das maiores varejistas de eletroeletrônicos do mundo e conta 

com cerca de 50 mil colaboradores em todo o país. A empresa está 

presente em mais de 400 municípios brasileiros, 20 estados e no distrito 

Federal, com cerca de 1 mil lojas físicas.

Para dar suporte à demanda cada vez maior de lojas e clientes, a empresa 

mantém uma rede inteligente de logística, com 26 Centros de distribuição 

e Entrepostos localizados em regiões estratégicas do país, com área de 

armazenagem superior a 10 milhões de m2. Toda essa infraestrutura suporta 

uma média mensal de 1 milhão de entregas, realizadas por uma frota 

superior a 3 mil equipamentos, entre próprios e terceirizados.

Em 2017, a receita líquida da Via Varejo alcançou a marca de R$ 25,6 

bilhões, além de lucro líquido de R$ 195 milhões no mesmo período.  

A companhia possui capital aberto na BM&FBovespa desde 2013.
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fOcO SOcIAL

EFiCiêNCiA É A PRiNCiPAL 
BANdEiRA dO SETOR PúBLiCO

Criado para aperfeiçoar o Estado 
e melhorar a eficiência do setor 
público, o Centro de Liderança 
Pública (CPL) forma especialistas em 
administração pública e implementa 
modelos de gestão para  o governo 
federal, estados e municípios. Uma 
das principais bandeiras da ONG é a 
reforma da Previdência.

cLP
FOTOS
ARQUIVO CENtRO dE LIdERANçA PúbLICA – CLP

É uma unanimidade inteligente afirmar-se que, ao la-
do da corrupção, a má gestão do setor público é um dos 
maiores gargalos do desenvolvimento de um país. No Bra-
sil do fisiologismo, os cargos públicos são ocupados por 
políticos com baixa qualificação, o que se traduz em aten-
dimento precário à população em serviços básicos, como 
saúde, educação e transportes. Foi com essa percepção 
que nasceu o Centro de Liderança Pública – CLP, uma 
ONG que promove cursos formadores de lideranças pú-
blicas e implementa sistemas de gestão nos âmbitos mu-
nicipal, estadual e federal. “Somos uma organização volta-
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da para melhorar o estado brasilei-
ro. Acreditamos que a qualidade da 
liderança passa pela melhoria dos 
quadros”, explica a diretora-executi-
va Luana Tavares, graduada em ad-
ministração de empresas com espe-
cialização em desenvolvimento de 
lideranças e gestão pública. 

Para o CLP o aperfeiçoamen-
to do estado, por meio da melhoria 
dos processos de gestão, tem co-
mo consequência o resgate da ci-

dadania e a melhora das condições 
de vida da população. Com esse 
raciocínio, ergue bandeiras pouco 
populares ou pelo menos polêmi-
cas, como a Reforma da Previdên-
cia. Neste quesito, uma das ideias 
defendidas pela ONG é igualar as 
regras de aposentadoria para todos 
os brasileiros. “O tema é complexo, 
mas é preciso enfrentar”, diz Luana. 
Segundo ela, 68% da arrecadação 
federal estão comprometidos com 

a retranca da Previdência. “A so-
ciedade precisa compreender que,  
a continuar do jeito que está, não 
haverá dinheiro para pagar os apo-
sentados nem para investir na saú-
de e na educação. Vamos virar uma 
Grécia.”

A eficiência do setor público 
está na mira da ONG desde a sua 
criação, mas a vigilância ficou mais 
forte com a instituição, em 2011, do 
Ranking de Gestão e Competitivida-
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de dos Estados, um levantamento 
feito pelo CLP, com pesquisa téc-
nica da Tendências Consultoria e 
da Economist intelligence Unit. Es-
sa ferramenta analisa a capacidade 
competitiva dos 26 estados brasilei-
ros e do distrito Federal. Na edição 
2017, são observados 66 indicado-
res de abrangência nacional, sepa-
rados em 10 pilares que servem para  
balizar os gestores públicos de cada 
estado, a fim de que alcancem a ex-
celência na gestão.

Nesta última edição do ranking, 
o estado de São Paulo obteve a me-
lhor colocação em toda a série his-
tórica do levantamento, liderando 
nos itens infraestrutura, educação, 
inovação e potencial de mercado. 
Em segundo lugar figurou o estado 
de Santa Catarina com o avanço em 
relação a 2016, quando havia fica-
do em terceiro lugar. houve melhora 
na segurança pública (passou de 4o 
para 1o colocado), solidez fiscal (de 
10o para 7o), capital humano (de 6o 
para 3o), infraestrutura e potencial 
de mercado. Por outro lado, retroce-
deu em sustentabilidade ambiental, 
caindo do 9o para o 11o. A edição de 
2018 do ranking será lançada em 14 
de setembro deste ano no pregão 
da Bovespa, que é um dos patroci-
nadores do estudo.

Em 2015, para distinguir os es-
tados que se destacam o ranking, o 
CLP lançou o Prêmio de Excelência 
em Competitividade. A intenção é 
dar visibilidade às boas experiências 
de gestão pública, reconhecendo 
os resultados no momento em que 
as políticas são executadas. As cate-
gorias que compõem o prêmio são: 
destaque internacional – maior nú-
mero de indicadores acima do país  

“A sociedade precisa 
compreender que a continuar 

do jeito que está não haverá 
dinheiro para pagar os 

aposentados nem para investir 
na saúde e na educação”

LUANA TAVARES,  
diRETORA-EXECUTiVA dO CLP

médio da OCdE; destaque Cres-
cimento – maior crescimento no 
Ranking de Competitividade no ato 
da premiação, comparado aos anos 
anteriores; e destaque Boas Práticas 
– que identifica três desafios impor-
tantes para a agenda atual em com-
petitividade e premia três estados 
com políticas voltadas para esses te-
mas. No ano passado, os vencedo-

res nas Boas Práticas foram os esta-
dos do Rio Grande do Sul, Rondônia 
e Pernambuco. O de Crescimento 
foi o da Paraíba enquanto o desta-
que internacional ficou com Santa 
Catarina. 

Outra ferramenta criada pelo CLP 
para mensurar o desenvolvimento 
brasileiro é o Índice de Oportunida-
des da Educação Brasileira – iOEB. 
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Em 2015, o CLP 
lançou o Prêmio 
de Excelência em 
Competitividade 
para dar visibilidade 
às boas experiências 
de gestão pública
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Trata-se de um índice único para ca-
da local (município, estado ou distri-
to Federal), que engloba toda a edu-
cação básica existente – da educa-
ção infantil ao ensino médio, local –, 
bem como todos os moradores da 
aérea em idade escolar, e não ape-
nas os que estão efetivamente na 
escola. O índice identifica quanto ca-
da cidade ou estado contribui para o 
sucesso educacional dos indivíduos 
que lá vivem. O iOEB oferece os da-
dos sobre a qualidade do ecossiste-
ma da educação para crianças e jo-
vens de uma determinada localida-
de. de acordo com a última medição 

do iOEB, o município de Sobral, no 
Ceará, teve o melhor desempenho 
escolar entre os 25 melhores muni-
cípios do País. 

Na visão do CLP, a melhoria da 
gestão dos administradores públi-
cos se dará basicamente por capa-
citação. Foi o que inspirou o primei-
ro programa da ONG, em 2008, des-
tinado a 18 prefeitos que haviam si-
do recém-eleitos, isso quando não 
existia no País uma formação para 
esse fim. hoje há também progra-
mas para gestores públicos, secre-
tários e governadores. O Máster de 
Liderança em Gestão Pública, cur-

Na visão do CLP, a 
melhoria da gestão 
dos administradores 
públicos se dará 
basicamente por 
capacitação
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so de pós-graduação dos mais con-
corridos, tem 16 meses de duração, 
é voltado para gestores do setor pú-
blico e do terceiro setor. Uma nova 
turma do curso, o qual está no quin-
to ano de execução, vai iniciar em 
agosto. No programa consta uma 
semana em visita a universidades 
no exterior. Nos três primeiros anos 
os alunos foram à Universidade de 

Silvia Bastos Marques, ex-presidente 
do Banco Nacional de desenvolvi-
mento Econômico e Social – BNdES;  
Letícia Picollotto, sócia da empresa 
Fibra-Social; Eduardo Mufarej, pre-
sidente da Abril Educação; Colin 
Butterfield, presidente da Radar; Fá-
bio Barbosa, ex-presidente do Gru-
po Santander do Brasil; e Ana Maria  
diniz, diretora do Grupo Península. 

harvard, e a quarta turma foi para a 
Universidade de Oxford. 

Criado em 2008 por um grupo 
de banqueiros e empresários, o CLP 
é bancado por grandes empresas 
como BM&FBovespa, BTG Pactual, 
Credit Suisse, iguatemi e por apoia-
dores anônimos, entre pessoas físi-
cas e jurídicas. Consta em seu con-
selho diretor nomes como o de Maria 
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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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PRó-BOnO

Impacto social na rede

BI
O

Um aplicativo que ajuda a impedir a propagação da zika e da 
dengue. Um portal que liga jovens com grande potencial a cargos 
públicos de alto impacto. Um sistema que orienta agricultores a 
não desperdiçar água. Essas são algumas das ideias premiadas  
na segunda edição do desafio de impacto Social do Google,  
que aconteceu em junho deste ano, na sede da multinacional,  
em São Paulo.

idealizado pelo Google.org – departamento responsável por 
filantropia na empresa – o desafio destinou R$ 10,75 milhões para 
projetos que usam a tecnologia para enfrentar problemas sociais. 
de 1.052 propostas, a companhia elegeu dois projetos vencedores 
por região para receber, inicialmente, R$ 650 mil. Além da verba, 
eles vão receber mentoria do Google e da organização Ponte 
a Ponte. No evento, cinco dessas ONGs foram escolhidas para 
ganhar a premiação máxima, de R$ 1,5 milhão.

Proteção à natureza

A Fundação Grupo Boticário de Proteção 
à Natureza está com inscrições abertas até 
31 de agosto, em todo o País, para projetos 
que ofereçam medidas de conservação da 
natureza. Os editais da Fundação, que existem 
há 27 anos, dividem-se em três categorias: 
o Apoio a Projetos, que neste semestre será 
destinado a ações no ambiente costeiro-
marinho; o Biodiversidade Paraná, restrito ao 
território estadual paranaense; e o Apoio a 
Programas, de temática livre e aberta, para 
todo o Brasil. Após optar por um edital, o 
proponente escolhe uma das linhas temáticas 
para inscrever seu projeto. São elas: Unidades 
de Conservação de Proteção integral e RPPNs, 
Espécies Ameaçadas, Ambientes Marinhos e 
Soluções para a Conservação. As inscrições 
podem ser feitas até 31 de agosto pelo link, 
http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/pt/ 
o-que-fazemos/editais/pages/apoio-projetos-
linhas.aspx.
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Nota máxima

Pezinhos vermelhos
Com o lema “A criatividade como impulsor 
de mudanças”, a Fundación Prosegur e 
a Fundación Amigos Museo del Prado 
desenvolveram aulas de iniciação à arte em 
31 escolas do programa de Cooperação 

AR
TE

O curso de Engenharia de Alimentos da Faculdade de 
Tecnologia Termomecânica (FTT), do Centro Salvador 
Arena, acaba de receber a nota 5 na avaliação de 
Reconhecimento de Curso do Ministério da Educação 
(MEC). Recentemente, o curso Engenharia de Controle  
e Automação também foi reconhecido com a nota 
máxima pelo Ministério.

instituição de ensino superior privada, que desde 2002 
oferece formação gratuita, a FTT recebeu nota máxima 
nos três âmbitos avaliados pelo MEC: corpo docente, 
infraestrutura e organização didático-pedagógica. Com 
mais esse resultado, a FTT se consolida como uma das 
instituições pertencentes ao grupo de excelência do 
MEC, com nota 4, em uma escala que vai de 1 a 5, pelo 
oitavo ano consecutivo, no Índice Geral de Cursos (iGC), 
indicador de qualidade das instituições de ensino superior 
do país. Agora, três dos quatro cursos oferecidos pela FTT 
têm nota máxima pelo Ministério da Educação. 

ao Desenvolvimento Piecitos Colorados 
(Pezinhos Vermelhos), que o Grupo 
Prosegur promove em sete países 
da América Latina, em comunidades 
vulneráveis, usando ferramentas e 
metodologias diferenciadas para educação. 
No Brasil, 220 alunos de quatro escolas nas 
cidades de Belford Roxo (RJ), Águas Lindas 
de Goiás (GO), Olinda (PE) e Pouso Alegre 
(MG) conseguiram aprender mais sobre arte 
a partir do envolvimento de 20 voluntários, 
todos colaboradores de diferentes áreas 
da Prosegur. Este ano, somaram-se ao 
projeto 57 alunos de Manaus (AM) e 
Teófilo Otoni (MG), que serão formados 
por 10 voluntários dessas cidades. Como 
inspiração e referência das aulas, foram 
usadas obras-primas do Museu do Prado, 
um dos maiores museus do mundo, 
localizado em Madri (Espanha).
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A Vale anunciou, em junho, os  
15 projetos selecionados na edição 
2018 do Programa Comunidade 
Participativa (PCP) que receberão 
aporte total de R$ 200 mil.  
desde 2006, a Vale já investiu 
mais de R$ 2,4 milhões no PCP, 
beneficiando 80 organizações 
sociais e cerca de 20 pessoas.

O PCP, que este ano está em 
sua 12a edição, oferece apoio 
financeiro a organizações que 
atuam no Mato Grosso do Sul, nas 
áreas de Capacitação Profissional, 
Geração de Trabalho e Renda e 

Fundo de 
Direitos Difusos

O Fundo de Direitos Difusos  
da Paraíba (FDD-PB) recebeu  
20 projetos de instituições públicas, 
organizações sociais e de pessoas 
físicas, totalizando R$ 3,9 milhões, 
para custear ações que beneficiem 
grupos sociais, no estado da Paraíba. 
As iniciativas englobam áreas como 
infância e juventude, cidadania, 
patrimônio social e ambiente natural. 
Cada projeto selecionado poderá 
receber até R$ 200 mil.

O FDD é um fundo de natureza 
contábil, vinculado ao Ministério 
Público da Paraíba, criado pela  
Lei 8.102/2006 e administrado por 
um conselho gestor. Seu objetivo é 
arrecadar e gerir recursos financeiros 
advindos do pagamento de multas 
por descumprimento de termos de 
ajustamento de conduta (TACs) ou 
decisões judiciais. O FDD tem mais 
de R$ 3,5 milhões em caixa e nunca 
houve liberação de recursos, desde 
2013, quando foi criado. Este ano, o 
Conselho Gestor deliberou alterações 
das normas que regem o fundo para 
permitir que boas iniciativas sociais 
sejam contempladas.

vale quanto pesa

Promoção e Proteção Social,  
nos municípios de Corumbá 
e Ladário. Os projetos foram 
apresentados e defendidos pelas 
instituições e em seguida votados 
pelo próprio grupo. 

O evento de escolha contou com 
apresentações do instituto Moinho 
Cultural Sul-Americano, instituição 
que recebe patrocínio da Vale 
há 13 anos, via lei de incentivo à 
cultura (Lei Rouanet), e do Coral 
Vale, que cantou uma música com 
letra especialmente feita para a  
12a edição do PCP.
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SO
CI

AL

Milhas parceiras

O Milhas do Bem, programa de Responsabilidade 
Social da Smiles, ultrapassou, em julho, a marca de 
50 milhões de milhas arrecadadas. Com um ano de 
existência, o programa atua nas áreas de educação, 
esporte e empreendedorismo, em parceria com  
sete instituições: Junior Achievement, Fundação  
dom Cabral, instituto Reação, Parceiros Voluntários, 
ESPM Social, Rede Cruzada e PROA. 

O programa funciona assim: a cada milha doada 
pelo cliente, a Smiles doa outra milha. As milhas 
são convertidas em dinheiro, que é repassado às 
instituições parceiras. Entre as formas de doação 
estão a escolha de um projeto específico; arredondar 
o valor da compra no Shopping Smiles ou participar 
de campanhas incentivadas, como o movimento 
#diadedoar, realizado em 2017. Nesta campanha,  
a empresa oferecia bônus aos clientes que 
transferiram pontos do cartão de crédito para a  
Smiles, sendo que parte desse bônus era revertida 
para o Milhas do Bem.

Sorriso do Bem
A Fundación Mapfre, braço de Responsabilidade  
Social do Grupo Mapfre, premiou, em junho deste ano,  
o projeto brasileiro “O dentista do Bem”, da ONG Turma 
do Bem, na categoria Melhor iniciativa em Ação Social.  
O projeto contribui para que crianças e jovens, com 
idades entre 11 e 17 anos, sem recursos financeiros, 
possam tratar gratuitamente dos seus dentes.

Mais de 840 iniciativas de todo o mundo foram  
inscritas no prêmio da Mapfre, incluindo projetos 
brasileiros. No total, a verba global dos prêmios é de  
150 mil euros, que foi entregue em cerimônia presidida 
pela Rainha Sofía, da Espanha.

Os dentistas da Turma do Bem somam aproximadamente 
17 mil profissionais voluntários que atendem a mais de 
71 mil jovens em 14 países. A missão é simples, melhorar 
a saúde bucal de crianças e adolescentes por meio 
de campanhas educativas e ações de prevenção. Em 
Araraquara são cerca de 70 profissionais cadastrados na 
entidade. Mais de 1.500 municípios brasileiros têm pelo 
menos um dentista cadastrado no programa.
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EnTREvISTA

Entrevista com Maria Elena Pereira Johannpeter, 
presidente da ONG Parceiros Voluntários

A VOLUNTáRiA dA

cidadania

A ex-secretária executiva Maria Elena Pereira 
Johannpeter conhece os dois lados da moeda 
social. da origem traz o Pereira, de família humil-
de de Gravataí, cidade perto de Porto Alegre, no 
Rio Grande do Sul. do marido, o empresário Jor-
ge Gerdau, um dos mais bem-sucedidos do país, 
acrescentou o sobrenome alemão e uma vida de 
prosperidade. A combinação tem algo de alquími-
co e deve ter influenciado para que, em 1996, ao 
se aposentar, Maria Elena criasse a Parceiros Vo-
luntários, uma ONG que, patrocinada por grandes 
empresas, recruta voluntários para as Organiza-
ções Sociais. Não deixa de ser algo como receber 
dos ricos para distribuir aos pobres.

A Parceiros Voluntários é uma ONG que movi-
menta alguns milhões de reais por ano e mobiliza 

no Rio Grande do Sul mais de 470 mil voluntários 
em 21 cidades, impactando cerca de 7 milhões 
de pessoas. São 2,4 mil organizações sociais con-
veniadas e 2,6 mil empresas engajadas à causa. 
Em 2003 a instituição criou a Tecnologia Social – 
certificada pela Fundação Banco do Brasil – Tri-
bos nas Trilhas da Cidadania, maior movimen-
to de voluntariado jovem do Brasil, formado por 
milhares de estudantes da rede escolar pública 
e privada do Rio Grande do Sul, que se dedicam 
a empreender soluções para os desafios existen-
tes em suas comunidades. Nesta entrevista Maria 
Elena fala de voluntariado, cidadania e do papel 
das empresas na questão social. “A Responsabi-
lidade Social valoriza a marca e o marketing das 
empresas”, diz. “Não é um almoço grátis”.

FOTOS
ARQUIVO PARCEIROs VOLUNtáRIOs
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nóS: como nasceu a Parceiros 
voluntários?
Maria Elena Pereira Johannpeter:  
Eu conheci, no exterior, muitos 
programas de voluntariado, como 
ocorre no Chile, holanda, Estados 
Unidos, e alguns de governo como 
o da Espanha. Passei a pesquisar 
aqui no Brasil alguns projetos que 
utilizavam voluntariado e estudar 
sobre mobilização social. decidi en-
tão implementar um programa de 
voluntariado em Porto Alegre, que 
se estendeu depois para cidades 
próximas. No início trabalhávamos 
só com voluntariado. depois passa-

mos também a capacitar as organi-
zações sociais e, finalmente, traba-
lhar com as escolas. Foi uma cami-
nhada de 21 anos. Nossa primeira 
visão foi desenvolver uma cultura 
de trabalho voluntário organizado. 
Trabalho voluntário existe desde 
o descobrimento o Brasil. Mas nós 
acrescentamos a palavra organiza-
do, que significa comprometimen-
to dentro de uma metodologia pró-
pria, em que o voluntário se com-
promete em um dia da semana, no 
mesmo horário e na mesma institui-
ção, para desenvolver a atividade 
que escolheu. 

como conseguiu patrocinadores 
para a sua causa?
Em 1996, quando estava formatan-
do o programa, procurei algumas 
empresas, que até hoje são nossas 
fundadoras e mantenedoras, para 
mostrar a ideia. E todas entenderam 
perfeitamente e concordaram que 
o Brasil precisava de um programa 
de voluntariado forte, como já existia 
em outros países. Temos uma faixa 
de patrocínio que é das mantene-
doras e fundadoras e há um nível de 
empresas apoiadoras, que entram 
com recursos, expertises, serviços 
ou produtos. Temos entre apoiado-

Tribos, ação de mobilização social feita por crianças e adolescentes 
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“no início trabalhávamos 
só com voluntariado. 

Depois passamos 
também a capacitar as 
organizações sociais e, 

finalmente, trabalhar 
com as escolas. foi uma 
caminhada de 21 anos”

MARiA ELENA PEREiRA JOhANNPETER, 
PRESidENTE dA PARCEiROS VOLUNTáRiOS

res, por exemplo, empresas de co-
municação e de tecnologia. 

O que é voluntariado organizado?
Voluntariado organizado é muito 
diferente do voluntarismo. O volun-
tarismo é o desejo da pessoa e não 
do necessitado. O voluntarista de-
cide quando, onde e como quer 
ajudar, mas só quando tiver vonta-
de. Num dia nublado e chuvoso ele 
imagina ir para um asilo e ficar algu-
mas horas tomando um chazinho 
com os velhinhos. E numa tarde en-
solarada talvez prefira ir para uma 
creche brincar com as crianças. 
Outro dia decide que quer ficar em 
casa. isso é voluntarismo. Pergun-
to: isso ajuda ou atrapalha o traba-
lho dessa organização social a qual 
a pessoa vai de vez em quando? 
Atrapalha, claro, pois a organiza-
ção nunca sabe quando vai contar 
com a pessoa. Ao atrapalhar, des-
respeita o público interno dessa or-

ganização, com o qual mal ou bem 
cria vínculos, sem levar em conta os 
sentimentos das pessoas.

como comprometer um voluntá-
rio se ele exerce trabalho não re-
munerado?
depende do propósito de cada pes-
soa. quando ela entende a respon-
sabilidade do trabalho voluntário, 
que está de acordo com as neces-
sidades das pessoas que estão na 
organização, o voluntário sai do de-
sejo pessoal e passa a olhar para o 
outro, no que pode contribuir para 
aquela organização, com a sua ex-
periência, o seu know-how. Perce-
be que é só um turno por semana, 
algumas horas, e se sente compro-
metido e o quanto aquela ativida-
de serve para o seu autodesenvol-
vimento, formando novas relações, 
conhecendo novas realidades, tra-
tando com temas diferentes. É quan-
do percebe que é um ganha-ganha 

para todos: a organização, o volun-
tário os beneficiados e a sociedade 
como um todo.

Há alguma medida para mensu-
rar o quanto o voluntariado re-
presenta em ternos financeiros?
Nós fizemos uma fórmula simples 
para medir essa participação dos 
nossos 188 mil voluntários, consi-
derando um valor de R$ 20 por ho-
ra trabalhada, que, convenhamos, 
é bem baixo, ainda mais se consi-
derarmos a média na qual estão 
incluídos profissionais bem remu-
nerados. Pois bem, esse contingen-
te despende mais de 36 mil horas 
anuais em projetos sociais, o que 
equivale, em valores, pelas contas 
que fizemos, a mais de R$ 720 mi-
lhões anuais. Não é pouca coisa, o 
que prova que essas pessoas, além 
de entregar gratuitamente para a 
sociedade suas emoções, boa von-
tade e disposição, estão entregan-
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do efetiva força de trabalho, que 
tem um lado econômico. 

como é a metodologia para re-
crutar voluntários?
Primeiro é feito um cadastro do can-
didato através do site. Ele escolhe 
o dia em que vai participar de uma 
das Reuniões de Conscientização 
(RC). É o primeiro passo para se 
tornar voluntário. As RCs servem 
para que o pretendente entenda a 
responsabilidade e o comprometi-
mento em ser voluntário. Ao acei-
tar essas condições ele preenche 
um cadastro e volta outro dia para 
a Reunião de Encaminhamento. Aí 
ele vai escolher, com base em nos-
so banco de dados, a organização 
e o trabalho com o qual se identifica 
e de acordo com a sua formação e 
experiência. Na verdade, somos um 
banco de dados que reúne as von-
tades dos voluntários e as necessi-
dades das organizações. 

Quantas pessoas estão cadastra-
das na Parceiros voluntários?
Nestes 21 anos de existência, já 
passaram pela rede dos Parceiros 
Voluntários mais de 470 mil pes-
soas, que participaram das ativi-
dades ou escolheram fazer o vo-
luntariado por conta própria. Esta-
mos presentes em 21 cidades do 
Rio Grande do Sul e há seis meses 
abrimos uma unidade em São Pau-
lo, nos moldes que temos aqui em 
Porto Alegre, para que seja dinami-
zadora desse nosso programa pa-
ra todo o Brasil.

como é o cadastramento das Or-
ganizações credenciadas?
Temos mais de 2.400 organizações 
cadastradas, e elas também são 
submetidas a um processo de tria-
gem que as habilita a receber vo-
luntários. Nossos representantes fa-
zem uma visita às instituições e, uma 
vez aprovadas, elas são inseridas no 

banco de dados para começar a re-
ceber voluntários. Em contrapartida, 
a organização deve enviar um co-
ordenador de voluntários, alguém 
com experiência, para participar do 
nosso curso de Coordenação de Vo-
luntários, que dura 16 horas e ensina 
a administrar o voluntariado dentro 
da sua organização.

A Parceiros é uma prestadora de 
serviços para as OnGs?
Temos nossa área de consultoria, 
que transmite conhecimentos para 
a gestão dessas organizações, de 
forma a atuarem com transparência, 
captar voluntários, gerir e captar os 
recursos. Esse é um trabalho ainda 
gratuito, que nos permitimos ofere-
cer a partir de recursos que capta-
mos junto aos nossos patrocinado-
res. Mas estamos reformulando o 
modelo para prestar esse serviço de 
uma forma tal que as organizações 
contribuam com o valor do curso, 

“Já passaram pela rede 
dos Parceiros voluntários 
mais de 470 mil pessoas, 

que participaram das 
atividades ou escolheram 

fazer o voluntariado por 
conta própria”

MARiA ELENA PEREiRA JOhANNPETER, 
PRESidENTE dA PARCEiROS VOLUNTáRiOS
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talvez não integralmente, mas com 
cerca de 70%.

Além de atuar junto às OnGs e 
voluntários, a Parceiros também 
atua diretamente em programas 
de ação social?
Sim, temos um programa chamado 
Valores na Educação. Nesse progra-
ma trabalhamos junto às escolas, 
sendo que 80% são públicas, em que 
oferecemos desde a educação infan-
til ao ensino médio. Nós ajudamos as 
escolas a atingir os requisitos da Lei 
de diretrizes e Bases da Educação. 
Um dos movimentos desse progra-

integri, plataforma focada em despertar a Responsabilidade Social individual das pessoas

ma prevê fazer com que as crianças 
sejam protagonistas em ações nas 
suas comunidades. Chamamos es-
se programa de nossa caderneta de 
poupança, pois estamos investindo 
hoje nessas crianças de cinco anos 
até os jovens de 20 anos para que, 
ao chegarem à universidade, no mer-
cado de trabalho ou no governo, te-
nham absorvido os valores da cida-
dania e da responsabilidade social.

Que tipo de trabalho é mais de-
mandado pelos voluntários?
É muito variado. As pessoas procu-
ram muito trabalhar com crianças, 

mas há também aqueles que prefe-
rem atuar internamente, na gestão 
da organização, em capacitação 
de recursos, contabilidade, audito-
ria, atendimento, cozinha. Mas o vo-
luntário pode trabalhar diretamente 
com o público da organização. Se 
trabalhar com crianças vai ler con-
tos, fazer brincadeiras, ensinar, aju-
dar nos deveres de casa, cuidar de 
bebês no berçário, há um sem-nú-
mero de atividades.

Qual o objetivo, a missão da Par-
ceiros voluntários?
Educação para a cidadania. 
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Isso pode ser traduzido também 
como inclusão social?
Não, não é inclusão social. É a no-
ção de que todos nós, como cida-
dãos, temos direitos e deveres com 
o nosso país ou com a nossas co-
munidades. Não é só pagar impos-
tos ou votar nas eleições. Ser cida-
dão, muito mais do que isso, é estar 
atento às questões da sua comuni-
dade. É claro que se fôssemos uma 
sociedade rica não precisaríamos 
de uma Parceiros Voluntários. Mas 
como somos um país como muitas 
mazelas, muitas necessidades, se 

cada um fizer um pouco de investi-
mento social, haverá uma melhoria 
substancial na sociedade. A nossa 
missão, na verdade, é ajudar a cons-
truir uma sociedade de desenvolvi-
mento sustentável, tendo por base 
pessoas éticas e participativas. Em 
outras palavras, isso quer dizer que 
pretendemos uma educação para 
a cidadania, para todos os 200 mi-
lhões de brasileiros.

O trabalho então não é voltado 
apenas para pessoas carentes?
Eu não preciso falar de populações 

carentes, pois quando, na condição 
de voluntário, eu faço o meu autode-
senvolvimento, eu estou suprindo 
uma carência da minha formação. 
Não gosto de usar a palavra caren-
te, pois no fundo me pergunto: o que 
é ser carente? Pode haver carência 
mesmo dentro de uma família abas-
tada, por exemplo, um carente emo-
cional, carente de cidadania. 

Qual então o papel das OnGs na 
solução das mazelas sociais bra-
sileiras? Elas estão substituindo 
o Estado nesse quesito?

A Parceiros Voluntários também oferece cursos de capacitação
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Primeiro, eu não vejo o terceiro setor 
como um tapa-furo de governo, mas 
como um ator do desenvolvimento 
humano e social. E como diz o Ro-
bert Putnam, o desenvolvimento hu-
mano é o capital social de uma na-
ção. E o básico nisso é o grau de co-
operação e de confiança que uma 
sociedade tem, entre seus gover-
nantes, empresas e cidadãos. E me 
pergunto, como está o capital social 
do nosso país? 

E como está o capital social do 
Brasil?
Está muito frágil. Ninguém confia em 
ninguém. E, ao não confiarmos uns 
nos outros, a cooperação também fi-
ca precária.

com 470 mil voluntários cadas-
trados, ainda assim falta solida-
riedade ao brasileiro?
Não falta, e isso é o mais interessan-
te: o brasileiro é supersolidário. Mas 

não o é por inciativa, mas somen-
te quando é solicitado. Nesse caso 
atende todas as solicitações, seja de 
doação de sangue, alimentos, ajuda 
em catástrofes. Todo mundo se mo-
biliza. Mas isso não se reflete em ati-
tude diária, que não se refere à doa-
ção de coisas materiais. Estou falan-
do em doar cidadania, de colabora-
ção mútua, de colaborar com infor-
mações, no desenvolvimento coleti-
vo. Nisso tudo somos bem precários. 

E as empresas são solidárias?
As empresas já perceberam que 
trabalhar a responsabilidade social 
empresarial é muito mais do que 
atuar em projetos sociais. que agin-
do de forma sustentável serão re-
compensadas pelo valor agregador 
à sua marca e com o valor compe-
titivo de mercado, com retorno in-
clusive financeiro. Os clientes, em-
pregados e fornecedores querem 
interagir com empresas que sejam 

“A nossa missão, na 
verdade, é ajudar a 

construir uma sociedade 
de desenvolvimento 

sustentável, tendo por 
base pessoas éticas e 

participativas”

MARiA ELENA PEREiRA JOhANNPETER, 
PRESidENTE dA PARCEiROS VOLUNTáRiOS

transparentes, éticas, que não polu-
am o ambiente. 

Então não se está falando aqui de 
filantropia, benemerência?
Absolutamente. Não existe almoço 
grátis.

Mas, no caso de empresas que 
exploram os recursos naturais, 
não teriam a obrigação de devol-
ver socialmente o que tiraram?
Não gosto desta palavra: obriga-
ção. Ora, obrigação é aquilo que é 
obrigado, que está na letra da lei. 
Por isso considero que uma res-
ponsabilidade moral e ética é bem 
maior do que uma obrigação legal, 
que prevê punição no caso de não 
cumprimento. Mas uma responsa-
bilidade social e ética está dentro 
dos valores de uma empresa, e nes-
se caso há uma contribuição ao de-
senvolvimento sustentável como 
um todo. 
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cASE EMPRESARIAL

fator 
Talento

O Projeto Fator Talento, uma 
iniciativa do Banco Fator em parce-
ria com o ReciproCidade, projeto de-
senvolvido pelo portal Catraca Livre, 
é uma incubadora de novos músi-
cos. O projeto junta no mesmo palco 
artistas promissores, que cantam ou 
tocam instrumentos de corda, com 
nomes consagrados da MPB. A ideia 

de montar uma programação volta-
da para impulsionar carreiras foi da 
produtora cultural Carla Ferraro e do 
jornalista Gilberto dimenstein, cria-
dor do Catraca Livre. “Já fazíamos 
esse trabalho com artistas plásticos, 
que não tinham oportunidade de 
mostrar suas obras, e começamos a 
receber pedidos para ajudar novos 

Criado para desenvolver novos músicos e  impulsionar 
carreiras, o Fator Talento, parceria do Banco Fator 
com o site Catraca Livre,  junta no mesmo palco 
instrumentistas e cantores com nomes consagrados da 
MPB. As apresentações, na cidade de São Paulo, podem 
acontecer no palco de um teatro, no meio da rua ou em 
uma galeria de arte.

A MúSiCA qUE NASCE 
E VOLTA PARA AS RUAS

FOTOS
ARQUIVO FAtOR tALENtO
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“Recebemos pedidos  
para ajudar novos músicos, 

o Banco fator abraçou a 
iniciativa e desde outubro 
começamos a atuar com 

muito sucesso”

CARLA FERRARO,  
PROdUTORA CULTURAL

músicos”, explica Carla. A produto-
ra conta que estruturou o projeto e 
procurou o Banco Fator, que é reco-
nhecido por apoiar a cultura. “O Ban-
co Fator abraçou a iniciativa, e des-
de outubro começamos a atuar com 
muito sucesso”, comemora Carla.

As apresentações mensais são 
em locais diversos, na cidade de 
São Paulo, para convidados ligados 
ao cenário musical, com uma cota 
de convites para o público em geral, 
distribuída uma hora antes dos es-
petáculos. Os encontros são trans-
mitidos ao vivo pelo Catraca Livre e 
atingem a marca de mais de 300 mil 
visualizações. O formato dos shows 
é flexível, que podem acontecer no 
palco de um teatro, no meio da rua 
ou em uma galeria de arte, sempre 
privilegiando a criatividade e propor-
cionando boas surpresas. 

Em fevereiro, o show do pre-
miado pianista Marcelo Bratke, no 
teatro da Biblioteca Mario de Andra-
de, em São Paulo, comoveu o públi-
co. Bratke se apresentou para uma 
plateia de 140 pessoas, entre elas, 
deficientes visuais da Fundação do-
rina Nowill. O pianista, que era prati-
camente cego devido a uma catara-
ta congênita, aos 44 anos de idade 
recuperou 80% da visão depois de 
uma cirurgia feita nos EUA, há 14 
anos. “Na abertura do espetáculo, 
o teatro ficou totalmente no escuro, 
para que todos se igualassem e sen-
tissem a mesma sensação dos defi-
cientes visuais. Nessa atmosfera, o 
Marcelo tocou e contou um pouco 
da sua vida. Foi muito emocionan-
te”, relata Carla. Em seguida, com 
as luzes acesas, entraram em cena 
os jovens da Camerata Brasil. A par-
tir desse show comovente, as por-

tas do teatro se abriram para outras 
apresentações. O diretor da Biblio-
teca Mario de Andrade, Charles Co-
sac, ficou encantado com o evento 
e colocou o local à disposição para 
futuras apresentações. 

Os músicos talentosos, sem re-
cursos para iniciarem suas trajetó-
rias artísticas, chegam até o Fator Ta-
lento por vários caminhos. “Eles nos 
procuram por conhecerem o alcan-

ce do projeto, são indicados por ar-
tistas consagrados, ou nós mesmos 
saímos em busca de músicos que se 
apresentam nas ruas”, destaca Car-
la. A produtora afirma que não há 
inscrições e que cada apresentação 
de um instrumentista ou cantor é 
tratada de acordo com os objetivos 
que eles têm na carreira. 

Os tocadores de viola de arco 
Pedro Visockas, Gabriel Marin e Ro-
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berta Marcinkowsky foram os pri-
meiros a receber o apoio do proje-
to. Eles queriam realizar o Primeiro 
Encontro Campestre de Violas, em 
Piracicaba (SP) e, com dois shows, 
conseguiram o financiamento para 
o evento. “Não cobramos ingresso, 
mas ao final das apresentações ex-
plicamos os objetivos dos artistas e 
perguntamos como a plateia pode-
ria ajudá-los”, comenta Carla. 

O sonho dos violonistas Bruno 
de La Rosa, Pedro Visockas e Gabriel 
Marin começou a se tornar realidade 
no show de lançamento do projeto, 
no Teatro Brincante, na Vila Madale-
na, em São Paulo, quando o cantor 
e compositor Toquinho se apresen-
tou com eles e o clarinetista Luca 
Raele, com participação especial do 
conhecido violonista e percussionis-
ta Renato Braz. No mês seguinte, o 
projeto reuniu na Galeria de Arte Ur-
bana Choque Cultural, também na 
Vila Madalena, o sanfoneiro Toqui-
nho Ferragutti, o violonista Neymar 
dias, além de Lucas Raele, Roberta 
Marcinkowsky e Pedro Visockas, em 
um show acústico com músicas de 
Bach e Beatles. Com essa segunda 
apresentação, a meta de realizar o 
Encontro Campestre de Violas, em 
Piracicaba, foi concretizada.

O Fator Talento levou para a 
rua, ainda na Vila Madalena no ano 
passado, os músicos da comuni-
dade de heliópolis, o sanfoneiro 
Toquinho Ferragutti, os violonistas 
Neymar dias e Pedro Visockas e o 
clarinetista Luca Raele. 

Em outra apresentação na Ga-
leria de Arte Urbana Choque Cultu-
ral, o maestro João Carlos Martins 
e o pianista Marcelo Bratke desta-
caram os talentos do tenor Jean 

William, do pianista davi Campolon-
go e de Gabriel Marin. Mas foi em um 
encontro na redação do Catraca Li-
vre, acompanhado do maestro João 
Carlos Martins, que Jean William te-
ve sua chance de ouro. Na plateia 
estava Marcos Arbaitman, que faz 
parte do conselho do Metropolitan 
Opera house, de Nova york. “depois 
dessa apresentação, Jean foi convi-
dado por Arbaitman, que se emocio-

nou com a voz do tenor, para cantar 
naquele teatro nova-iorquino”, orgu-
lha-se Carla. Jean nasceu em Barri-
nha, interior de São Paulo, foi criado 
pelos avós, um boia-fria e uma faxi-
neira, e começou sua trajetória can-
tando na igreja Católica. 

As histórias bem-sucedidas dos 
jovens foram se espalhando e cha-
maram a atenção do professor de 
piano da Berklee College of Music,  
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em Boston, Gilson Schachnik. O 
professor não se conformava com a 
possibilidade da violoncelista Kely 
Cristina da Conceição Pinheiro per-
der a bolsa de estudos integral em 
uma das mais importantes escolas 
de música do mundo, por não ter o 
dinheiro para se manter por quatro 
anos em Berklee. A instrumentista 
foi a vencedora de uma disputa in-
ternacional, mas sem ter, pelo me-

nos, um ano do valor que precisaria 
em Boston depositado na conta, o 
equivalente a R$ 100 mil, não con-
seguiria tirar o visto para os EUA. 
A prova foi em fevereiro e o prazo  
para obter o dinheiro terminava em 
julho. A violoncelista, que é morado-
ra da comunidade da Grota, em Ni-
terói, no Rio de Janeiro, e iniciou os 
estudos musicais aos cinco anos, 
no projeto Orquestra de Cordas da 

Grota, não vislumbrava nenhuma 
perspectiva para arranjar os recur-
sos. As dificuldades de Kely chega-
ram até Carla e Gilberto por inter-
médio de um sobrinho do profes-
sor Gilson Schachnik. “Estava em 
um jantar na casa de um músico e 
o rapaz veio me contar o problema 
que a Kely estava enfrentando e me 
perguntou como poderíamos aju-
dá-la. Por coincidência, o Gilberto  
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O maestro João Carlos Martins 
convidou a violoncelista  
Kely Cristina da Conceição Pinheiro 
para tocar no Theatro Municipal 
de São Paulo, acompanhada de 
Marcelo Bratke

estava indo para Boston e a incluí-
mos no projeto”, relata Carla. 

A partir daí, foi iniciada uma 
campanha para arrecadar o dinhei-
ro para a violoncelista estudar em  
Berklee. O maestro João Carlos 
Martins convidou Kely para tocar 
no Theatro Municipal de São Pau-
lo, acompanhada de Marcelo Bra-
tke. Ela se apresentou também com 
os ex-alunos da Berklee, o maestro 
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necessários, mas que a campanha 
vai continuar. “O Fator Talento deu 
um up na captação do dinheiro”, re-
força a violoncelista. 

O sucesso dessa arrecadação 
deu origem ao desdobramento do 
Fator Talento, o diamantes Musicais, 
voltado para estudantes de música. 
A próxima beneficiada é a violinista 
Nathalia Oliveira, moradora da Zona 
Leste de São Paulo, que ganhou bol-

sa para a Mozarteum, em Salzburgo, 
a melhor escola de música da áus-
tria. Nathalia foi aprovada por unani-
midade por uma banca internacio-
nal para cursar quatro anos de ba-
charelado. Finalista da 6a edição do 
Prêmio Ernani de Almeida Machado, 
no ano passado, Nathalia diz que 
aprender alemão é o menor de seus 
problemas. Ela aproveita as três ho-
ras diárias que gasta no transporte 
público em seus deslocamentos por 
São Paulo para estudar a língua. 

A moradora da comunidade de 
heliópolis e chefe de família, a trom-
pista Tayane Sepúlveda, ganhou uma 
bolsa de mestrado na Alemanha e,  
como Kely e Nathalia, busca levantar 
recursos para se manter no exterior.

Em 26 de agosto, no encerra-
mento da Virada Sustentável, os jo-
vens talentos ocuparão um dos pal-
cos montados na Avenida Paulista. 
Um público maior terá a oportunida-
de de ver e ouvir o que há de novo 
no cenário musical. No evento vão se 
apresentar, entre outros, davi Campo-
longo, Jean William, Gabriel Marin, Pe-
dro Visockas, Kely Pinheiro e Nathalia 
Oliveira, com participação especial do 
maestro João Carlos Martins.

Os melhores momentos do Fa-
tor Talento serão registrados em um 
documentário, que contará as his-
tórias de superação dos jovens e 
sobre a generosidade dos músicos 
consagrados, que são convidados 
a se apresentar no projeto, como o 
maestro João Carlos Martins, para ci-
tar um deles. “A disponibilidade dos  
artistas renomados e a boa vonta-
de deles de impulsionar as carreiras 
dos novos talentos é fundamental 
para as conquistas que tivemos até 
agora”, resume Carla. 

Nelson Ayres e os violinistas Ricar-
do herz e Muari Vieira, acompanha-
dos da cantora Mônica Salmaso. Os 
shows e a vaquinha digital cobriram 
dois anos dos gastos que a instru-
mentista terá nos EUA. A violoncelis-
ta embarca para Boston em agosto. 
“Será um tiro no escuro, mas vou fa-
zer a faculdade dos meus sonhos”, 
comemora Kely. Ela disse que ain-
da não conseguiu todos os recursos 
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ARTIGO

Já não restam dúvidas científi-
cas de que o desenvolvimento sus-
tentável é o único modelo capaz de 
evitar a degradação em velocidade 
geométrica das condições de vida 
e finalmente a inevitável extinção de 
várias espécies da flora e fauna do 
planeta, entre as quais provavelmen-
te a do homo Sapiens – isto é, eu, vo-
cê e nossos descendentes. descon-
fie daqueles que se ocultam atrás de 
frases como “a ciência mesmo tem 
dúvidas sobre…” – eles procuram 
apenas um escudo para esconder 
sua inércia, preguiça ou covardia. 

Sabemos que, para buscar a 
sustentabilidade, uma pessoa ou 
organização deve adotar como pa-
drão de comportamento ou gestão: 
1) ser ambientalmente correta, 2) so-
cialmente justa e 3) economicamen-
te viável – o chamado triple bottom 
line, conceito formulado pelo britâ-
nico John Elkington. Sabemos tam-
bém que a busca pela sustentabi-
lidade é uma caminhada que deve 
ser trilhada com início urgente, ime-
diato, mas final inexistente.

Então o que faz uma pessoa, um 
cidadão, mobilizar-se pelo assunto 
ou uma empresa adotar a sustentabi-
lidade no universo corporativo? Não 

sou um pensador estrangeiro, des-
ses que todos ficam achando mais 
inteligentes do que os brasileiros, 
mas entendo que fundamentalmen-
te a diferença está numa qualidade 
humana chamada Generosidade – e 
que a Generosidade é o quarto ele-
mento do triple bottom line.

Generosidade é a qualidade do 
que é generoso, pródigo, do que per-
doa facilmente, nobre, leal; a virtude 
de quem acrescenta algo ao próxi-
mo. Generosos são tanto as pesso-
as que se sentem bem em dividir al-
go com mais pessoas porque isso as 
fará bem (em um contexto egocên-
trico), tanto quanto aquelas pessoas 
que dividirão bens tangíveis ou in-
tangíveis com outros, sem a neces-
sidade de receber algo em troca. É o 
contrário da Ganância. E isso se apli-
ca quase que literalmente para orga-
nizações, porque empresas não pen-
sam: por trás delas sempre estão ges-
tores humanos, pessoas.

O sociólogo francês Marcel 
Mauss, com o livro “Ensaio Sobre a 
dádiva”, demonstrou, ao estudar so-
ciedades tidas como primitivas, que 
a doação (de bens culturais, de ob-
jetos, de visões) estabelece relações 
de interdependência, intercâmbio 

O qUARTO ELEMENTO  
dO TRIPLE BOTTOM LINE

ROGÉRiO RAUPP RUSChEL, 
JORNALiSTA E ESPECiALiSTA  

EM SUSTENTABiLidAdE  
E CidAdANiA

Generosidade:
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e reciprocidade entre Culturas: e  
isto, em última instância, aproxima 
as pessoas ao se contrapor à Ganân-
cia. No livro “Princípios de Filosofia” 
René descartes apresenta a genero-
sidade como “uma despertadora do 
real valor do Eu” e ao mesmo tempo 
uma mediadora para que “a vonta-
de se disponha a aceitar o concurso 
do entendimento”. É filosófico, sim, 
meu caro leitor ou leitora, mas é sim-
ples: a generosidade é uma qualida-
de de quem coloca os interesses de 
terceiros no mesmo plano dos seus 
interesses pessoais, para resolver 
um problema ou dilema que atinge 
a todos, que busca o entendimen-
to. Não é exatamente disso que uma 
sociedade sustentável necessita?

No campo do direito, isso se 
chama “interesses difusos”; e como 
sabemos, os interesses difusos – 
aqueles de interesse do conjunto da 
sociedade – são constitucionalmen-
te inalienáveis. Resumindo, a Gene-
rosidade deveria ser um dos funda-
mentos da sociedade brasileira, até 
mesmo pelo que está escrito em 
nossa Constituição: é um bem ina-
lienável. E a Ganância, o oposto da 
Generosidade, deveria ser execrada 
porque ofende direitos constitucio-
nais coletivos.

A importância da Generosidade 
está presente também na sociobiolo-

gia – um ramo da biologia que estuda 
o comportamento social dos animais 
(e dos homens), unindo conceitos da 
etologia, evolução, sociologia e ge-
nética das populações. A sociobiolo-
gia foi fundamentada e popularizada 
pelo professor Edward Osborne Wil-
son, da Universidade de harvard, no 
livro “Sociobiologia: a Nova Síntese”, 
de 1975, que apresentou a teoria re-
volucionária de que os comporta-
mentos sociais humanos, da guerra 
ao altruísmo, têm uma componente 
genética fundamental. 

Considerado como o mais pro-
eminente biólogo do século XX e 
certamente um dos maiores natura-
listas dos Estados Unidos, o prof. Wil-
son iniciou sua carreira de cientista 
pesquisando o comportamento de 
formigas na década de 60 e escre-
vendo livros de grande aceitação 
pelo público, os quais lhe renderam 
o Prêmio Pulitzer em 1991 e o Prê-
mio Alemão do Livro Científico do 
Ano, em 1994. Lecionando biologia, 
zoologia e entomologia por mais de 
cinco décadas, ganhou inúmeros 
prêmios científicos e escreveu ou 
editou mais de 20 livros. 

Pois o livro do prof. Wilson, “A 
conquista social da terra”, lançado 
no começo de 2012, fez grande furor 
na imprensa internacional e agitou in-
telectuais do mundo todo, ao sugerir 

uma complementação à Teoria da 
Seleção Natural de darwin. Segun-
do o especialista em sociobiologia, 
“o processo evolutivo é mais bem-
sucedido em sociedades nas quais 
os indivíduos colaboram uns com os 
outros, de forma altruísta, generosa”. 
O prof. Wilson se baseou no acom-
panhamento de espécies animais 
sociais como formigas, abelhas e hu-
manos, e, entre seus argumentos, o li-
vro mostra que, embora as espécies 
sociais sejam apenas 3% do total, re-
presentam 50% da biomassa existen-
te – uma poderosa comprovação de 
que a cooperação gera competitivi-
dade na “luta pela vida”. 

Expandindo o conceito, para 
o pesquisador, grupos de pessoas, 
empresas e até países que agem 
pensando em benefício dos outros e 
de forma coletiva alcançam mais su-
cesso. Embora somente agora essa 
afirmação ganhe contornos científi-
cos, isso me parece óbvio: a Gene-
rosidade melhora a vida do ser hu-
mano, o faz evoluir; a Ganância, seu 
contrário, destrói o tecido social.

No mundo corporativo, a Gene-
rosidade pode ser traduzida como 
uma forma de altruísmo – e aqui es-
tá a razão por que poucas empresas 
realmente adotam a sustentabilida-
de no processo de gestão: altruísmo 
não combina com capitalismo selva-
gem, como a famosa “lei de Gerson”, 
aquela em que se deve levar vanta-
gem em tudo. 

No mundo corporativo, Gene-
rosidade significa uma empresa to-
mar a decisão de reduzir um pouqui-
nho a margem de lucro ou aumentar 
em alguns meses o prazo de retor-
no de um investimento para ser am-
bientalmente correta e socialmente  

O que faz uma empresa adotar a 
sustentabilidade no universo corporativo? 
Fundamentalmente está numa qualidade 
humana chamada Generosidade, o quarto 
elemento do triple bottom line
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justa – sem deixar de ser economi-
camente viável. Significa adotar pro-
gramas que igualem direitos de ne-
gros com brancos, mulheres com 
homens, jovens com adultos. Signifi-
ca ter a coragem para contrariar prá-
ticas de gestão, regras de mercado, 
de design de produtos e de formas 
de concorrência estabelecidas por 
força de um modelo de crescimento 
a qualquer custo, que já se demons-
trou completamente inviável do 
ponto de vista de recursos naturais 
e de felicidade humana. 

A Generosidade é o que dife-
rencia uma empresa que adota crité-
rios de sustentabilidade no modelo 
de gestão daquelas que dizem que 
o fazem, mas deslizam na superficia-
lidade ou simplesmente não fazem 
o que dizem, praticando o greenwa-
shing – a inexistência ou exagero de 
benefícios socioambientais em um 
produto ou serviço. 

Generosidade corporativa sig-
nifica também compartilhar gratuita-
mente seu aprendizado, seu conhe-
cimento, suas patentes, sua força e 
seus recursos em nome de interes-
ses que ultrapassam os limites da 
empresa. O jornalista dal Marcondes 
costuma dizer que filantropia é dar 
um peixe a quem tem fome, respon-
sabilidade social é ensinar a pescar 
e sustentabilidade é preservar o rio. 
Pois no contexto da Generosidade 
corporativa, esse compartilhamento 
é estar na nascente do rio e compre-
ender a importância de seu fluxo e 
entorno até a foz e além – é perce-
ber o que de fato importa para que 
possam continuar existindo peixes. 

Generosidade corporativa é 
perceber o problema de emissões 
de gases do efeito estufa não apenas 

res e ao Grameen Bank para implan-
tar em Bangladesh 50 fábricas de 
iogurte de baixo custo. Com isso, 
os funcionários são sócios e consu-
midores ao mesmo tempo e se con-
segue atender crianças subnutridas 
com redução de custos fixos de pro-
dução. Marketing? Sim, e inteligen-
te, porque o modelo só funciona se 
houver redução da margem de lu-
cro – uma opção generosa para con-
quistar mercado.

• No começo dos anos 2000 
a Sadia investiu na construção de 
dezenas de biodigestores nas pro-

como um volume de particulados 
em suas chaminés, mas como um as-
sunto de interesse coletivo – e ir além 
de metas de redução. Generosidade 
corporativa é compreender que não 
basta fazer o seu papel, é preciso mo-
bilizar seus parceiros de negócios – e 
para isso poderá ser necessário ce-
der em aspectos antes inegociáveis. 

Mas a Generosidade corpora-
tiva também oferece vantagens e 
oportunidades de negócios. Alguns 
exemplos já clássicos:

• A danone francesa se asso-
ciou a cooperativas de trabalhado-

Generosidade corporativa significa também 
compartilhar gratuitamente seu aprendizado, 
seu conhecimento, suas patentes, sua força 
e seus recursos em nome de interesses que 
ultrapassam os limites da empresa
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priedades de pequenos produtores 
de suínos. E por que ela fez isso se 
não está no ramo de produção de 
energia? Porque com essa iniciati-
va passou a evitar dezenas (talvez 
centenas) de multas ambientais pe-
la contaminação do solo com os re-
síduos da criação; reduziu os custos 
dos produtores, que passaram a ge-
rar sua própria energia elétrica; agre-
gou valor à atividade para fixar os fi-
lhos dos produtores no campo, per-
petuando o fornecimento de maté-
ria-prima; e ainda gerou créditos de 
carbono! Puro negócio? Sim, mas a 
generosidade está em investir “di-
nheiro bom” em uma ideia coletiva, 
com prazo longo de recuperação.

• Evoluindo aos poucos duran-
te os anos 90, a interfaceflor, empre-
sa norte-americana fabricante de 
tapetes, já está fabricando produ-
tos com 100% de fibras recicladas 
a partir dos tapetes velhos de seus 
clientes. Ao fazer isso percebeu uma 
ótima oportunidade. Como tapete é 
artigo de decoração e sai de moda, a 
empresa mudou o modelo de negó-
cio: está propondo que seus clien-
tes não comprem seus tapetes – e 
como num processo de “leasing” de 
automóveis, as famílias podem ficar 
com o produto ou trocar por outro, 
ao fim do pagamento. Em 12 anos o 
lucro cresceu 82% em um mercado 
que diminuiu 30% no mesmo perío-
do. Coragem para mudar exige ge-
nerosidade.

Na linha do tempo da história, 
a Generosidade é um dos traços da 
personalidade de pessoas que trou-
xeram benefícios universais e defi-
nitivos para a humanidade, como 
Mahatma Ghandi, Buda, Jesus Cris-
to, Nelson Mandella, Martin Luther 

King, Wangari Maathai, Muhammad 
yunus, Madre Teresa de Calcutá e 
outros – mas também aparece em 
pequenos gestos de pessoas co-
muns em nosso dia a dia e que me-
recem ser elogiados e replicados.

Não será fácil entender a im-
portância da Generosidade sem 
mudanças no Território Mental, por-
que, como já dizia o Prof. Evandro 
Vieira Ouriques, autor da metodolo-
gia “Gestão da Mente Sustentável: o 
quarto Bottom Line” – vencedor do 
Prêmio Best Scholar 2010, do Re-
putation institute, Nova iorque, ao 
lado de C. K. Prahalad e Prakash Se-
thi: “Resistimos a mudar de design 
mental e no entanto queremos mu-
dar o design dos objetos, dos proje-
tos, dos empreendimentos, dos pla-
nejamentos, das redes; resistimos a 
abandonar a mente insustentável, 
preferindo insistir, na maior parte 
dos casos, em uma atitude greenwa-
sh; ou seja, em uma atitude verde 
apenas como efeito de real, alimen-
tando tal opção epistemológica du-
alista, fatal para o nosso presente e 
para o futuro das novas gerações: 
separar Cultura e Natureza foi inter-
romper a conexão primeira, a rede 
primeira, que é a interdependência 
sistêmica e complexa entre o bioló-
gico e o cultural.”

da mesma maneira, a Genero-
sidade precisa ser compreendida 
em sua dimensão espiritual – talvez 
a mais importante de todas. Pois 
um especialista nisso, o dr. Leo-
nardo Boff, denominou esta minha 
proposta, de que a Generosidade 
deve ser o quarto elemento do tri-
ple bottom line, como uma “nova 
pilastra ética” no artigo “Melhoras 
ao modelo vigente de sustentabili-

dade” publicado em abril de 2012. 
Em italiano pode ser visto aqui: 
http:// leonardoboff .wordpress.
com/2012/04/28/miglioramenti-al-
modello-attuale-di-sostenibilita.

Ex-padre franciscano, ex-asses-
sor da Presidência da Assembleia 
da ONU, doutor honoris causa de 
universidades de seis países, um 
dos formuladores da teologia da li-
bertação e reconhecido internacio-
nalmente como um pensador da 
sustentabilidade socioambiental, o  
dr. Boff tem expressado em artigos 
e em livros suas críticas à falta de 
valores de espiritualidade humana 
e elementos de caráter éticos no 
conceito do triple bottom line. Mes-
mo para ateus que por qualquer ra-
zão não acreditem na alma huma-
na como parte essencial de nossa 
“composição biológica”, existem ar-
gumentos científicos que compro-
vam que a Generosidade traz bene-
fícios individuais – além, é claro, dos 
coletivos. 

Mas se mesmo assim, meu caro 
leitor ou leitora, se ainda lhe parecer 
complicado entender a importân-
cia da Generosidade como parte da 
essência da sustentabilidade, basta 
pensar no seu oposto, a Ganância – 
que é a base de quase tudo de erra-
do em nossa sociedade. Aí com cer-
teza você vai concordar comigo que 
a Generosidade realmente um dia 
vai ser reconhecida como o neces-
sário, o quarto elemento do triple, ou 
no quadruple bottom line. 

Rogerio R. Ruschel é professor, diretor da 
Essential Idea Editora, jornalista, e autor de 
sete livros e 32 estudos sobre meio ambien-
te, sustentabilidade e cidadania. 
Email: rruschel@uol.com.br
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Uma imagem conhecida da ex-
ploração científica remete a um gê-
nio excêntrico, de jaleco branco, em 
meio a tubos de ensaio fumegantes 
de vários formatos e tamanhos. de 
repente: Eureca! Num passe de má-
gica, surge a ideia inovadora, como 
no filme cult De Volta para o Futuro. 
Não é assim que funciona. Em países 

UM EXPERiMENTO 
qUE dEU CERTO

fundação
Siemens

desenvolvidos, a iniciação científica 
faz parte de um projeto educacional 
que começa cedo – e mesmo no Bra-
sil já há experiências nesse campo. A 
Fundação Siemens Brasil importou 
da Alemanha uma metodologia ba-
seada na ideia de que a educação 
científico-tecnológica deve ser de-
senvolvida a partir da primeira infân-

Com o objetivo de despertar o interesse pela ciência 
em crianças e adolescentes, o projeto Experimento, da 
Fundação Siemens,  já impactou mais de 100 mil alunos 
em 81 cidades de 14 estados brasileiros.  É uma luz  
de esperança para um país como o Brasil, que ocupa a 
59a posição no ranking de ciências do último Programa 
Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), entre  
65 países participantes. 

FOTOS
ARQUIVO FUNdAçÃO sIEMENs bRAsIL
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O incentivo ao pensamento científico 
embutido no Experimento procura dar asas 
à imaginação dos alunos a partir da busca de 
soluções para problemas do cotidiano

cia e fomentada até o final do ensino 
secundário. O Projeto Experimento, 
como foi batizado, já impactou mais  
de 100 mil alunos em 81 cidades de 
14 estados brasileiros. 

Um projeto que busca desper-
tar o interesse pela ciência em crian-
ças e adolescentes desponta como 
uma luz de esperança no malfadado 
sistema público brasileiro de ensino. 
Senão vejamos. O Brasil ocupa a 59a 
posição no ranking de Ciências do 
último Programa internacional de 
Avaliação de Alunos (PiSA), entre 65 
países participantes. Segundo a Or-
ganização para a Cooperação e de-
senvolvimento Econômico (OCdE), 
é um dos países que menos gastam 
com os ensinos Fundamental e Mé-
dio, enquanto que as despesas no 
nível universitário se assemelha às 
de países europeus. 

O Brasil gasta anualmente US$ 
3,8 mil (R$ 11,7 mil) por aluno do pri-
meiro ciclo do Ensino Fundamental 
(até a 5a série), menos da metade da 
média desembolsada pelos países 
da OCdE, que é de US$ 8,7 mil. Lu-
xemburgo, primeiro da lista, gasta 
US$ 21,2 mil. “Precisamos plantar a 
semente nos pequenos, pois na uni-
versidade se percebe uma queda na 
quantidade e qualidade da pesquisa 
científica”, diz a especialista de Sus-
tentabilidade e Cidadania Corpo-
rativa da Fundação Siemens Brasil, 
Bianca Talassi.

O incentivo ao pensamento 
científico embutido no Experimento 
procura dar asas à imaginação dos 
alunos a partir da busca de soluções 
para problemas do cotidiano. Pe-
la lógica do programa, a obesidade 
infantil, por exemplo, um problema 
de saúde pública, deve ensejar nas 
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crianças o interesse pela alimenta-
ção mais saudável. Noções elemen-
tares de política, por sua vez, podem 
desenvolver o raciocínio e facilitar o 
entendimento maior sobre o sistema 
político. No limite, essas premissas 
vão ajudar crianças e adolescentes 
a escolherem melhor seus candida-
tos, anos depois, quando forem às 
urnas. “O pensamento científico po-
de ser aplicado em vários aspectos 
da vida”, explica Bianca. “Os alunos, 
ao se depararem com um processo 
de aprendizagem cíclico e crítico, 
baseado em fatos da vida cotidiana, 
serão cidadãos mais fortes social-
mente e autônomos”.



58 

infantil e do Fundamental i já foram 
impactados pelo programa.

Outras empresas estão apoian-
do o Experimento no âmbito de suas 
ações de Responsabilidade Social. 
Na alemã Basf, foi incluído entre os 
sete projetos do Edital público “Co-
nectar para Transformar em 2018” 
e já está sendo implementado na re-
de pública de ensino do município 
de Guaratinguetá, no interior de São 
Paulo. Recentemente, a Fundação 
Siemens firmou uma parceria com o 
instituto Sabin para ampliar o espec-
tro do programa no País e outro com 
a Fiat Chrysler para implantar o pro-

grama junto às escolas do entorno 
da sua fábrica em Pernambuco. Com 
a expansão do programa, a Funda-
ção Siemens está pensando mais 
alto. quer aproveitar a reformulação 
do ensino no País para incluir os prin-
cipais fundamentos do Experimento 
– entre eles o incentivo à ciência – na 
nova grade curricular do Ministério 
da Educação.

Para atender às necessidades 
curriculares do ensino do País e as  
carências sociais em algumas regiões, 
como na Amazônia, onde há escolas 
em que o acesso é de barco, a meto-
dologia desenvolvida pela Siemens  

No Brasil o programa tem entre 
seus multiplicadores o Colégio Vis-
conde de Porto Seguro, Grupo Ser, 
instituto qualidade no Ensino, insti-
tuto Ayrton Senna, Escolas Associa-
das da Unesco, Escola de inventor, 
instituto Sabin, Atina Educação, Basf, 
FCA e as prefeituras de Jundiaí, Ju-
quitiba e Guaratinguetá. desde 2015, 
o Programa Experimento vem sendo 
aplicado nas unidades da Educação 
Metodista, tanto na Educação Bási-
ca, quanto nas licenciaturas de Bio-
logia, Matemática e Pedagogia da 
Universidade Metodista de São Pau-
lo. Mais de 7 mil alunos da Educação 
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O Experimento 
baseia-se na 
experimentação, 
exploração e 
compreensão de 
fenômenos naturais 
nos campos da 
energia, ambiente  
e saúde

Stiftung teve que ser tropicalizada. 
Mesmo assim, prevaleceu o princí-
pio de procurar fortalecer nas crian-
ças e adolescentes o conhecimento 
de Ciência, Tecnologia, Engenharia 
e Matemática. O Experimento ba-
seia-se na experimentação, explo-
ração e compreensão de fenôme-
nos naturais nos campos da ener-
gia, ambiente e saúde. “O professor 
é o coração dessa multiplicação do  
saber científico”, explica Bianca. “Mas  
em vez daquela aula passiva, com 
o quadro negro e crianças anotan-
do, os professores saem da zona de 
conforto da sala de aula e condu-

zem a turma a partir de experiências 
livres para que cheguem a suas pró-
prias conclusões.”

Coordenado globalmente pe-
la Fundação internacional Siemens 
Stiftung, além do Brasil, o Experi-
mento está presente na Alemanha, 
áfrica do Sul, quênia, Chile, Peru, 
Colômbia, Argentina e México. No 
Brasil a Fundação Siemens reúne-se 
mensalmente com os seus impulsio-
nadores para avaliar os resultados 
do programa. há, além disso, pelo 
menos, um encontro anual. No ano 
passado, 50 parceiros e convidados, 
entre professores e secretários da 
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Educação, reuniram-se na Universi-
dade Metodista de São Paulo para 
o i Encontro Nacional do Programa 
Experimento. 

A iniciativa teve como obje-
tivo fortalecer o desenvolvimento 
do Projeto Experimento no País por 
meio do estabelecimento de uma 
rede de contatos entre todos os res-
ponsáveis envolvidos com a imple-
mentação do programa no Brasil; re-
fletir sobre o cenário atual do ensino 
de Ciências e STEM (sigla em inglês 

Presente no Brasil desde 1867, quando instalou,  

entre a residência do imperador, no Rio de Janeiro,  

e a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a 

primeira grande linha telegráfica, a Siemens atua no 

País nos campos da energia, indústria, infraestrutura 

e saúde. Com faturamento anual de R$ 5 bilhões, tem 

cerca de 6 mil colaboradores, divididos em 12 fábricas, 

sete centros de Pesquisa & desenvolvimento e  

13 escritórios regionais.

É do setor elétrico que vem metade do faturamento 

da subsidiária. A companhia está presente em toda a 

cadeia de negócios do setor, da geração à transmissão, 

passando pela distribuição e serviços, avançando para 

termogeração a gás e energias renováveis (eólica e 

solar) e armazenamento em baterias.

Subsidiária do grupo alemão Siemens AG, um dos 

maiores conglomerados mundiais, a Siemens opera 

no Brasil 14 fábricas, incluindo a Siemens Gamesa, em 

Camaçari (BA) e da área de saúde, em Joinville. Nove 

estão no polo industrial de Jundiaí (SP), onde se faz de 

disjuntores a turbinas de geração de energia. As outras 

são Canoas (RS), Cabreúva (SP) e Manaus.

Império mundial

para Ciência, Tecnologia, Engenha-
ria e Matemática) na educação bási-
ca brasileira e enfatizar a importân-
cia do Projeto Experimento para a 
aprendizagem de alunos e também 
na formação de professores de es-
colas públicas e privadas. Em agos-
to deste ano, o Colégio Porto Seguro 
promoverá o ii Encontro anual.

No fundo, o Experimento vem 
a atender uma necessidade da pró-
pria multinacional e de outras em-
presas provedoras de tecnologia na 

formação de técnicos de nível supe-
rior para as suas operações. A Sie-
mens se ressente de falta de mão de 
obra especializada na área de tecno-
logia e está pensando no longo pra-
zo. de fato, com cerca de 700 enge-
nheiros/cientistas para cada milhão 
de habitantes, o Brasil é o segundo 
país, numa lista de 42, onde há maior 
dificuldade de se encontrar profis-
sionais qualificados no mercado. Pa-
ra suprir a demanda, seria necessá-
rio triplicar esse número. 
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