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EDITORIAL

A ponte entre o passado

e o futuro
É notório que a perpetuação,
sob a forma de registro histórico de
fatos, situações e experiências que
marcaram a empresa, é forte instrumento de marketing institucional.
Contudo, é mais do que isso. As
histórias vividas por uma organização servem como referência para a
gestão atual e são sinalizadores para as gerações futuras. O Centro de
Memória Bunge, apêndice de Responsabilidade Social do Grupo Bunge, gigante do agronegócio, levou
essas máximas às melhores consequências. Na matéria de capa que
ilustra esta edição, o leitor poderá
constatar como a história dessa organização está imbricada com a do
País. O prédio do Moinho Fluminense, no Rio, onde o Bunge começou
suas atividades no Brasil, serviu de
esconderijo para o então ministro da
Fazenda, Ruy Barbosa, por ocasião
da Revolta Armada contra o presidente Floriano Peixoto.
Rigorosamente, a ponte entre o
passado e o futuro permeia toda esta
edição. Em entrevista alentada, o diretor de Políticas Públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani, conta como a devastação da

Mata Atlântica vem caindo desde o
aperfeiçoamento da legislação ambiental brasileira, considerada uma
das mais avançadas do mundo.
Foi grande, a propósito nos últimos anos, a evolução das ações
de responsabilidade empresarial no
País, e não faltam exemplos disso.
Que o digam as empresas apoiadoras do projeto Gol de Letra, criado
pelos tetracampeões Raí e Leonardo. Dos sete programas em andamento, todos voltados para crianças
e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, a educação está
em primeiro plano, seguida pelo esporte. Não se pretende, nesse caso,
formar craques, mas cidadãos.
No mais, vale conhecer o projeto Brasil de Tuhu, em homenagem
ao maestro Villa-Lobos, que já levou
a boa música a 219 escolas públicas
de 40 municípios de 17 estados brasileiros e impactou cerca de 30 mil
crianças. Patrocinado pela Wilson
Sons, o nome do programa é inspirado no apito da locomotiva que o
músico ouvia quando criança.
Tuhu! Tuhu!
Rubeny Goulart, editor de NÓS
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Documentos do
acervo do Centro de
Memória Bunge

Preservar o patrimônio histórico é uma das principais
ações de Responsabilidade Social do Grupo Bunge,
gigante do agronegócio brasileiro e mundial. No acervo
do Centro de Memória da empresa, há verdadeiras
relíquias, como alvará de funcionamento concedido
pela Princesa Isabel, correspondências dos presidentes
Getúlio Vargas e Gaspar Dutra e áudios com as rainhas do
rádio Dolores Duran e Dircinha Batista.

Na história das grandes organizações parece haver um elo entre o
passado e o futuro que se perde no
pragmatismo dos negócios. A cultura do esquecimento, porém, não se
cria no Centro de Memória da Fundação Bunge, braço de Responsabilidade Social do Grupo Bunge, um
gigante do agronegócio brasileiro
e mundial. Instalado em um edifício
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no bairro de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, o Centro conduz a
uma viagem no tempo, com áudios,
imagens, documentos, mobiliário e
farto material iconográfico que contam mais de um século da história da
empresa e do Brasil. O acervo inclui,
entre outras preciosidades, um alvará
de funcionamento do Moinho Fluminense, concedido pela Princesa Isa-

bel, correspondências dos presidentes Getúlio Vargas e Gaspar Dutra,
áudios com as vozes das rainhas do
rádio Dolores Duran, Dircinha Batista,
Elizeth Cardoso e Linda Batista, além
de jingles nostálgicos da margarina
Primor e do Sabão Gaúcho.
Considerado um dos mais ricos
acervos de memória empresarial do
Brasil, o Centro de Memória Bunge

foi criado e vem sendo mantido pela Fundação Bunge desde 1994. Foi
tombado pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional e presta
gratuitamente consultoria a empresas interessadas em resgatar a sua
memória, atende a pesquisas externas, promove exposições, recebe estudantes e está acessível ao público
por meio digital. Desde 2004, o Centro
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Fotos do acervo do Centro de Memória Bunge.
Acima, setor de ensacamento de sub-produtos do
Moinho Fluminense, Rio de Janeiro, 1936. Ao lado,
descarregamento do Óleo Salada, São Paulo,
anos 1930. Abaixo, Fábrica de Tecidos Santo
André, São Paulo, 1940 e visita do presidente
Getúlio Vargas à Fiação Santista,1940
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promove anualmente as Jornadas
Culturais, uma série de palestras e
oficinas gratuitas ministradas por renomados profissionais sobre a
importância da preservação de
acervos históricos e patrimoniais.
Os números que constam no Relatório de Sustentabilidade da Bunge dão uma ideia do tamanho e das
ações do Centro de Memória. No ano
passado foram manuseados, tratados
e organizados 3.709.035 documentos, com o restauro de 977 peças históricas, entre livros, fitas em rolo e discos de vinil. O Centro atendeu, neste
ano, a 48.316 pesquisas, recebeu 76
visitas técnicas (benchmarking) e promoveu duas Jornadas Culturais que

Centro de Memória Bunge

reuniram 360 participantes. “A história da Bunge está muito ligada ao desenvolvimento do trigo e na modernização do parque fabril brasileiro”, diz
Juliana Santanna, gerente de Projetos
Sociais da Fundação Bunge.
Não é, de fato, um vago clichê
se mencionar que a história da Bunge no Brasil se confunde com a do
País. Na verdade, há uma pré-história, cuja marca é o ano de 1887,
quando o Moinho Fluminense – depois adquirido pela Bunge em 1914
– recebeu o alvará de funcionamento assinado pela Princesa Isabel. O
prédio, localizado na área portuária
do Rio de Janeiro, na época capital
do País, em 1893 serviu de abrigo ao

então ministro da Fazenda, Ruy Barbosa, por ocasião da Revolta Armada, movimento liderado por unidades da Marinha contra o presidente
Floriano Peixoto.
Em julho de 2011, a Bunge iniciou projeto de recuperação da fachada original do Moinho Fluminense. Em estilo eclético, com detalhes
vitorianos e neoclássicos, foi integrado ao Projeto Porto Maravilha, de revitalização urbana da Região Portuária do Rio de Janeiro. Quase 100 anos
depois de adquiri-lo, a Bunge vendeu
o imóvel à empresa de investimentos
Vinci Partners, que o transformou em
um grande e moderno complexo empresarial, residencial e hoteleiro.
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Centro de Memória Bunge

A Bunge chegou ao Brasil em
1905 associada ao Moinho Santista, instalado em Santos, concebido
para a moagem de trigo, comércio
de farinha e farelos e fabricação de
massas e congêneres. Em 1927, já
com sua sede transferida para a capital paulista, a Bunge adquiriu o cinema São Bento, na área central da
cidade, numa diversificação de negócios impensável nos dias de hoje
para um grupo moageiro. A sala foi
inaugurada na noite de 10 de setembro de 1927, com a exibição de Tristeza de Satanás (ou Sorrow of Satan,
no original em inglês), da Paramount,
um cult do cinema mudo da época.
O São Bento pertenceu à Bunge até
1928, quando foi vendido pelo valor
de 1.850 contos de réis.
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A história do pão francês,
quem diria, também faz parte do
acervo Centro de Memória Bunge.
Faz sentido, uma vez que está ligada à fase inicial do processo de industrialização no Brasil. Segue que,
ao final dos anos 20, a empresa havia lançado a margarina Salada, feita de gordura vegetal extraída dos
resíduos do algodão, matéria-prima
da crescente indústria têxtil da época. Pois no rastro da margarina veio
o pão francês, muito consumido na
Europa, mas até então pouco difundido no Brasil. A Bunge fez propaganda espalhando cartazes sobre
as vantagens do produto e, de quebra, da qualidade da sua farinha. Na
sequência, a elite que viajava à Europa teria trazido a receita do pão
francês, que foi copiada pelos padeiros locais.
O Centro de Memória Bunge
está conectado a um sistema mais
amplo de estímulo à cultura que,
por sua vez, está debaixo do chapéu
da Fundação Bunge, cujas ações,
segundo estimativa da instituição,
impactam mais de 117 mil pessoas.
Isso inclui, entre outros, os projetos
Semear Leitores, o Comunidade
Educativa, o Comunidade Integrada e o Prêmio Bunge. Em 2017, para viabilizar todas as suas ações de
Reponsabilidade Social, a Fundação investiu quase R$ 5 milhões, entre receitas próprias, adquiridas com
doações e de trabalhos voluntários.
Como o montante não foi o suficiente para cobrir o leque de despesas financeiras, tributárias e operacionais
superiores a R$ 8 milhões no final
das contas, de acordo com o balanço da instituição, a Fundação arcou
com a diferença de R$ 3,4 milhões.

Mas valeu a pena. Tome-se o
Semear Leitores, coordenado pela
Fundação Bunge e realizado em
parceria diversas secretarias de Educação municipais. Desde que foi
criado, há cinco anos, está presente
em 21 municípios de nove estados

Projeto Comunidade Educativa

Projeto Semear Leitores

brasileiros. Até agora, o programa
possibilitou a implantação de 32 espaços lúdicos, onde se contam histórias, trocam-se livros, promovemse feiras literárias, apresentações
teatrais, oficinas, palestras e formamse mediadores de leitura – profissio-
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O CEO da Bunge
Brasil, Raúl Padilla,
apresentou
para líderes e
influenciadores de
empresas, governos,
sociedade civil e
universidades o
trabalho de Proteção
Integral à Criança e
ao Adolescente

Projeto Semear Leitores

nais responsáveis por estimular nas
crianças o gosto pelos livros e pela
leitura.
O Semear Leitores disponibiliza
acervo com mais de 600 títulos, renovados semestralmente com o envio
de kits de 15 novos livros, e oferece
baús lúdicos, com adereços e fantasias que contribuem para as atividades de contar história. Só neste ano,
já foram registradas mais de 30 mil visitas e mais de 9 mil empréstimos de
livros. Em 2017, os espaços de leitura, concebidos para serem lúdicos e
atrativos à leitura, receberam cerca
de 290 mil visitas e 53% das crianças
levaram livros emprestados.
Em agosto último, a Fundação
Bunge formou, na Escola Municipal
ABC, localizada na cidade de Frontei-

ra, em São Paulo, mais 25 mediadores de leitura do seu programa para
os municípios de Guaraci, Nova Granada, Orindiúva, Fronteira, Icém, Paulo de Faria, Riolândia e Palestina. No
ano passado, no total, foram capacitados 196 profissionais da educação
nos estados da Bahia, Minas Gerais,
Paraná, Santa Catarina, São Paulo,
Rio Grande do Sul, Pará, Mato Grosso
e Tocantins.
Além de semear leitores, a Fundação Bunge aposta na integração
com as comunidades onde atua, e
isso inclui colaborar na solução dos
problemas locais. É justo, dado que
o grupo extrai do solo a matéria-prima para o seu negócio. Em 4 de abril
último, durante o Global Child Forum,
em evento organizado pelo Rei Carl

11

XVI Gustaf e a Rainha Silvia da Suécia,
o CEO da Bunge Brasil, Raúl Padilla,
apresentou para líderes e influenciadores de empresas, governos, sociedade civil e universidades o trabalho
de Proteção Integral à Criança e ao
Adolescente, do programa Comunidade Integrada, desenvolvido pela
Fundação Bunge no estado do Pará.
O Global Child Forum, fundado
em 2009 pela família real sueca, foi
organizado em parceria com a Unicef e a Childhood Brasil e reuniu os
maiores líderes empresariais para um
dia de diálogo, conhecimento e ação
com relação aos direitos da criança
com o objetivo de identificar oportunidades para que empresas possam
criar valor para a sociedade e seus
próprios resultados, bem como re-

duzir as desigualdades investindo no
bem-estar, na saúde e na segurança
infantil. Não é uma equação simples,
mas é possível.
Um bom exemplo é o Comunidade Integrada, que está presente,
desde 2014, nos municípios de Barcarena e Itaituba, no Pará, onde a empresa tem operações logísticas. Ao
se deparar com o problema da exploração sexual de crianças e adolescentes na região, a empresa atuou
em três frentes. Criou internamente
o programa Mão Certa, com campanhas de sensibilização dos transportadores de carga na região, muitos
deles envolvidos com a prostituição
infantil. “O programa procurava mostrar o impacto da exploração sexual
na vida de uma criança, sensibilizan-

do a família do caminhoneiro ou do
aquaviário, explicando, por exemplo,
que aquela vítima poderia ser seu filho”, conta a gerente de Projetos Sociais da Fundação Bunge.
Houve também cláusulas novas nos contratos com os fornecedores, exigindo que monitorassem a
questão. E, ainda, apoio à política pública, com um fluxo de trabalho definido com 80 entidades ao longo de
três anos, que inclui a criação de um
banco de dados, aplicativo para denúncias e apoio às instituições para o
acolhimento das crianças.
As ações contaram com a parceria da Childhood Brasil, que tem
um programa voltado ao combate da
prostituição infantil nas estradas. Todas as ações do programa são reali-
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Projeto Comunidade Integrada

zadas em parceria com as comunidades, que opinam e fazem sugestões
sobre os projetos desenvolvidos, envolvendo ainda o Conselho Tutelar
do município, educadores, servidores municipais, policiais, promotoria
pública e juízes.
Incialmente, no Tocantins, os
desafios do Comunidade Integrada

referiam-se à falta de mão de obra e
de qualificação dos fornecedores.
No município de Pedro Afonso, onde a empresa opera uma usina de
açúcar, álcool e produção de energia elétrica, 60% dos trabalhadores
eram de outros estados. Em dois
anos, por conta de um programa de
qualificação da Fundação Bunge

em parceria com a prefeitura, a usina passou a contar com 63% de mão
de obra local.
Com os fornecedores foi a mesma coisa. Quando a Bunge chegou
ao Tocantins, em 2011, trabalhava
com menos de 1% de fornecedores
locais, por conta da falta de qualificação. No entanto, dois anos de-
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pois, após um trabalho desenvolvido em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE), 27% dos fornecedores passaram a ser da região,
que experimentou mudanças na dinâmica econômica local – mais postos de trabalho, aumento da arrecadação e diversificação do comércio.

Muitas dessas ações da Fundação são sustentadas operacionalmente pelo Comunidade Educativa,
um programa de voluntariado corporativo, criado em 2002, que tem por
objetivo valorizar o trabalho comunitário em municípios onde a Bunge
Brasil está presente. O programa conta com um exército de cerca de 700

voluntários – colaboradores da Bunge – formados mensalmente, que dedicam até duas horas semanais de
trabalho para desenvolver atividades
lúdicas e culturais em escolas, abrigos de crianças e idosos, espaços
comunitários e os espaços de leitura
Semear Leitores, também da Fundação Bunge.
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Voluntária Maria Fernanda no Projeto Comuniudade Educativa
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“Há total
incentivo para
que o funcionário
escolha a unidade
onde quer atuar
como voluntário”
Juliana Santanna,
gerente de Projetos Sociais
da Fundação Bunge.

Em setembro passado o Comunidade Educativa desenvolveu um
sem número de atividades nos dez
estados onde está presente. No município de Luís Eduardo Magalhães
(BA), os voluntários contaram histórias e abordaram o tema diversidade
com alunos da Escola Vania Aparecida, utilizando livros como “O meu é
maior que o seu”, “O menino que morava no livro” e “Superamigos”. Já os
voluntários de Orindiúva (SP) falaram
de diversidade, com foco em intergeracionalidade, apresentando o livro
“A Ilha do Vovô” para os alunos da Escola Luiz Adriano da Costa.
Na unidade, em Santa Juliana
(MG), voluntários promoveram uma
discussão sobre crenças e etnias,
com outros colaboradores da empresa. E na Escola Tarcila Neves da Costa, em parceria com as áreas de Saúde, Segurança e Gente & Gestão da

Bunge, organizaram o 1o Workshop
de Primeiros Socorros para os professores. Já os voluntários da sede da
Bunge, em São Paulo (SP), realizaram
uma ação na instituição São Paulo da
Cruz e levaram advogados e contadores para um bate-papo com cerca
de 90 crianças e jovens, entre sete e
16 anos, sobre a importância e os desafios de suas carreiras.
Maria Fabiana Pereira, 34 anos,
analista da área fiscal, é uma dessas
voluntárias que atua no Projeto Educativa. Há dois anos ela é coordenadora na unidade na sede do Grupo
Bunge em Pinheiros, onde atua em
programas que tratam sobre o respeito à diversidade, deficientes físicos e
o relacionamento entre gerações.
Nas atividades externas ela trabalha
com crianças no contraturno escolar
e orfanatos. “Há total incentivo para
que o funcionário escolha a unida-

de onde quer atuar como voluntário”,
explica Juliana. Quem se candidata?
A semente das ciências
e das Artes
O arcabouço de Responsabilidade Social do Grupo Bunge é complementado pelo Prêmio Fundação
Bunge, que procura valorizar os talentos nas artes e nas ciências. Criada em
1955, a premiação homenageia dois
profissionais na categoria Vida e Obra
e dois em Juventude (pesquisadores
com até 35 anos de idade). Mais de
190 personalidades já foram contempladas, entre elas os escritores Jorge
Amado e Ruth Rocha, o arquiteto Oscar Niemeyer, o médico e pesquisador
Carlos Chagas Filho, o cientista político Fernando Abrucio e o engenheiro
agrônomo Eurípedes Malavolta.
Em sua última edição, de 2018,
o Prêmio Fundação Bunge homena-
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Nina Krivochein
(à esquerda),
Silvio Crestana e
Pedro Henrique
Brancalion (abaixo)
e Daniel Munduruku
(na página ao lado):
contemplados com
o Prêmio Fundação
Bunge em 2018
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Em sua última
edição, de
2018, o Prêmio
Fundação Bunge
homenageou
profissionais das
áreas de ciências
agrárias e de
letras

geou profissionais das áreas de ciên
cias agrárias e de letras, com base
nas indicações feitas pelas principais
universidades e entidades científicas
e culturais do Brasil. No tema Literatura Infanto-juvenil os contemplados
foram Daniel Munduruku, escritor indígena que preserva sua cultura em
livros para crianças, jovens e educadores, na categoria “Vida e Obra”. Já
na categoria “Juventude”, a escolhida foi Nina Krivochein, de 14 anos,
autora de quatro livros que fazem sucesso entre o público infanto-juvenil.
No tema Serviços Ambientais
Para o Agronegócio, o contemplado foi o físico Silvio Crestana, um
dos fundadores da Embrapa Instrumentação Agropecuária, centro de

pesquisa vinculado ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), na categoria “Vida e Obra”.
Nesta mesma área, na categoria “Juventude”, quem levou o prêmio foi o
engenheiro agrônomo Pedro Henrique Brancalion, reconhecido pelas
inúmeras pesquisas e projetos de extensão para manejo e restauração de
florestas nativas tropicais no Brasil.
A cerimônia de entrega acontecerá em 13 novembro deste ano,
no Palácio Bandeirantes, na cidade de São Paulo. Os contemplados
na categoria “Vida e Obra” vão receber, cada um, medalha de ouro e
R$ 150 mil. Na categoria “Juventude”, cada um receberá medalha de
prata e R$ 60 mil.
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Todos os grãos do
planeta Bunge
Tudo é grandiloquente quando se trata do Grupo
Bunge. Com 17 mil empregados e faturamento
de R$ 40 bilhões no ano passado, a Bunge é a
maior exportadora do agronegócio e quarta maior
exportadora do País. Suas instalações incluem mais
de uma centena de unidades, entre fábricas, portos,
centros de distribuição, moinhos e silos em 17
estados de todas as regiões brasileiras.
Líder nacional nos mercados de óleos vegetais,
farinhas e pré-misturas para panificação, a Bunge já
produziu mais de 1 milhão de toneladas de produtos
de alimentação que estão presentes em mais de 80%
dos lares brasileiros e em cerca de 70% das padarias.
A empresa produz 100% da energia que consome.

Nossa marca mudou.
Nossa liderança, não.
Hypera Pharma. Mais uma vez,
a maior empresa farmacêutica do Brasil.

A Hypera Pharma já nasceu com o DNA
de maior empresa farmacêutica do país.
Ser reconhecida pela edição
Maiores & Melhores da EXAME
indica que estamos no caminho certo:
o da inovação, da alta qualidade e da segurança.
Caminho de quem tem por missão
participar da vida das pessoas
para que elas vivam mais e melhor.
Hypera Pharma. Saúde e bem-estar para todos.
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FOCO social

InBetta
A inclusão social
dentro da empresa

FOTOS
ARQUIVO InBetta
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Desde 2015 a InBetta, grupo
gaúcho do ramo de utilidades
domésticas e limpeza, patrocina,
ao lado de outras 143 empresas,
a Fundação Projeto Pescar, que
desenvolve um programa voltado para
jovens em situação de vulnerabilidade
social. Com duas turmas em sala de
aula, funcionando em suas próprias
instalações, a InBetta já contratou
mais de 15 jovens do projeto para
trabalhar em suas unidades.

A InBetta, um grupo gaúcho que produz material de limpeza e utilidades domésticas, acredita na
antiga máxima chinesa de que melhor do que dar o
peixe é ensinar a pescar. Por isso, em 2015, aderiu ao
Projeto Pescar, um programa socioprofissionalizante
desenvolvido pela Fundação Projeto Pescar, em parceria com a sua rede de apoiadores, para o acesso ao
mercado de trabalho de jovens em situação de vulnerabilidade social. Com duas turmas em sala de aula, a InBetta é uma das 143 empresas com unidades
do Pescar funcionando em suas próprias instalações.
O diferencial em relação a outros programas de
formação profissional é que, no Pescar, os alunos
entre 15 e 19 anos são resgatados da situação de
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“A prática profissional
é o momento que os
alunos mais esperam,
pois vão colocar a
mão na massa”
Ana Guedes, educadora

vulnerabilidade para trabalhar nas
próprias empresas apoiadoras. Entenda-se por vulnerabilidade não
apenas a de natureza social. O Pescar tem portas abertas também para
os jovens, mesmo de classes mais
favorecidas socialmente, que, por
desvios de conduta, como ex-drogados, são muitas vezes rejeitados
até pela família e não conseguem

se habilitar para o trabalho. De 1976,
quando foi criado, até hoje, o Pescar
já formou quase 31 mil jovens.
Desde que aderiu ao programa,
há três anos, a InBetta já recrutou 15
jovens do Pescar para trabalhar em
suas fábricas. Todos eles foram selecionados após concluírem o curso
profissionalizante, ministrado dentro
da empresa, com um ano de dura-

ção. Até 2017 a empresa tinha apenas uma turma de 15 alunos, que estudava no turno da manhã. A partir
deste ano a InBetta dobrou a aposta social e tem uma segunda turma
com o mesmo número de alunos no
turno da tarde.
Os cursos de formação profissional, que têm a duração de um ano,
habilitam os jovens em Gestão em
Negócios, Produção e Processos, Informação e Comunicação, Manutenção, Ambiente e Saúde e Petróleo e
Gás. Nos primeiros seis meses, as aulas são todos os dias da semana, em
grupo, com ênfase no desenvolvimento pessoal e ministradas por funcionários das empresas. São ao todo
32 disciplinas que vão desde noções
sobre o ambiente de trabalho, saúde,
dependência química, lazer e os modelos técnicos como soldagem, eletricidade e manutenção, entre outras.
No sétimo mês, a formação dos
alunos é completada com a prática
profissional. “É o momento que eles
mais esperam, pois vão colocar a
mão na massa”, explica a educadora
Ana Guedes. Nessa fase, os alunos
frequentam as salas de aula apenas
duas vezes por semana e aprendem
o ofício em outros dois dias dentro
das empresas, de forma individual.
Os alunos, contratados como menores aprendizes para trabalhar na
área de produção, recebem uma
bolsa-auxílio de um salário mínimo.
Os jovens “nem-nem”
O jovem brasileiro é o que mais
sofre com a falta de emprego. De
acordo com o resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, no segundo trimestre
de 2018, a taxa de desemprego en-
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tre a faixa etária de 18 a 24 anos é
de 26,6%, mais que o dobro da taxa
da população em geral, que ficou
em 12,4%. Os jovens brasileiros com
idade entre 18 e 39 anos representam 67% dos desempregados, ou
seja, cerca de 8,5 milhões de trabalhadores. A pesquisa também revelou que a maior taxa de desempre-

go é entre os 14 e 17 anos de idade:
42,7% não trabalham.
Outro índice que cresce é o
dos “nem-nem”, jovens que nem
trabalham e nem estudam, que já
representam 23% da população entre 15 e 29 anos de idade. São mais
de 11 milhões de brasileiros, segundo o IBGE.
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Gaúchos da limpeza
O grupo gaúcho InBetta, fundado em 1947, é
integrado pelas empresas Bettanin, San Remo,
Ordene, Atlas e Primafer, conhecidas no mercado
de utilidades domésticas e de limpeza. Com
faturamento da ordem de R$ 1,2 bilhão, as
marcas produzem mais de 50 milhões de
unidades por mês, num mix de 4.500 produtos
exportados para 50 países.
A InBetta tem 2.600 funcionários e sede na cidade
de Esteio, próximo a Porto Alegre. Recentemente
a empresa inaugurou um complexo industrial
em Paulista, na Região Metropolitana do Recife,
em Pernambuco. Além do Pescar, a empresa apoia
outros três projetos: o Aldeias Infantis SOS Brasil,

o Baile do Menino Deus e a Associação de
Assistência à Criança Deficiente (AACD).
Um dos requisitos para a participação
no programa Pescar é estar cursando ou
frequentando no mínimo o 7o ano do Ensino
Fundamental, ou com o Ensino Médio concluído.
Essa exigência contribui para uma formação
em turno integral, pois o adolescente participa
do Projeto Pescar no contraturno da escola.
Ao manter o jovem ocupado, o programa auxilia
na proteção do trabalho do adolescente, na
continuidade dos estudos, na redução do índice
de violência e na diminuição dos riscos de
exposição às drogas.
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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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Doação magnética

Cobaias
nunca mais
Mais de 24 milhões de doações já foram realizadas em
nove meses pelo Visa Causas, programa que possibilita aos
consumidores brasileiros apoiarem causas sociais e instituições
a cada pagamento realizado com cartões Visa, sem nenhum
custo adicional. É a Visa quem faz a doação em nome do
portador. Os cartões cadastrados no programa registraram um
aumento de 12% no número de transações.
A mecânica é simples: basta acessar o site do programa
www.visa.com.br/causas, informar o número do cartão Visa e
escolher a causa ou a instituição para a qual deseja que seja
feita a doação. A partir daí, para todo pagamento realizado com
esse cartão a Visa fará uma doação para a instituição ou para a
causa que o portador escolheu.
Todos os participantes podem acompanhar no site do programa
os valores que cada uma das instituições e causas já receberam.
Os números são atualizados constantemente. Além disso, o
programa conta também com uma auditoria independente que
avalia semestralmente o repasse dos recursos e como eles estão
sendo aplicados pelas instituições beneficiadas.

A marca Dove, conhecida pelo
tratamento da pele e dos cabelos
humanos, está preocupada com
os animais. A marca acaba de
receber a certificação global da
PETA – People for the Ethical
Treatment of Animals – como
sendo uma marca cruelty-free,
ou seja, que não faz testes em
animais em toda a cadeia de
fabricação de seus produtos.
A partir de 2019, o selo de
cruelty-free passa a fazer parte da
comunicação e das embalagens
dos produtos Dove. Como parte
de seu acordo de apoiar a causa,
a Unilever, dona da marca Dove,
também fará parceria com a
Humane Society International
(HSI), organização global
de proteção animal, para reforçar
a iniciativa #BeCrueltyFree,
cujo objetivo é divulgar reformas
legislativas no mercado de
beleza, proibindo testes
em animais.

CRUEL TY-FREE

pró-bono
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A moda é preservar
O Brasil acaba de entrar no “Índice de Transparência da Moda
Brasil” (ITM), estudo que traz dados sobre como grandes
marcas da indústria da moda divulgam informações de sua
cadeia produtiva quanto a condutas e práticas socioambientais.
O projeto conta com o Centro de Estudos em Sustentabilidade
da FGV (FGVces) como parceiro técnico e com a Associação
Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTex) como apoiadora
institucional.

confecções têxteis em Bangladesh, o relatório mostrará as
práticas empresariais das marcas, das condições de trabalho e
dos impactos ambientais causados pela cadeia produtiva.

Negras Potências
A Coca-Cola Brasil é apoiadora de primeira hora do Negras Potências, um matchfunding que tem
como objetivo viabilizar projetos sociais liderados por mulheres negras. São 16 projetos no total,
que buscam promover ações em três frentes: Empoderamento Econômico, Vida Livre de Violência
e Educação, Cultura e Difusão de Informação. Toda a captação está sendo realizada pelo sistema
de matchfunding, uma espécie de financiamento coletivo em que as doações feitas a cada projeto
será duplicada graças a um fundo de R$ 500 mil disponibilizado pelo Movimento Coletivo, a
plataforma de investimento social da Coca-Cola Brasil.

EMPODERADAS

O ITM existe globalmente desde 2016, mas somente este
ano foi aplicado ao Brasil. Na primeira edição nacional foram
selecionadas para análise as marcas Animale, Brooksfield, C&A,
Cia. Marítima, Ellus, Farm, Havaianas, Hering, John John, Le
Lis Blanc Deux, Malwee, Marisa, Melissa, Moleca, Olympikus,
Osklen, Pernambucanas, Renner, Riachuelo e Zara. Produzido
pelo Fashion Revolution, movimento que surgiu em 2013
após o desabamento do edifício Rana Plaza, que abrigava
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Bê-á-bá ambiental
Fundo de
Direitos Difusos
O Grupo Carrefour lançou em
outubro, em São Paulo, o movimento
Act For Food, projeto global da rede
para ampliar o acesso do consumidor
a alimentos saudáveis e de qualidade.
A iniciativa faz parte do plano
“Carrefour 2022”, anunciado na
França no início de 2018 e tem como
fundamento a “transição alimentar”,
estimulando a produção e consumo
de alimentos produzidos com
responsabilidade socioambiental e
com preços justos.
O movimento Act For Food ocorre
em todos os países onde o Grupo
Carrefour opera e se processa dentro
de toda a cadeia da rede francesa,
entre os consumidores e fornecedores,
das áreas de produção às prateleiras.
Para isso, o Carrefour elegeu
especialistas reais que, diariamente,
garantem a qualidade, frescor
e a segurança dos alimentos
comercializados pela rede. Batizado
de “embaixadores”, esse time é
composto por profissionais técnicos,
especializados em frutas legumes e
verduras, peixes, carnes, orgânicos,
produtos saudáveis e marca própria.

Um projeto-piloto de educação
ambiental está sendo
desenvolvido junto a 755 alunos
em duas escolas da rede pública
de Jacareí, no interior de São
Paulo, por meio de atividades de
sensibilização sobre a importância
da preservação do meio ambiente
e da mudança de hábitos das duas
instituições.
O projeto, que tem o apoio da
Fibria – líder mundial na produção
de celulose de eucalipto a partir de
florestas plantadas – em parceria
com o Núcleo de Educação
Ambiental da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente do município,

já rendeu sete encontros durante
o primeiro semestre, entre
professores, responsáveis e os
próprios alunos.
Desde setembro, oficinas práticas
estão sendo desenvolvidas no
Núcleo de Educação Ambiental
da Fibria (NEA) para contribuir
com o desenvolvimento do perfil
sustentável da escola. No local
será realizada oficina de papel
artesanal, para diminuir os resíduos
produzidos na escola, e uma
oficina para melhorar a qualidade
de tinta utilizada pelos alunos,
pensando no baixo custo da
técnica.

entre os detentos. Os textos produzidos por
eles foram utilizados em diversos materiais de
comunicação da editora, como anúncios de
revista, pôsteres em livrarias, posts em redes
sociais, spots de rádio, marcadores de livros,
entre outros.
Um minidocumentário (https://goo.gl/aUMutX)
mostra a experiência dos presos participantes
do projeto, com depoimentos de como
tiveram suas vidas e pensamentos mudados
com esta ação.

Redenção pela leitura
Uma pesquisa realizada no Distrito Federal,
que revelou que os presidiários leem
nove vezes mais do que a média nacional,
de menos de cinco livros por ano, foi o
leitmotiv do projeto Resenha Livre da Editora
Carambaia, com criação da Artplan. Dezenas
de livros da editora foram doados para o
Centro de Progressão Penitenciária de
Hortolândia, onde a educadora Elisande de
Lourdes Quintino de Oliveira conduz rodas
de leitura e de produção de textos críticos

Após Recomendação do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), presos de todo o País têm
tido oportunidade não apenas de ler os mais
variados títulos como também de produzir
resenhas desses livros. Cada uma dessas
resenhas é avaliada por uma comissão e pode
resultar em quatro dias de remição da pena.

LEITURA
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30
entrevista

aos desmatadores,

a lei
FOTOS
ARQUIVO sos mata atlântica / edu leporo

Entrevista com Mario Mantovani, diretor de Políticas Públicas
da SOS Mata Atlântica
O ambientalista Mario Mantovani, diretor de Políticas Públicas da SOS Mata Atlântica, tem
um recado para os pessimistas,
ecochatos e verdes radicais. A
Mata Atlântica, segunda maior
floresta tropical do Brasil e das
mais ricas em biodiversidade do
planeta, afirma, está protegida
por uma das legislações mais
modernas e eficientes do mundo, melhor do que a de países
conhecidos pelo ativismo ambiental, como Canadá, França e
Alemanha. “Conheço as principais legislações ambientais do
mundo e posso garantir que a
brasileira é a melhor”, diz Mantovani. Segue que cada um dos 17
estados que abrigam esse bioma, em que vivem 70% da popu-

lação brasileira, fez a sua regulamentação, e os 3.429 municípios
inclusos estão fazendo o seu
Plano Municipal de Mata Atlântica, que prevê a preservação da
biodiversidade. Cada plano está ligado ao Cadastro Ambiental Rural, da SOS Mata Atlântica,
para que o Brasil possa cumprir
a meta de recuperar 12 milhões
de hectares de floresta até 2030,
prevista no Acordo de Paris.
Se, no entanto, restam apenas 12% das florestas originárias
da Mata Atlântica, por conta do
desmatamento acelerado ao longo dos anos, a boa notícia é que
a ceifa da mata vem diminuindo. Após três anos de aumento, entre 2016 e 2017, o desmatamento caiu 56% segundo o

monitoramento realizado pelo
Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais e pela Fundação SOS
Mata Atlântica. No ano passado,
foram destruídos 12.562 hectares de florestas no bioma, a menor taxa anual desde o início do
monitoramento, em 1985. Apesar das leis serem boas, o preço da preservação é a eterna vigilância. “Muitos setores estão
pressionando para flexibilizar as
diversas leis ambientais, o que
não podemos aceitar”, defende, num recado ao futuro governo. Geógrafo, especializado
em manejo de bacias hidrográficas, Mantovani está há quase 30 anos na SOS Mata Atlântica, uma das mais importantes
ONGs ambientais brasileiras.
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Nós: Como está a preservação da
Mata Atlântica?
Mario Mantovani: Bem, é importante
ressaltar que, daquilo que estava previsto na Constituição em se tratando
de preservação ambiental, incluindo
Pantanal, Amazônia etc., a Mata Atlântica é o primeiro e único bioma que está devidamente regulamentado. Esse
processo teve início em 1990, quando
se perdia o equivalente a um campo
de futebol de florestas a cada quatro
minutos e tínhamos menos de 10% da
cobertura florestal.
Como foi o processo de degradação desse bioma?

É um longo e muito grande histórico de degradação, que vem desde a
Colônia, com a exploração da cana,
do café, da mineração, enfim todos
os ciclos econômicos.
E atualmente?
Hoje o processo de degradação está localizado em torno das cidades,
com a expansão urbana, o que é um
contrassenso, pois, para venderem
uma área, os grandes projetos imobiliários anunciam a vantagem de
se morar junto à natureza, com muito verde e qualidade de vida. Mas a
grande pressão é imobiliária, e hoje
é necessário termos uma definição

das normas de mananciais. Com a recente crise hídrica há um movimento
para se recuperar áreas de nascentes
que abastecem as cidades, e isso está gerando uma demanda por uma
legislação mais específica para proteger essas regiões.
Qual a situação dos rios?
Quando começou a discussão da
preservação da Mata Atlântica não
se associava a questão da produção de água. Só recentemente que
essas duas coisas estão sendo associadas. Temos o caso, por exemplo, do fotógrafo Sebastião Salgado, que adquiriu uma área no Vale
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“É urgente o pagamento
de serviços ambientais,
previsto na legislação da
Mata Atlântica, para que se
possa proteger nascentes
e margens de rios; aliás,
toda a proteção que o novo
Código Florestal retirou.”
Mario Mantovani, diretor de Políticas
Públicas da SOS Mata Atlântica

do Rio Doce que, 80 anos atrás, foi
completamente devastada. Era floresta, virou pasto e depois, com o
processo de assoreamento do Rio
Doce, virou uma área desertificada. O Sebastião Salgado começou a recuperar suas nascentes e
a água voltou. Essa experiência de
reflorestar a nascente é fundamental. É bom lembrar que 70% do uso
da água no Brasil, na região do São
Francisco, nas áreas metropolitanas de Rio, São Paulo, Belo Horizonte, qualquer uma delas, há um conflito muito grande de uso da água,
especialmente com a produção de
hortifrutigranjeiros. A agricultura sozinha consome 70% da água, e as
cidades, menos de 10%.
Mas a produção de hortifrutigranjeiros abastece as cidades. Qual a
saída para esse impasse?
É necessário e urgente o pagamento de serviços ambientais, previsto

na legislação da Mata Atlântica, para que se possa proteger nascentes
e margens de rios; aliás, toda a proteção que o novo Código Florestal retirou. Infelizmente a agricultura é uma
atividade que não tem licenciamento, cada um faz o que bem entende.
Fora alguns locais onde há Comitês
de Bacias atuantes, não há qualquer
controle de retirada da água. No Rio
Doce, por exemplo, a autorização de
retirada de água é maior do que a capacidade do rio.
A legislação está salvando a Mata
Atlântica?
Sem dúvida. Com o tempo, depois
de vários levantamentos, a Mata
Atlântica ganhou uma lei específica,
aprovada em Brasília, que tem características interessantes, que nenhuma outra lei possui. Primeiro, permitiu
o uso e a proteção, com condições.
Depois, estabeleceu que, para poder
usar, foi definido estágios da floresta,

ou seja, floresta primária, secundária,
em estágio inicial ou médio.
Mas, na prática, pegou?
Sim, e para não se dizer que é aquele tipo de lei inaplicável, cada um
dos 17 estados que abrigam a Mata
Atlântica fez a sua regulamentação,
que passou nos conselhos estaduais
e foi amplamente discutido com a sociedade. Estamos falando de 3.429
municípios que têm a Mata Atlântica
em seus territórios, onde vivem mais
de 70% da população, que dependem da qualidade da água, da fertilidade do solo e por aí vai. Muitos desses municípios estão fazendo o seu
Plano Municipal de Mata Atlântica,
em que está prevista a preservação
da biodiversidade. Nós associamos
esses planos a um Cadastro Ambiental Rural, para que o Brasil possa cumprir a meta de recuperar 12 milhões
de hectares de floresta até 2030, prevista no Acordo de Paris.
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“Conheço as principais
legislações ambientais do
mundo e posso garantir
que a brasileira é a
melhor. Nossa legislação
de recursos hídricos,
comparada, por exemplo,
com a da Alemanha, está
anos luz na frente”
Mario Mantovani, diretor de Políticas
Públicas da SOS Mata Atlântica

Segue então que, em sua opinião, nossa legislação ambiental,
em especial de proteção da Mata
Atlântica, é boa?
É a melhor do planeta. É a única que
sai da Constituição para o plano real.
A lei está em vigor, sendo aplicada
desde 2006 sem conflito, não foi judicializada. Claro, sempre há pressões.
Por exemplo, os estados agora querem licenciar Mata Atlântica, mas a lei
federal impede isso por que cabe ao
IBAMA (Instituto do Meio Ambiente)
dar a anuência. Então, é uma legislação que está funcionando a contento. Nós fizemos agora uma operação
nacional com o Ministério Público, órgãos estaduais, polícia, IBAMA, todo
mundo, e registramos só 5 mil hectares desmatados.
Nossa Lei ambiental como um todo também é boa?
É excelente. Conheço as principais
legislações ambientais do mundo

e posso garantir que a brasileira é a
melhor. Nossa legislação de recursos hídricos, comparada, por exemplo, com a da Alemanha, está anos
luz na frente. E nossa legislação, ao
contrário da maioria dos países, inclui a participação da sociedade, enquanto que lá fora é muito mais tecnicista.
Não é curioso que a candidata à
Presidência da República, Marina Silva, justo a que tem um forte
programa ambiental de governo,
tenha registrado um desempenho
medíocre nas eleições? O brasileiro não se sensibiliza com o tema?
Isso não tem nada a ver com o meio
ambiente. Simplesmente a candidata fez uma campanha ruim. A disputa esteve polarizada, focada em torno de outros temas como segurança,
emprego, corrupção. Ninguém falou
muito de meio ambiente. Foi a campanha mais atípica da história, com

pouca racionalidade. Passou longe
de propostas de gestão. Focaram
muito em saúde, segurança e questões morais.
E o que esperar do novo governo
em políticas ambientais?
Nesse sentido, vemos com preocupação manifestações de candidato
anunciando que não haverá tanto
controle, nem multas, e que aí possa haver uma pressão maior por um
arrefecimento da legislação. O problema da Mata Atlântica não é a Lei,
mas a sensação de impunidade, de
não ter que recuperar a mata ciliar,
como aconteceu com o novo Código Florestal.
Qual a importância que os governos em geral dão à questão ambiental?
A preocupação dos governos com o
meio ambiente no Brasil sempre foi
muito rasa. O orçamento do Ministé-
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rio do Meio Ambiente é sempre muito precário.
Quais as propostas da SOS Mata
Atlântica para novo governo que
assumir?
As nossas propostas destacam, entre outros temas, o desmatamento
zero; a realização e validação de todos os Cadastros Ambientais Rurais
(CAR) no bioma; a criação e fortalecimento dos Parques Nacionais e
outras Unidades de Conservação
(UCs); o aprimoramento da Política Nacional de Recursos Hídricos –
proibindo a existência de rios mortos sem limites de poluentes; e a

aprovação e implementação da Lei
do Mar. Todas essas metas podem
ser plenamente atendidas até 2022,
se executadas com transparência e
participação de todos os setores da
sociedade.
Como é a sensibilidade do setor
privado brasileiro para a questão
ambiental? Há um conflito entre
progresso/desenvolvimento e pre
servação?
No caso da Mata Atlântica nem tanto, pois está previsto na legislação
condições que permitem o uso, a
construção de um viaduto, de uma
estrada, um aeroporto, empreen-

dimentos de interesse social, evidentemente estabelecidas as condições. O que não pode é fazer um
loteamento para agricultura; mas
nesse caso, como já foi tudo muito
aberto, não tem muito espaço para
substituição de Mata Atlântica para
a agricultura.
As empresas reclamam da burocracia do IBAMA...
Lógico. Não tem gente, falta estrutura. O problema não é a burocracia,
nem a legislação. O IBAMA, um órgão com atuação nacional, tem um
orçamento ridículo. Agora, as empresas que reclamam dos processos de
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licenciamento muitas vezes contratam técnicos despreparados para fazer estudos ambientai consistentes.
Aí tudo demora mesmo.
Mas muitas empresas são poluidoras...
Sim. Mas há legislação para punir
quem polui. Há mineradoras, empresas de celulose boas e ruins.
Como relaciona a questão ambiental com a pobreza brasileira?
É total. Essa conexão fica mais evidente quando se constata que 80%
das doenças nos hospitais são de
origem hídrica. Por isso não adianta

o candidato prometer construir hospitais e postos de saúde. Ele tem que
falar em tratar esgotos. Mais de 70%
da população brasileira joga seus
dejetos no fundo de casa e acaba
se contaminando. Custa caro tratar
a água porque os rios estão contaminados, inclusive por produtos químicos. Aliás, é bom que se diga que
quem trata a água com barrilha, cal
e cloro não está fazendo tratamento,
mas apenas atacando as bactérias
mais nocivas. O problema de saúde
no Brasil é gravíssimo, com a incidência grande de doenças, algumas medievais, que são transmitidas por material fecal na água.

E como é isso nas grandes metrópoles?
Nesses locais, a relação do ambiente com o social é igualmente direta.
Veja, da região dos jardins, em São
Paulo, para a Zona Leste da cidade há
uma diferença de oito graus de temperatura. Por isso é curioso quando as
pessoas dizem que o clima está mudando no planeta meio grau, um grau
e meio. Está mudado aqui, já mudou.
Como a SOS Mata Atlântica tem
contribuído para a evolução da
preservação ambiental no Brasil?
A SOS Mata Atlântica, desde que foi
criada, em 1986, está intimamente
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“Atuamos fortemente
na elaboração da Lei da
Mata Atlântica. Foram
14 anos de negociação
da Lei, parágrafo por
parágrafo, letra por letra,
sempre mobilizando a
sociedade para a causa”
Mario Mantovani, diretor de Políticas
Públicas da SOS Mata Atlântica

ligada à preservação desse bioma,
uma das florestas mais importantes
do mundo. Fomos os primeiros a mapear as florestas com satélite. Começamos em 1985 e hoje mapeamos
qualquer coisa a partir do tamanho
de um campo de futebol. A nossa
atuação foi fundamental para levar
para a Constituição de 1988 o tema da Mata Atlântica no capítulo de
meio ambiente. Depois atuamos fortemente na elaboração da Lei da Mata Atlântica. Foram 14 anos de negociação da Lei, parágrafo por parágrafo, letra por letra, sempre mobilizando
a sociedade para a causa. E também
conseguimos que se associassem a
água com a floresta, o que não era
tão claro assim para os legisladores.
Ou seja, atuamos esse tempo todo
no sentido de ampliar o escopo da
cultura ambiental, junto à sociedade,
com as noções de biodiversidade e
agricultura sustentável.

Como foi a evolução nestes anos
da noção ambiental do brasileiro?
Foram muitas as conquistas. Há uma
exigência da sociedade brasileira
cada vez maior com a preservação
do ambiente. Depois dos anos 70,
quando se associava o desenvolvimento à destruição da natureza,
grandes mudanças foram feitas em
benefício do ambiente. Com a Eco
92 o Brasil deu um passo fantástico nesse sentido. Hoje as regras de
compliance já não permitem que as
empresas modernas trabalhem com
produtos que não sejam sustentáveis. Mas é bom lembrar que, apesar de ostentarmos a posição de 9a
economia do mundo ainda temos
bolsões que vivem na 80a economia
do planeta.
Quem são os gestores da SOS Mata Atlântica?
São empresários, gente da academia,

da área de comunicação e ambientalistas, representantes da sociedade.
Qual o papel das ONGs na solução
dos problemas brasileiros? Elas fazem o que o Estado deveria fazer?
Depende, quando se fala em ONG
é um universo muito amplo. Somos
uma ONG ambientalista, mas há
aquelas voltadas à educação, direitos humanos e assistenciais, com foco na saúde. Aliás, se as ONGs não
existissem, a saúde no Brasil estaria
um caos muito maior. O Estado tem
um papel complicado no Brasil. Seu
papel deveria ser de regulador, mas
ele centraliza tudo e se mete a fazer
um monte de coisas e faz mal. Há nichos de excelência, como o Imposto de Renda, que é exemplo para o
mundo, e há o Brasil da burocracia
retrógada, do carimbo, sem o qual
nada acontece. Somos mesmo um
país de contrastes.
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Wilson
Sons
Tuhu, o trem musical
de Villa-Lobos nas
escolas
FOTOS
ARQUIVO WILSON SONS

O projeto social Brasil de Tuhu – patrocinado pelo
Grupo Wilson Sons desde 2014 – está comemorando
dez anos de vida e já levou a boa música a 219 escolas
públicas de 40 municípios de 17 estados do País.
Com uma média de 50 concertos didáticos por ano,
capacitou 476 educadores e impactou cerca de 30 mil
crianças de comunidades carentes.

Tuhu! Tuhu! De tanto imitar o
apito do trem que passava, o menino
Heitor ganhou o apelido com o qual
era chamado em toda a sua infância:
Tuhu. Adulto, já como maestro Heitor
Villa-Lobos, um dos maiores nomes
da música, ele não imitava sons, mas
transformava-os em obra de arte.
Acalentava o desejo de ver a música

disseminada nas escolas brasileiras.
O projeto social Brasil de Tuhu – patrocinado pelo Grupo Wilson Sons
desde 2014 – comemora dez anos
em 2018, vem aos poucos realizando o sonho do compositor de “Trenzinho Caipira”. O programa levou a
boa música a 219 escolas públicas
de 40 municípios de 17 estados do
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País, percorrendo mais de 63.156 km.
Com uma média de 50 concertos didáticos por ano, capacitou 476 educadores e impactou cerca de 30 mil
crianças.
Este ano, em agosto, para comemorar seus dez anos de existência, o projeto sai pela primeira vez em
turnê nacional com o Quarteto Brasil
de Tuhu, formado por jovens estudantes e liderado pela coordenadora pedagógica e violonista Carla Rincón. Serão apresentados podcasts
gravados por músicos, em parceria
com a Rádio MEC, para documentar
histórias de artistas que revolucionaram a música brasileira.
“O objetivo do programa Brasil
de Tuhu é aproximar as crianças do
universo da música brasileira; estética que, muitas vezes, está distante
dos seus cotidianos. Para isso, desenvolvemos uma série de ações que
envolvem também os estudantes e
educadores”, explica Carla Rincón,
idealizadora do Brasil de Tuhu. “Estas
atividades corroboram o nosso objetivo de ampliação e fortalecimento
da educação musical no País.”
Além de patrocinar o Brasil de
Tuhu, a Wilson Sons – e o trocadilho,
no caso, é fortuito – disponibiliza colaboradores do grupo para atuarem
como “embaixadores” do projeto.
Eles atuam por meio do Programa de
Voluntariado Empresarial “Criando
Laços”, da empresa, fazendo a ponte entre a Baluarte, uma consultoria
especializada em cultura, a comunidade local e as escolas. “O projeto é
uma porta de conhecimento, onde
existe uma via de mão dupla recebendo aprendizado e experiência para meus objetivos profissionais, também podendo compartilhar da boa

“O objetivo do programa
Brasil de Tuhu é aproximar as
crianças do universo da música
brasileira; estética que, muitas
vezes, está distante dos seus
cotidianos”
Carla Rincón,
idealizadora do Brasil de Tuhu

música”, explica Matias Roque – violoncelista do Quarteto Brasil de Tuhu.
A realização de concertos didáticos, proposta original, desdobrou
em várias outras atividades gratuitas,
inclusive digitais. O projeto promove
vivências musicais para educadores,
além de videoaulas e da Rádio Tuhu.
Também foi produzido um aplicativo
para ensinar música a crianças, publicações como a Revista Tuhu, o Gibi

O Brasil de Tuhu, o guia didático Brincando de Música, além do CD Brasil
de Tuhu – Volume I.
A disseminação da cultura musical nas escolas, como queria VillaLobos, está em andamento, mas
ainda está longe de ser plenamente realizada. Além de disseminar o
ensino de música, capacitar professores e promover concertos, o Brasil
de Tuhu realizou recentemente um
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Além de patrocinar o Brasil de
Tuhu, a Wilson Sons disponibiliza
colaboradores do grupo para
atuarem como “embaixadores”
do projeto

mapeamento nacional de projetos,
programas e instituições que atuam
na educação musical no Brasil. Foram listados 2.040 projetos em todo
o País, levando-se em conta o público atendido, instrumentos musicais
utilizados, tipos de financiamento e
principais dificuldades.
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A pesquisa mostrou que 52%
dos projetos, a maioria liderada por
associações e ONGs, estão concentrados no Sudeste. Outra revelação
é que a Lei 11.769, que tornou obrigatória o ensino musical nas escolas,
teve pouco impacto: somente 38% a
conheciam bem. O estudo mostrou

ainda que 80% dos atendidos pelos
projetos têm entre 11 e 14 anos de
idade, a maioria sem formação musical, e que pelo menos 60% são destinados a pessoas com deficiência.
Dos estilos musicais citados, a MPB é
a mais frequente, seguida pela música clássica, samba, rock e sertanejo.

A forma de financiamento dos
projetos é predominantemente privada:
37% doados por pessoas físicas, 32%
de cobrança direta, 27% de doação de
pessoas jurídicas, 22% de leis estaduais
de incentivo à cultura, 19% de editais
públicos, 18% da Lei Rouanet, 18% da
venda de produtos, entre outros.
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O compliance
como fator social

Ernani Teixeira Ribeiro Junior,
Advogado

O Brasil vive, infelizmente pela
via inversa, um momento de profunda reflexão acerca dos atos de gestão
corporativa, aliado à profunda crise de
consciência moral e atuação ética.
A despeito da necessidade de
investimentos em políticas educacionais de base, fundamental para
minimizar atuações desastrosas que
vão de encontro à ética da transparência, a cultura do compliance começa a ser levada em consideração
não só para minimizar riscos de forma geral, como também para atestar
a boa imagem e reputação das empresas e seus comandantes, essencial na hora de concluir um negócio.

Embora já existisse, não era dada a importância devida à matéria. É
inegável que os acontecimentos e
desdobramentos recentes, aliados à
legislação anticorrupção brasileira e
seu desenvolvimento, com sanções
pecuniárias pesadas e responsabilização civil e administrativa das empresas, fizeram crescer o interesse
pelo tema.
A lei anticorrupção brasileira dá
efetividade interna aos tratados firmados pelo Brasil no âmbito da OCDE,
das Nações Unidas, e OEA, o que
obriga o País a processar administrativamente pessoas jurídicas nacionais e multinacionais envolvidas em
corrupção pública.
O contexto acima, aliado ao tratamento dado pelos países europeus
e os Estados Unidos, fez com que
não só as subsidiárias brasileiras, como também as empresas nacionais,
incluindo as que atuam no chamado
middle market, voltassem suas atenções para a área de compliance.
A realidade brasileira é que a
grande maioria das empresas não
estão preparadas para cumprir as regras impostas pela Lei Anticorrupção
e muito menos para implantarem regras de compliance em suas estruturas. O primeiro ponto é a conscientização de que ética nos negócios é
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necessário, essencial, independentemente do tamanho da empresa.
A inserção da cultura de compliance deve partir da alta administração ou do sócio, em caso de empresas familiares, para os demais colaboradores, devendo ser parte das
prioridades da gestão.

A identificação dos riscos é parte fundamental para implementação
do programa. Entender o negócio,
a cultura organizacional da companhia, os canais de comunicação
com clientes e fornecedores e o fluxo
de informações são alguns dos pontos importantes para identificação

dos departamentos mais suscetíveis
ao desvio de conduta, como, por
exemplo, compras, obtenção de licenças e alvarás, cumprimento de
exigências governamentais, relacionamento com fornecedores.
A partir daí fica mais fácil criar
mecanismos para combater e divul-
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gar os padrões éticos a serem seguidos pela empresa, como por exemplo, a criação de regras de conduta
ética que guiam a atuação da companhia, a revisão dos contratos que
envolvem a empresa, especialmente
a inserção de cláusulas de compliance para minimização de riscos, a investigação e o monitoramento de
terceiros envolvidos nas atividades
da empresa, a criação de ferramentas para captar e garantir sigilo da
denúncia e mecanismos para identificar e apurar possíveis infrações,
além do treinamento contínuo de
seus colaboradores para solidificação da política da empresa.
É fácil concluir que boa gestão/
gestão segura, aliada à proteção do
bem maior – imagem da empresa no
mercado –, corresponde à melhoria
sensível no aumento da lucratividade.
Um bom programa de compliance produz diminuição dos custos internos, mitigação do risco de
aplicação de multas e sanções, processos judiciais e administrativos e,
consequentemente, menor impacto no caixa, o que refletirá no balanço da companhia e no seu valor de
mercado. Exemplos dos mais variados estão na mídia diariamente, demostrando os efeitos da corrupção
na saúde financeira das maiores empresas do País.
Os benefícios também são significativos na imagem e reputação
da empresa no mercado, melhorando seu posicionamento frente à concorrência e sua boa imagem perante clientes e consumidores em geral.
Mas será que é “só isso”? Qual o reflexo dessa cultura do ponto de vista
macro? Quais os benefícios a longo
prazo de cada um fazer sua parte?

Os benefícios do compliance também
são significativos na imagem e reputação
da empresa no mercado, melhorando seu
posicionamento frente à concorrência

Convido o leitor a pesquisar, em
qualquer canal de comunicação, qual
o custo com a corrupção no Brasil!
Qual o impacto de tal prática nefasta sob o ponto de vista social, econômico e da infraestrutura, bem como, e principalmente, levando-se em
conta a necessidade de crescimento
com desenvolvimento sustentável.
Por exemplo, a Organização das Nações Unidas (ONU) apontou que o
Brasil perde por ano cerca de R$ 200
bilhões com esquemas de corrupção,
segundo o Ministério Público Federal.
Quantos cidadãos brasileiros
sabem, por exemplo, que o Brasil
também se comprometeu perante a
ONU com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que
devem ser implementados por todos

os países do mundo até 2030, e que
o Objetivo 9, por exemplo, diz respeito à construção de infraestruturas resilientes, promoção da industrialização inclusiva e sustentável e fomento da inovação?
Certamente a prática da corrupção devasta qualquer objetivo.
Entretanto, se cada empresa fizer
sua parte, criando um programa de
compliance efetivo adaptado às suas
necessidades, certamente construiremos um eficaz instrumento de governança corporativa, no pleno exercício da transparência e zelo pela responsabilidade social empresarial.

Ernani Teixeira Ribeiro Junior é advogado e
sócio do escritório ATRA - Albieri e Teixeira
Ribeiro Advogados.
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Gol de Letra
a copa do mundo
é da cidadania
FOTOS
ARQUIVO FUNDAÇÃO GOL DE LETRA
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Em 20 anos de existência,
a Fundação Gol de Letra,
dos tetracampeões Raí e
Leonardo, já beneficiou
4.600 crianças, jovens e
adultos. Com unidades no
Rio e em São Paulo, a ONG
incentiva o esporte, mas
tem como fundamento a
educação como instrumento
para a cidadania.

Uma tabelinha entre Raí e Leonardo, dois tetracampeões mundiais
de futebol, só podia dar em Gol de
Letra. É o nome da Fundação criada pelos dois ex-jogadores, que tem
como bandeira a educação integral
para crianças e jovens de comunidades socialmente vulneráveis. Às vésperas de completar duas décadas
de vida, com duas unidades, uma na
Vila Albertina, em São Paulo, e outra
no bairro do Caju, no Rio de Janeiro,
além de uma representação na Fran-

ça, a ONG já prestou atendimento direto a mais de 15 mil crianças e adolescentes.
Reconhecida pela UNESCO como modelo mundial no apoio ao desenvolvimento de crianças em situação de risco social, no ano passado, a ONG beneficiou diretamente
4.600 crianças, adolescentes, jovens e adultos em seus programas.
Foram ainda registrados cerca de
8.700 participantes em atividades
abertas voltadas para as comunida-

50

Além das unidades no Rio e São Paulo,
desde 2002, a Gol de Letra tem uma
representação institucional em Paris, onde
promove eventos, parcerias e mobiliza
recursos de empresas no exterior para
projetos executados no Brasil

des onde atua. “Vamos comemorar
nosso aniversário de 20 anos com
a sensação de que estamos fazendo a nossa parte”, explica a diretora
Executiva, Beatriz Pantaleão. Na comemoração será publicado o livro
“Gente é para brilhar”, nome tomado
emprestado de uma música de Caetano Veloso, no qual serão narradas
histórias de jovens que passaram –
e superaram dificuldades na vida –
pela Gol de Letra.
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Além das unidades no Rio e São
Paulo, desde 2002, a Gol de Letra
tem uma representação institucional
em Paris, onde promove atividades
de relacionamento, eventos, parcerias e mobiliza recursos de empresas
no exterior para projetos executados
no Brasil. A vinculação com a França deve-se à ligação dos fundadores
da ONG, Raí e Leonardo, com o Paris
Saint-Germain, da França, onde, em
meados da década de 1990, quando

estavam no auge de suas carreiras,
atuaram pelo clube. Até hoje os dois
mantêm vínculos com o País.
Entre as ações promovidas pelo
escritório em Paris, por meio da Associação Gol de Letra França, iniciativa
criada por voluntários, está a edição
anual do Trophée Gol de Letra – campeonato de futebol entre empresas
que visa à captação de recursos –, e
a organização da etapa francesa do
intercâmbio de jovens – realizado em

parceria com a instituição esportiva
francesa Sport dans la Ville.
Embora tenha o DNA do futebol, a Fundação não é uma descobridora de talentos da bola e nem
pretende preparar jogadores para a
disputa dos gramados. O que chega
a ser irônico, uma vez que foi justamente nessa prática, como jogadores de futebol, que seus mentores,
Raí e Leonardo, chegaram ao topo
de suas carreiras. Na verdade, no
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ideário da Fundação, o “gol de letra”, expressão corriqueira do vocabulário futebolístico, é muito mais
uma alusão ao saber intelectual, das
letras, e não do rendimento esportivo. Algo como vencer por meio do
estudo. “O esporte é um carro-chefe do nosso trabalho, mas não está
voltado para o rendimento”, explica
Beatriz Pantaleão. “Disseminamos,
sim, os valores do esporte, o saber
perder e ganhar, o obedecer regras,
que na verdade são valores de cidadania”. Nesse sentido, na ONG, a atividade esportiva serve para ajudar
a capacitar os jovens para vencer
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as adversidades da vida. Para tanto,
atua com sete programas que têm
como foco a educação, o mercado
de trabalho e, de quebra, o esporte.
Os nomes dos programas da
Gol de Letra, do mesmo modo com
o qual a Fundação foi batizada, brincam com expressões corriqueiras
do vocabulário futebolístico. Mas o
fato é que ninguém está aí para brincadeiras. O Programa Jogo Aberto,
criado em 2004, oferece práticas esportivas, educação integral e fortalecimento da cultura do esporte e do
lazer para crianças e adolescentes
entre seis e 17 anos. No Rio, as atividades socioeducativas como futsal,
ginástica rítmica, judô e tênis de
mesa, além do apoio pedagógico e
educacional, são realizadas no contraturno escolar, beneficiam anualmente mais de 2.000 moradores dos
bairros do Caju e Barreira do Vasco.
Por meio da prática esportiva
diária não seletiva, leitura e escrita, informática e apoio à alfabetização, o
programa busca estimular o desenvolvimento pessoal e social e a cidadania dos indivíduos. Em São Paulo,
o Jogo Aberto oferece 15 modalidades esportivas e lazer para a comunidade, atua no Núcleo de Esporte
e Desenvolvimento (NED) e também
em parceria com cinco escolas públicas da região, além de ocupar espaços públicos com eventos de rua.
Outro programa da Gol de Letra, o Dois Toques, é rrealizado no
Complexo do Caju, no Rio de Janeiro, onde a sede da instituição é palco de atividades esportivas, lazer, leitura, escrita e informática. Por meio
dessas linguagens, busca contribuir
para o desenvolvimento integral de
crianças e adolescentes, com ida-

“O esporte é um carro-chefe
do nosso trabalho, mas não
está voltado para o rendimento.
Disseminamos, sim, os
valores do esporte”
Beatriz Pantaleão, diretora Executiva
da Fundação Gol de Letra

des entre seis e 15 anos. Em 2017, o
Dois Toques atendeu 302 pessoas.
Além das atividades regulares
com crianças e adolescentes, o Dois
Toques ofereceu 12 vagas para a formação de jovens monitores (de 15 a
18 anos), 40 vagas para aulas de ginástica para adultos e desenvolveu
práticas esportivas de lazer e recreação, beneficiando 150 alunos de escolas públicas do bairro do Caju. O

Projeto conta ainda com oficinas de
letramento e alfabetização, nas quais
são trabalhados conceitos e técnicas
de leitura, escrita, interpretação de texto, criação artística e uso da tecnologia como ferramenta de pesquisa, relacionamento social e aprendizagem.
Na boa onda da diversidade,
visando estimular a participação de
meninas na prática esportiva, a Fundação Gol de Letra lançou em 2016
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A Gol de Letra foi uma ideia dos jogadores
Raí e Leonardo. Raí, o mais atuante,
preside a fundação com a participação
eventual de Leonardo, que hoje é diretor
esportivo do Milan, da Itália

o projeto Gol pela Igualdade. A iniciativa é protagonizada pela City Foot
ball Foundation, da Inglaterra, que
apoia ações em todo o mundo que
utilizam o futebol como ferramenta de transformação social. Além de
ações e debates sobre igualdade de
gênero, o projeto inclui oficinas e capacitações para jovens monitores e
profissionais da Gol de Letra.
Em junho de 2017 três jovens
monitoras e dois integrantes da Gol
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de Letra foram selecionados para
participar do Young Leaders Summit, em Manchester, na Inglaterra.
Durante cinco dias o grupo participou de capacitações sobre liderança juvenil e trocou experiências
com jovens de outras organizações
sociais de nove países, também
apoiadas pela City Football Foundation.
Criada em 10 de dezembro de
1998, data em que se celebra o Dia

Internacional dos Direitos Humanos,
a Gol de Letra foi uma ideia dos jogadores Raí Souza Vieira, o Raí, que
atuava como meia, e Leonardo Nascimento de Araújo, o lateral-esquerdo Leonardo, com a participação, na
época, de suas respectivas esposas,
Beatriz Pantaleão e Dirce Cristina Belíssimo. Raí, o mais atuante, preside
a Gol de Letra com a participação
eventual de Leonardo, que hoje é
diretor esportivo do Milan, da Itália.

Das ex-esposas, somente Beatriz é
atuante na Fundação.
Às vésperas de completar 20
anos de existência, não faltam reconhecimentos para a Gol de Letra.
No ano passado a Fundação entrou
para o seleto clube das 100 Melhores ONGs do Brasil, de acordo com
guia inédito lançado pelo Instituto Doar e a Revista Época, que tem
como objetivo reconhecer as boas
práticas de gestão e transparência
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no Terceiro Setor, além de incentivar a cultura de doação no País.
Também em 2017 a ONG figurou entre as três finalistas regionais (São Paulo) na categoria Grande Porte do Prêmio Itaú Unicef 2017
– Educação Integral: Parcerias em
Construção. O “Projeto Sexualidade
em Ação: Dialogando sobre Adolescência, Cidadania e Prevenção”,
realizado em parceria com a EMEF
João Ramos Pernambuco Abolicionista, na Vila Albertina (São Paulo),
foi reconhecido entre mais de 1.600
iniciativas de todo o Brasil, nesse
que é um dos mais importantes prêmios do terceiro setor no País.

