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EDITORIAL

A primeira edição de Case Studies – Revista Brasileira de Management em 2014 oferece a seus
leitores uma importante relação de cases de referência em uma área cada vez mais importante
para as organizações empresariais: a sustentabilidade.
E antes desta nova safra de cases registramos, na seção Personal Case, o depoimento de um
executivo de atuação internacional: o argentino Juan Carlos Borchardt, representante do
grupo Freudenberg na América do Sul. Pela experiência de conviver com a hiperinflação em
seu país, nos anos 1980, ele prega a antecipação de problemas como parte da cartilha do
management.
Entre os cases que integram esta edição, publicamos o do Colégio Farroupilha, uma das mais
tradicionais instituições de ensino do Rio Grande do Sul, que reposicionou a marca com uma série de ações e reverteu um quadro de perda de alunos, um verdadeiro case na área de educação.
O projeto da Braskem, mais especificamente sobre o Água Viva, é o maior em reaproveitamento de água na indústria da Bahia.
A preservação ambiental também está presente no case da Plastivida, integrante de iniciativa
que resultou em uma importante redução no consumo de sacolas plásticas.
Já o case da Kinross, integrante de grupo canadense que atua no Brasil, principalmente na
mineração, beneficiamento e comercialização de ouro, mostra ação ecológica bem-sucedida
no interior de Minas Gerais.
O Oi Futuro, instituto de responsabilidade social da Oi, colheu frutos importantes com seu
programa Oi Novos Brasis, de apoio a iniciativas socioambientais, como poderá ser visto nesta
edição.
O trabalho da AES Brasil detalha uma iniciativa do grupo estimulando a mudança de comportamento de consumidores em relação à coleta de lixo, destacando os benefícios ambientais,
sociais e econômicos.
O case da Danone, um dos maiores grupos de alimentos do mundo, descreve ações no Brasil
tendo como foco a sensibilização ambiental de crianças.
E encerrando mais esta edição com o brilho habitual, Décio Clemente relata em Cases &
Causos de Marketing suas memórias da propaganda em 1958, na primeira Copa do Mundo
conquistada pelo Brasil.

sérgio costa

editor
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personal case
Juan Carlos Borchardt

Representante do Grupo Freudenberg na América do Sul

Antecipar-se aos problemas,
um Ensinamento do management
O argentino Juan Carlos Borchardt é um caso clássico de manager que dedicou sua carreira
profissional à empresa onde teve seu primeiro emprego. E essa trajetória começou há exatos
43 anos no grupo Freudenberg. De origem alemã, a companhia atua nos segmentos de
vedação, controle de vibrações, não tecidos, lubrificantes especiais, agentes desmoldantes e
filtração, entre outros. Emprega mais de 37 mil pessoas em 58 países, incluindo o Brasil, com
um faturamento anual acima de € 6,32 bilhões.
Borchardt é o representante regional do grupo para a América do Sul e presidente da
Freudenberg Não Tecidos no Hemisfério Sul. Por conta de desafios, como conviver com a
hiperinflação argentina, no fim dos anos 1980, ele cita um ensinamento do management:
“devemos sempre observar todos os detalhes para que possamos nos antecipar aos
problemas e estarmos preparado para o que vai acontecer no futuro, em um ou dois anos.”
Quando não está no dia a dia da gestão empresarial, o executivo busca atividades na
natureza, como a prática de mountain bike. “Já percorri o Caminho de Santiago de
Compostela de bicicleta”, revela, com orgulho.

Vocação
“Desde muito cedo percebi a vocação empreendedora para dirigir um negócio. E quando avaliei a
melhor opção de formação universitária para a minha
vocação, a carreira mais atrativa foi a de Administrador de Empresas. Optei pela Universidade Católica
de Buenos Aires para cursar a graduação e a pós-

-graduação, porque a instituição oferece uma formação integral de negócios, além de uma excelente
formação social e ética para um profissional. Tenho
cinco filhos que, como eu, cursaram Administração
de Empresas na mesma universidade. Alguns deles
optaram por cursar a pós-graduação na Argentina e
outros escolheram universidades estrangeiras. Então,
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em minha opinião, quando avalio atualmente
as instituições de ensino superior e as opções
de carreira, posso dizer aos jovens executivos
brasileiros que cursar um MBA ou uma pós-graduação na Argentina pode ser uma excelente opção porque o nível intelectual dos
professores ainda é excelente e há muitas
opções de educação universitária gratuita em
instituições públicas, o que significa um ganho
adicional em termos de custos.”

“O cargo de
representante
regional do Grupo
Freudenberg veio
em 2007. A diretoria
da matriz, na
Alemanha, acreditou
que deveria ter
um representante
em cada região do
mundo e criou esse
cargo na China,
Índia, Estados
Unidos, Rússia e
América do Sul”

O começo
“Iniciei minha carreira na Freudenberg Não
Tecidos, onde comemorei 43 anos em janeiro
de 2014. Comecei na empresa bem no início da
operação na América do Sul, sendo o segundo
colaborador por aqui. A empresa começou na
Argentina em parceria com uma empresa local
que, em alguns momentos, acabou dificultando
a operação. Então, felizmente, depois de oito
anos, a Freudenberg adquiriu a parceira da Argentina, tornando-se 100% proprietária da operação no país. O meu início de carreira foi fundamentalmente na área comercial, com venda de produtos
na própria Argentina. Depois, trabalhamos comercialmente os mercados do Chile, Colômbia e, a partir de
1985, passamos a fabricar e vender produtos no Brasil,
onde conseguimos colocar a companhia em uma posição de liderança no mercado em todas as divisões
onde ela atua. A presidência da empresa ocorreu em
1979, aos 31 anos de idade, quando ainda atuávamos
com foco na Argentina. Depois, com a aquisição da
fábrica no Brasil, passei ao cargo de regional manager
de não tecidos, sendo responsável também pela operação da África do Sul a partir de 2008.”
O comando regional
“O cargo de representante regional do Grupo
Freudenberg veio em 2007. A diretoria da matriz, na
Alemanha, acreditou que deveria ter um representante em cada região do mundo e criou esse cargo
na China, Índia, Estados Unidos, Rússia e América do
Sul. O cargo é a extensão dos braços do board na
região.

Em julho de 2013,
demos um passo importante na região com
a inauguração do Freudenberg Regional Corporate Center South
America (FRCC SA), em
Alphaville (Barueri, SP),
região metropolitana de
São Paulo. Essa é uma
estrutura corporativa
para atender as Unidades de Negócios no
Brasil, Argentina, Chile,
Colômbia e Venezuela
em áreas estratégicas,
como Recursos Humanos, Comunicação
Corporativa, Jurídica,
Impostos e Finanças.
Nesse tempo, um fato
marcante é que, quando cheguei à companhia, ela faturava US$ 80 mil
ao ano e, atualmente, todo o conjunto de empresas
pelo qual sou responsável, na América do Sul e África
do Sul, movimenta mais de US$ 350 milhões ao ano.”
Desafios
“Os principais desafios que enfrentei foram as instabilidades econômicas na região da América do Sul.
Especialmente na Argentina, tivemos de conviver
com um cenário de hiperinflação em 1988/89, quando a inflação alcançou 5.000% ao ano, com mais
de 200% ao mês e mais de 5% ao dia. Diante desse
cenário, o principal desafio era manter o capital da
empresa e a participação de mercado. Aprendi muito com esta experiência, e um dos principais ensinamentos é que devemos sempre observar todos os
detalhes para que possamos nos antecipar aos problemas e estarmos preparados para o que vai acontecer no futuro, em um ou dois anos. A antecipação
é um fator muito importante para uma empresa em
todos os sentidos, como inovação, desenvolvimento,
concorrência, benefícios aos colaboradores.”
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O Brasil
“A respeito de grandes projetos, um dos
principais foi a conquista do mercado brasileiro. Desde que comecei a trabalhar na empresa, o acesso a este mercado era um dos meus
principais projetos. Como naquela época não
havia o Mercosul, tínhamos de ter uma fábrica
no Brasil e, para isso, contávamos com duas
alternativas: adquirir um terreno e construir a
fábrica ou adquirir uma empresa já em funcionamento. Assim, em 1985, adquirimos a líder
do mercado na época, a Intece, uma empresa
francesa. A partir dessa aquisição, a companhia começou a crescer muito rápido e, nos
primeiros três anos, já havia quitado o valor da
compra. Atualmente, essa é a maior empresa
que possuímos na região, compreendendo
América do Sul e África do Sul.”

“Além da
antecipação aos
problemas, um
dos principais
conceitos de gestão
que considero
fundamental é a
busca da excelência
em todos os aspectos
de uma empresa,
como processos,
produtos, gestão de
talentos e inovação,
entre outros”

Excelência
“Além da antecipação aos problemas, um dos
principais conceitos de gestão que considero fundamental é a busca da excelência em todos os aspectos de uma empresa, como processos, produtos, gestão de talentos e inovação, entre outros. No
caso da inovação, em particular, a criação de coisas
novas é muito importante para a sobrevivência de
uma companhia, e o Grupo Freudenberg dá muita
importância para isso, tanto que 40% do que fabricamos atualmente são produtos criados nos últimos
quatro anos. Consideramos a inovação a única maneira de permanecermos na liderança dos mercados e acreditamos que não podemos, nunca, nos
acomodar nesta posição.”
Gente
“A motivação do capital humano é fundamental
para o Grupo Freudenberg. Consideramos que o sucesso de uma companhia ocorre apenas por meio das
pessoas, que representam um importante diferencial.
No Grupo Freudenberg, a diversidade é outro ponto
importante nesse aspecto, sendo a combinação de
profissionais com muita experiência com os mais jovens e com aqueles que vêm de outras áreas e res-

ponsabilidades um dos
nossos pontos altos.
Desta maneira, a Freudenberg é, sem dúvida,
uma empresa para ficar,
pois procuramos proporcionar um caminho
para que os colaboradores desenvolvam a
sua vida profissional. As
pessoas têm liberdade
de gestão, tem suporte;
com isso, encontram
uma forte motivação
para alcançar os seus
objetivos. Investimos
muito nos talentos internos para manter a
motivação e garantir
a liberdade atrelada à
responsabilidade para aqueles que demonstram seus
talentos.”
Formação
“Investimos também na formação e em programas
de capacitação de alto nível para desenvolver os futuros líderes da companhia; com isso, a organização
normalmente se nutre dos seus próprios talentos,
com muitas opções de carreira, crescimento orgânico e forte recrutamento interno. E, por valorizarmos
a diversidade, dispomos de outro ponto positivo que
é o fato de contarmos com uma equipe multicultural.
O porta-voz do board do Grupo Freudenberg, que é
o “número 1” em termos operacionais, é um excelente exemplo disso, pois é uma pessoa nascida no Irã,
educada nos Estados Unidos e que, hoje em dia, está
na Alemanha.”
Diferenciais
“Uma das maiores peculiaridades do nosso negócio é a forte competitividade. Nesse cenário, possuir
diferenciais da concorrência torna-se a chave para
o sucesso. Esses diferenciais podem ser nas áreas
comercial, técnica ou prestação de serviços e aten-
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dimento aos clientes. Nas empresas do Grupo Freudenberg, por exemplo, a inovação, aliada ao know-how, é a principal ferramenta de diferenciação em
todos os segmentos e grupos de mercado onde atuamos. Outro ponto alto do Grupo Freudenberg é a
diversificação do portfólio de produtos e segmentos,
pois não dependemos do sucesso de uma indústria,
em particular.”

O futuro
“Como líderes de mercado, a nossa responsabilidade é mostrar o caminho para construir o futuro
por meio do desenvolvimento de novos produtos,
que atendam às necessidades dos nossos clientes. Para isso, é necessário ter também um plano de sucessão adequado para formar os ‘líderes
de amanhã’.”

fgv.br

Revista Época Negócios, edição XXXIII - novembro/2013
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Colégio Farroupilha
Marícia Ferri
Milton Fattore
Tiago Schmitz

Um bem-sucedido
reposicionamento de marca
Fundado há 128 anos pela Associação Beneficente Alemã, uma entidade criada para auxiliar
os imigrantes alemães e seus descendentes que estavam chegando ao sul do Brasil, o Colégio
Farroupilha, uma das mais tradicionais instituições de ensino do Rio Grande do Sul, passou a
enfrentar problemas no mercado local pela falta de posicionamento e crescente concorrência no
segmento educacional. Passada a crise, e a partir de um sólido trabalho de posicionamento de
mercado, a partir de 2012, voltou a crescer, e hoje famílias gaúchas enfrentam lista de espera para
ingressar nas principais séries da instituição.

Com a missão de formar cidadãos competentes,
definida a partir de uma consultoria de planejamento
estratégico com o programa Parceiros pela Excelência da Fundação Dom Cabral, atualmente o Colégio
Farroupilha atende mais de 2.600 estudantes, desde
o berçário até o ensino médio. Voltado à Classe A+
da capital gaúcha e situado em um dos mais nobres
bairros da cidade, Três Figueiras, para os próximos
anos projeta um crescimento em serviços e novos
cursos com foco na formação de profissionais para
educação básica, além de estender a oferta para o
público atual ampliando as opções de cursos e serviços. Uma inédita parceria com a Universidade de
Cambridge tornou a instituição credenciada a utilizar sua metodologia e aplicar exames dentro do
currículo escolar, além de oferecer os exames para
outras instituições interessadas em aplicar o exame
internacional de proficiência.

colégio farroupilha
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Valores como bom relacionamento, busca
pela excelência, disciplina e organização, eficiência, empreendedorismo e compromisso
com a sustentabilidade permeiam os projetos
desenvolvidos em todos os níveis de ensino.
Desta forma, o Colégio Farroupilha se mantém fiel à visão de ser referência na educação,
buscando constantemente atualizar suas práticas e inovar no modo de educar crianças e
jovens.
Em Porto Alegre, representa 2,35% do market-share dentre as escolas privadas. Além da
unidade Três Figueiras, possui a unidade social Correia Lima, localizada dentro do Centro
de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto
Alegre (CPOR/POA), onde atende crianças e
jovens bolsistas.

Valores como bom
relacionamento,
busca pela
excelência, disciplina
e organização,
eficiência e
empreendedorismo
e compromisso com
a sustentabilidade
permeiam
os projetos
desenvolvidos em
todos os níveis de
ensino

CENÁRIO
De acordo com pesquisa de mercado realizada em 2012 pela Reali Hub for Inovation,
identificou-se que os públicos do Colégio Farroupilha buscam uma instituição que contemple diversas
frentes de atuação. Foram ouvidas, a partir da metodologia de pesquisa qualitativa, famílias e os estudantes do Ensino Médio, do Colégio Farroupilha e
de outras instituições privadas que integram o grupo
estratégico da instituição. Como síntese, afirmaram
que não esperam apenas boa formação teórica, mas
um posicionamento da instituição que reflita ampla
visão do mundo, e que estimule o diálogo, a cidadania e o compromisso social. Constatou-se que
alunos e famílias não esperam campanhas tradicionais de promoção de marca, mas sim movimentos
de relacionamento que demonstrem o papel de tal
marca no mercado. A afirmação vinha ao encontro
dos atuais conceitos de marketing 3.0, de Philip Kotler, e de valor compartilhado, de Michael Porter.
Também veio ao encontro da missão do Colégio,
que se compromete a formar cidadãos comprometidos com a sociedade. Porém, os recentes movimentos de comunicação, principalmente em campanha veiculada em 2011, reforçavam uma instituição
bastante tradicional, centrada em si e pouco aberta

ao mundo. Inclusive,
nesse período, houve
forte resistência interna e manifestações de
famílias, estudantes e
ex-alunos acerca do
“descolamento”
do
discurso publicitário e
mercadológico ao que
de fato a escola deveria promover e realizar.
Embasado nos resultados da pesquisa, portanto, estava claro que
esse posicionamento não era coerente e
adequado, nem ao que
a instituição é, nem ao
que, hoje, a comunidade concebe como uma
escola de qualidade.

Justificativa
Ancorados na pesquisa de mercado realizada, era
preciso repensar caminhos, inclusive a essência do
colégio, para então chegar a uma campanha que
afirmasse um posicionamento institucional sólido
e fortalecesse a proposta de valor do Farroupilha.
Com a experiência do ano anterior (2011), estava
claro que o modelo de comunicação centrado na
“autopromoção” não se sustentaria em um contexto
no qual a publicidade não é observada positivamente – de acordo com a pesquisa, isso ocorre pelo
fato de a educação não ser considerada um bem
de consumo (produto). Para as famílias, educação
é muito mais que ensinar a teoria, o fazer de sala
de aula. A educação precisa discutir valores. Apenas
desse modo se pode formar cidadãos competentes
(missão do Colégio). Ficou evidente que, mais que
um ensino de qualidade, elas buscam uma instituição que agregue para a vida – não apenas para provas de vestibular.
“A educação tem que fazer diferença em todos
os momentos da vida das pessoas, da aplicação no
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trabalho, na etiqueta em um jantar importante, na
contribuição delas para um mundo melhor.”
Depoimento de pai de aluno do Ensino Médio,
durante entrevista.
Necessidade de reposicionamento
A queda do número de alunos era um fator de
alerta, que indicava também o nível de enfraquecimento da imagem da escola, diante um cenário
do ensino privado que, ano a ano, assume maior
concorrência, inclusive com a ascensão dos investimentos em comunicação, fazendo com que as famílias percebam um leque maior de ofertas de escolas de educação básica.
O Colégio Farroupilha iniciou o ano de 2012, em
sua unidade principal (Três Figueiras), com uma perda de 3,3% do seu total de alunos, comparado com
o ano anterior. Desde 2007, foi o primeiro ano em
que esse número decaiu. Esse dado reforçou a percepção de que algo precisava ser repensado.
Objetivos: aonde queremos chegar?
Diante do cenário apresentado e a partir da estruturação do Setor de Marketing em cinco grandes núcleos: Marketing Analítico; Criação e Design;
Conteúdo Digital e Imprensa; Eventos; e Relacio-

Gráfico 1
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Fonte: Sistema de Informação de Marketing (SIM) – Núcleo de
Marketing Analítico do Colégio Farroupilha

namento com os públicos, foram definidos alguns
objetivos para o novo trabalho de posicionamento:
> Envolver os estudantes na construção e desenvolvimento do novo posicionamento, para que seja
um movimento legítimo e que tenha adesão interna
com no mínimo 20% dos alunos do Ensino Médio.
> Atingir 12 mil views do vídeo principal da campanha digital, no YouTube.
> Aumentar em 50% o número de usuários que
“curtem” a página do Colégio Farroupilha no Facebook, de modo que cresça o alcance das publicações.
> Gerar experiência do público-alvo com o Colégio Farroupilha, em ações de relacionamento, fortalecendo a proposta de valor da marca (atingir no
mínimo 150 famílias novas).
> Aumentar o índice de preferência do Colégio
Farroupilha na pesquisa Marcas de Quem Decide
2013 (categoria Escola – Ensino Médio).
> Em decorrência, reverter a queda no número de
estudantes no Colégio Farroupilha, na unidade Três
Figueiras, atingindo um crescimento de 2% (2.200
alunos).
Desafios
Diante do cenário, justificativa e objetivos propostos, estava claro que uma campanha na linha em
que a instituição vinha se comunicando não surtiria os resultados almejados – ao contrário, poderia
contribuir para que os indicadores negativos seguissem caindo. Era preciso reposicionar a marca. E se
queríamos traduzir em uma campanha uma escola
inovadora, aberta ao mundo, estava posto o desafio
de, do ponto de vista do discurso, acompanhar as
tendências do marketing 3.0 e das instituições que
passam a não se autopromover, mas sim a assumir
causas. Também era preciso repensar o lugar da comunicação digital e de ações de relacionamento.
Do ponto de vista da linguagem textual, era oportuno (com base na pesquisa realizada): demonstrar
que a educação vai além do conteúdo trabalhado
em sala de aula; destacar que educação reflete no
comportamento; reforçar que a educação poder ser
aplicada no cotidiano; e resgatar atitudes simples
que demonstram boa educação.

colégio farroupilha
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Públicos: a razão de ser da instituição
Para pensar o novo posicionamento, partimos da
premissa de que precisávamos compreender as causas
comportamentais das famílias e estudantes, públicos
principais da campanha. Entendemos que as causas
comportamentais são as bandeiras levantadas pelos
segmentos de interesse da marca. São motivações
que geram o movimento e agrupamento das pessoas
para algo maior. Afinal, esses relevantes anseios são
fundamentais para pensarmos de maneira eficaz os
atributos a serem trabalhados e as estratégias.
A Figura 1 resume essas causas comportamentais,
a partir da pesquisa realizada em 2012. Ao lado, o
detalhamento de cada uma das dimensões, tratando das expectativas das famílias e estudantes:

Eu quero o que há de melhor: todos têm acesso
a tecnologias, conteúdos, marcas e tendências do
mundo todo. O nível de exigência é acima da média.
A pesquisa realizada em 2011 concluiu que é preciso
superação constante.

Eu quero tradição: a valorização de marcas e
empresas que tenham uma história sólida é uma das
características dos nossos públicos. Mais do que
anos na vida dos estudantes, as famílias esperam
que o colégio deixe um legado para sempre.

Eu quero algo a mais: as famílias e estudantes
gostam de ser surpreendidos. Um posicionamento
exclusivo chama atenção positivamente.

figura 1

causas comportamentais, a partir da
pesquisa realizada em 2012

Eu quero tradição.

Eu quero
algo
Eu quero
a mais.
educação
para todos
os momentos.
Eu quero
Eu quero
um futuro
estar
de sucesso.
à frente.

Eu quero
disciplina.

Eu quero
o que há
de melhor.

Fonte: Winehouse Culture – causas comportamentais dos públicos
do Colégio Farroupilha

Eu quero um futuro de sucesso: o sucesso faz
parte da história dessas famílias e precisa ocorrer na
escola também. Para que o público esteja satisfeito, o Colégio Farroupilha precisa estar e se mostrar
preparado para acompanhar as novidades do mercado (inclusive em termos de comunicação).
Eu quero disciplina: ordem e senso de responsabilidade coletiva são valorizados.

Eu quero estar à frente: nosso nicho de mercado
busca a liderança. O senso de guiar os outros faz
parte do seu instinto.
Eu quero educação para todos os momentos: a
conclusão geral é de que nossos públicos questionam muito o papel da educação. Concluem que a
educação tem que impactar em todos os momentos da vida dos estudantes. Afinal, buscam agregar-se enquanto cidadãos, para a vida toda, independente de estar, ou não, na escola.
Uma premissa para o sucesso da campanha é que
ela deveria gerar sentimento de pertença em quem
trabalha na instituição. Afinal, são eles que, dia a
dia, comunicam nosso posicionamento, reforçam
nossos valores e validam, ou não, o discurso levado para as ruas. Envolvê-los é fundamental. A campanha precisa ocorrer de dentro para fora para que
tenha legitimidade.
Formas de envolvimento
e relacionamento
Olhando para os públicos e toda a construção, o
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Ações on-line.

Ações de
relacionamento.

Ações de publicidade e
mudanças de atitude
(dentro e fora do colégio).

Fonte: Gerência de Marketing – Normas e Procedimentos Internos
do Colégio Farroupilha

reposicionamento da marca

RENOVAÇÃO

NA
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IP

Os porquês
Ações on-line: acreditamos que as famílias que
constituem nossos públicos (classe A, prioritaria-

figura 3

SC
DI

contexto e cenários, optamos pelo envolvimento e
relacionamento com os públicos estarem centrados
em três grandes eixos, que posteriormente foram
desdobrados nas estratégias (ver Figura 2).
Como guarda-chuva nas formas de relacionamento, interação e envolvimento está o pensamento multicanal. Consiste em trabalhar em diversas
frentes, que gerem diferentes estímulos e contribuam para a convergência de uma mensagem. Principalmente se pensarmos no contexto da comunicação de instituições de ensino, nosso desejo era
materializar essa concepção a partir de iniciativas
diferenciadas e inovadoras, para que, de fato, houvesse impacto positivo sobre a percepção do Colégio Farroupilha.

Ações de relacionamento: traduzem-se na geração de experiência com nosso target, reforçando os
atributos da marca Colégio Farroupilha. Compreendemos que ações inesperadas sejam adequadas ao
nosso público, na medida em que um processo de
renovação (de posicionamento, nesse caso) precisa
considerar a disciplina, a tradição, mas também a
inovação. A proposta foi criar um movimento legítimo, promovendo um engajamento de dentro para
fora do Colégio.

OV
AÇ
ÃO

envolvimento e relacionamento
com os públicos centrados em
três grandes eixos

mente) têm na internet o principal meio de comunicação e informação. A pesquisa Tic Domicílios e
Usuários 2012 indica que 93% das pessoas de classe A acessam a internet diariamente e 96% usam a
internet para busca de informações e serviços on-line. Esses dados corroboram essa decisão. Além
disso, do ponto de vista de investimento e retorno,
acreditamos no potencial desse espaço, principalmente em função da possibilidade de disseminação.
Na pesquisa realizada em 2012 com os nossos públicos, ficou claro que publicidade não é fator determinante para a formação de opinião sobre a imagem de uma escola, de modo que o boca a boca, a
indicação, tem impacto e efetividade maiores.

IN

figura 2

TRADIÇÃO
Fonte: Reali Hub for Inovation – pesquisa de mercado aplicada em
2012 com os atributos do posicionamento da marca do Colégio
Farroupilha no mercado

colégio farroupilha

Educação
15

Ações de publicidade e mudanças de atitude:
além de ações de reforço do posicionamento junto aos públicos, concluímos que, em parceria com
outas iniciativas já desenvolvidas pela escola, precisávamos gerar mudança. Afinal, o posicionamento
não pode se resumir a peças de comunicação. Precisa ser compreendido no cotidiano do Colégio e da
sociedade, para que o conjunto de ações ratifique
a causa que vai para as ruas. É com o reforço em
diversos pontos de contato que conseguimos tangibilizar a proposta de reposicionamento da marca.
Essas três dimensões, como mostra a Figura 3,
foram basilares para a definição das estratégias e
práticas adotadas.
Estratégias | o surgimento
do Movimento #daescolapravida
A causa da marca do Colégio Farroupilha, a nossa missão, é formar cidadãos competentes, o que
evidencia que promover a educação vai além do
ensino de sala de aula, fazendo diferença nos pequenos atos da vida, o que está diretamente ligado
à causa dos nossos públicos. A partir disso, chegamos ao conceito: #daescolapravida. Por meio dessa
campanha, que preferimos chamar de Movimento,
buscamos demostrar a importância que a educação
tem em diferentes momentos da vida das pessoas,
ressaltando a conexão entre a educação e sua aplicação na vida cotidiana. Afinal, quantas vezes nos
deparamos com situações de falta de educação no
nosso dia a dia? Buscamos estimular a adoção de
atividades educativas importantes para o convívio
em sociedade por meio de diversas ações, algumas delas sugeridas e executadas pelos próprios
estudantes, mostrando que via educação é possível
resgatar valores, por vezes esquecidos, como cidadania, respeito ao próximo e ao meio ambiente,
dentre outros. O Colégio Farroupilha levanta a bandeira de que acredita em educação, em seu sentido
mais contemplador que possa existir, e que está na
missão institucional de formar cidadãos competentes. As peças publicitárias criadas, que representavam menos de 30% do investimento total da campanha, apresentavam frases de engajamento social

voltadas à causas coletivas como: Eu separo o lixo
| Eu curto um livro | Eu fecho a torneira | Eu cuido
dos parques | Eu atravesso na faixa | Eu vou de bike.
Dentre as ações on-line, que representaram 50% da
verba, estava um videomanifesto com potencial de
disseminação ampla, tanto local quanto nacional, e
um trabalho nas redes sociais buscando compartilhamento das ações e, por consequência, da marca. As ações de relacionamento envolveram uma
parceria com o coletivo urbano Shoot the Shit para
desenvolvimento de trabalho de engajamento com
os estudantes, além de intervenções em parques da
cidade e Shopping Iguatemi, ação em escolinhas de
Educação Infantil e a criação do evento Farroupilha Day – um dia especial para receber pais e filhos,
aberto à comunidade.
Intervenções na escola
Era preciso que a escola vivesse o Movimento
#daescolapravida e o respirasse no cotidiano escolar. Em função disso, foram produzidos painéis e
placas para ambientar os espaços e reforçar as mensagens. O vídeo da campanha foi visto em primeira mão pelos estudantes e colaboradores durante
um recreio especial, com ambientação do saguão e
bate-papo com a Direção. Nesse mesmo dia, alunos
e colaboradores receberam adesivos com as mensagens da campanha. Uma ação fundamental para o
envolvimento das famílias foi a edição da tradicional
Revista Farroupilha focada no movimento #daescolapravida e em discussões que circundaram o conceito. Com o título Nós Acreditamos em Educação,
foram produzidos 1.500 exemplares. A partir dessa
edição, a tiragem foi reduzida em 62,5%, privilegiando e potencializando a versão digital, publicada no
Issuu. O papel foi substituído pelo Reciclato, com
certificação do processo. A revista existe há 29 anos
(desde 1984) e foi premiada, pelo Sinepe, em 2012,
na Categoria Publicação Impressa (1º lugar), a partir
de seu novo projeto gráfico.
Movimento #daescolapravida |
posicionamento na prática
Atitudes práticas foram implementadas para que
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o colégio indicasse, no dia a dia, caminhos para a
aplicabilidade da educação em pequenos gestos.
Acreditamos que o discurso não se sustenta em
ações de mídia e de promoção de marca. Precisa
estar ancorado no que, de fato, o colégio realiza,
para que tenha consistência e coerência. A extinção
dos copos plásticos junto aos bebedouros representou redução de 90% do lixo diário produzido na
escola. Em substituição, todos os alunos receberam
garrafinhas. Uma campanha de transformação de
sacolas plásticas foi iniciada em parceria com o Rotary Club. Uma horta orgânica foi instalada ao lado
do campo de futebol, para que os estudantes dos
Anos Iniciais possam cultivar alimentos. Uma Feira
Verde foi criada com diversos convidados externos,
para conscientização das famílias e estudantes sobre diversos aspectos que envolvem a corresponsabilidade com um mundo sustentável. Um circuito
interno de TV com oito pontos para comunicação
interna foi criado com o objetivo de reduzir a produção de banners e cartazes. Também foram elaborados adesivos para conscientizar sobre bons hábitos de consumo e instalação de bicicletário e de
espaço para guardar skate, incentivando meios de
transporte sustentáveis.
Videomanifesto da marca
O lançamento do videomanifesto, que levou o
posicionamento do colégio para a rua, contou com
uma série de imagens captadas pelos próprios alunos – http://www.youtube.com/watch?v=5VSoV-O4O7c. Nosso propósito era que esse vídeo permitisse que os jovens pudessem expressar seu
entendimento sobre a causa que estávamos defendendo, trazendo o seu dia a dia para as telas. Eles
receberam câmeras digitais e tiveram entre cinco
e sete dias para realizarem as gravações. Muitos,
também, participaram como atores. Afinal, era indispensável que o resultado fosse coerente com o
cotidiano. Logo, nada melhor que os estudantes serem os protagonistas.
“Foi muito legal participar das filmagens e da edição do vídeo, pois vivenciamos na prática o exercício de uma profissão. Agora estou decidido a ser

design gráfico. Ajudei na elaboração do vídeo com
olhares diferentes de aluno e de produtor.”
Raphael Zimmermann, aluno da 3ª série do Ensino Médio.
No vídeo, demonstramos que a boa educação
forma pessoas inteligentes, bacanas, transformadoras, criativas, interessantes, inovadoras e líderes.
Separar o lixo, ser menos estressado no trânsito
e utilizar a bicicleta são algumas das mensagens
repassadas nos dois minutos de duração do filme.
Convidamos as pessoas a compartilhar a educação
em todos os momentos, pela adoção de gestos
simples.
Na Internet, selecionamos fanpages e blogs que,
do ponto de vista conceitual, conversassem com
nosso manifesto. Pesquisamos e listamos mais de
30 páginas que assumissem como causa algo relacionado às quatro dimensões adiante, buscando
que conhecessem o Movimento e que, como consequência, houvesse a possibilidade da disseminação do vídeo.
Exemplos de fanpages: Razões para acreditar;
Gentileza gera gentileza; A Educação é a Arma para
Mudar o Mundo; Todos pela Educação; Porvir; Portal Aprendiz; Gentileza Grátis; Porto Alegre, Quem
Diria; Blue Bus; Nós.vc; e Global Shapers POA, entre
outras.
Intervenções na cidade
O Movimento #daescolapravida também esteve
presente nos principais parques de Porto Alegre e
em praças de alimentação do Shopping Iguatemi.
Essa foi uma das estratégias adotadas, buscando levar nosso posicionamento a espaços que surpreendam e, em função do estranhamento, atinja nossos
públicos, que costumam circular nos espaços escolhidos. Optamos, portanto, em investir em possibilidades alternativas, em detrimento dos espaços convencionais de publicidade. Nos principais parques,
instalamos placas com as mensagens inspirativas,
pensadas e discutidas pelos alunos. E, nesses espaços, planejamos a colocação de modo a contemplar toda a área do parque.
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Estudantes engajados
Keep Calm
A extinção dos
Acreditamos que o Movimento #daescoand Lixo no Lixo
copos
plásticos
lapravida se torna legítimo na medida em
Nessa ação, que foi a
junto
aos
que os estudantes vivenciam a nossa causa.
mais votada, os alunos saEm função disso, realizamos uma parceria
íram às ruas e alertaram
bebedouros
inédita dentre as escolas de Porto Alegre,
para a existência de lixeirepresentou
convidando o coletivo urbano Shoot the Shit
ras nas proximidades. Asredução
de
90%
para integrar o movimento #daescolapravisim, buscaram incentivar
da. Em diversas ações, o grupo promoveu
as pessoas a darem mais
do lixo diário
ideias para uma cidade mais inteligente. O
alguns passos e não jogaproduzido
na
objetivo era que os alunos do Ensino Médio
rem lixo no chão, sujando
escola
dedicassem parte do seu tempo a pensar e a
a cidade. Com stancils, frasugerir soluções para os problemas de Porses como “Calma, lixeira a
to Alegre. A participação ocorreu em qua15 metros” e “Calma, lixeira
tro etapas: Palestra – quando todos os estudantes
a 30 metros” foram replicadas pela cidade. Os aluassistiram a uma palestra, que tinha como objetinos mediam a distância das lixeiras, e aplicavam os
vo sensibilizá-los a se integrarem ao movimento
stancils. Essa iniciativa segue registrada nos arredo#daescolapravida. Os publicitários Luciano Braga
res do bairro Três Figueiras e nas proximidades do
e Gabriel Gomes apresentaram a proposta aos aluShopping Iguatemi.
nos, bem como as diversas intervenções que já realizaram em Porto Alegre, buscando a reflexão soSuba aqui
bre aspectos deficitários; Workshop – nessa etapa
Minirrampas chamaram atenção para a falta de
participaram apenas os estudantes que aderiram
cuidado na mobilidade de cadeirantes e ciclistas,
ao movimento. Foi realizado em uma tarde e não
com a frase: “Aqui seria um bom lugar para uma
tinha nenhuma relação com presença ou nota.
rampa de verdade.” Esse problema foi identificado
A atividade propôs que os jovens discutissem os
pelos alunos como grave, visto que existem pouproblemas de Porto Alegre e criassem ações inocas calçadas com acesso para cadeira de rodas. A
vadoras, inteligentes e interessantes para o desenmobilização da necessidade de instalação de ramvolvimento da nossa capital. Essas ideias deveriam
pas de acessibilidade gerou buzz nas redes sociais,
ser viáveis para serem implementadas com o eno que foi reforçado com a produção de um vídeo
gajamento da comunidade escolar e baixos recurdesta e da primeira ação, buscando disseminar a
sos financeiros; Votação – as ações eleitas foram
iniciativa e levar a reflexão ao maior número de
publicadas no site, e toda a comunidade pôde vopessoas possível.
tar na sua preferida, durante 18 dias. Em função de
o engajamento ter sido acima do esperado, com
Bonde do Sorriso
mais de 5.000 votos, a Direção do Colégio resolConsistiu na valorização de gestos de gentileza:
veu investir na realização das três ações. Além disos estudantes ficaram posicionados em uma lotação
so, as ideias não demandavam muitos investimende Porto Alegre, aguardando que algum passageiro
tos, o que também corroborou essa decisão. O
entrasse. Assim que uma pessoa acessava a lotação,
resultado foi comunicado em um recreio especial,
um estudante dizia “boa-tarde”. Caso a pessoa respara todos os estudantes. Os jovens também espondesse à saudação, uma minifesta era realizada,
creveram mensagens para a cidade, e as enviaram,
com pompons, placas e apitos. Além disso, recebia
em balões; Mão na massa – a última etapa foi a
um flyer que explicava a ação e era convidada a parimplementação das três ações.
ticipar do Bonde do Sorriso, valorizando o “boa-tar-
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de” dos passageiros seguintes. Afinal, gentileza gera
gentileza. A ação foi realizada no dia em que Porto
Alegre fez 241 anos, como um presente para a nossa
cidade. Assista ao vídeo da ação.
Foi produzido um vídeo com a síntese das ações
pensadas e implementadas pelos alunos, com o objetivo de disseminação daquilo que de mais prático
compunha o movimento #daescolapravida: as intervenções na cidade, chamando atenção – a partir
de soluções criativas – para problemas identificados
como prioritários pelos próprios estudantes. O vídeo possui 3’51’’ e, para sua construção, optamos
por explicar a dinâmica da iniciativa, desde a origem
até o resultado final, abrangendo todas as etapas.
Evidenciamos, do ponto de vista da produção de
sentido, o pioneirismo do Colégio Farroupilha, enquanto espaço para pensar soluções práticas para
a cidade.
Para a postagem de todos os vídeos do Movimento, criamos um canal específico no YouTube
chamado #daescolapravida. Entendemos que o fato
de ser uma instituição (com resquícios de imagem
que remetem à seriedade e ao tradicional) poderia
impactar na disseminação das iniciativas, na medida
em que ficasse claro, à primeira vista, que se tratava
de uma “campanha” do Colégio Farroupilha. Nosso objetivo, portanto, era garantir que a mensagem
circulasse sem essa barreira e que a associação à
marca fosse decorrente.
Engajamento e diferenciação
nas redes sociais
Os conteúdos publicados nos perfis do Colégio
Farroupilha, dentro do movimento #daescolapravida, passaram pelos seguintes filtros: relevância, legitimidade, diferenciação, interatividade, visualmente
atraente e inspirador, objetivo e colaborativo. Atendendo a esses critérios, acreditamos que o conteúdo
tinha potencial de disseminar a mensagem e gerar
diferenciação nesses espaços. Criamos cards com
frases inspirativas, que foram postadas sistematicamente em nossas redes, com o objetivo de gerar
engajamento. Foram publicadas, no total, 12 imagens que reforçavam o posicionamento do Colé-

gio Farroupilha. Também foram produzidos cards a
partir de imagens captadas durante a ação realizada
com os estudantes, em que escreveram mensagens
para a cidade. Foram elaborados dez infográficos
com participação dos professores do colégio, com
informações relevantes apresentadas em um formato de rápida absorção, estimulando a leitura e o
compartilhamento. Optamos por temas que são ensinados no colégio, que têm clara aplicação na vida
prática, como o consumo de refrigerante, os tipos
de iluminação mais econômicas, ou até mesmo os
meios de transporte mais eficazes.
A partir do movimento #daescolapravida, o Colégio Farroupilha ingressou nessa rede social, com
o objetivo de promover a educação em todos os
momentos da vida, seguindo a perspectiva de ascensão do Instagram. Fomos a primeira instituição
de educação do estado a aderir a esse canal, com
um perfil institucional. Desde o começo do projeto,
foi criado um grupo no Facebook, no qual a equipe
envolvida pôde dialogar constantemente com estudantes sobre os caminhos do Movimento, como
forma de acompanhamento da recepção que a iniciativa estava causando. Lá, foram definidos alguns
direcionamentos das ações e tomadas decisões coletivamente.
Tendo em vista que as redes sociais se constituíram em espaço de diálogo e de manifestação de
percepções, intensificamos nesse período o acompanhamento de posts relacionados ao movimento
e também o comportamento de nossos públicos
nos nossos perfis institucionais. Nos relatórios mensais gerados a partir do Sistema de Informação de
Marketing, demos atenção especial aos indicadores
diretamente correlacionados à imagem e ao posicionamento da marca, para avaliar o impacto da
campanha.
Resultados
Iniciamos por um objetivo decorrente, mas que,
no nosso entendimento, ilustra um cenário de ascensão e que possui relação com todo o Movimento apresentado neste case.
Em número de alunos, crescemos 3,7%, no com-
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Gráfico 2
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Fonte: Sistema de Informação de Marketing (SIM) – Núcleo de
Marketing Analítico do Colégio Farroupilha

parativo 2012, até março de 2013. Nosso objetivo era
de 2%, o que somaria 2.200 estudantes. Nos moldes
de atuação atual do Colégio Farroupilha, é o pico
em relação ao número de alunos. Além disso, revertemos o decréscimo que tinha ocorrido entre 2011 e
2012 (queda de 3,3%). Além disso, conseguimos envolver 484 jovens alunos que participaram da palestra de sensibilização para o Movimento. Desses, 131
participaram do workshop para pensar em soluções
criativas para os problemas da cidade. Pela primeira
vez, o Farroupilha foi convidado a participar do TEDX
Unisinos – que tinha como tema a inovação na educação. Fomos convidados a participar desse evento
em decorrência do trabalho desenvolvido.
O movimento #daescolapravida foi o guarda-chuva do que foi apresentado, ratificando o posicionamento do Colégio. O TEDX é um espaço de
relato de práticas inovadoras que merecem ser disseminadas. A apresentação – http://www.youtube.
com/watch?v=Bk_EPtMyfyA&feature=youtu.be –
foi amplamente divulgada na Internet. Saindo do Rio
Grande do Sul, participamos de um workshop para
Rede Hoteleira de Santa Catarina sobre marketing
3.0, a convite dos profissionais da empresa Cachaça
Comunicações. Apresentamos o case #daescolapravida e o impacto de um trabalho desenvolvido
de modo colaborativo e ancorado no engajamento
das pessoas.

Os três principais posts na fanpage do colégio no
Facebook apresentaram o video-manifesto aos curtidores da nossa página. Esses posts foram visualizados pelo total de 393.472 perfis. Nesses três posts
também acumulamos 1.268 interações, 727 likes e
480 compartilhamentos. No Youtube, o videomanifesto foi visto por mais de 16.000 pessoas (visitantes
únicos). Nossa meta era de 12.000 views. Estima-se que foram 24.660 minutos assistidos do vídeo, o
que não contabiliza a veiculação no Fantástico e no
Jornal do Almoço.
Para se ter ideia do impacto dessas iniciativas,
que têm por base o relacionamento, de 31 páginas contatadas em uma das ações dos alunos, dez
publicaram (efetividade de 32,3%). Dentre páginas
locais e nacionais que disseminaram esse vídeo:
Blue Bus, A Educação é a Arma para Mudar o Mundo, Vivência Pedagógica, Gentileza Grátis, Inspire, Porto Alegre, Porto Alegre, Quem Diria, Porto
Alegre é D+, Global Shapers POA e Defesa Pública
da Alegria.
Em função da coerência do discurso e dos significativos resultados alcançados, em março de 2013
o Movimento #daescolapravida foi elevado ao nível
de projeto pedagógico. As iniciativas que possibilitam e motivam os estudantes a pensarem nos problemas de Porto Alegre e em soluções criativas se
tornou uma prática do colégio. Mais do que nunca,
está na essência que nós acreditamos em educação, que vai muito além do que se aprende em sala
de aula.
Premiação Estadual
Em dezembro, o Sindicato do Ensino Privado do
Rio Grande do Sul (Sinepe/RS) divulgou os vencedores do 11º Prêmio Destaque em Comunicação,
8º Prêmio de Responsabilidade Social e 4º Prêmio
Inovação em Educação. O Colégio Farroupilha conquistou o primeiro lugar nas três categorias em que
foi finalista: Comunicação Institucional e Gestão
de Comunicação e Relacionamento, no 11º Prêmio
Destaque em Comunicação, e na categoria Desenvolvimento Cultural, no 8º Prêmio de Responsabilidade Social. A instituição concorreu com universi-
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dades, colégios e mantenedoras e obteve o maior
número de premiações ouro na noite.
Projeção Nacional
Foram mais de 50 matérias publicadas em jornais
locais com as ações do Movimento #daescolapravida. Além da projeção local, a Globo News apresentou o case do projeto na estreia do programa Cidades e Soluções, projetando a imagem da instituição
para todo o Brasil.

Aprendizados
O engajamento dos colaboradores, professores e
alunos na construção do conteúdo foi fator determinante para o sucesso das ações. Acreditamos que
o conceito #daescolapravida conseguiu transmitir a
mensagem adequada às causas comportamentais dos
públicos, atingindo legitimidade, e que, mais do que
um projeto de comunicação, essa iniciativa iniciou um
movimento repleto de verdades da marca que pede
continuidade com diversos desdobramentos.

Marícia Ferri é diretora Pedagógica do Colégio Farroupilha
Milton Fattore é diretor de Administração e Finanças do Colégio Farroupilha
Tiago Schmitz é gerente de Marketing do Colégio Farroupilha
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Braskem
Sérgio Hortélio
Eduardo Pedroza

Uma contribuição para
a química sustentável
Este case detalha aquele que é considerado o maior projeto de reaproveitamento de água na
indústria da Bahia, o Água Viva, desenvolvido no Polo Industrial de Camaçari pela Braskem
com o objetivo de possibilitar a reutilização de efluentes e águas pluviais. O projeto irá gerar
uma economia mínima de 4 bilhões de litros/ano.

A Braskem é a maior produtora de resinas termoplásticas das Américas. Com 36 plantas industriais
distribuídas pelo Brasil, Estados Unidos e Alemanha, a
empresa produz anualmente mais de 16 milhões de
toneladas de resinas termoplásticas e outros produtos petroquímicos. Maior produtora de biopolímeros
do mundo, a Braskem tem capacidade para fabricar
anualmente 200 mil toneladas de polietileno derivado de etanol de cana-de-açúcar.
O projeto – principal motivação
O Projeto Água Viva está dentro da estratégia da
Braskem de contribuir para a transformação e evolução da indústria química, assumindo a liderança
global da química sustentável. Associado ao atual cenário dos recursos hídricos na Bahia, principalmente
na Região Metropolitana de Salvador, onde a indústria divide esse recurso com a adução crescente para
abastecimento da população.
Outro fator motivador é o cenário da crise de água
de poço no Polo Industrial de Camaçari (PIC), além
da expansão crescente do Polo com novos entrantes
requerentes de novas demandas de água.
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Em parceria com a CETREL – que começou
a operar em 1978 no Polo de Camaçari, oferecendo soluções nas áreas de tratamento de
efluentes e resíduos, aproveitamento energético, inovação em materiais e monitoramento
ambiental – a Braskem investiu num projeto
para garantir o aumento da eficiência hídrica
numa região de estresse hídrico realizando o
reciclo de água industrial e contribuindo para a
redução do consumo e extração de água subterrânea e superficial na região do PIC.

Maior produtora
de biopolímeros do
mundo, a Braskem
tem capacidade
para fabricar
anualmente 200
mil toneladas
de polietileno
derivado de etanol
de cana-de-açúcar

Principais resultados/
benefícios gerados
Como principal benefício socioambiental
do projeto está a capacidade de produção de
água equivalente ao consumo de uma cidade de 150
mil habitantes, ou seja, o aumento da eficiência hídrica com reúso de água industrial e redução do consumo dos recursos hídricos in natura. Outro benefício
social foi a geração de novos empregos na região;
desde a fase de projeto até a operação foram mais de
mil empregos gerados.
A redução significativa dos indicadores ambientais
de consumo de água e geração de efluentes internos
também merece destaque, além dos benefícios econômicos com a redução de 35% no consumo de toda
a água clarificada, gerando uma economia de R$ 2,4
milhões ao ano.
A metodologia
Para que o empreendimento fosse técnica e economicamente viável, adotou-se a metodologia pinch, que consiste na economia de custos e otimização
dos recursos necessários, passando, também, por
aproveitar estruturas existentes (bacia do complexo
básico, antiga área de treinamentos), terceirizando a
execução do projeto, realização de estudos prévios e
ensaio piloto (teve duração de seis meses).
Além disso, houve a aplicação da metodologia de
implantação de empreendimentos (PMI). Ela permite a organização das ações necessárias desde a
idealização do projeto até o início da operação da
unidade.

Recomendações
para a reprodução
da prática
adotada
O projeto é aplicável ao
tratamento de efluentes
de indústrias químicas e
petroquímicas com características semelhantes
e possivelmente adaptável para contaminantes
específicos. A etapa determinante para o seu sucesso foi a realização dos
estudos iniciais e o teste
piloto, que possibilitou
conforto técnico e segurança para implantação.
O Projeto Água Viva e a Unidade Reciclo possuem
disponibilidade para fornecer cerca de 800 m³/h às
indústrias dessa região. Prevê, ainda, em etapas futuras, o fornecimento de parte dessa vazão para as
unidades vizinhas.
Temática Abordada:
Recursos Hídricos e Efluentes
Descrição

A região em que a unidade da Braskem na Bahia
está inserida começa a apresentar indícios fortíssimos
do processo de estresse hídrico. A visão estratégica da
empresa, no pilar eficiência hídrica, objetiva 100% de
reúso ou reciclo das águas industriais em regiões de
estresse hídrico, conforme alinhamento entre business e os princípios do desenvolvimento sustentável,
evidenciando o compromisso da companhia em fazer
parte, ativamente, da solução de problemas sociais e
ambientais que afligem o mundo no século XXI.
Com o principal objetivo de aumentar a eficiência
hídrica local por meio do reciclo ou reúso de água
industrial, da redução do consumo e extração dos
recursos hídricos numa região já estressada, o programa de sustentabilidade ambiental da Braskem e
o novo plano de negócios da CETREL idealizaram e
implantaram, num investimento de R$ 22 milhões,
uma unidade industrial para tratamento e reciclo de
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efluentes orgânicos/inorgânicos e água de chuva no
Polo Industrial de Camaçari (PIC).
A unidade de reciclo tem capacidade de produção
equivalente ao consumo de uma cidade de 150 mil
habitantes, operando com uma vazão média de 4,38
bilhões de litros/ano e gerando a mesma quantidade
em economia de recursos hídricos.
O Projeto Água Viva possibilita o reúso equivalente a
10% de todo o consumo de água do PIC, cerca de 30%
de todo o consumo da empresa no Polo e redução significativa na captação de recursos hídricos da região.
Aproveitaram-se estruturas existentes, como a
Bacia do Complexo Básico, e implantaram-se alterações para ser economicamente viável no aproveitamento de efluentes industriais e água de chuva na
área do complexo industrial.
Como forma de otimizar recursos, adotou-se a
estratégia da metodologia pinch. Isso possibilitou
aliar apenas a qualidade mínima necessária para cada
consumidor provável mapeado. Foi utilizada ainda
a metodologia de implantação de empreendimento
(PMI) para gerir as ações necessárias, desde a ideia
até o início da operação da unidade.
A meta mais desafiadora era realizar o empreendimento considerando-o como negócio independente
(stand alone) com valor de tarifa capaz de remunerá-lo e ainda competir com a própria unidade de tratamento de água já instalada.

Cássio Silva
Cargo: Gerente de Projetos
Especialização: PMI
Massimiliano Santa Vicca
Cargo: Consultor de Águas
Joilton Silva
Cargo: Consultor de Águas
Cristina Pinto
Cargo: Engenheira de SSMA
Especialização: MBA Gestão da Qualidade, Saúde e
Meio Ambiente
Luis Javier Pac Ferraz
Cargo: Coordenador de Empreendimentos
Julio Moreno
Cargo: Engenheiro de Processo
Vladimir Falcon
Cargo: Engenheiro de Processo
Levi Mariano Junior
Cargo: Engenheiro de Manutenção
Marcelo Amaral
Cargo: Engenheiro Eletricista

Responsáveis

Os trabalhos foram desenvolvidos com equipe
própria e externa.

Adilson Vaz
Cargo: Técnico de Operações

Sérgio Hortélio
Cargo: Engenheiro Químico, Empresário do Projeto
Especialização: Tecnologias Limpas – TECLIM

Antonio Celestino
Cargo: Técnico de Operações

Eduardo Pedroza
Cargo: Coordenador do Projeto Inovações –
CETREL S/A
Especialização: Doutorado em Engenharia Industrial
Adriano Perrone
Cargo: Coordenador de Produção

Aline Garrido
Cargo: Analista de Relações Institucionais
Victor Flores Mata Pires
Cargo: Coordenador de Suprimentos
Luis Henrique Bonfim
Cargo: Analista Contábil
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Duração

O Projeto Água Viva
possibilita o reúso
equivalente a 10% de
todo o consumo de
água do PIC, cerca
de 30% de todo o
consumo da empresa
no Polo e redução
significativa na
captação de recursos
hídricos da região

Por se tratar de um projeto de inovação, apresentou uma duração de aproximadamente cinco anos, desde a ideia até o início da operação.
Teve como partida estudos realizados por grupo
multidisciplinar com representantes da Indústria
(a Braskem), UFBA, UNICAMP, INEMA (órgão ambiental da Bahia) e a CETREL, empresa especializada no tratamento de efluentes e águas.
No ano de 2008 foi realizado o levantamento das fontes geradoras de efluentes, estabelecidas as diretrizes do projeto, dado início ao
estudo de tratabilidade dos efluentes, realizado
um workshop de reciclo e elaborado o Projeto
Conceitual.
Em 2009, o projeto avançou em parceria
com uma empresa de tratamento de efluentes/águas e, também, teve seu Projeto Conceitual
revisado. Ele sofreu reti-ratificação das suas bases e
premissas, além de reavaliação econômica e integração de outras unidades. Nesse mesmo ano, também,
foi realizado levantamento do potencial de disponibilidade da Bacia do Complexo Básico (BCB) e, ainda,
realizada a construção e operação da Planta Piloto,
permitindo simulações, com o apoio da NALCO (empresa parceira na especificação da água de reúso),
para os ciclos de concentração dos equipamentos
que recebem água de reciclo atualmente.
Em 2010 foi elaborado o Business Case (Primeira
Etapa, Bacia do Complexo Básico), realizadas avaliações contínuas do efluente na Planta Piloto durante seis meses, definida a especificação da água de
make-up dos equipamentos e realizado HAZOP (metodologia de análise de risco) do sistema efetuado
em parceria com a DNV.
Em 2011, foram realizadas algumas mudanças no
escopo do projeto e na tecnologia de tratamento;
consulta jurídica a respeito da utilização de água de
chuva e efluentes do Complexo Básico; e dada entrada no processo de licenciamento ambiental. O
projeto foi apresentado à comunidade local por meio
de seus representantes em reuniões no Comitê de
Fomento Polo Industrial de Camaçari (COFIC).
Em 2012 foram realizadas as etapas de construção e

montagem com a inauguração do Projeto.
Atualmente, o projeto encontra-se em plena operação enviando
água de reciclo para os
equipamentos da empresa (que tem capacidade de 12,264 bilhões
de litros/ano).
Participação

Na Braskem, o projeto contou com a participação dos setores:
Saúde, Segurança e
Meio Ambiente (SSMA),
Diretoria de Empreendimentos (DE), Engenharia de
Processo, Produção, Manutenção, Operação, Suprimentos e Jurídico. Englobou, no total, um corpo
técnico de mais de 100 pessoas.
Externamente, contou com a participação da
UFBA, UNICAMP, INEMA e da CETREL; de empresas
de engenharia (JPNOR Engenharia de Serviços), de
projetos de consultoria de engenharia e gestão (Pampulha Engenharia), empresas nas áreas de prevenção
e análise de risco (Previne e DNV); e de consultoria
de águas, por meio da NALCO (líder de tratamento de
água e melhoria de processos). A FINEP, por meio de
seu programa Inova Brasil (destinado a incentivar a
inovação nas empresas brasileiras), apoiou o Projeto
Água Viva com um financiamento de R$ 17,6 milhões.
Além da participação e envolvimento da comunidade e do COFIC, por meio de workshop, realizaram-se palestras em que foram apresentadas as atualizações de cada etapa do projeto até a sua efetiva
implantação. Todo o contingente externo envolveu
cerca de mil pessoas.
Continuidade

O projeto encontra-se em plena operação desde
dezembro de 2012. Como estratégia de aprendizado,
foi estabelecida curva de elevação gradual da vazão
de substituição entre a água clarificada tradicional e
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valente ao consumo de
Evolução do consumo de água de reciclo/reúso
uma cidade de 150 mil
habitantes, ou seja, o aunas torres de resfriamento da Braskem UNIB 1
mento da eficiência hí381
377
drica com reúso de água
industrial e redução do
286
consumo de recursos hí228
220
220
217
dricos in natura.
180
Outro benefício social
100
100
foi a geração de novos
empregos na região. Desde a fase de projeto até a
mar/13
abr/13
mai/13
jun/13
jul/13
ago/13
set/13
out/13
nov/13
dez/13
operação, foram mais de
mil empregos gerados.
3
a nova água de reciclo. Começou-se com 100 m /h
A redução significativa dos indicadores ambientais
em apenas um equipamento.
de consumo de água e geração de efluentes internos
Atualmente, a vazão está em 460 m³/h para os três
também merece destaque, além dos benefícios ecoequipamentos e já corresponde a cerca de 30% do
nômicos com a redução de 35% no consumo de toda
volume total consumido. O acompanhamento dos
a água clarificada, gerando uma economia de R$ 2,4
parâmetros vitais é em tempo real, feito por operamilhões ao ano. Aumento no indicador ambiental de
dor dedicado. É realizada reunião semanal entre as
água reciclada.
empresas envolvidas no projeto (cliente, operação e
Recomendações
consultor) para avaliação de desempenho, incluindo o
O projeto é aplicável ao tratamento de efluentes
comportamento nos principais trocadores críticos de
de indústrias químicas e petroquímicas com caraccalor. É emitido relatório mensal com a performance
terísticas semelhantes e possivelmente adaptável a
do sistema, tanto da unidade de tratamento da água
contaminantes específicos.
de reciclo quanto a dos equipamentos que a utilizam.
A etapa determinante para o sucesso do projePretende-se até o fim de janeiro/2014 estar na
to foram os estudos realizados e o teste piloto, que
carga nominal de 500 m3/h. No período chuvoso de
possibilitou conforto e garantias para implantação do
2014 será elevada a vazão para 800 m3/h. Também
projeto, além da metodologia pinch, que possibilitou
neste ano deverão ser interligadas mais duas unidaa otimização dos recursos.
des industriais no header de distribuição da água de
O Projeto Água Viva e a Unidade Reciclo possuem
reciclo.
disponibilidade para fornecer cerca de 800 m³/h às
indústrias dessa região.
Resultados
Como principal benefício socioambiental do proO projeto já prevê, em etapas futuras, o fornecijeto está a capacidade de produção de água equimento de parte dessa vazão para as unidades vizinhas.
gráfico
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Anexo
A Braskem
A Braskem é líder das Américas em produção de resinas termoplásticas e maior fabricante de biopolímeros do planeta. Em parceria com clientes de inúmeros
setores, está presente em mais de 70 países, participando da vida de milhões de pessoas. A companhia
contribui fortemente para o desenvolvimento da
cadeia petroquímica no Brasil e tem uma estratégia
clara de crescimento e de internacionalização, alinhada a seu objetivo de ampliar o acesso a fontes
competitivas de matérias-primas.
A Braskem atua nas operações de petroquímicos
de primeira e segunda gerações. A primeira produz matérias-primas básicas, como intermediários
químicos, eteno e propeno, os dois últimos fundamentais para a segunda geração, que envolve
a fabricação de resinas termoplásticas (polietileno, polipropileno e PVC), utilizadas pela indústria
transformadora para fabricar bens de consumo. O
portfólio da Braskem inclui ainda uma linha diferenciada de produtos de origem renovável, como
o eteno e o polietileno verdes, oriundos da cana-de-açúcar.
A área de Inovação & Tecnologia pesquisa continuamente novos produtos químicos de fontes
tradicionais ou renováveis, visando consolidar a liderança da companhia nesse segmento e estar em
linha com a sua Visão 2020, de ser a líder mundial da
química sustentável, inovando para melhor servir às
pessoas. O selo Braskem Maxio é um exemplo desse
comprometimento. Lançado em 2012, ele identifica
as resinas do portfólio Braskem que oferecem melhor desempenho em suas aplicações com importantes ganhos ambientais.
Por ser a segunda maior petroquímica do mundo
com produção baseada em nafta, a Braskem oferece, ainda, um diversificado portfólio de coprodutos,
como o butadieno, tolueno e paraxileno, com diversos usos na indústria química. Em 2012, a companhia inaugurou, no Rio Grande do Sul, mais uma
unidade de butadieno, assim como uma planta de
PVC em Alagoas.

Trajetória
Em uma década de vida, a Braskem fez importantes aquisições no Brasil e no mundo, como a da
Quattor e dos negócios de polipropileno da norte-americana Sunoco Chemicals, em 2010. No ano
seguinte, a aquisição dos ativos de polipropileno da
também norte-americana Dow Chemical consolidou a posição da Braskem como a maior produtora de polipropileno dos Estados Unidos e uma das
maiores do mundo.
Crescer de forma sustentável, com foco em excelência nas questões de saúde, segurança e meio
ambiente, é uma diretriz estratégica para a empresa.
Em 2012, a Braskem reduziu em 11% a geração de
efluentes, 6% em consumo de água e em 2% o consumo de energia. Os dados consolidados dos últimos
dez anos apontam que os avanços foram ainda mais
significativos, com a diminuição de 39% na geração
de efluentes e 11% no consumo de energia. Já o consumo médio anual de água foi positivo também diante da indústria química mundial: 4,6 m³ de água por
tonelada de produto produzido, contra 25,9 m³.
A Braskem conta com 29 plantas industriais no
Brasil, cinco nos Estados Unidos e duas na Alemanha, consolidando a presença da empresa na Europa, e conta ainda com escritórios na Argentina,
México, Chile, Venezuela, Colômbia, Holanda, Cingapura, Áustria e Peru. Atualmente, tem capacidade para produzir cerca de 7,5 milhões de toneladas
anuais de resinas termoplásticas (polietileno, polipropileno e PVC). Com os produtos petroquímicos
básicos, a produção anual é superior a 16 milhões
de toneladas.
Com foco na internacionalização, a Braskem possui projetos em andamento ou em estudo no México, Venezuela, Peru e Bolívia. Entre esses, destaca-se
a construção do complexo petroquímico do estado mexicano de Veracruz, por meio da joint venture
com a mexicana Idesa. Principal projeto greenfield da
Braskem fora do Brasil, o complexo receberá investimentos de US$ 4,5 bilhões e produzirá 1,05 milhão
de toneladas/ano de polietileno a partir de etano, cuja
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matéria-prima é o gás natural. Essas iniciativas estão
alinhadas com a estratégia de ampliar o acesso a fontes de matéria-prima em condições competitivas.
A higidez financeira permanece como um dos
focos da gestão da Braskem. No ano de 2012, a
companhia atingiu receita bruta de R$ 42,1 bilhões
e líquida de R$ 35,5 bilhões e seu EBITDA alcançou
R$ 4,0 bilhões. Avaliada como grau de investimento
pelas três principais agências internacionais de classificação de risco, a empresa tem obtido êxito em
financiar seu crescimento por meio de sua geração
operacional de caixa e do acesso a linhas de crédito
competitivas, com prazos longos e juros baixos.

Com ações negociadas na BM&FBOVESPA, na
Bolsa de Nova York e no Latibex, seção latino-americana da Bolsa de Madri, a Braskem pauta seu
relacionamento com o mercado de capitais pela
transparência e pelo tratamento equânime a todos
os seus acionistas. Na Bolsa de Nova York, a empresa integra o Dow Jones Sustainability Emerging
Markets Index, índice de sustentabilidade de países
emergentes, lançado em 2013. Na Bovespa, a companhia está listada no Nível 1 de Governança Corporativa e faz parte do Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE) desde a criação dessa carteira diferenciada de ações.

Este case foi certificado pelo Programa Benchmarking Brasil para integrar o Ranking das Melhores Práticas Socioambientais de 2013.

Sérgio Hortélio é coordenador de Meio Ambiente da Braskem
Eduardo Pedroza é coordenador do Programa de Inovação da CETREL.
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Plastivida
Miguel Bahiense

Um case de boa prática
Em benefício do meio ambiente
A preservação ambiental está na pauta mundial hoje, seja do poder público, seja da iniciativa
privada, assim como da população de modo geral. O cuidado com o meio ambiente é um
dos pilares do tripé que forma o conceito do desenvolvimento sustentável e que tem no
desenvolvimento social e econômico os outros dois pilares.
Modismos à parte, quem atua seriamente com
projetos sustentáveis sabe que somente com a
equalização dos benefícios sociais, econômicos e
ambientais é que se consegue efetivamente alcançar
resultados sustentáveis e práticos para as gerações
atuais e futuras.
Nos últimos anos, o perfil da população consumidora mudou muito no país e hoje já são mais de 40
milhões de brasileiros fora da linha de pobreza – pessoas que se tornaram economicamente ativas e que
atualmente buscam a inclusão social também por
meio do acesso ao bem material. Dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram
que, em dez anos, o acesso à educação também mudou e que a quantidade de crianças matriculadas em
escolas ou creches passou de 51,4% para 80,1%.
Soma-se a isso um movimento de democratização
da informação. É muito maior o número de pessoas
com acesso à internet, o que hoje abre portas para
que a população pesquise sobre produtos e serviços,
compare preços e decida o que consumir e o que
não consumir. Isso porque a informação, positiva ou
negativa, circula rapidamente pela rede, formando
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opinião. E, com o aumento do acesso à educação,
esse fenômeno tende a se consolidar a cada ano.
Esse novo perfil do consumidor na sociedade tem
despertado o interesse e a atenção de empresas, investidores, governos e estudiosos. Na indústria do
plástico não é diferente. O respeito ao consumidor e
ao meio ambiente é a bandeira do setor.
A atuação da Plastivida – Instituto Socioambiental
dos Plásticos em prol da sustentabilidade sempre contemplou a questão do bem-estar social e da preservação ambiental, a partir da qualidade e do uso adequado do plástico, produto fundamental à vida moderna.
O respeito ao consumidor e ao meio ambiente começa na disseminação de informações corretas, o que
é essencial para a sociedade exercer o seu poder de
escolha sobre o que e como consumir.
O Programa de Qualidade e Consumo Responsável de Sacolas Plásticas é um dos exemplos de ações
para promover as boas práticas de uso e descarte
corretos, a partir de um produto amplamente conhecido pela sociedade: a sacola plástica.
Desenvolvido pela Plastivida, pela Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Flexíveis (ABIEF) e
pelo Instituto Nacional do Plástico (INP), o programa se baseia na responsabilidade compartilhada, ou
seja, seu objetivo é de uma aliança voluntária, liderada pela indústria, envolvendo toda a cadeia de valor,
desde os fornecedores de matérias-primas e de sacolas plásticas, passando pelos supermercados, até a
população e o poder público.

tabela

redução no consumo de sacolas plásticas
Ano

Consumo*

Redução

2007

17,9

-

2008

16,4

8,4%

2009

15,0

16,2%

2010

14,0

21,8%

2011

12,9

27,9%

2012

12,1

32,4%

* bilhões de unidades
Fonte: ABIEF

Quando esses atores fazem a sua parte, a população tem como resultado sacolas plásticas de qualidade comprovada, pois são fabricadas em conformidade com a norma da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) 14.937/2010. Essas sacolas resistem
a até 6 kg de produtos e não precisam ser colocadas
uma dentro da outra, reduzindo-se assim o desperdício. Podem e devem ser utilizadas e reutilizadas;
essa orientação é dada ao consumidor pelos próprios
funcionários (gerentes, caixas e empacotadores) dos
supermercados participantes do Programa.
Ao fim da sua vida útil, as sacolinhas devem ser
descartadas corretamente pelo consumidor – ou
para a reciclagem ou para embalar seu lixo caseiro. É
nessa hora que o poder público participa do processo, por meio da disponibilização de serviço de coleta
seletiva de lixo. Hoje, menos de 500 municípios oferecem essa possibilidade ao cidadão, mas a Política
Nacional de Resíduos Sólidos obrigará todas as cidades brasileiras a criarem seus programas de coleta
seletiva, já a partir de 2014.
Com o programa, mais de 800 milhões de sacolas plásticas deixaram de ser desperdiçadas no varejo brasileiro em 2012. O levantamento mostra que o
programa permitiu uma redução acumulada de 5,8
bilhões de sacolas plásticas no Brasil, de 2007 a 2012,
com o benefício de oferecer ao consumidor sacolas
de qualidade.
Hoje, as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro,
Porto Alegre, Salvador, Goiânia, Recife, Blumenau e
Florianópolis, entre outras, e o Distrito Federal, contam com o Programa de Qualidade e Consumo Responsável de Sacolas Plásticas e têm mostrado grande
evolução na redução do desperdício e na promoção
da educação ambiental.
Economia, bem-estar e proteção ambiental são o
que os plásticos oferecem em suas diversas aplicações na área médica, na produção, armazenagem e
transporte de alimentos e água, na indústria automotiva, agricultura, construção e saneamento, entre tantas outras áreas importantes da economia. A Plastivida
atua para derrubar mitos e achismos infundados, dando à população acesso a estudos, dados científicos e
pesquisas que mostram a realidade técnico-científica
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dos produtos plásticos e sua importância no dia
aqui as principais realizaA Plastivida
a dia das pessoas, assim como para promover
ções da entidade que a
faz
parte
do
educação ambiental, consumo e descarte adetornaram referência nagrupo
mundial
quados, reutilização e reciclagem.
cional no conhecimento
Muitos desconhecem que os plásticos são
e na divulgação das quesde entidades
100% recicláveis e que a reciclagem hoje é
tões socioambientais em
congêneres
que
uma fonte de trabalho e renda no Brasil. E se o
sua área.
compartilham
os
país atualmente ocupa a oitava posição mundial entre os que mais reciclam plásticos (22%,
Compromisso com
mais recentes
sendo que a Suécia, que ocupa a primeira coo meio ambiente,
estudos
científicos
locação, recicla 35%), é porque muito se tem
o consumo
e
técnicos
e
avançado na questão da informação sobre a
responsável e
reciclagem, por exemplo.
o bem-estar
as tendências
Visão
Ao criarmos uma cultura de consumo
inovadoras
Ser plena e positivamenadequado, embasada em informações cienrelacionadas
te reconhecida pela societíficas e corretas, formamos uma sociedade
dade como legítima e conmais crítica e responsável por suas ações e
aos plásticos
fiável fonte de referência
deveres, que fará a sua parte no combate ao
para as questões socioamdesperdício e na preservação ambiental com
bientais dos plásticos.
coerência e discernimento, mas que também
estará apta para reivindicar produtos de qualidade e
Missão
serviços efetivos.
Representar os interesses de seus associados, com
foco na promoção socioambiental dos plásticos,
Plastivida – Uma entidade
adotando posturas éticas e contribuindo para o bemvoltada à sustentabilidade
-estar da sociedade brasileira.
A Plastivida – Instituto Socioambiental dos Plásticos é a entidade que representa institucionalmente
Objetivos
a cadeia produtiva do setor no Brasil, para divulgar a
> Melhorar continuamente a imagem dos plástiimportância dos plásticos na vida moderna, promocos;
ver sua utilização ambientalmente correta e cons> Contribuir para o crescimento da coleta seletiva
cientizar a população para a prática dos 3 R’s – Ree a reciclagem dos plásticos;
duzir, Reutilizar e Reciclar.
> Sensibilizar a sociedade sobre a importância do
Esse posicionamento está assentado sobre os três
consumo responsável;
pilares do desenvolvimento sustentável: crescimento
> Promover o crescimento sustentável do mercaeconômico, preservação ambiental e responsabilidado de plásticos.
de social. Com isso, a Plastivida se credencia a responder ao desafio da sociedade moderna de dispor
DEFESA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
do conhecimento para melhorar continuamente a
E DO CONSUMO RESPONSÁVEL
qualidade de vida, preservando o planeta para as geA Plastivida entende que a educação ambiental é
rações futuras.
fundamental para a preservação do meio ambiente
A Plastivida faz parte do grupo mundial de entidae a condição necessária para a prática do consumo
des congêneres que compartilham os mais recentes
responsável. Com tal premissa, a entidade desenestudos científicos e técnicos e as tendências inovolve projetos que reforçam essa prática, estimulam
vadoras relacionadas aos plásticos. Apresentamos
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o uso racional dos recursos e promovem a gestão
correta de materiais reutilizáveis e recicláveis.
Além do Programa de Qualidade e Consumo Responsável de Sacolas Plásticas, a Plastivida tem um
importante projeto nacional em execução:
ESCOLA DE CONSUMO RESPONSÁVEL
Esse projeto tem o objetivo de disseminar, entre
as redes de ensino, o varejo e a população em geral, conceitos e práticas de consumo responsável
de sacolas plásticas e de outros materiais reaproveitáveis. Com isso, tem servido como uma poderosa ferramenta para construir atitudes ambientalmente corretas que devem ser incorporadas ao
cotidiano.
Além de cursos presenciais em vários municípios,
a Escola de Consumo Responsável também tem um
portal na Internet. Ela utiliza ferramenta de educação
a distância para atingir todo o território nacional, gratuitamente, com módulos específicos para educadores, estudantes, profissionais do varejo e gestores de
meio ambiente.
Assim, a Escola tornou-se um espaço de interação, constituindo-se em uma área virtual para a troca
de ideias e de relacionamento. Encontra-se no site
www.escoladeconsumoresponsavel.org.br.
A reciclagem no Brasil
continua a crescer
Dar vida nova a materiais plásticos que acabariam
em lixões ou aterros sanitários não é apenas uma atitude ambientalmente correta; é também uma atitude
de visão. Com o intuito de levantar a situação da indústria de reciclagem de plásticos, a Plastivida realiza
pesquisas sobre o Índice de Reciclagem de Plásticos
no Brasil, de acordo com critérios do IBGE.
Os principais setores que demandam o plástico reciclado são:
> Bens semiduráveis: utilidades domésticas, segmento têxtil, descartáveis, limpeza, calçados e acessórios;
> Bens duráveis: automobilístico, eletroeletrônico,
móveis, infraestrutura etc.;
> Agropecuária;

> Construção civil;
> Outras aplicações.
A reciclagem mecânica no Brasil tem crescido ano
a ano, apesar da informalidade do setor. Apenas 8%
dos municípios brasileiros têm algum tipo de estrutura de coleta seletiva. Apesar disso, a reciclagem mecânica de plástico tem se desenvolvido positivamente; o índice de reciclagem pós-consumo em 2011 foi
de 21,7%.
Principais contribuições dos
plásticos para os três pilares
do desenvolvimento sustentável
Para o Meio Ambiente

Redução das emissões de CO2 (dióxido de carbono)
Produtos, embalagens e veículos mais leves geram
menos emissões durante o transporte.
Redução do consumo de energia
Plásticos atuam como isolantes térmicos, reduzindo o consumo de energia para aquecimento e refrigeração de residências.
Preservação de recursos naturais
Os plásticos estão presentes nos equipamentos
para geração de energia solar e eólica, preservando as reservas de petróleo. Também estão na preservação da água, transportada por tubulações que
mantêm a potabilidade e garantem estanqueidade
do sistema.
Para o Progresso Social

Acesso à informação
Os plásticos desempenham um significativo papel
na abertura e democratização da informação para
uma grande faixa da população mundial que não tinha acesso a ela.
Saúde
Plásticos têm salvado milhares de vidas por meio
de dispositivos médicos, que vão desde corações artificiais e próteses até luvas cirúrgicas, bolsas de sangue e soro e lentes de contato, entre outros.
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Qualidade de vida
O acesso da população a muitos bens de consumo só foi possível graças às propriedades e à excelente relação custo-benefício dos plásticos.
Casas de plástico
Materiais plásticos são muito usados na construção de casas e abrigos para vítimas de calamidades
ao redor do mundo.

Para o Desenvolvimento Econômico

Geração de empregos e renda
Cadeia produtiva dos plásticos: gerou, em 2011,
351.306 empregos diretos e movimentou cerca de
R$ 51 bilhões; coleta seletiva: proporciona trabalho
e renda para cerca de 800.000 catadores de materiais recicláveis.
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Este case foi certificado pelo Programa Benchmarking Brasil para integrar o Ranking das Melhores Práticas Socioambientais de 2013.

Miguel Bahiense é presidente da Plastivida.

QUEM LEVA A INFÂNCIA A SÉRIO
MERECE NOSSO RECONHECIMENTO

33

Em sua 20ª edição, o Prêmio Criança vai premiar
iniciativas bem sucedidas direcionadas às crianças de
0 a 6 anos, gestantes, parturientes e puérperas.
Confira os critérios de participação no Manual de
Inscrições e inscreva seu projeto até o dia 11 de abril
pelo site www.fundabrinq.org.br/premiocrianca

Fotos: Pedro Rubens e Stock.xchng

Para mais informações:
premiocrianca@fundabrinq.org.br ou (11) 3848-4877

Realização
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Kinross
Juliana Araújo Machado Esper
Talles Ulhoa Monteiro
Ítalo Martins Alves

A reciclagem integrando
um compromisso ambiental
O projeto de fabricação de Lixeiras Ecológicas é realizado pela Kinross em parceria com a
Associação de Idosos do Município de Paracatu (MG). A Associação de Idosos do Município
de Paracatu é uma organização que presta diversos serviços gratuitos nas áreas de saúde,
educação e lazer, favorecendo cerca de 150 idosos e suas famílias.

Todas as ações realizadas pela associação são voluntárias e têm como objetivo promover a qualidade
de vida para a “Melhor Idade”. A Kinross é parceira
da Associação de idosos desde a década de 1980,
quando iniciou suas atividades em Paracatu. Um dos
projetos desenvolvidos é a reutilização de tambores
de óleos e graxas para confecção de coletores de recolhimento seletivo.
Este case refere-se a um trabalho recentemente
desenvolvido para construção de um galpão oficina para fabricação das lixeiras ecológicas. A principal motivação do projeto é incentivar o programa de
Coleta Seletiva, aumentando a taxa de reciclagem de
resíduos gerados por meio do reaproveitamento de
tambores vazios de óleos lubrificantes, além da geração de emprego e renda para a Associação de Idosos.
Prática da reciclagem com a
transformação de resíduos
em novos produtos
Os resíduos de tambores vazios são doados para
Associação de Idosos, que os utilizam como matéria-prima para confecção das lixeiras ecológicas. Depois
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de confeccionadas, todas as lixeiras são compradas pela empresa que as utiliza em sua fábrica e também as disponibiliza para outras associações e escolas do município de Paracatu.
Como resultado da compra das lixeiras ecológicas, pode-se destacar a geração de emprego e
renda, que mantém ações em prol da manutenção da Associação de Idosos de Paracatu.
Todas as áreas da empresa também são
contempladas com as lixeiras ecológicas, garantindo uma adequada segregação dos resíduos gerados aumentando o seu valor agregado, e reduzindo os custos de reciclagem.
Característcas

A Kinross
acredita que a
transição para o
desenvolvimento
sustentável
não é somente
importante,
mas também
imprescindível
para a
sobrevivência de
seus negócios

Alternativas eficazes para solucionar problemas, como é o caso da reciclagem, que se
consagrou como uma prática segura e eficaz
de contenção e transformação dos resíduos em matéria-prima.
A novidade está no reaproveitamento de tambores vazios como recipientes organizadores de resíduos, as lixeiras ecológicas para coleta seletiva, que
multiplicam a possibilidade de êxito da reciclagem na
própria empresa, nas escolas e em todo o município.
As entidades sem fins lucrativos podem desenvolver práticas sustentáveis de geração de emprego e
renda, que tornam tais entidades economicamente
mais estáveis e menos dependentes de doações.
Recomendações para a
reprodução da prática adotada

> Avaliação da disponibilidade de matéria-prima
(tambores vazios);
> Avaliação da demanda por coletores de coleta
seletiva;
> Verificação de entidades devidamente regularizadas e que atendam aos padrões de saúde, segurança, meio ambiente e responsabilidade social;
> Desenvolvimento de um acordo de parceria para
implantação de um galpão adequadamente dimensionado para confecção dos tambores;
> Desenvolvimento de campanhas institucionais e de
educação ambiental para a prática da coleta seletiva.

Descrição

A Kinross acredita que a
transição para o desenvolvimento sustentável não é
somente importante, mas
também imprescindível
para a sobrevivência de
seus negócios, haja vista que, certamente, sem
um balanço adequado
dos aspectos ambientais,
econômicos e sociais, nenhum projeto de mineração poderá ser operacionalizado no futuro.
De forma a efetivar sua
contribuição para o desenvolvimento sustentável, a empresa estabeleceu uma visão e uma estratégia geral que vêm sendo materializadas por meio
de programas e ações com a principal intenção de
deixar um legado (balanço) positivo para o futuro,
quando a operação da mina for encerrada.
De forma a endereçar essa abordagem, a estratégia de Desenvolvimento Sustentável da empresa
considera os seguintes pilares:
> Gestão ambiental efetiva para controlar os impactos ambientais e evitar futuros passivos para a
sociedade e um fechamento seguro para a comunidade local;
> Consulta sistemática e manutenção do diálogo e engajamento com a comunidade durante
toda a vida útil da mina para identificar as suas
preocupações, necessidades e prioridades (Plano
de Desenvolvimento Sustentável Paracatu 2030),
bem como para definir os usos futuros das áreas
mineradas;
> Adoção de programas sociais, econômicos e
ambientais com vistas a geração de valor e proteção
do patrimônio natural, conhecimento e geração de
rendas alternativas para as gerações futuras.
As diversas etapas do processo desenvolvido
pela empresa para obtenção do produto final re-
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sultam na geração de resíduos industriais de
Foi realizado um
O programa de
diversas classes que podem ocasionar danos
contrato entre a emfabricação
de
ao meio ambiente quando armazenados ou
presa e a Associação,
lixeiras
ecológicas
dispostos de forma inadequada. Esses resísegundo o qual toda
duos industriais demandam o correto gea produção de lixeiras
começou em
renciamento, que busca compatibilizar a
ecológicas é adquirida
1991,
incorporado
atividade econômica com os princípios de
pela empresa.
às
ações
gestão e conservação ambiental.
O processo de fabriO principal objetivo do projeto é a recicação
das lixeiras ecosocioambientais da
clagem de tambores metálicos a partir de
lógicas consiste nas seempresa,
visando
ao
projeto de fabricação de lixeiras ecológicas,
guintes etapas:
desenvolvimento
de
contribuindo com os programas de coleta
> Limpeza externa e
seletiva, desenvolvimento comunitário e com
interna;
atividades voltadas
alternativas de renda por meio de parcerias
> Marcação e corte;
para
a
reciclagem
entre associações e instituições educacionais
> Solda de tampa,
de
resíduos
públicas locais e uma gestão ambientalmenpés e alças;
te correta, segura e sustentável dos resíduos
> Pintura e demarcagerados nas etapas do processo produtivo da
ção.
empresa.
Responsáveis
O gerenciamento dos resíduos sólidos na empresa
A equipe diretamente responsável pela implantação
atende à seguinte sequência de ações:
e acompanhamento do programa é composta por:
> Eliminar, minimizar ou reduzir a geração de resí> Juliana Araújo Machado Esper, gerente de Meio
duos na fonte;
Ambiente, engenheira de minas, PhD;
> Segregar, identificar e caracterizar adequada> Alexandre Matos, chefe do departamento de Demente os resíduos;
senvolvimento Sustentável, engenheiro ambiental;
> Coletar e acondicionar adequadamente os resí> Marcos Morais, chefe do departamento de Meio
duos (lixeiras ecológicas);
Ambiente, engenheiro ambiental;
> Transportar de forma adequada e segura os re> Ítalo Martins Alves, engenheiro de Meio Ambiensíduos;
te, engenheiro ambiental;
> Tratar de forma ambientalmente segura os resídu> Osmar Alves Ferreira, supervisor de Meio Amos, utilizando processos ou procedimentos que alterem
biente, biólogo;
suas características físicas, químicas ou biológicas, mini> Talles Ulhoa Monteiro, supervisor de Meio Ammizando os riscos à saúde pública e ao meio ambiente.
biente, engenheiro ambiental e biólogo;
> Native Ambiental, empresa responsável pela coPara isso, a coleta seletiva é uma ação primordial
leta e transporte dos resíduos até a destinação.
na reciclagem de resíduos, consistindo na correta segregação de acordo com a classificação desParceiros
se material. A Resolução CONAMA 275/01 define a
> Associação de Idosos de Paracatu, instituição
identificação por cores dos diferentes grupos de reresponsável pela fabricação das lixeiras ecológicas;
síduos recicláveis, a qual se aplica aos recipientes de
> Prefeitura Municipal de Paracatu, Secretaria de Meio
armazenagem de acordo com a classe de resíduo
Ambiente, responsável pela entrega das lixeiras ecolóneles acondicionado. A segregação desses resíduos
gicas às escolas municipais e programas de educação
na empresa é feita por meio de lixeiras ecológicas
ambiental, incentivando o programa de coleta seletiva.
fabricadas pela Associação de Idosos de Paracatu.
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Duração

O programa de fabricação de lixeiras ecológicas
começou em 1991, incorporado às ações socioambientais da empresa, visando ao desenvolvimento de
atividades voltadas para a reciclagem de resíduos.
Em 2007, o empreendimento iniciou uma grande
expansão, triplicando sua produção, fomentando a
economia local, gerando novos postos de trabalho
e, consequentemente, aumentando a geração de resíduos.
Após o término das instalações de expansão, viu-se a necessidade de fomentar o projeto de fabricação de lixeiras ecológicas visando atender à nova
demanda da empresa.
Em 2012, a fim de melhorar as condições das instalações destinadas à produção das lixeiras, a empresa investiu na construção de um galpão oficina com
estrutura adequada para atender à demanda de fabricação. O galpão oficina conta com compartimentos para estocagem dos tambores, mesas adequadas
para corte, solda e pintura, almoxarifado e um sistema de drenagem do óleo residual da limpeza dos
tambores que são direcionados para a caixa separadora de água e óleo projetado. Nesse mesmo ano foi
realizada uma parceria com a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, por meio da qual a empresa forneceria lixeiras ecológicas para atender ao Programa de
Coleta Seletiva, contemplando em seu primeiro ano
oito escolas do município.
Em 2013, foi construído e inaugurado pela Kinross
Brasil Mineração o galpão oficina específico para fabricação das lixeiras ecológicas e outros materiais a
partir dos tambores doados à Associação.

mento. Os tambores vazios são trabalhados para a
confecção de lixeiras ecológicas, churrasqueiras,
cercas e telhados para chiqueiros.
Continuidade

Em razão da amplitude de sua operação, os recipientes de coleta seletiva são reformados pela Associação de Idosos e/ou substituídos conforme a necessidade. Anualmente, são confeccionadas cerca
de 250 novas lixeiras para atender à reposição das
antigas nas áreas da empresa e de novos projetos.
Para 2013 e 2014 foram realizadas parcerias com a
Secretaria de Meio Ambiente para aplicação do programa de coleta seletiva nas escolas municipais de
Paracatu, alinhado ao programa de educação ambiental para Público Interno, no qual foi proposta a
doação dos tambores confeccionados pela Associação de Idosos. A meta é abranger 100% das escolas
do município até 2015, de forma a contemplar dez
escolas por ano, alinhado ao Programa de Educação
Ambiental e Coleta Seletiva da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente.
A empresa estabeleceu padrões para o correto
gerenciamento dos resíduos gerados, de forma a
garantir que sua cadeia de fornecedores seja efetiva, eficiente e totalmente alinhada aos padrões da
norma ISO 14001, na qual é certificada. Para atender ao programa de coleta seletiva da empresa, seus
fornecedores e prestadores de serviços aderiram ao
programa de fabricação das lixeiras ecológicas e se
comprometeram também a adquirir as fabricadas
pela Associação de Idosos.
Resultados

Participação

O programa abrange todos os funcionários da
empresa e de contratados que desenvolvam atividades nas áreas de propriedade da empresa ou por ela
gerenciadas. Foram realizadas parcerias com a Associação de Idosos, com a Secretaria de Meio Ambiente e com instituições educacionais municipais. Essas
parcerias propiciam a disponibilização de recipientes
para coleta seletiva em todas as áreas da empresa e
para as escolas municipais incluídas no empreendi-

O principal resultado do projeto é a conformidade
com o conceito de sustentabilidade.
Pilar econômico-ambiental
Agregação de valor econômico aos resíduos e
transformação de um resíduo em matéria-prima. Em
2012, foram confeccionadas 360 lixeiras, totalizando
13 toneladas de tambores metálicos vazios oriundos
das oficinas de manutenção da empresa, o que gerou
renda no valor de R$ 32.400,00 para a entidade, con-
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tribuindo para a manutenção dos serviços oferecidos
a 148 idosos associados, tais como fisioterapia, acupuntura, alfabetização e lazer. As lixeiras ecológicas
disponibilizadas nas diversas áreas da empresa favorecem a adequada segregação de resíduos, o que
possibilita destinar anualmente cerca de 130 toneladas de material reciclável à Cooperativa de Catadores
e Recicladores do Noroeste de Minas (COOPERCICLA), contribuindo com geração de renda para mais
30 de famílias cooperadas.
Pilar socioambiental
Criação de uma cultura socioambiental por meio
da educação e gestão eficiente de resíduos. De 360
lixeiras fabricadas em 2012, 90 foram doadas às escolas municipais em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, contribuindo com o Programa de Educação Ambiental Municipal e Coleta
Seletiva com os alunos. Os funcionários da empresa
recebem treinamento como parte do Programa de
Educação Ambiental interno, focado na Gestão de
Resíduos Sólidos, especificamente nos princípios
dos 3 Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), que garante
a adequada segregação dos resíduos, aumentando o
valor agregado e reduzindo os custos de reciclagem.
Como resultado de uma boa gestão de resíduos sólidos, ocorrem as seguintes formas de destinação:
68% são enviados para reciclagem externa, 2% para
reutilização interna, 5% para coprocessamento, 9%
são dispostos em aterro sanitário, e 16% correspondem ao efluente sanitário enviado para tratamento
externo.
Resultados e recomendações

A empresa considera que a forma como gere seus
resíduos resulta nos seguintes impactos positivos:
> Alinhamento à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece como uma das preocupações
a responsabilidade compartilhada entre os diferentes
elos das cadeias produtivas;
> Criação de oportunidades de negócios – Por
meio do reaproveitamento de materiais descartados
podem-se abrir portas para novos negócios, ou ainda
de outros produtos, como o caso das lixeiras ecoló-

gicas, cercas, churrasqueiras e artesanato, feitos por
fornecedores que empregam resíduos reciclados na
fabricação;
> Melhora na gestão de riscos – A menor geração
e a correta destinação de resíduos minimizam a exposição a riscos, como os ambientais, e de reputação. Além disso, com as melhorias e os ganhos em
logística, diminuem os riscos de perdas operacionais
e de segurança;
> Melhoria de credibilidade e interação entre
stakeholders – ampliam o diálogo e a relação de
confiança com os fornecedores e clientes e reforça o
comprometimento com o desenvolvimento sustentável nacional e as parcerias com o poder público e
organizações da sociedade civil;
> Melhoria do capital humano – todos os funcionários da empresa são devidamente capacitados em
relação ao tema, tornando-se agentes de transformações interna e externa. Estímulo ao engajamento
dos fornecedores e contratados tem efeito multiplicador de boas práticas entre eles, em diferentes segmentos.
Já como resultados tangíveis, destacam-se:
> Redução de emissão de resíduos aos aterros sanitários;
> Diminuição e prevenção de impactos ambientais;
> Economia de recursos naturais;
> Geração de renda e empregos;
> Inclusão e interação social;
> Educação ambiental.
Uma das premissas que a empresa observa ao desenvolver suas iniciativas é a de que elas devem ser
simples e facilmente replicáveis. Assim, etapas como
planejamento, qualificação de pessoas para a execução das atividades e monitoramento são alinhadas a
esse princípio e podem ser respeitadas também por
outras companhias interessadas no tema, desde que
se avaliem:
> Disponibilidade de matéria-prima (tambores vazios);
> Demanda por recipientes de coleta seletiva;
> Se as entidades a serem trabalhadas são devi-
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damente regularizadas e atendem aos padrões
de saúde, segurança, meio ambiente e responsabilidade social;
> Desenvolvimento de acordo de parceria
para implantação de um galpão adequadamente dimensionado para confecção dos recipientes de coleta seletiva;
> Desenvolvimento de campanhas institucionais e de educação ambiental para a prática
da coleta seletiva.

Companhia
empreendedora e
dinâmica, a Kinross
atua de forma
responsável nas
atividades de pesquisa
e desenvolvimento
mineral, mineração,
beneficiamento e
comercialização de ouro

Sobre a Kinross
Companhia empreendedora e dinâmica, a
Kinross atua de forma responsável nas atividades de pesquisa e desenvolvimento mineral, de
mineração, beneficiamento e comercialização
de ouro.
Com atividades na mina Morro do Ouro, em Paracatu, noroeste de Minas Gerais, e escritório em Belo
Horizonte, a empresa integra a Kinross Gold Corporation, grupo canadense com atuação no Brasil, Chile, Estados Unidos, Rússia, Gana e Mauritânia.
Jeito Kinross
Elementos essenciais do Jeito Kinross, os valores
são princípios nos quais a empresa se baseia para
conduzir sua atuação. Eles funcionam como uma
espécie de bússola que guia a forma de trabalho e o
modo como a empresa estabelece suas prioridades
competitivas.
Quatro valores principais
norteiam a Kinross
Pessoas em primeiro lugar

Com a operação de Paracatu certificada pela OHSAS
18001, saúde e segurança são nossas prioridades,
seja entre empregados, parceiros e fornecedores,
seja nas comunidades em que operamos.
Acreditamos que o tratamento entre as pessoas
deve ser justo, pautado pelo respeito e pelo diálogo.
Primeira mineradora de ouro do Brasil a obter a
certificação SA 8000, em 2004, somos orientados
pelo respeito e promoção dos direitos humanos em
toda nossa cadeia de trabalhadores, estimulando um

ambiente de trabalho que celebre
e apoie a diversidade, e reconhecendo que, por ser
uma empresa global, devemos nos
manter sensíveis às
culturas, aos costumes e às práticas
locais.
Cidadania
corporativa
exemplar

Somos comprometidos com os mais altos padrões de ética e governança corporativa na indústria.
A responsabilidade socioambiental é um dos nossos pilares de atuação.
Com a operação de Paracatu certificada pela norma internacional ISO 14001, desde 2000, buscamos
minimizar qualquer impacto adverso que nossas atividades possam causar no meio ambiente e contribuímos para a melhoria da qualidade de vida da população local.
O compromisso com o desenvolvimento sustentável das comunidades próximas às nossas operações está expresso em atitudes e projetos voltados
para o diálogo, a capacitação profissional, a geração
de renda e desenvolvimento, a preservação e educação ambiental.
Cultura de alto desempenho

Somos orientados para a obtenção de resultados,
com o rígido compromisso de cumprir e executar os
mais altos objetivos de negócios.
Valorizamos a inovação, a adaptabilidade e a responsabilidade na execução da sua estratégia de negócios.
Nossos empregados são conhecidos no ramo por
sua paixão, sentido de urgência, habilidade e iniciativa.
Acreditamos que o trabalho em equipe é essencial
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para compreender o que significa trabalhar na
Kinross.
Defendemos o aperfeiçoamento contínuo
como aspecto central na nossa cultura corporativa e reconhecemos e recompensamos a
excelência.
Rigorosa disciplina financeira

A todo momento, somos prudentes com o
investimento dos nossos acionistas.
A disciplina é ponto central na nossa filosofia de gerenciamento.
Sempre serão buscadas maneiras novas e mais
eficientes de utilizar os recursos da empresa.
A Kinross Brasil em números
Vida útil da mina Morro do Ouro: até 2042
Capacidade anual: 60 Mton
Mercado: exportação de 100%
Produção: 514 koz/ano
Reservas e recursos: 17,38 Moz de ouro
Teor médio: 0,4 grama de ouro por tonelada de
minério.
Segunda maior produtora de ouro no Brasil
Geração de trabalho

A Kinross emprega cerca de 1.349 empregados diretos e em torno de 1.234 contratados permanentes.
Em Paracatu, a empresa busca priorizar a mão de
obra local. Do total de empregados diretos, aproximadamente 86% são da cidade.
Cerca de 15% dos trabalhadores com registro em
carteira de Paracatu são ligados à Kinross, como empregados ou terceirizados.
Cerca de 22% da massa salarial dos empregados
com registro em carteira de Paracatu é proveniente
da Kinross, seja para pagamento de empregados próprios ou terceirizados.
Segurança e saúde; Liderança pelo exemplo; Responsabilidade de linha; Gerenciamento de desvios;
Melhoria contínua; Foco no comportamento humano.
Desenvolvimento constante de políticas e programas de melhoria das condições de trabalho, qualida-

Em Paracatu,
a empresa
busca priorizar
a mão de obra
local. Do total
de empregados
diretos,
aproximadamente
86% são da cidade

de de vida e capacitação
das equipes.
Uso de ferramentas
para manter sob controle os riscos existentes e
evitar danos à integridade
física e à saúde de empregados e contratados, aos
bens patrimoniais e à comunidade.
Compromisso
ambiental

Para a Kinross, a excelência na gestão ambiental é essencial para o bom
desempenho dos seus negócios. Sua atuação se baseia na sustentabilidade. Por isso, ela procura:
> potencializar os impactos positivos de suas atividades;
> reduzir os impactos adversos, adotando procedimentos de controle.
Instrumentos
Avaliação do Impacto Ambiental

Para antecipar qualquer efeito eventual ao meio
ambiente em função de novas atividades ou projetos.
Plano de Controle Ambiental

Atividades, medidas e programas com o objetivo
de minimizar e controlar impactos.
Monitoramento e controle

De ruído, detonações, resíduos, qualidade da água
e do ar e segurança da barragem, com o objetivo de
avaliar a eficácia do plano de controle.
Auditorias

Inspeções, análises e avaliação de condições gerais ou específicas das ações ambientais na empresa.
Plano de Fechamento

Ações previstas para o encerramento das operações (utilização futura das áreas; recuperação de
áreas alteradas; custos etc.).
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Programa de educação ambiental

Recuperação ambiental

Proposta

Objetivos

Conscientização, formação de cidadãos, incentivo
à preservação ambiental e disseminação do conceito
de desenvolvimento sustentável.
Para quem

Empregados, cônjuges, filhos e contratados; professores e alunos das escolas públicas municipais,
estaduais e particulares de Paracatu e adjacências.

> Minimizar o impacto visual da mina e demais
operações da Kinross;
> Melhora da infiltração das águas;
> Contenção de processos erosivos;
> Cortina vegetal implantada na BR 040 e no entorno da mina e na barragem Santo Antônio.
Investimento social
Programa Integrar

Onde

Centro de Educação Ambiental do IEF, MOVER, Casa
de Concessa, escolas, empresas e espaços comunitários.
Resultados 1992 a 2012
> Informação, conscientização e treinamento para
100% dos empregados diretos e terceiros envolvidos;
> 17.036 visitas no Centro de Educação Ambiental
(CEAM);
> 400 professores capacitados;
> 40 monitores ambientais treinados;
> 70 participantes em oficinas para a comunidade;
> 1.826 alunos envolvidos na ação Mediando;
> 3.147 participantes do Programa Quem Conta
um Conto.
Monitoramento das
barragens de rejeitos
> A Kinross mantém um programa de monitoramento das barragens, garantindo que ela seja uma
das mais seguras do mundo;
> No monitoramento ambiental é avaliada a qualidade da água dentro da barragem, nos drenos, córregos e água subterrânea;
> Efluente final Kinross: qualidade comparável aos
padrões mais exigentes. Atende à classe II (córregos),
segundo as normas Conama e Copam 01/2008 (estado de Minas Gerais);
> Classe II é aquela água que pode ser consumida
após tratamento (filtragem, cloração etc.);
> As análises das águas são realizadas por laboratórios externos, em Piracicaba (SP) e na CAMPO, credenciados junto ao órgão ambiental.

Integrar é o programa que traduz a Política de
Investimento Social da Kinross. Por meio dele, a
empresa desenvolve, por intermédio de parcerias,
projetos que contribuam com a geração de trabalho e renda nas áreas de educação, cultura e meio
ambiente e, assim, sejam capazes de estimular resultados transformadores, gerar valor compartilhado para os envolvidos e fortalecer políticas públicas
existentes.
Com essa iniciativa, a Kinross constrói, junto com
a sociedade local, alternativas que contribuem para
o desenvolvimento de Paracatu, reforçando o compromisso com a cidadania corporativa exemplar e
reafirmando a crença na união de esforços. Com o
envolvimento dos diferentes atores do território, será
possível buscar uma efetiva transformação social.
Kinross Integrar – para desenvolvermos juntos.
Eixo Educação

O Integrar Educação se baseia na união de esforços entre professores e alunos de escolas públicas e
seus familiares em prol da melhoria da aprendizagem
e para a elevação do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB).
Realizações:
> oficinas com professores;
> estímulos às ações escolares;
> campanhas de sensibilização das famílias;
> incentivo à participação dos alunos na Prova
Brasil;
> apoio técnico por meio de bolsistas do curso de
Pedagogia, dentre outras ações definidas em conjunto.
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O projeto é desenvolvido em quatro escolas municipais e uma estadual, que apresentam os menores
resultados no IDEB de Paracatu – Gidalte Maria dos
Santos, Coraci Meireles de Oliveira, Professora Maria
Trindade Rodrigues, CAIC e Afonso Roquete.

do Centro Espírita Fé Esperança e Caridade, Associação dos Moradores do Bairro Cidade Jardim e Agência
de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu.
Em 2010 e 2011, 19 projetos foram contemplados e
foi feito investimento de R$ 380 mil, com 8.150 beneficiários.

Eixo Cultura

Pelo Integrar Cultura, a Kinross desenvolve, junto
com a Secretaria Municipal de Cultura, o setor artístico no município, contribuindo para um futuro mais
promissor a todos os envolvidos – grupos, entidades,
atores e produtores culturais.
O Programa tem como objetivos:
> alinhamento da atuação do setor cultural com as
políticas de referência para a formulação de projetos
nos âmbitos municipal, estadual e federal;
> otimização de recursos;
> aprimoramento, capacitação, gestão, registro da
memória oral e construção de catálogos digitais com
foco em educação patrimonial.

Capacitação das instituições
Programa PDG.org (Programa de Desenvolvimento
em Gestão) – seis módulos de ensino presenciais e
um amplo processo de coaching. Módulos realizados:
Módulo I – Fundamentos e Compromissos; Módulo
II - Parcerias, Alianças e Redes; Módulo III – Comunicação; Módulo IV – Gestão Financeira; Módulo V –
Gestão do Conhecimento; Módulo VI – Gestão e Governança. Foram realizadas oito visitas de coaching,
totalizando 32 horas de trabalho com cada instituição.
> Apoio de jovens voluntários do IFTM para desenvolvimento dos projetos;
> Monitoramento dos projetos e orientação sobre
prestação de contas.

Eixo Educação Ambiental

Conjunto de iniciativas ambientais em parceria
com a comunidade escolar de Paracatu.
Programa elaborado com base no Projeto Pedagógico das escolas. Considerou a ampliação do escopo
do Plano de Educação Ambiental (PEA), cujo eixo temático definido é a Gestão de Resíduos Sólidos.
Parceria entre as áreas de Relações com Comunidade e Meio Ambiente.
Eixo geração de trabalho e renda

Em 2011, o Seminário de Parcerias passou a adotar
uma nova dinâmica de apoio aos projetos sociais em
Paracatu.
O Plano Paracatu 2030 e as aspirações da comunidade foram os norteadores dessa mudança.
Dos 25 projetos inscritos para a etapa deste ano,
foram selecionados os de oito entidades: Associação
Esther Siqueira Tillmann, Associação dos Artesãos e
Produtores Caseiros de Paracatu, Associação de Pais e
Amigos do IFTM (APAIF), Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), Associação Comercial e Industrial de Paracatu (ACIPA), Associação Obras Sociais

Relacionamento com comunidades
Em 2008, foi criado o Comitê de Diálogo (Comitê
de Desenvolvimento Sustentável), com representantes das associações de moradores das comunidades
vizinhas e o poder público. O comitê se reúne mensalmente para discutir questões e fazer recomendações em áreas-chave, incluindo monitoramento ambiental e iniciativas socioambientais.
Em 2012, esse fórum foi reformulado e o grupo foi
dividido em dois: rural e urbano. Essa mudança foi
feita atendendo a uma demanda que veio dos próprios membros do comitê, que identificaram a necessidade de discutir assuntos mais direcionados aos
seus reais interesses.
Esses encontros têm mostrado ser um fórum efetivo para ouvir as preocupações da comunidade e
trabalhar juntos para encontrar soluções que atendam às necessidades comuns.
Monitores ambientais

> 184 pessoas da comunidade já treinadas desde
2009;
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tabela

Principais projetos desenvolvidos
Instituição

Projeto 2010 e 2011

Projeto 2012

Associação dos Moradores
do Bairro Bela Vista II

Construção de salão comunitário
na igreja de Santa Helena

Associação de Moradores do
Bairro Unidos do Esplanada

Inclusão digital no bairro Esplanada e
Criação da lan house
teatro infantil

Associação de Moradores do
Bairro Amoreiras II

Construção da sede social e
administrativa da Associação do
Bairro Amoreiras II

Associação Comunitária para o
Desenvolvimento do Arraial de
São Domingos

Construção do Centro Comunitário de
Inauguração 31 de agosto
São Domingos

Comunidade Rural da Lagoa de
Santo Antônio do Município de
Paracatu

Construção da quadra esportiva para
a comunidade

Esporte e cidadania

Associação Comunitária do
Bairro Alto da Colina

Escola de informática para inclusão
digital do Alto da Colina – 260 jovens
capacitados

Continuidade do curso de
informática e de manicure e
pedicure

Associação de Moradores da
Região do Santa Rita

Sustentabilidade familiar em Santa
Rita pelo aumento da produção de
leite Etapa 1

Projeto Galinha Poedeira

> Demanda dos monitores ambientais surgiu através da própria comunidade;
> Total de quatro monitores por bairro que acompanham os procedimentos de detonação, ruído, poeira e água;
> Monitores recebem treinamento e passam por
reciclagem periódica;
> Acompanhamento do processo durante seis
meses.
Outros investimentos e ações
Revitalização do córrego Rico – obras de contenção de erosões; instalação de gabiões; recuperação
de mata ciliar; educação ambiental; e construção do
Parque Linear.
Museu do Ouro

Apoio à Prefeitura Municipal
Reconstrução de edificação colonial para abrigar
o museu, a fim de preservar a história do município,
intimamente ligada ao Ciclo do Ouro.

Curso de informática

Continuidade - em andamento

Hospital Municipal de Paracatu

Parceria com a Prefeitura Municipal e a Faculdade
Atenas.
Aeroporto

Apoio à Prefeitura na estruturação do aeroporto
local para receber voos comerciais.
Plano de Desenvolvimento
Sustentável Paracatu 2030 (Adesp)

Parceria com a Adesp e realização da Fundação
João Pinheiro. Planejamento de Paracatu até 2030.
Microcrédito

Concessão de linha de microcrédito, com condições especiais para os membros das associações de
moradores da região do Santa Rita e da Associação
dos Comerciantes do Amoreiras II. Foram atendidos
pelo Programa de Microcrédito 16 microempresas e
12 pequenos produtores rurais.
> A comunidade e a Kinross: investimentos em
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projetos nas comunidades vizinhas – cerca de 17
apoios às iniciativas nos bairros, como confraternização no Dia da Criança, comemorações típicas e
outras atividades.
> A escola e a Kinross: apoios realizados com o objetivo de estabelecer e fortalecer parcerias entre a empresa e escolas das comunidades vizinhas, apoiando o
desenvolvimento das atividades escolares.
> IFTM: parceria entre Kinross, Prefeitura Municipal
e Votorantim. Construção do Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) em Paracatu.
> Pessoas com Deficiência (PCD): o programa Braços Abertos. Em 2012, a Kinross capacitou 25 pessoas
para o curso de Assistente Administrativo e está em
processo de capacitação para mais 25 pessoas no
curso de Qualificação de Instalador e mantenedor de

microcomputadores e rede local.
> Plano de Qualificação de Fornecedores: Realização de ações coletivas, que estimulem a competitividade das micro e pequenas empresas. Parceria
com: Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Grupo Votorantim,
SEBRAE, ACIPA/CDL e ADESP.
> Massa salarial correspondente a 22% da massa
salarial do mercado de trabalho formal do município.
> Segunda maior empregadora da cidade, atrás
somente da administração pública municipal.
> Em Paracatu somam-se 235 fornecedores. Em
2012, as compras de fornecedores locais totalizaram
R$ 95 milhões.
> Em 2012, a mineradora adquiriu R$ 1,6 bilhão
em bens e serviços (excluídas as importações) junto
a 1.433 fornecedores dispersos em 230 municípios.

Este case foi certificado pelo Programa Benchmarking Brasil para integrar o Ranking das Melhores Práticas Socioambientais de 2013.

Juliana Araújo Machado Esper é Gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Kinross
Talles Ulhoa Monteiro é supervisor de Meio Ambiente
Ítalo Martins Alves é Engenheiro de Meio Ambiente trainee.
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Oi Futuro
Flávia Vianna

Pela qualidade de vida,
diversidade e inclusão social
O Oi Futuro é o instituto de responsabilidade social da Oi, operadora de serviços de
telecomunicações no Brasil, como transmissão de voz local e de longa distância, telefonia móvel,
banda larga e TV por assinatura, concessionária do Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC)
em 26 estados da Federação. O instituto desenvolve e apoia programas e projetos educacionais,
culturais e de sustentabilidade. O Oi Futuro tem um compromisso com a transformação e com
a inclusão social, tendo como missão promover o desenvolvimento humano por meio das
tecnologias da informação e da comunicação.
A ampliação do acesso ao conhecimento, a criação de oportunidades e o desenvolvimento de modelos que possam servir de referência ou inspiração
para políticas públicas são os objetivos estratégicos
que orientam os programas do instituto. Em particular, a aposta em iniciativas que possam contribuir
para a reflexão, pesquisa e disseminação de metodologias e práticas inovadoras é algo que, desde a
sua origem, tem caracterizado os programas do Oi
Futuro.
Criado em 2001, o Oi Futuro já tornou realidade
centenas de ideias e iniciativas. Em seus últimos dez
anos de atuação, o instituto de responsabilidade social da Oi alcançou milhões de pessoas, incluindo-se
beneficiários diretos dos programas, assim como o
público dos projetos apoiados. Atualmente, são 245
programas e projetos espalhados em quase todos os
estados do país.
As iniciativas do instituto são desenvolvidas em
três áreas principais: Educação, Cultura e Sustentabilidade. Há programas próprios, assim como projetos
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de outras organizações, que são selecionados
Incentivados, o instiO Oi Futuro também
para apoio por meio de editais públicos – notuto viabiliza centenas
atua
na
parceria
tadamente em Cultura e Sustentabilidade.
de projetos culturais,
público-privada
O Oi Futuro desenvolve e apoia iniciativas
como festivais e evenem Educação desde a sua criação, área que é
tos, nas mais diversas
para contribuir com
compreendida como campo especial de conregiões do Brasil e em
o
desenvolvimento
tribuição para a transformação social. Nessa
praticamente todos os
social,
apoiando
área, o instituto mantém atualmente dois proestados que dispõem
gramas próprios, o Núcleo Avançado em Edude leis de incentivo à
projetos por
cação (Nave) e a Oi Kabum! Escola de Arte e
Cultura. Por meio de
intermédio
do
Fundo
Tecnologia, que se valem das tecnologias da
edital, o programa seda
Infância
e
da
informação e comunicação ao mesmo tempo
leciona
anualmente
como ferramenta e objeto dos seus processos
um
conjunto
de proAdolescência (FIA)
formativos.
jetos para apoio, tendo
O uso de tecnologias de informação e da cocomo orientação o esmunicação nos programas da área de Educatímulo a novas linguação reflete a compreensão de que as relações entre
gens artísticas e a democratização do acesso à proeducação, cultura e tecnologia são hoje centrais para
dução artística, valorizando projetos que fomentem
a formação de jovens aptos a seguir, com autonomia,
a formação de plateias e dialoguem especialmente
suas trajetórias educacionais e profissionais. Reflete,
com o público jovem. Desde 2001, o Oi Futuro já
além disso, a aposta no potencial inovador das novas
apoiou mais de 1.800 projetos de Cultura, o que cotecnologias no campo educacional.
loca a Oi entre as principais patrocinadoras privadas
Os dois programas preparam jovens para profissões
do país.
nas áreas digital e criativa e desenvolvem metodologias
Na área de sustentabilidade, o Oi Futuro apoia proeducacionais. Conquistaram reconhecimento interjetos em todas as regiões do país. Uma primeira linacional e de autoridades brasileiras, destacando-se
nha de atuação é o apoio a projetos aprovados pelos
como modelos de ponta na formação de jovens para
conselhos de direitos de crianças e adolescentes, por
profissões contemporâneas, como a produção de gameio do Fundo da Infância e do Adolescente (FIA). De
mes, aplicativos e produtos audiovisuais e de design.
2001 a 2013, 153 projetos de diversas regiões do BraNa área de Cultura, o Oi Futuro mantém três censil foram apoiados, contribuindo para a efetivação das
tros culturais: dois no Rio de Janeiro (nos bairros do
políticas públicas de garantia de direitos infanto-juveFlamengo e de Ipanema) e um em Belo Horizonte,
nis e para o desenvolvimento de crianças, adolescencom uma programação nacional e internacional bates e jovens que vivem em situação de vulnerabilidade.
seada na integração entre arte e tecnologia, ofereciUma segunda linha é o programa de patrocínios
da de forma gratuita ou a preços populares. Com um
esportivos incentivados. O programa apoia iniciativas
público de cerca de 210 mil visitantes, em 2013, os
esportivas e paradesportivas, aprovadas pelas leis de
centros mantêm um Programa Educativo, que ofeincentivo ao esporte, que promovam a melhoria da
rece gratuitamente oficinas e visitas mediadas dediqualidade de vida e a saúde do indivíduo. A Oi foi a
cadas a crianças e adultos. Nos centros do Flamenprimeira companhia de telecomunicações a apostar
go e de Belo Horizonte também funcionam as duas
em projetos socioesportivos inseridos na Lei Federal
unidades do Museu das Telecomunicações, mantido
e desde 2010 tem sido seguidamente reconhecida
pelo instituto com seu acervo de mais de 65 mil itens
pelo Ministério dos Esportes por sua atuação nessa
e cerca de 40 mil visitantes ao ano.
área, tendo recebido o prêmio Empresa Melhor AmiPor meio do Programa Oi de Patrocínios Culturais
ga do Esporte.
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A terceira e principal linha de atuação da
área de sustentabilidade é o programa Oi Novos Brasis, voltado ao desenvolvimento de
tecnologias sociais e que chega à sua 10ª edição em 2014. Com um histórico de 176 projetos apoiados, o Oi Novos Brasis tem foco em
Educação para a Sustentabilidade, Garantia de
Direitos (em especial no âmbito da acessibilidade) e Geração de Trabalho e Renda. O programa é reconhecido como instrumento de
fomento a projetos socioambientais inovadores, caracterizando-se como um apoiador de
“startups” no campo das tecnologias sociais,
definidas como produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis que proporcionem transformações sociais.

O instituto opera em
projetos de interesse
público e em
programas próprios
e incentivados,
investindo em
iniciativas sociais de
outras instituições
sem fins lucrativos
selecionadas por
editais, de maneira
democrática, por
meio do programa Oi
Novos Brasis

O PROGRAMA OI NOVOS BRASIS
O Oi Novos Brasis é um programa estruturado e contínuo, que apoia iniciativas socioambientais visando à melhoria da qualidade de
vida, a diversidade e a inclusão social. O programa
tem se constituído como um agente dinamizador de
iniciativas socioambientais, que valoriza a aprendizagem, a construção coletiva e o desenvolvimento de
tecnologias sociais.
A seleção dos projetos é feita por meio de editais
públicos, divulgados em regulamento específico,
que apresenta os objetivos, regras e critérios de seleção. O processo de seleção conta com uma comissão externa de especialistas e com um colegiado
interno formado por profissionais do Oi Futuro e da
Oi. A participação é gratuita e aberta a todas as organizações sociais que tenham mais de um ano de
constituição.
Para receberem o apoio do Oi Futuro, as organizações devem apresentar um projeto com objetivos
claros, metodologia bem definida, cronograma e
orçamento compatíveis. Além disso, têm de propor
indicadores de resultados e estratégias de monitoramento que permitam identificar a aquisição de conhecimentos no processo de execução do projeto,
avaliando se os seus principais objetivos foram efetivamente alcançados. O uso de tecnologias da infor-

mação e comunicação é considerado na
seleção dos projetos.
Podem ser inscritos
projetos em fase de
planejamento ou em
andamento em três
campos de atuação:
Educação para a Sustentabilidade; Garantia
de Direitos; e Trabalho
e Renda.
No eixo Educação
para a Sustentabilidade, estão as ações
educativas em comunidades, segmentos
sociais ou no âmbito
escolar, por meio de
criação, capacitação
e disseminação de
conhecimentos que visem à conservação do meio
ambiente nos subcampos: eficiência energética por
meio do desenvolvimento de tecnologias de energia
limpa e renovável; gestão de resíduos sólidos; gestão
de recursos hídricos pelo uso racional e conservação
da água e do solo.
Os projetos de Garantia de Direitos valorizam a inclusão social por meio da formação cidadã e da participação coletiva em comunidades ou segmentos
sociais, contribuindo para a acessibilidade e diversidade social.
Já as iniciativas voltadas para Trabalho e Renda
focam na qualificação profissional e empreendedorismo com a produção de baixo impacto ambiental,
visando à criação de oportunidades de trabalho e
renda, com consequente melhoria da qualidade de
vida e redução das desigualdades.
Todos os projetos devem responder às necessidades objetivas das comunidades a serem atendidas,
por meio da implementação de tecnologia social
desenvolvida ou adaptada pela organização; exercer
função educativa por meio da ação socioambiental,
incentivando a ampla participação e o engajamen-
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to da comunidade no encaminhamento de soluções
para seus problemas; incentivar o estabelecimento
de parcerias entre grupos e organizações com afinidades ou objetivos comuns, contribuindo para a articulação de redes sociais que atuem junto ao poder
público na defesa dos interesses da sociedade e na
proposição de políticas sociais inovadoras; e fortalecer a comunidade beneficiada mediante a participação coletiva na definição dos objetivos do projeto
e na avaliação dos seus resultados, afirmando sua
autonomia na construção de estratégias duradouras.
Alguns dos critérios de seleção dos projetos para o
programa são: construção de novas realidades econômicas, sociais e ambientais, por meio de ações
inovadoras, inclusivas e que valorizem a diversidade;
capacidade de mobilização de comunidades e segmentos sociais – jovens e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; identificação clara dos
problemas e necessidades a serem enfrentados pelo
projeto na comunidade beneficiada; potencial de
reaplicação por outras organizações da sociedade
e instituições do poder público; valorização de parcerias com organizações que tenham um histórico
de atuação no território de realização do projeto, de
maneira a extrair e difundir aprendizagens; e utilização de tecnologias sociais que valorizem a educação,
a produção e a gestão ambiental e que promovam a
inclusão social e a democratização do conhecimento e aplicação das tecnologias de informação e comunicação (TICs) como ferramenta colaborativa do
trabalho em rede.
OBJETIVOS
O Oi Novos Brasis faz parte da estratégia do Oi Futuro de contribuir com o desenvolvimento humano,
a melhoria da qualidade de vida, a diversidade, a inclusão social e a educação ambiental das comunidades brasileiras.
Seu objetivo é apoiar organizações sem fins lucrativos para o desenvolvimento de iniciativas socioambientais capazes de constituir tecnologias sociais e
que proporcionem o encaminhamento de soluções
a grupos vulneráveis no Brasil. O programa estimula
a parceria das organizações apoiadas pelo poder pú-

blico local e outras organizações que possam contribuir na consolidação e disseminação da metodologia
desenvolvida, visando ao estabelecimento de uma
ação sustentável.
PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS
Ao longo de sua história, o Oi Novos Brasis tem
apoiado projetos que fomentem:
> Inovação social em iniciativas empreendedoras;
> Difusão de informação e formação de jovens por
meio de capacitação, nas próprias comunidades, em
temáticas de uso e conservação da biodiversidade e
princípios de agroecologia propostas e implementadas por projetos em diversos municípios brasileiros;
> Inclusão de pessoas com deficiência no campo
da comunicação por meio de capacitação técnica,
fortalecimento de autoestima, desenvolvimento de
vínculos sociais e inserção profissional;
> Integração e expressão de comunidades indígenas pela capacitação instrumental em comunicação
social e mídia eletrônica, representação artística e
valorização ritual;
> Ampliação do potencial de profissionalização e
apoio à inserção de jovens no mercado de trabalho
por meio de capacitação em atividades produtivas,
linguagens audiovisuais, sistemas de informação e
produção gráfica eletrônica em comunidades populares;
> Introdução de crianças e adolescentes escolares
no universo da comunicação eletrônica e da garantia
de direitos civis por meio do lúdico, da valorização
das histórias de vida e das tradições locais;
> Indícios de adoção por ente governamental local, como efeito demonstrativo para universalização,
com o desenvolvimento de tecnologias sociais de informação e comunicação, como modelos a inspirar
políticas públicas;
> Fortalecimento de ações sociais de base comunitária de forma institucional e aperfeiçoamento de
suas gestões com o uso dos instrumentos de monitoria e avaliação do programa.
PÚBLICO ATENDIDO
Os editais que regem os critérios de seleção dos
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projetos do Oi Novos Brasis estabelecem, como um
dos pré-requisitos, a necessidade de apresentação de
diagnóstico participativo da comunidade e definição
clara do público-alvo a ser beneficiado pelo projeto.
Nos projetos selecionados, destacam-se populações historicamente excluídas, em meio urbano
ou rural, como indígenas, ribeirinhos, quilombolas
e pessoas com deficiência, principalmente na faixa
etária infanto-juvenil.
ALCANCE GEOGRÁFICO DO PROGRAMA
O programa atua em âmbito nacional. Desde sua
criação está presente em todas as regiões, cobrindo
todos os biomas brasileiros.
PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE
O programa estimula a participação efetiva da comunidade, do diagnóstico à execução do projeto,
visando à formação de sujeitos de direitos e à confirmação do seu compromisso com o desenvolvimento
humano, incentivando a formação de parcerias e a
articulação em rede para a sustentabilidade; a aproximação com o poder público para possível adoção
como política pública; o aprendizado e elaboração
do conhecimento a partir da consolidação da experiência como inovação social para difusão à sociedade em geral, multiplicação e reaplicação em outras
realidades.
As comunidades, alvo das ações, são ao mesmo
tempo beneficiárias e agentes do seu próprio desenvolvimento. Mais que isso, o envolvimento da comunidade é um dos mais relevantes critérios de avaliação do projeto e um pré-requisito para sua seleção.
AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO
E MONITORAMENTO DO PROGRAMA
Periodicamente, as organizações parceiras postam, em sistema desenvolvido especialmente para
o programa, relatórios de atividades e prestação de
contas, que são avaliados por consultores externos,
especialistas em projetos socioambientais e profissionais dos ramos jurídico e contábil. Adicionalmente, são realizadas visitas técnicas aos projetos
apoiados.

A extranet do programa centraliza todas as informações relativas a cada um dos projetos apoiados,
agrega informações, relatórios e gráficos de acompanhamento. Recentemente sua tecnologia foi renovada, introduzindo indicadores de avaliação desenhados de forma a captar o desenvolvimento das
ações, sendo respondido pelas organizações a partir
das atividades propostas para os beneficiários, da comunicação e articulação do projeto e dos resultados
para a sociedade. Consequentemente, o programa
hoje possui um banco de dados abrangente, construído ao longo de suas nove edições.
O Sistema Integrado de Gestão e Avaliação (Siga)
do Oi Futuro foi criado e desenvolvido a partir de
metodologia própria de monitoria e avaliação, com
elaboração conjunta e participativa do Marco Zero
do projeto e acompanhamento dos relatórios de
monitoria e avaliação, destacando-se o acompanhamento do número de beneficiários, dos indicadores,
dos relatórios gerenciais de atividades programáticas
e finanças com análise de execução ou reprogramação, identificação de limites, ajustes e superações e
relatório final de avaliação.
DESAFIOS ENCONTRADOS
Quando foi iniciado, em 2004, o programa apoiava os projetos pelo período de 12 meses. Ao longo
das avaliações dos projetos, do desenvolvimento das
atividades, das visitas técnicas e do diálogo com as
organizações, foi verificado que esse não era um prazo suficiente para a consolidação de alguns projetos.
Assim, foi reavaliado o tempo de apoio, passando-o
para 15 meses, em 2009. Após novas análises, e com
o intuito de consolidar a iniciativa, esse período foi
ampliado novamente para até 24 meses, formato em
vigor atualmente.
Além do exposto anteriormente, a extranet – inicialmente um banco de dados para acompanhamento das atividades e da prestação de contas dos
projetos – passou por um processo de evolução significativa desde a sua criação, em 2005. A partir da 9ª
edição do programa, em 2013, o site foi transformado em um sistema de gestão e avaliação. O formato
foi repensado e as questões abordadas foram revi-

INSIGHTCase Studies

janeiro/fevereiro 2014

50

sadas, a fim de provocar reflexões acerca das
atividades realizadas, formação de parcerias,
sistematização das informações e apuração
dos resultados da iniciativa, a fim de torná-la
perene.
Outro aspecto a destacar é que a cada edição os editais são revisitados e adaptados às
realidades e às necessidades do período.

O Oi Futuro
trabalha com a
diversidade, que é
uma característica
do Brasil, e busca
desenvolver
um modelo de
monitoria que
contribua para a
gestão do projeto e
para a organização
executora

PRINCIPAL CONQUISTA
O Oi Novos Brasis muito se orgulha de contribuir para o desenvolvimento dos beneficiários dos projetos, de evidenciar a conquista de
autonomia e seu reconhecimento como sujeito de direito e de transformação da realidade
em que estão inseridos, além de fortalecer os
processos de acompanhamento e gestão das
organizações parceiras.
Dentre as conquistas alcançadas em 2013, destacam-se seis iniciativas certificadas como Tecnologia
Social, pela Fundação Banco do Brasil, confirmando
seu propósito em apoiar projetos reaplicáveis; são
eles: Um Olhar para a Cidadania, do Instituto Comradio do Brasil (PI); Rede Juvenil Chão de Sonhos, do
CEDEJOR – Centro de Desenvolvimento do Jovem
Rural (RS); Audioteca Sal & Luz, da Instituição Evangélica de Assistência Social e Cultural – TEAR (RJ);
Gestão Comunitária de Resíduos Orgânicos e Agricultura Urbana, do Centro de Estudos e Promoção
da Agricultura de Grupo – CEPAGRO (SC); Bomba
d’água Trampolim, do Centro de Educação Popular
e Formação Social – CEPFS (PB); e Programa Jovem
Empreendedor Rural, da Agência de Desenvolvimento Econômico Local (CE).
Adicionalmente às certificações, o projeto Mel
na Mata – Aliando Desenvolvimento Comunitário e
Conservação na Floresta Atlântica, apoiado pelo Oi
Futuro e desenvolvido pela Sociedade de Preservação da Vida Selvagem (SPVS), foi escolhido na maior
premiação ambiental da região Sul do Brasil – 20ª
Edição do Prêmio Expressão Ecologia, na categoria
Conservação da Vida Silvestre.
Consagrando os reconhecimentos obtidos ao longo do último ano, o programa Oi Novos Brasis foi

um dos ganhadores do
Prêmio Top Sustentabilidade da ADVB, e o Oi
Futuro recebeu menção
honrosa no Prêmio ACRJ
de Sustentabilidade, por
suas ações na área socioambiental.

CONTINUIDADE
E REAPLICABILIDADE
DO PROGRAMA
O Oi Novos Brasis
busca apoiar iniciativas
passíveis de reaplicação,
incentivando a sistematização das ações e metodologias utilizadas nos
projetos, bem como a formação de parcerias com
outras organizações sociais e com o poder público,
visando à consolidação e disseminação da metodologia desenvolvida.
O modelo de acompanhamento desenvolvido no
programa busca contribuir com o aprimoramento
dos registros de dados e resultados dos projetos, em
um processo de aprendizado coletivo e contínuo.
RESULTADOS OBTIDOS
Resultados quantitativos

Em 2012, foram atendidas diretamente pelo programa Oi Novos Brasis cerca de 16 mil pessoas, entre adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade em ambiente urbano ou rural; populações
extrativistas, como ribeirinhos, pescadores, caiçaras;
indígenas; pessoas com deficiência; e mulheres empreendedoras.
Em 2013, estima-se ter atendido mais de 10 mil
pessoas.
Resultados qualitativos

> Inovação social em geração de iniciativas empreendedoras em agrocomercialização;
> Ecoturismo cultural por quilombolas no Vale do
Jequitinhonha;
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> Produção cultural por grupos de cantadores e
contadores de tradições do Cerrado;
> Conversão de agricultura do tabaco com alto resíduo químico em cultivos agroecológicos no Sul do país;
> Adoção de tecnologias sociais para coleta e armazenamento de água;
> Gestão de coleta de material reciclável por cooperativas de catadores em Salvador por meio de
GPS adaptado;
> Inclusão de deficientes no campo da comunicação por meio de capacitação técnica, fortalecimento
de autoestima e desenvolvimento de vínculos sociais;
> Integração e expressão de comunidades indígenas pela capacitação instrumental em comunicação social e mídia eletrônica, representação artística
e valorização ritual e estabelecimento de espaço de
intercâmbio com a sociedade em geral.
É possível destacar, ainda:
> A ampliação do potencial de profissionalização e
apoio à inserção de jovens no mercado de trabalho
por meio de capacitação em linguagens audiovisuais,
sistemas de informação e produção gráfica eletrônica;
> A introdução de crianças e adolescentes escolares no universo da comunicação eletrônica e da
garantia de direitos civis por meio do lúdico, da valorização das histórias de vida e das tradições locais;
> Indícios de adoção por ente governamental local,
como efeito demonstrativo para universalização de experiências de projetos Oi Novos Brasis com o desenvolvimento de tecnologias sociais de informação e comunicação, como modelos a inspirar políticas públicas.
Esses resultados são analisados no acompanhamento
do projeto por meio de consultores e especialistas do Oi
Futuro, visitas técnicas e depoimentos dos beneficiários
e das organizações que desenvolvem os projetos.
Ao longo de suas nove edições, destacaram-se as
seguintes iniciativas:
PROJETO: MULHERES DO
SERTÃO MULHERES EM REDE

Objetivo
Apoiar grupos produtivos de mulheres rurais em

situação de vulnerabilidade econômica e social, fortalecendo sua articulação para ampliação do acesso
a mercados e divulgação dos produtos.
PROJETO: NAVEGANDO NA HORA DO JOGO

Objetivo
Contribuir para a melhoria da aprendizagem e atuação de crianças de 7 a 12 anos nos aspectos socioambientais, afetivos, culturais e cognitivos, utilizando
metodologia lúdica com foco na participação infantil
e na inserção no mundo digital.
PROJETO: UM OLHAR PARA A CIDADANIA

Objetivo
Formar pessoas com deficiência visual para atuar
no rádio e na internet, visando a sua inclusão social e
à ampliação do debate, a partir dos meios de comunicação e de campanhas e eventos sobre a cidadania
do cego em um mundo essencialmente visual.
PROJETO: O ÍNDIO: CULTURA
E OPORTUNIDADE NA REDE

Objetivo
Fortalecer a expressão cultural e a realidade das comunidades indígenas Guarani, em Santa Catarina e no Paraná,
utilizando as tecnologias de comunicação e informação.
PROJETO: ESPAÇOS DE JUVENTUDE
E CIDADANIA – ESTREITANDO AS TRAMAS
DA REDE JUVENIL CHÃO DE SONHOS

Objetivo
Criar espaços de juventude e cidadania, promoção
e difusão do empreendedorismo social e econômico
para jovens de quatro regiões do Sul do Brasil, por
meio de redes sociais.
PROJETO: AROEIRA, CENTRO DE DIVERSIDADE

Objetivo
Transformar a propriedade rural da Associação
de Policultores de Cafarnaum em uma unidade demonstrativa de práticas sustentáveis baseadas em
princípios agroecológicos, promovendo o fortalecimento da organização social de agricultores familiares e a disseminação de conhecimentos na região.
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PROJETO: GUARDIÕES DO VALE DO JACUÍPE

Objetivo
Capacitar jovens em oficinas de jornalismo comunitário, webdesign, sonoplastia, produção de áudio e
vídeo, inclusão digital (redes sociais), fotografia e técnicas de locução e utilizar a mídia comunitária para
desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes
voltadas para a preservação do meio ambiente, em
especial para mitigar riscos de enchentes.
PROJETO: CONVIVÊNCIA COM A REALIDADE
SEMIÁRIDA, SOCIALIZANDO SABERES

Objetivo
Capacitar jovens com o objetivo de sistematizar e
divulgar histórias de vidas das comunidades, construindo um banco de dados de tecnologias sociais
desenvolvidas por dez comunidades rurais, além da
construção de 20 cisternas com sistema de boia e
bomba d’água trampolim.
PROJETO: AGENTES QUILOMBOLAS
SOCIOAMBIENTAIS: O TURISMO COMO GERAÇÃO
DE RENDA NO MÉDIO JEQUITINHONHA

Objetivo
Fomentar a atividade turística, gerando alternativas
de trabalho e renda diante do fim do trabalho sazonal
que atinge as comunidades quilombolas no médio
Jequitinhonha.
PROJETO: VARAL AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO

Objetivo
Consolidar negócio social vocacionado para comunicar e comercializar empreendimentos locais.
PROJETO: JOVENS COMUNICADORES DA AMAZÔNIA:
DEMOCRATIZANDO O ACESSO À INFORMAÇÃO

Objetivo
Construir ações em que adolescentes e jovens
assumem papel de destaque, a partir de acesso,
compreensão e apropriação dos processos comunicacionais e das ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), fortalecendo ações
individuais e coletivas pela promoção e garantia de
direitos.

PROJETO: REVOLUÇÃO DOS BALDINHOS: GESTÃO
COMUNITÁRIA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS
COMO BASE PARA A AGRICULTURA URBANA

Objetivo
Ampliar e divulgar o modelo comunitário de gestão de resíduos orgânicos e agricultura urbana, bem
como gerar renda por meio de um empreendimento (comercialização de composto orgânico) de base
comunitária.
PROJETO: PROMOÇÃO DA SOCIOBIODIVERSIDADE
E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM
GERAÇÃO DE RENDA NO PLANALTO CATARINENSE

Objetivo
Assessorar famílias da Cooperativa Ecoserra e qualificar a produção e comercialização de produtos da
Agricultura Familiar de Base Ecológica, tendo como
prioridade o fornecimento de alimentos ecológicos/
orgânicos para o mercado.
PROJETO: FORMAÇÃO CIDADÃ
E PORTAL DOS CANTEIROS COLETIVOS

Objetivo
Oferecer tecnologias sociais aos grupos gestores
dos canteiros recuperados para garantir a continuidade da manutenção e do uso dos espaços trabalhados e criar um diálogo mundial entre projetos
semelhantes por meio de um portal de informação
e comunicação que promova a reaplicação das experiências.
RECONHECIMENTOS E PREMIAÇÕES
Em 2008, o projeto Olhar Circular conquistou o
Prêmio Desenvolvimento Solidário do Nordeste, na
categoria Parceiras Consolidadas. No mesmo ano,
o projeto Índios On-line venceu a 5ª Edição do Top
Social da ADVB-BA, na categoria Responsabilidade
Social do Norte e Nordeste.
Em 2010, o projeto PDG.org, do Instituto Hartmann Regueira, recebeu o Prêmio ARede, na categoria Capacitação, da modalidade Terceiro Setor.
Em 2011, o projeto Um Olhar para a Cidadania, do
Instituto Comradio do Brasil, recebeu o Prêmio Piauí.
Já em 2012, o mesmo projeto recebeu a premiação

Oi Futuro
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ARede, na categoria Acessibilidade. Ainda em 2012
nesse mesmo ano, o projeto Rede Juvenil Chão dos
Sonhos, do CEDEJOR (Centro de Desenvolvimento
do Jovem Rural), foi premiado com o ANU Dourado, prêmio concedido pela Central Única das Favelas
(CUFA), como a melhor ação do Estado do Rio Grande do Sul, ao atuar na manutenção do jovem rural em
seus locais de origem.
Em 2013, seis iniciativas apoiadas pelo Oi Novos Brasis foram certificadas como Tecnologia Social pela Fundação Banco do Brasil, confirmando
seu propósito em apoiar projetos reaplicáveis: Um
Olhar para a Cidadania, do Instituto Comradio do
Brasil (PI), Rede Juvenil Chão de Sonhos, do CEDEJOR – Centro de Desenvolvimento do Jovem Rural
(RS); Audioteca Sal & Luz, da Instituição Evangélica
de Assistência Social e Cultural – TEAR (RJ); Gestão
Comunitária de Resíduos Orgânicos e Agricultura

Flávia Vianna é coordenadora da Área de Sustentabilidade do Oi Futuro.

Urbana, do Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo – CEPAGRO (SC); Bomba d’água
Trampolim, do Centro de Educação Popular e Formação Social – CEPFS (PB); e Programa Jovem Empreendedor Rural, da Agência de Desenvolvimento
Econômico Local (CE).
Adicionalmente às certificações, o projeto Mel
na Mata – Aliando Desenvolvimento Comunitário e
Conservação na Floresta Atlântica, apoiado pelo Oi
Futuro e desenvolvido pela Sociedade de Preservação da Vida Selvagem (SPVS), foi escolhido na maior
premiação ambiental da região Sul do Brasil – 20ª
Edição do Prêmio Expressão Ecologia, na categoria
Conservação da Vida Silvestre.
Completando os reconhecimentos obtidos ao
longo do último ano, o programa Oi Novos Brasis foi
um dos ganhadores do Prêmio Top Sustentabilidade
da ADVB.
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AES Brasil
Luciana Alvarez Pedroso

Incentivo ao consumo
consciente de energia
Em todo o mundo, as pessoas já consomem 30% mais recursos naturais do que a
capacidade de renovação da Terra. Se por um lado utilizamos mais do que a natureza
é capaz de nos prover, por outro, “jogamos fora” algo que muito precisamos e que
poderíamos usar de forma mais consciente, poupando a natureza para as gerações futuras.
Estamos falando de energia.

No Brasil, segundo a Eletrobras, esse desperdício
chega a 25% nas residências. Outro estudo, realizado
pela Fiesp, comprova que a perda de energia elétrica
no país poderia ser comparada à produção de cinco usinas como a Angra 3, ainda em construção, que
terá a capacidade de gerar 1,4 mil megawatts. Não
temos saída; é preciso educar, engajar e mudar essa
realidade.
Um aspecto importante nesse contexto é a realidade do setor de coleta seletiva no Brasil, que movimenta cerca de R$ 12 bilhões anualmente. Curiosamente, apenas 14% dos municípios no país têm
coleta, beneficiando 27 milhões de brasileiros.
O círculo vicioso do desperdício de energia também inclui outra perda, que é um crime perigoso: o
gato. Na ânsia de organizar-se como bairro, núcleos
de baixa renda não regularizados, por exemplo, improvisam os serviços públicos tanto quanto a infraestrutura de suas casas.
Em um primeiro momento, é uma saída provisória; depois, econômica; em seguida, a alternativa disponível e, finalmente, a única opção de que se tem
notícia. E a prática não se restringe à baixa renda. In-
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felizmente, o gato, ou ligações clandestinas de energia elétrica, pode causar mais que perdas de energia
apenas.
A inconsequência do emaranhado de fios é risco
eminente. Só nos últimos dois anos, em São Paulo,
foram registrados 27 incêndios em zona residencial.
Não há comprovação de que as chamas começaram a partir de curto-circuito, mas quando há fios
adulterados, os bombeiros se apressam a citá-los
como suspeitos número 1. Novamente: não temos saída; é preciso educar, engajar e mudar essa
realidade.
Cenário
Há 16 anos no país, o Grupo AES Brasil possui 7,6
mil colaboradores e atua nos estados do Rio Grande
do Sul e São Paulo. É formado pelas distribuidoras de

energia AES Eletropaulo e AES Sul, e pelas geradoras
AES Tietê e AES Uruguaiana.
Em 2012, um importante passo foi dado: todos
os objetivos e metas relacionados à sustentabilidade
passaram a fazer parte do planejamento estratégico sustentável do grupo para o ciclo 2012-2016 e
foram atrelados aos contratos de gestão das lideranças. A própria divulgação trimestral de resultados
das empresas também passou a informar indicadores de sustentabilidade. Isso demonstra um amadurecimento da AES Brasil na temática sustentabilidade empresarial.
Para dar mais um passo, o grupo AES Brasil lançou
uma ferramenta que fala diretamente com seu core
business e está plenamente integrada à sua Plataforma de Sustentabilidade: o programa Recicle Mais,
Pague Menos.

figura 1

O programa recicle mais, pague menos

2 > A concessionária cadastra e entrega
cartões para os clientes que queiram
participar no programa.

1 > Sensibilização para
adesão ao programa.

>

>

6 > A concessionária repassa
o valor do bônus para a conta
de energia elétrica do cliente

3 > De posse do cartão, o
cliente acumula seus
resíduos e os leva até
um ponto de coleta.

>

4 > A empresa de
coleta de resíduos
pesa e registra o valor
do bônus, utilizando o
cartão do cliente.

>
5 > A empresa de coleta
de resíduos deposita o
valor do Bõnus na conta
da concessionária.
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figura 2

Os principais objetivos para a população

Contribuir para a
renda das famílias.

>

>

Incentivar a cidadania e
o uso consciente de recurso.

>

Redução de emissão de CO2.

O projeto
O Recicle Mais, Pague Menos é um projeto no
qual os clientes da AES Sul e AES Eletropaulo podem
trocar materiais recicláveis por descontos na conta
de energia elétrica. A comunicação do grupo decidiu trabalhar com o programa como um símbolo de
toda a atuação da AES Brasil, por se tratar de uma
ação que reúne os três eixos da sustentabilidade na
percepção pública: o aspecto social, o ambiental e o
econômico.
Atualmente, são quatro pontos de coleta: dois
na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, e outros dois na capital paulista. Até 2014, serão vinte
unidades, sendo dez no estado de São Paulo e dez
no Rio Grande do Sul. A escolha da região é feita
levando-se em consideração a renda das famílias e,
consequentemente, a taxa regional de inadimplência. Cada local possui um contêiner com espaços
dedicados para cada tipo de resíduo (papel, plástico,
vidro e metal).
Para participar do projeto, qualquer cliente das

distribuidoras deve levar a última conta de energia
elétrica até um dos pontos e fazer um cadastro. No
local, receberão um cartão personalizado. Ao levar
os resíduos separados, o material é pesado e precificado, de acordo com a tabela praticada pelo mercado de reciclagem, e o valor vira desconto na conta de
luz. Os participantes recebem na hora um comprovante com a quantia que será abatida na sua próxima
fatura de energia elétrica. Não há limite para o desconto – assim, se a pesagem dos resíduos superar o
valor consumido, por exemplo, o crédito restante vai
virar desconto na fatura seguinte.
Objetivos
O Recicle Mais, Pague Menos visa contribuir para
uma mudança de comportamento da sociedade em
relação à coleta seletiva de lixo, reforçando os benefícios ambientais, sociais e econômicos.
Pela ótica da empresa, os três eixos de benefício
para a população também são considerados estratégicos.
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figura 3

Os três eixos de benefício para a população

>

>

Incentivar ligações
regulares de
energia elétrica.

Reduzir a inadimplência e
o número de acidentes
com a população.

>

Promover o bem-estar do
cliente e ter um bom
relacionamento
com a comunidade.
Desafio
Engajar é preciso! No mundo todo, práticas sustentáveis são bem vistas. Entretanto, o desafio do
projeto é incentivar as pessoas a guardarem os resíduos, inclusive de forma adequada. Outro ponto é
estimular a população a sair de suas casas e levar o
lixo até o local de coleta. Por último, criar uma cultura constante, e não pontual, o que reflete em uma
mudança de comportamento das famílias.
Públicos
A principal linha estratégica de comunicação do
Recicle Mais, Pague Menos é o de divulgá-lo aos
públicos de relacionamento da AES Brasil pelo viés
do “Consumo Mais Inteligente” de energia elétrica
– conceito que engloba todas as ações de educação para a sustentabilidade com o público externo,
a fim de contribuir com o uso consciente e seguro
de energia. Nesse ano, o Recicle Mais, Pague Menos
passou a fazer parte desse pool de ações.
Com essa estratégia e o lançamento do Recicle

Mais, Pague Menos, a AES Brasil beneficia – direta ou
indiretamente – os dez públicos prioritários de relacionamento para todas as ações do grupo. Entretanto, os principais favorecidos são os clientes e as
comunidades.
Planejamento e ações
Para tornar realidade o Recicle Mais, Pague Menos
para mais de 7 milhões de clientes da AES Eletropaulo
e AES Sul, a AES Brasil optou em lançar a ação no Rio
Grande do Sul, que é uma região mais aculturada em
relação às ações sustentáveis. Com a assertividade
do programa, dois meses depois, a AES Eletropaulo
iniciou o ponto de coleta em São Paulo.
Tanto no Rio Grande do Sul quanto em São Paulo,
o desenvolvimento do programa envolveu diretamente duas áreas do grupo AES Brasil: Sustentabilidade e
Comunicação. Com isso, houve uma divulgação maciça para todos os públicos de relacionamento das
empresas. Vale ressaltar ainda o trabalho da área de
Relacionamento Institucional junto com as prefeituras
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figura 4

os dez públicos prioritários de
relacionamento para todas as
ações do grupo

entre e AES Brasil e a comunidade, o que fortalece o
engajamento da população do entorno.
Comunicação
Imprensa de São Paulo

Órgãos
Regulatórios

Poder Público

Imprensa
Agentes do
Setor Elétrico

Sociedade Civil
Organizada

Clientes

Forncedores

Comunidade

Acionistas e
Financiadores Colaboradores

dos locais onde foram instalados os pontos de coleta.
Para cada inauguração de ponto de coleta também
há um evento de lançamento, envolvendo clientes,
representantes da prefeitura e agentes comunitários,
entre outros públicos.
Sustentabilidade
> O primeiro passo da área de Sustentabilidade foi
mapear um projeto que pudesse despertar o engajamento da população, principalmente, para moradores que vivem em comunidades de baixa renda;
> Após essa etapa, era necessário identificar uma
empresa capacitada para viabilizar o Recicle Mais,
Pague Menos e que fizesse o destino adequado dos
materiais recicláveis;
> Para colocar em prática o projeto, um item fundamental também foi a escolha dos locais que abrigam os pontos de coleta, de acordo com os perfis
das famílias-foco do Recicle Mais, Pague Menos;
> A partir daí, o planejamento do Recicle Mais, Pague Menos foi liderado pela área de Sustentabilidade;
> Uma estratégia importante é, antes de inaugurar cada ponto de coleta, ampliar o relacionamento

> A estratégia adotada iniciou em um encontro de
relacionamento do presidente da AES Brasil, Britaldo
Soares, com Maria José Sarno, editora executiva da
Globo News. Com isso, o nosso leque de relacionamento com a TV foi além dos veículos que abordam
o cotidiano da cidade, como o SPTV;
> Como o primeiro ponto de coleta em São Paulo
do Recicle Mais, Pague Menos foi instalado próximo
da região do ABCD paulista, previamente sugerimos
entrevista com o porta-voz do projeto, que foi publicada no dia da inauguração;
> Outra ação de relacionamento no mesmo período foi a visita de César Tralli à nova sede da concessionária, onde o tema foi abordado junto ao âncora
do SPTV;
> A estratégia de imprensa não foi apenas no lançamento dos locais de coleta. Desde o lançamento, a
área de relacionamento também iniciou a divulgação
dos benefícios já alcançados com a ação.
Imprensa do Rio Grande do Sul

> Divulgação das inaugurações dos pontos de coleta;
> Alinhamento com parceiros para fortalecer a divulgação do tema na mídia.
Conteúdo & mídias sociais
Site de Sustentabilidade da AES Brasil

> A AES Brasil lançou no começo do ano um site
para tratar exclusivamente do tema sustentabilidade.
Para o Projeto Recicle Mais, Pague Menos, houve a
criação de um espaço de destaque no site, funcionando como um hotsite para o projeto;
> Para explicar o projeto de forma clara e objetiva,
foi desenvolvido um infográfico com as principais informações sobre o Recicle Mais, Pague Menos. Com
isso, o site Sustentabilidade serviu como um canal
informativo, e seu conteúdo também foi base para a
divulgação em mídias sociais (Facebook);
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> Um infográfico foi desenvolvido como peça de
apoio para a comunicação, utilizado em várias frentes, como o site;
> Foram dois posts patrocinados: o primeiro com
foco no lançamento do programa Recicle Mais, Pague Menos, em São Paulo, com chamada para o infográfico disponível no site de Sustentabilidade. E o
segundo com esclarecimentos das principais dúvidas
do projeto;
> De 17 a 3 de junho, a capa do Facebook da AES
Eletropaulo também foi alterada para incentivar a
adesão ao programa Recicle Mais, Pague Menos;
> Na página da AES Sul foram publicados três posts,
uma nota com mais informações, além de um álbum
de fotos com imagens do posto de coleta.
Para colaboradores

> Antes de lançar o programa para a população,
a AES Eletropaulo também incentivou a reciclagem
para os seus colaboradores, criando um ponto de
coleta na própria sede da empresa;
> Os atendentes do call center e rede conveniada
também receberam folders explicativos.
CAMPANHA DE MÍDIA

Resultados e avaliação
O Recicle Mais, Pague Menos disponibiliza um
amplo campo para oportunidades de ações de posicionamento da imagem institucional, tanto da AES
Eletropaulo quanto da AES Sul, fortalecendo e gerando reconhecimento sólido na sua área de prestação de serviços. O projeto insere positivamente as
empresas no contexto de sustentabilidade, uma vez
que endereça diretamente os aspectos de inclusão
social e proteção ambiental e contribui para a gestão da renda familiar. Em dois meses de atuação, os
resultados já foram percebidos pela população e
pela AES Brasil.
Imprensa
Em São Paulo, em um mesmo dia, todos os telejornais da TV Globo, desde o Bom Dia Brasil até o
Jornal das Dez, fizeram a cobertura do tema, inclusive com link com o vice-presidente de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade.
Em maio, também foi gravada matéria para o Repórter ECO, da TV Cultura. A reportagem foi ao ar no
dia 21 de julho.
O feedback de jornalistas demonstra como o projeto contribui para a imagem da AES Brasil:

São Paulo

> Produção de mais de 40 mil panfletos sobre o
projeto em São Paulo;
> Spots em rádios populares da capital.
Rio Grande do Sul

> Anúncio em ½ página do Diário de Canoas na
semana do lançamento;
> Painel na estação de trem Mathias Velho;
> Folder para encartar na fatura de energia de 165
mil clientes da cidade de Canoas;
> Distribuição de 100 mil unidades de saco de pão
em 20 padarias do bairro Mathias Velho.
Orçamento do programa
Para toda a ação estão sendo destinados cerca de
R$ 4,5 milhões. Esse montante inclui a implantação
e manutenção dos pontos de coleta e divulgação do
projeto no Rio Grande do Sul e em São Paulo.

“...e a gente fala de um desconto na sua conta de
luz. Que tal, hein? Nada mal. Para conseguir, você só
precisa contribuir com o meio ambiente e aí tem que
juntar material reciclável, levar até um dos dois postos de coleta da AES Eletropaulo. Que bom isso, né?”
César Tralli
Apresentador do SPTV1, da TV Globo.
“Parabéns, aí, por essa iniciativa da AES Eletropaulo”, conclui o âncora do programa Tarde Super Rádio
Tupi, André Alves, após entrevistar a analista de sustentabilidade da distribuidora, Andrea Santoro, sobre
o programa Recicle Mais, Pague Menos.
Conteúdo & mídias sociais
Os posts no facebook da AES Eletropaulo e da AES
Sul refletiram em:
> 4.433 curtidas no post;
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> 3.664 compartilhamentos;
> 278 comentários (ocultos e aparentes);
> 19.449 cliques no post patrocinado;
> Impressões: 1.757.958 (número de vezes que
uma publicação da página é exibida, tenha ela sido
clicada ou não);
> Alcance: 1.010.351 (número de pessoas que receberam impressões da publicação da página);
> Novos fãs alcançados pelo anúncio: 2.317 curtidas na página (interesse em outros assuntos da marca, após o conhecimento do projeto).
> Já a matéria da TV Cultura resultou em mais
de 60 compartilhamentos no Facebook da AES
Brasil;
> O infográfico atingiu 683 compartilhamentos e
mais de 100 comentários no site de sustentabilidade.
No facebook da AES Eletropaulo, o infográfico gerou

2.686 compartilhamentos e 2.984 curtidas, além de
169 comentários;
> O facebook do site Catraca Livre, do Gilberto
Dimenstein, veiculou post do projeto. Essa iniciativa gerou 549 compartilhamentos, 38 comentários e
906 curtidas.
Mais resultados
> A AES Sul já registrou três contas de energia zeradas;
> Mais de R$ 15 mil foram concedidos;
> 562 clientes já estão inscritos;
> 16 toneladas de resíduos arrecadados.
“Minha expectativa é finalizar, zerar, minha conta
no final do mês.”
Dona Nilza Eurico

Luciana Alvarez Pedroso é gerente de Sustentabilidade e Gestão da Marca da AES Brasil.
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Danone
Mariana Rodrigues
Mauro Homem
Veridyana Cesar

A criança como foco
da ação socioambiental
Este case teve foco na sensibilização ambiental de crianças por meio de campanhas de
Marketing Relacionado à Causa (MRC), embasadas na seguinte mecânica: “uma brincadeira,
um conceito que sensibiliza as crianças, uma contrapartida.” Foram três campanhas,
todas seguindo o mesmo mecanismo. A primeira, o Danoninho para Plantar, focada em
reflorestamento; a segunda, o Álbum Virtual do Dino, em conhecimento da biodiversidade
brasileira; e a terceira, o Danoninho ICE, com foco no “mundo do gelo”.
Nas campanhas de Danoninho para Plantar, lançada em 2010 e desenvolvida em parceria com o
Instituto Ipê, a brincadeira era o plantio de sementinhas, o conceito era passado pelo website, onde a
criança tinha contato com um conteúdo ambiental
que dava embasamento a essa brincadeira, e a contrapartida era o plantio de 1 m² de Mata Atlântica a
cada código inserido no site.
Na campanha de 2011, escolas puderam participar por meio de atividades que foram disponibilizadas para trabalhar com as crianças. As cinco escolas
vencedoras enviaram 14 professores para um curso no Instituto Ipê chamado “Educação Ambiental
Para Professores”, onde puderam ter um aprendizado em campo, sobre características da Mata Atlântica, e didático para o repasse do conteúdo para as
crianças.
Na campanha do Álbum Virtual do Dino, em
cada produto Danoninho havia um código que era
transformado em uma figurinha virtual. Esse álbum
apresentava cada bioma brasileiro e suas características. Cada figurinha representava um animal
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daquele bioma, e a criança também tinha a
É interessante observar o
Na campanha do
oportunidade de conhecer mais sobre aquecaminho que esse projeto
Álbum
Virtual
la espécie.
foi percorrendo ao longo do
do
Dino,
em
A campanha do Danoninho Ice, com foco
tempo. Ele começa com um
no Mundo do Gelo, que aconteceu com a edie-mail de um consumidor.
cada produto
ção do Danoninho ICE em 2012, sensibilizou
Uma foto enviada por uma
Danoninho
havia
as crianças sobre características da biodivermãe ao lado de sua filha e
um
código
que
sidade, com foco na Antártica, por meio do
da árvore que havia sido,
conteúdo do livro publicado pelas irmãs Klink.
anos atrás, uma sementinha
era transformado
Foi feita uma parceria com a Fundação Abrinq
que veio em nosso produem
uma
figurinha
para a capacitação de professores de dez instito quando a mãe ainda era
virtual
tuições, os quais repassaram o conteúdo para
uma criança.
as crianças durante o primeiro semestre de
Dessa ideia de sementi2013, por meio de atividades lúdicas.
nha surgiu a pergunta: por
Por fim, em parceria com o Instituo de Pesquisas
que não criar uma campanha que englobe, além da
Ecológias (IPÊ), foi concluído o primeiro estudo no
brincadeira com a sementinha, um conceito que traBrasil de Avaliação Empresarial de Serviços Ecossisbalhe a sensibilização das crianças sobre questões
têmicos para a cadeia das matérias-primas necesambientais? Dessa pergunta nasceu o encontro com
sárias para a produção de Danoninho, utilizando-se
o IPÊ, instituição reconhecida na área de pesquisas
da metodologia Ecosystem Services Review (ESR), do
e conservação da biodiversidade brasileira, especialWorld Resources Institute (WRI).
mente sobre a Mata Atlântica.
O projeto se amplia com a iniciativa de uma escoAs fases
la. Recebemos um vídeo de uma escola do interior
Danoninho para Plantar: O processo de planejade Minas Gerais, que havia desenvolvido diversas
mento foi iniciado no fim de 2009, sendo que a priatividades com as crianças utilizando o conteúdo
meira edição aconteceu em 2010. Houve edições
disponibilizado pela nossa campanha. Dessa inidessa mesma campanha, mas com inovações, como
ciativa surgiu a campanha de 2011, que envolveu
já descrito, nos anos de 2011 e 2012. Em 2013, a
também as escolas e resultou em um curso com 14
campanha foi desenhada com um formato diferente,
professores.
mas mantendo o racional de sensibilização ambienA parceria com uma ONG também gerou um
tal atrelada a uma contrapartida, em parceria com a
movimento interno na companhia. Todas as outras
mesma ONG.
campanhas surgiram dessa troca de experiências
com o Ipê, que passou a ser consultado como uma
Álbum do Dino: Ocorreu no ano de 2012.
referência em questões de sustentabilidade para a
empresa.
Danoninho ICE, Mundo do Gelo: Ocorreu no ano
Além da sincronia entre áreas de marketing e susde 2012, com implementação das ações da Fundatentabilidade, foram geradas muitas discussões interção Abrinq em 2013.
nas, que culminaram com o Estudo de Biodiversidade,
que passou a envolver diversas áreas da companhia
Estudo de Biodiversidade: O estudo durou de abril
(como R&D e compras) e também nossos fornecede 2012 a dezembro de 2013. Estamos agora na fase
dores. Um projeto que começou com uma campade desenvolvimento de Planos de Ação
nha de Marketing Relacionado à Causa (MRC) e teve
como desdobramento um projeto maior e uma direSincronia, sinergia e potencialização do case.
ção estratégica para a marca.
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Continuidade
de atividades em classe
O Grupo Danone
Todo esse processo de construção conjunta
como Diário de Bordo, joé
uma
empresa
empresa–ONG resultou em uma aproximação
gos, filmes, visita ao Aquário
multinacional
de
da marca com o conceito de sustentabilidade São Paulo, entre outras.
de, trazendo maior abertura para mais ações e
Além disso, a cada dez códiorigem francesa,
tornando o trabalho cada vez mais consistengos inseridos no site, um lilíder
mundial
em
te. Basta ver que a ação, que começou com
vro era doado para crianças
produtos
lácteos
uma campanha de MRC, resultou em um esdas organizações sociais da
tudo do impacto em serviços ecossistêmicos e
Abrinq, e, como resultado, a
frescos, vicebiodiversidade, tendo a cadeia de valor como
Danone doou 1.500 livros.
líder
em
águas,
base de análise e o produto dessas campanhas
nutrição infantil
como foco do estudo. Esse projeto está sendo
Conclusões
feito em parceria com o Instituto Ipê, por meio
De todo esse processo,
e hospitalar
de seus pesquisadores, e envolvendo também
pode-se destacar dois ponoutros especialistas no tema.
tos principais de aprendizaComo próximos passos, a companhia endos. O primeiro refere-se à
tende que o Estudo de Biodiversidade é um dos proriqueza de uma parceria entre dois setores com vijetos principais que nos dará base para trabalharmos
sões diferentes, como é o caso de uma empresa e
com o conceito com maior consistência.
uma ONG. Expertises e visões diferentes conseguem
resultar em um projeto que alia sustentabilidade ao
Resultados
negócio da empresa. O resultado final do projeto,
Só na campanha de 2010 foram 70 mil acessos ao
que entra no cerne do negócio por meio do estudo
site por meio de códigos, o que significa que em torde biodiversidade, é um exemplo dessa sinergia geno de 70 mil crianças acessaram o conteúdo desenrada no processo.
volvido pelo Ipê sobre os cuidados com a natureza.
O segundo aspecto a ser destacado é a importânNa campanha de 2011 foram envolvidas 380 escocia de uma ação não ser isolada, e conseguir se colas cadastradas, com uma média de 374 crianças por
nectar com uma estratégia maior. O projeto comeescola, ou seja, aproximadamente 142 mil crianças
çou como uma campanha de marketing, mas, com
impactadas, em 23 estados. Participaram do curso 14
a junção da visão dos departamentos de marketing,
professores, de quatro regiões do Brasil.
sustentabilidade e da ONG parceira, conseguiu torContrapartida da companhia relativa a essa camnar-se uma estratégia maior, que hoje faz total conepanha: No total já foram reflorestados mais de 200
xão com as outras iniciativas da companhia, tanto de
mil m² de Mata Atlântica na região de Nazaré Paulista,
marketing como de sustentabilidade.
dando um total de mais de 30 mil mudas, considerando as campanhas de 2010, 2011 e 2012. As camSobre a Danone
panhas dos quatro anos (2010-2013) garantiram o
O Grupo Danone é uma empresa multinacional de
compromisso do plantio total de mais de 400 mil m².
origem francesa, líder mundial em produtos lácteos
Álbum Virtual: Foram coladas mais de 195 mil fifrescos, vice-líder em águas, nutrição infantil e hosgurinhas nos álbuns criados, com o total de 345 mil
pitalar. Sua missão é levar saúde e nutrição ao maior
visitas, apenas no período entre outubro e novembro
número de pessoas.
de 2011.
O Grupo reúne quatro áreas de negócio: Produtos
Mundo do Gelo: Dez instituições da Fundação
Lácteos Frescos, Nutrição Infantil, Águas e Nutrição
Abrinq, o que significa 250 crianças, entre 6 e 8 anos,
Médica.
foram diretamente beneficiadas pela ação por meio
Sempre de uma forma inovadora e saborosa, a Da-
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none está presente em mais de 120 países nos cinco
continentes, conta com 190 fábricas e emprega mais
de 102 mil colaboradores.
Listado na Bolsa de Valores de Paris, o Grupo Danone integra os principais índices de responsabilidade social, como os índices Dow Jones de Sustentabilidade, ASPI Eurozone e Ethibel. Em 2012, a empresa
gerou mais de € 20 bilhões em vendas, sendo que
mais de 50% foi resultante de países emergentes.
Há mais de 40 anos no Brasil, desde o lançamento
do primeiro iogurte com polpa de frutas à variedade
de opções dos dias de hoje, a Danone revolucionou
os hábitos de consumo e conquistou o paladar dos
brasileiros, consolidando-se como sinônimo não só
de iogurte, mas também de nutrição, saúde, qualidade e inovação.
Seu portfólio é composto por marcas de sucesso,
como Activia, Actimel, Danoninho, Densia, Danette,
Corpus, Dan’Up, Danone e a mais recente, Danio,
lançada em 2013.

quando iniciou a sua trajetória de sucesso com a distribuição porta a porta de leite em garrafas de vidro.
Essa aquisição fez com que a Danone consolidasse a
sua posição no mercado de produtos lácteos frescos.
A união das empresas faz da marca a maior do Brasil,
um importante passo na expansão de seus negócios
no mercado brasileiro.
Hoje, a empresa opera por meio de sua fábrica localizada em Poços de Caldas (MG). Sua matriz está
situada em São Paulo e a empresa possui vários escritórios de vendas e centros de distribuição pelo Brasil.
A Danone é reconhecida por sua proposta de alimentação: contribuir para o bem-estar de seus consumidores, sempre de uma maneira prazerosa e saudável.
Nossas marcas
Lácteos

Actimel, Activia, Danone Kids, Dan’Up, Danone,
Densia, Danoninho, Danette, Corpus e Danio.
Águas

Danone Brasil
A Danone iniciou suas atividades no Brasil em 1970,
com o lançamento do primeiro iogurte com polpa
de frutas, que rapidamente se revelou um sucesso de
vendas no país.
O ingresso do iogurte no mercado de alimentos
revolucionou os hábitos de consumo dos brasileiros
e teve sucesso imediato, tanto pelas características
dos produtos – gostosos, saudáveis e nutritivos –
como também pela inovação das suas embalagens
– os potinhos, no modelo estriado, se transformaram
na marca registrada da categoria. Apenas nove meses
após o lançamento, a produção de iogurtes aumentou de 6 mil para 24 mil potes por hora.
Em poucos anos, aumentou sua linha de produtos,
lançando novas versões do seu iogurte e inovando
com o Petit Suisse Danoninho, o iogurte para beber Dan’Up, a sobremesa láctea cremosa Danette,
o iogurte Light Corpus e, seu principal produto atualmente, o Activia, um sucesso que revolucionou a
categoria de funcionais no Brasil.
Em dezembro de 2000, a Danone adquiriu a marca Paulista, que está presente no Brasil desde 1933,

Bonafont e Purafont.
Complementos alimentares

Sustains e Sustain Jr.
Para bebês

Baby Nutrition.
Nutrição especializada

NutritionCare.
Nossos compromissos
Em 2001, o Grupo passou a adotar ferramentas de
avaliação comuns para todas as unidades da Danone no mundo, capacitando times em todos os países
para incluírem o Desenvolvimento Sustentável na estratégia do dia a dia.
O Danone Way Fundamentals corresponde aos
princípios básicos para atuação da Danone em todo
o mundo, integrando desenvolvimento sustentável
com a estratégia diária.
Baseado em dois pilares bem definidos, Fundamentos e Inovação Social, o DWF obteve como re-
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sultado principal um maior rigor de controle em todas as ações, buscando a excelência nas práticas de
responsabilidade social e respeito ao meio ambiente.
O primeiro pilar é constituído pelos Fundamentos
– aspectos fundamentais sociais e ambientais no negócio, certificando-se de que as normas do Grupo
são aplicadas em todos os lugares.
O segundo pilar é baseado no Danone Supporting
Life (inovação social), com o objetivo de impulsionar
projetos de inovação social da Danone, buscando
melhorias constantes. É nesse pilar que temos o diferencial Danone.
O desenvolvimento do DWF visa assegurar que
toda ação da Danone seja ética, respeite a sociedade
e o meio ambiente e garanta a qualidade de vida. O
DWF está dividido em cinco temas principais (Direitos
Humanos, Relações Humanas, Meio Ambiente, Consumidores e Governança) e 16 itens que detalham
melhor cada um dos temas.
O meio ambiente
O meio ambiente é parte fundamental do DWF,
onde há uma busca constante de melhoria de processos industriais, redução do uso de recursos naturais e adaptação de toda a cadeia de negócios, para
que ela seja cada vez menos agressiva à natureza,
buscando a harmonia e o equilíbrio entre as suas atividades e o desenvolvimento socioambiental da comunidade, a Danone:

> Protege a biodiversidade, por meio de ações
fundamentadas com respeito à natureza e desenvolvimento sustentável;
> Estabelece e aplica políticas, programas e procedimentos de proteção ambiental para toda a organização, como forma de assegurar a gestão integrada
do meio ambiente;
> Atua sempre em conformidade com a legislação
vigente e com outros requisitos aplicáveis;
> Mantém programas de formação pessoal, por
meio de treinamentos específicos, visando à construção de uma força de trabalho de maneira profissional
e moralmente responsável em face do meio ambiente;
> Desenvolve trabalho contínuo de otimização de
recursos, tendo em vista a redução de diversos itens,
como água, geração de resíduos e energia e aprimoramento de técnicas de reciclagem;
> Gerenciamento dos resultados do setor industrial, onde cada processo é analisado a fundo para o
levantamento de possíveis melhorias, visando à convivência harmoniosa com o ambiente e a prevenção
da poluição;
> Controle de riscos ambientais de todos os processos, sempre adotando medidas preventivas para
que todo risco seja eliminado;
> Controle severo na cadeia de produção e distribuição de matérias-primas, garantindo que sempre
estejamos tornando o processo o mais eficiente possível, evitando assim os desperdícios.

Este case foi certificado pelo Programa Benchmarking Brasil para integrar o Ranking das Melhores Práticas Socioambientais de 2013.

Mariana Rodrigues é gerente da marca Danoninho
Mauro Homem é gerente de Sustentabilidade da Danone
Veridyana Cesar é supervisora de Sustentabilidade.
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cases & causos
Décio Clemente

Atua na área de marketing há mais de 30 anos e é colunista da rádio Jovem Pan de São Paulo.

Na Copa do Mundo de 1958
A Copa do Mundo de 1958 para mim foi inesquecível. Eu tinha menos de oito anos de idade e não
ligava muito para futebol. Mas confesso que gostava
da propaganda do rádio daquela época, muito criativa. Era, publicitariamente falando, um evento completamente diferente dos de hoje em dia, onde tudo
é explorado à exaustão.
A divulgação se resumia a alguns anúncios de rádio e no imenso esforço dos locutores em inventar
palavras ou frases para motivar a audiência. Palavras
que, se fossem criadas hoje, certamente seriam motes para grandes campanhas de propaganda, como
“lençol”, “letra” e “folha seca”, que poderiam ser aproveitadas para lojas de roupas de cama, escolas de línguas e até de cachaça. Como hoje, as palavras que os
grandes locutores do passado inventavam também
marcaram uma geração. Mas no caso de uma delas,
sempre que era pronunciada meu pai ou entrava em
êxtase e agradecia aos céus ou quase enfartava. A
palavra era “cidadela”.
Eu explico: na final de 1958 lembro-me de meu pai
escutando o rádio com extremo nervosismo em virtude do trauma causado pelo resultado da Copa de
1950, quando o Brasil perdeu a taça para o Uruguai.
E lá estava o Brasil em outra final, dessa vez contra
a Suécia. Ele nem prestava atenção nos “reclames”,
só ficava ligado na narração dos locutores da época, que era intensa, dramática. Mas confesso que só
na partida final é que eu percebi o tamanho de seu
drama.
Foi quando a Suécia fez o primeiro gol, no canto
direito da cidadela do Gilmar. “Maldita cidadela que
deixou meu pai triste”, pensei. Mas logo após, no gol
de empate, no canto esquerdo da cidadela do golei-

ro sueco, meu pai pulou de alegria, “bendita cidadela
que deixou meu pai alegre”. Eu estava ouvindo o rádio ao lado do meu pai e ficava só observando. Para
me distrair, ficava jogando uma bolinha de borracha
na parede do outro lado do quarto para que quando ela voltasse fosse perseguida pelo meu esperto
cãozinho, o Biluca. Eu procurava pegar a bola antes
do Biluca e, cada vez que eu conseguia, para agradar
meu pai, gritava “defende Gilmar no canto esquerdo
de sua cidadela!”. Meu pai sorria.
Mas teve um lance para mim inesquecível. Foi
aquele gol antológico do Pelé e a seguir a alegria de
meu pai. Enquanto o locutor gritava, meu pai pulava,
me abraçava e me jogava para o alto agradecendo
aos céus. O menino Pelé recebeu um passe da esquerda, dominou no peito, deu um “lençol” no zagueiro e fez um golaço no “canto esquerdo da cidadela do goleiro Sueco”.
Além de eu não saber bem o que era cidadela,
também não sabia direito o que era o “lençol” que
o Pelé tinha dado. Aliás, nem sabia direito quem
era o Pelé. Mas assim que assisti na TV, no dia seguinte, aquele lance de raríssima habilidade , vi
que o “lençol” era o “chapéu” de hoje.
Naquela época, muitas palavras poderiam ter sido
utilizadas em propaganda, mas não foram. E a “cidadela” poderia ter sido utilizada, por exemplo, em
alguma campanha de segurança residencial: “proteja
sua cidadela”. O garoto-propaganda poderia ter sido
o inesquecível goleiro Gilmar dos Santos Neves. É
evidente que, como o tempo passou, a cidadela de
antigamente poderia ser confundida hoje com as cidades brasileiras atuais, verdadeiras cidades cheias
de favelas.
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Aos autores e colaboradores
Case Studies – Revista Brasileira de Management, publicação com arbitragem eminentemente prática, está orientada para
veicular as novas experiências, tecnologias e processos gerenciais desenvolvidos nas organizações. Seu objetivo é funcionar
como fórum editorial permanente para a troca de conhecimentos e reciclagem de alto nível na área empresarial, por meio
de estudos e ensaios multidisciplinares. Em seus artigos, assinados por dirigentes empresariais, técnicos e consultores, serão
contemplados trabalhos criativos, pioneiros ou inovadores desenvolvidos dentro das suas próprias organizações ou por elas
expressamente autorizados.
Embora o tema seja da livre escolha do autor, sugere-se que o trabalho venha estruturado a partir de um diagnóstico ou
explicitando as causas que originaram o experimento; recomenda-se a descrição do seu desenvolvimento, as dificuldades enfrentadas para a implementação e uma conclusão, com os resultados alcançados, mesmo parciais, no caso de o trabalho não
estar finalizado. Sugere-se também que, se possível, sejam apresentadas medidas quantitativas, de forma a melhor ilustrar o case.
Todos os trabalhos enviados para Case Studies serão analisados à luz da linha editorial da publicação, que visa a manter um
nível elevado dos textos.
Orientação Básica
> Cada artigo enviado deverá conter, além do(s) nome(s) do(s) autor(es), sua qualificação e atividade profissional, telefone e
e-mail. Não serão publicados trabalhos com codinomes.
> O espaço de cada case na revista ficará a critério do editor, mas recomenda-se o envio de textos com o mínimo de dez páginas, totalizando cerca de 21 mil caracteres, excluindo gráficos e tabelas.
> Os cases devem ser enviados, preferencialmente, por e-mail para o seguinte endereço: joao.penido@insightnet.com.br.
Os contatos com o editor podem ser feitos através do telefone (21) 2509-5399.
> Todas as ilustrações (gráficos, tabelas, figuras scaneadas, desenhos etc.) deverão vir em programas compatíveis com a linha
PC, como PowerPoint, Microsoft Graph, CorelDraw, Illustrator, Photoshop etc. Case Studies reserva-se o direito de eliminar as
ilustrações que não puderem ser reproduzidas com qualidade.
> Tabelas, gráficos e figuras deverão ser enumerados e identificados no texto.
> Cada autor receberá, gratuitamente, 10 exemplares da edição que contiver seu artigo publicado.
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