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RESUMO 

A partir do início da década de 90, o Brasil assistiu à ampla difusão dos conceitos 
de terceiro setor, cidadania empresarial e responsabilidade social empresarial. 
Também intensificou-se nessa fase o debate internacional sobre a crescente 
incapacidade do Estado de cumprir sozinho suas obrigações no campo do bem 
comum, fator constantemente apontado como uma das alavancas para o 
crescimento do investimento social privado. Este trabalho destaca a importância da 
pratica da responsabilidade social por parte dos empresários para que mudanças 
sociais ocorram. Traz conceitos e aborda diversos temas relacionados à 
responsabilidade social. Seu objetivo é demonstrar, por meio de um estudo de caso 
da Rede C&A. Modas, que as ações sociais são realizadas em prol da comunidade, 
sendo uma resposta a sociedade mais exigente e consciente em relação ao papei 
da empresa na sociedade. Como conclusão tem-se que a Rede C&A, através das 
ações desempenhadas peio seu Instituto, contribui para a mudança de uma 
sociedade com menos exclusão social. 

Palavras-chave: responsabilidade social, sociedade, consumidor e Rede C&A 
Modas. 

V i l 



INTRODUÇÃO 

A história da humanidade é marcada pelo fenômeno das desigualdades sociais, 

Na atualidade, essas desigualdades ocorrem tanto nos países pobres como nos 

países ricos. No Brasil, um dos campeões das desigualdades, a dramática situação 

de exclusão social teve origem no processo inicial de estruturação da sociedade 

brasileira. 

A preocupação em mudar esse quadro social torna-se cada dia mais intensa e as 

empresas, atentas as necessidades e tendências do mercado, contribuem para que 

essa realidade mude e ao mesmo tempo, devido ao reconhecimento de suas ações 

pelos cidadãos, tentam atingir esse objetivo de modo a despertar atratividade em seu 

público alvo. 

Na experiência brasileira, a cidadania empresarial começou a ganhar impulso de 

fato no inicio da década de 90. "Os anos 90 compõem, isoladamente, a década em 

que se concentra a maior densidade de novas organizações: 37,5% foram 

juridicamente formadas e 41,7% inauguraram oficialmente suas atividades na área 

social nesse período" (GiFE, 2000). Atualmente o que se percebe é que cada vez 

mais as empresas, entidades governamentais e outros órgãos sensibilizam-se com a 

questão social, adotando um comportamento que ultrapassa as exigências legais do 

mercado, fato resultante da consciência e entendimento de que a empresa é um 

agente social que interage com seus diversos grupos de interesse: clientes, 

funcionários, fornecedores, governo, comunidade e acionistas, não sendo mais 

apenas um negócio para gerar lucro e de que, a empresa cidadã é aquela que 

satisfaz as expectativas de todos esses grupos e se relaciona eticamente com seu 

público interno e externo, buscando contribuir de maneira transformadora com o meio 

em que se insere. 

Responsabilidade Social é o exercício planejado e sistemático de ações, 

estratégias e a implementação de canais de relacionamento entre uma organização, 

seus públicos de interesse e a própria sociedade no sentido de contribuir para o 

desenvolvimento social, pelo respeito ao ser humano, independente de suas 

opiniões e crenças, pela valorização da diversidade cultural e pela defesa irrestrita 

da liberdade de pensamento e expressão; é propiciar condições ideais de trabalho 

para os seus colaboradores, além de remuneração justa, capacitação profissional, 



realização pessoal e estímulo ao diálogo e à participação no processo de tomada de 

decisões; é assumir a transparência e a ética como atributos fundamentais, tomando 

o interesse coletivo como a referência maior na condução dos negócios; é preservar 

o meio ambiente, privilegiando a gestão de recursos e da oferta de produtos não 

agressivos à natureza, praticando a excelência na fabricação de produtos e na 

prestação de serviços, tendo em vista os interesses, expectativas e demandas dos 

seus consumidores ou usuários. Mais do que excelentes, no entanto, estes produtos 

ou serviços têm que ser éticos, ou seja, não podem, a partir do seu consumo ou 

utilização, acarretar prejuízos aos consumidores/usuários. 

Esse trabalho visa o esclarecimento da importância da responsabilidade social 

empresarial e tem como objetivos específicos os itens abaixo: 

a) Definir o que é responsabilidade social empresarial; 

b) Analisar os benefícios da pratica da responsabilidade social para a empresa; 

c) Discutir a função social da empresa e do governo na sociedade; 

d) Identificar as atitudes de uma empresa que pratica, responsabilidade social, 

fazendo uma análise das ações do Instituto C&A no exercício 2004/2005, em 

especial sobre o projeto ABC realizado em Curitiba; e 

e) Apresentar os motivos que incentivam as empresas a Investirem em 

responsabilidade social. 

As iniciativas e atitudes empresariais em ações sociais Indicam a percepção 

pelos empresários de que suas responsabilidades não são singulares, pois para além 

de outras motivações como o marketing social, por exemplo, que despertam seu 

interesse em abordar os problemas sociais, há uma conscientização acerca dos 

benefícios oriundos de suas ações em favor da comunidade. Posto que a 

responsabilidade social está cada vez mais em evidência, por quê as empresas 

realizam ações sociais? 

Partindo do pressuposto de que os cidadãos reconhecem que a pratica da 

responsabilidade social empresaria! é importante para que mudanças sociais 

ocorram, a justificativa para a questão acima é que a pratica da responsabilidade 

social é realizada em prol da comunidade, sendo uma resposta à sociedade mais 

exigente e consciente em relação ao pape! da empresa na comunidade. 

O estudo está dividido em dois capítulos. No primeiro abordam-se os seguintes 

temas: Terceiro Setor, com objetivo de estudar a sua dimensão; Responsabilidade 



Sócia! Empresaria! conceituada a partir de diferentes óticas; Responsabilidade Sócia! 

X Estado, menciona-se a iacuna deixada pelo Estado na resolução das questões 

sociais; Responsabilidade Social X Sociedade, comenta-se a pratica das ações 

sociais da empresa para a comunidade, mencionando brevemente, o contexto social 

atual e; Empresa Socialmente Responsável X Mercado refere-se a melhor colocação 

das empresas socialmente responsáveis no mercado. No segundo capítulo objetiva-

se descrever a trajetória da Rede C&A Modas no mercado, a criação de seu instituto, 

apresentando, de forma resumida, os projetos sociais desenvolvidos peio Instituto no 

exercício 2004/2005, dando atenção especial ao projeto ABC de Curitiba. Por último 

será apresentada a conclusão do estudo que interpreta a nova postura do 

empresariado em relação à questão social. 

O embasamento teórico que conduzirá o estudo se encontra na obra de Amartya 

Sen, Desenvolvimento como Liberdade, que mostra que o caminho para o 

desenvolvimento é a remoção de obstáculos que privam o homem de obter melhores 

oportunidades de vida. A. visão de liberdade aqui adotada envolve tanto os processos 

que permitem a liberdade de ações e decisões como as oportunidades reais que as 

pessoas têm, dadas suas circunstâncias pessoais e sociais. Em relação ao 

desenvolvimento, este está relacionado sobretudo a melhoria na qualidade de vida 

que as pessoas desfrutam. 

A escolha do tema, Responsabilidade Sócia! Empresarial, deu-se devido à 

percepção de que o empresariado é um importante instrumento que pode contribuir 

no processo de transformação da sociedade. 

O estudo sobre o Instituto C&A foi escolhido em função de sua atuação na área 

social, que tem gerado benefícios à comunidade dos países onde atua. 

O estudo do primeiro capítulo foi desenvolvido através de pesquisa a livros, 

artigos, revistas, resultados de pesquisas aplicadas e diversos sites da Internet 

ügados ao tema de responsabilidade social empresaria! e também por consultas a 

teses e dissertações relacionadas ao assunto. 

Em relação ao segundo capítulo, a pesquisa foi realizada através de informações 

contidas no relatório de atividades do Instituto C&A referente ao exercício 2004/2005, 

também através de contato com os responsáveis pela aplicação e desenvolvimento 

do projeto de responsabilidade social, desenvolvido pelo Instituto C&A em Curitiba e 

visitas a Creche São José, onde foi implementado o projeto. 



Referencial Teórico 

A tese de SEN é que o desenvolvimento deve ser visto como um processo de 

expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. Ela contrasta com visões 

mais restritas, como as que identificam desenvolvimento com crescimento do PIB, 

aumento da renda per capita, industrialização, avanço tecnológico ou 

modernização. Essas cinco variáveis são obviamente importantíssimas como meio 

de expandir as liberdades. Mas as liberdades são essencialmente determinadas por 

boa saúde, educação, direitos civis, entre outros. 

Na concepção de SEN só há desenvolvimento quando os benefícios do 

crescimento servem para a ampliação das capacidades humanas, entendidas como 

o conjunto das coisas que as pessoas podem ser, ou fazer, na vida. Por exemplo: a 

privação de se ter uma vida longa e saudável, ser instruído, ter acesso aos recursos 

necessários a um nível de vida digna e ser capaz de participar da vida da 

comunidade, contribui para que outras possíveis escolhas na vida de um indivíduo 

tornem-se indisponíveis e assim, muitas oportunidades na vida desse indivíduo 

permanecerem Inacessíveis. E, além disso, segundo o autor, há ainda um pre-

requisito que precisa ser explicitado: as pessoas têm que ser livres para que suas 

escolhas possam ser exercidas, para que garantam seus direitos e se envolvam nas 

decisões que afetarão suas vidas, ou seja, a liberdade é traduzida como o total 

acesso do indivíduo a tudo aquilo que é necessário para sua sobrevivência e 

também a tudo aquilo que possa ser considerado não essencial, sendo possível ao 

indivíduo exercer o poder de escolha. 

Na abordagem de SEN a expansão da liberdade é considerada o fim 

primordial e o principal meio de desenvolvimento. 

Ele diferencia dois papéis da liberdade no desenvolvimento. O pape! 

constitutivo refere-se às liberdades substantivas, que incluem capacidades 

elementares como ter condições de evitar privações políticas e ter liberdade de 

expressão. Já o pape! instrumental diz respeito à liberdade global que as pessoas 

têm de viver do modo como desejarem. 

A eficácia da liberdade remete à condição de agente das pessoas, esse 

instrumento reside no fato de que diferentes tipos de liberdade apresentam inter-

relações entre si, sendo que um tipo de liberdade pode contribuir para promover 



liberdades de outro tipo. Estas liberdades têm uma relação empírica visível que as 

vincula. Assim liberdades políticas ajudam a promover segurança econômica, 

enquanto as oportunidades sociais facilitam a participação econômica; que por sua 

vez ajuda a gerar a abundância individual e também recursos públicos para os 

serviços sociais. As concepções de economia e desenvolvimento apresentadas na 

obra são voltadas para o agente, pois afirmam que os indivíduos com portunidades 

adequadas podem moldar o seu destino. 

Em reiação à resolução de problemas sociais, como pobreza ou a mortalidade 

infantil, para SEN há dois tipo de processos distintos, os mediados pelo crescimento 

e os mediados pelo custeio público, ele deixa claro que o processo mediado pelo 

custeio público não é imcompatível com países pobres. Entretanto, quanto à 

pobreza, SEN muda completamente o enfoque do seu argumento ao trazer uma 

original discussão em que a pobreza passa a ser vista como privação de 

capacidades básicas e não apenas como baixo nível de renda. Modificando o 

entendimento da natureza e das causas da pobreza e da privação, o foco da 

atenção passa dos meios para os fins que as pessoas buscam para superar a 

condição de pobres e as liberdades que podem alcançar 

O autor define a pobreza não em termos de redimento, mas como o nível de 

privação, a incapacidade de uma pessoa ter uma vida com sentido. Seguindo esta 

definição, o rendimento baixo é um dos muitos fatores que podem fazer com que a 

pessoa seja pobre, contudo há outras variáveis que interagem e contribuem para 

que isto ocorra. 

A obra de SEN relaciona-se à pesquisa aqui desenvolvida conforme pode ser 

verificado a partir da página 45. As crianças que são assistidas pelo projeto - ABC 

de Arte - desenvolvido por uma empresa que pratica ações de responsabilidade 

social para a comunidade, são vitimas de inúmeros tipos de privações de liberdade 

devido ao contexto social no qual estão inseridas. O fato de serem vítimas da fome, 

da falta de serviços (ou da oferta de serviços precários) de educação, saúde, lazer e 

saneamento básico, faz com que sejam pessoas carentes, excluídas e prejudicadas 

em diversos aspectos. Por exemplo: ao crescer e buscar competir por uma vaga no 

mercado de trabalho com pessoas que puderam ter acesso a serviços de educação 

melhores, a seletividade do mercado favorecerá o outro e não ele; aquele que foi 

privado da liberdade de escolha de bons serviços de educação, será excluído. 
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O desenvolvimento, conforme relata SEN, tem que estar relacionado, 

sobretudo, com a melhora da vida que levamos e das liberdades que desfrutamos. 

Expandir as liberdades, não só torna a vida mais rica e mais desimpedida, mas 

também permite que os indíviduos sejam seres sociais mais completos pondo em 

prática suas volições - ato pelo qual se determina a vontade - interagindo e 

Influenciando o mundo em que vive. 



1 TERCEIRO SETOR 

Falar do espaço que as empresas ocupam na área social nos dirige ao tema 

"Terceiro Setor". Este termo, assim como responsabilidade social, não possui uma 

conceituação definitiva e "correta", mas podemos dizer que ele se ocupa de um 

mecanismo social público, mas não-estatal. Mais claramente pode-se dizer que o 

Terceiro Setor é formado por organizações privadas, sem fins lucrativos, cuja 

atuação é dirigida a finalidades coletivas ou públicas (ETHOS, 2002). 

Sua presença na Antigüidade manifestava-se na preocupação do ser humano 

em minimizar os problemas sociais existentes na sociedade. Na Idade Média essa 

preocupação era demonstrada através das iniciativas religiosas que visavam aliviar o 

sofrimento dos pobres. A criação de confrarias e irmandades foi um exemplo dos 

meios utilizados ao atendimento as necessidades sociais. As iniciativas em ajudar os 

necessitados, tanto as de grupos religiosos como as individuais, se sustentavam na 

noção de caridade. 

A contribuição através de esmolas e doações constituía uma cultura do 

indivíduo. 

"Na história antiga, os males sociais eram contemporizados por meio de assistência 
aos pobres abandonados, velhos e desafortunados, realizada pelas famílias ou 
comunidades a que os mesmos pertenciam... o Império Romano tinha um sistema de 
distribuição de esmola aos pobres desamparados por meio de alimentação básica 
para a sobrevivência... no Cristianismo, com o aumento da população e 
conseqüentemente o volume dos problemas sociais, a igreja teve que se reestruturar 
e rever formas mais adequadas para o atendimento às necessidades da população" 
(BORBA, 2001, p. 11). 

Incorporando a noção de caridade cristã surgiu o termo filantropia, que foi 

além da reiação individual caritativa de compaixão e abriu espaços para iniciativas 

voltadas ao bem comum. 

A graduai passagem para esse sentido de filantropia esteve associada a 

circunstâncias que abalaram o continente europeu no século XVI e acarretaram 

profundas transformações no panorama econômico, político e social Decorrentes 

desse processo surgiram os mais diversos problemas sociais (epidemias, fome, 

entre outros), suscitando na sociedade a formação de grupos filantrópicos voltados a 

enfrentar esses problemas. Nas palavras de BORBA (2001, p. 14): "No século XVI, 



8 

em toda a Europa, foram tempos difíceis, ocasionados pelas guerras civis e entre as 

nações, os quais como conseqüência acabaram em situação de miséria". 

E assim, ao longo do tempo, a sociedade foi construindo um novo espaço 

político e econômico marcado pela promoção de interesses coletivos. Ainda em 

BORBA (2001, p. 9): "... se a carência de recursos sempre esteve presente na 

história da sociedade, igualmente esteve a solidariedade, seja por meio de doações 

ou da disponibilidade das pessoas na prestação de seu trabalho para os menos 

favorecidos". 

Nos últimos anos, sobretudo na década de 90, estruturou-se uma tendência 

de crescimento bastante acentuada do Terceiro Setor e, no momento atual, essa 

tendência prevalece, conforme menciona BORBA (2001, p. 45). "O Terceiro Setor 

está em crescimento em todo o mundo e no Brasil. Sua manutenção, embora em 

menor percentual, ainda dependente do suprimento do poder público e de doações". 

Um estudo sobre as Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos 

no Brasil - FASFIL - de autoria do IBGE, IPEA, GIFE e ABONG, mostra um 

crescimento de 157% do número de organizações do setor sem fins lucrativos, 

passando de 107 mil, em 1995, para 276 mil, em 2002. Dessas 276 mil, 171 mil 

(62%) foram criadas a partir de 1990. 

O Terceiro Setor1 não é público nem privado, mas sim uma junção de setor 

estatal com o setor privado para uma finalidade maior, suprir as falhas ao Estado e 

do setor privado no atendimento às necessidades da população, numa relação 

conjunta A sua composição é lastreada por organizações sem fins lucrativos, 

criadas e mantidas pela participação voluntária, de natureza privada, não 

submetidas ao controle direto do Estado, dando continuidade às praticas tradicionais 

de caridade, da filantropia, trabalhando para reaiizar objetivos sociais ou públicos, 

proporcionando à sociedade a melhora na qualidade de vida, atendimento médico, 

eventos culturais, campanhas educacionais, entre tantas outras atividades. 

É formado por entidades da sociedade civil, organizações não 

governamentais, igrejas, associações e fundações que atuam em diversas áreas: no 

combate à pobreza e à exclusão social, na prevenção e assistência em saúde, na 

Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre, 2006. 
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assistência às crianças deficientes, idosos, jovens e famílias, emfim na luta pelos 

direitos humanos e responsável pela equidade social (BORBA, 2001, p 45) 

O Terceiro Setor engloba organizações com objetivos sociais, ao invés de 

econômicos e tem grande influência nas inovações sociais, como serviços para 

pessoas carentes e deficientes, pesquisas científicas, grupo de apoio a dependentes 

químicos, entre outros (RESENDE, 2004, p. 28). 

E conforme SERVA (2003) 2 "o Terceiro Setor, se quisermos chamar assim, 

não é um espaço social diferente dos outros, há disputas de espaço, há disputas de 

poder, há conflitos de interesse... ao colocarmos nossos projetos em busca de 

recursos, obviamente sabemos que dezenas, centenas de organizações estão 

fazendo a mesma coisa...". 

Dados divulgados no início de 2006 sobre um estudo do Programa de 

Voluntários das Nações Unidas (UNV) em parceria com a The Johns Hopkins Center 

for Civil Society Studies, instituição norte-americana que estuda as organizações 

sem fins lucrativos no mundo, mostra que o setor representa hoje 5% do PIB 

nacional, uma participação superior a de setores expressivos da economia brasileira, 

como a indústria de extração mineral (petróleo, minério de ferro, gás natural, carvão, 

entre outros), e maior que a de 22 Estados brasileiros (só fica atrás de São Paulo, 

Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná). 

1.1 ESTADO 

A tarefa do Estado vai além dos limites circunscritos apenas às questões 

econômicas ou ambiente econômico. Cabe ao Estado formular e implementar 

políticas públicas destinadas ao atendimento das necessidades e anseios da 

sociedade, nas diversas áreas sob sua responsabilidade definidas pela legislação do 

país e que ultrapassam o que seria, pura e simplesmente, as políticas econômicas. 

Contudo a redução de recursos governamentais tem levado a um empobrecimento 
dos serviços sociais públicos, inviabilizando a cobertura universal a que se propõe o 
Estado, comprometendo a qualidade e equidade dos seus serviços. São ações 
inexpressivas e insuficientes para enfrentar as causas da desigualdade, exigindo a 

' ln SAN TANA - Anais do I Encontro da UFPR. sobre o t erceiro Setor, 2003. 
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retaguarda de uma sociedade organizada, com condições de assegurar programas e 
projetos mais efetivos (BORBA, 2001). 

Além do mais, o que se percebe é que tem ocorrido uma retração do Estado 

no campo social, transferindo assim, a responsabilidade da resolução das questões 

sociais para os próprios indivíduos vítimas das seqüelas sociais. Nos termos de 

MONTANO (2002, p. 229-241): 

(...) se temos hoje uma sensível diminuição da intervenção estatal, via privatização 
das políticas e serviços sociais, via terceirização dos mesmos, via recorte dos gastos 
sociais, passando esta ação cada vez mais para a responsabilidade dos próprios 
sujeitos portadores de necessidades, isto não só significa a retirada parcial do estado 
desta função, mas fundamentalmente a passagem de uma responsabilidade do 
conjunto da sociedade em financiar esta ação estatal para uma auto-
responsabiiidade dos necessitados pela solução dos seus próprios carecimentos 

A limitação da ação do estado - por motivos gerenciais e financeiros, por 

exemplo - tende a ser amenizada por iniciativas da sociedade, tanto das empresas 

privadas, como das organizações do Terceiro Setor, porém isso acaba contribuindo 

e/ou gerando o "mascaramento" da função do Estado, cuja ineficiência vem 

acompanhada do crescimento da intervenção do Terceiro Setor na questão social, 

conforme o mesmo autor manifesta (2002, p. 222-223): 

(...) a diminuição da intervenção estatal nas seqüelas da "questão social" teria sido 
compensada pelo crescimento da intervenção da sociedade civil .para sustentar 
essa tese de compensação, analisa-se o aumento da filantropia empresaria!, das 
instituições de caridade, da "solidariedade " (individual ou pares), das organizações 
não-governamentais (ONGs) e/ou sem fins lucrativos (OSFLs), enfim, de tudo aquilo 
que é eclética e intuitivamente agrupado no que chamam de "Terceiro Setor". 

Diante de uma estrutura marcada pelas desigualdades sociais, as 

conseqüências sociais dessas "transferências de deveres" por parte do Estado 

resultam nas chamadas estratégias emergenciais no combate aos problemas 

sociais, pois embora a sociedade contribua da melhor maneira que pode, não é o 

suficiente, é necessário políticas firmes, concretas no combate as desigualdades, é 

preciso constituir uma rede universal de proteção social que explicite o dever do 

Estado na garantia dos direitos sociais, pois o Terceiro Setor pode estar assumindo 

um papel "substitutivo" do Estado, o que resuita em ações de caráter provisório sem 

que o Estado programe, desenvolva, efetive ações de longo-prazo que possam 

concretizar a realização de um mundo com menos exclusão social. 
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Nas palavras de BORBA (2001, p.13): "... não bastava o socorro dado por 

particularidades aos necessitados, nem mesmo o dado pela igreja, cabendo o 

governo fazer sua parte". 

Assim sendo, é necessário que o Terceiro Setor atue numa relação de 

complementaridade com o Estado, é preciso investir no fortalecimento dessa 

relação, ampliando as parcerias, colocando os empresários, os trabalhadores e 

todas as classes numa ação conjunta pelo bem comum. 

Comprovando a opinião acima, a segunda edição da Pesquisa Ação Social 

das Empresas divulgada em 2006, realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica -

IPEA que procurou investigar a percepção dos empresários sobre o seu pape! na 

realização de ações voluntárias em benefício das comunidades, revelou que a 

grande maioria, (78%) dos empresários, acredita que é obrigação do Estado cuidar 

do social. Há, portanto, uma compreensão, no mundo empresarial, de que a atuação 

privada não deve substituir o poder público, tendo um caráter muito maior de 

complementaridade da ação estatal. 

1 2 CONCEITOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

1.2,1 O Que é Responsabilidade Social Empresarial? 

Apesar de o termo "Responsabilidade Social" estar sendo bastante utilizado 

recentemente no Brasil, tanto nos meios de comunicação quanto no meio 

acadêmico, há ainda pouca convergência de opiniões sobre a definição conceituai 

de "empresas socialmente responsáveis" (MEIRA, 2004, p. 22). 

BORGER 3, citado por DIAS e TEODÓSIO (2005) afirma que o conceito de 

responsabilidade social empresarial é dinâmico e complexo, pois assume 

significações diferenciadas em contextos distintos, que variam desde o cumprimento 

das obrigações legais até a intervenção em problemas sociais. As contribuições 

encontradas na literatura acadêmica sobre responsabilidade social cobrem um 

extenso leque de temas, desde preocupações com o bem estar dos trabalhadores, 

J BORGER, F G Responsabilidade Social: efeitos de atuação social na dinâmica empresarial 
FEA/USP. São Paulo, 2001 
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passando pela responsabilidade com os produtos e chegando até compromissos 

com a sociedade e os impactos ambientais (CARROL 4 apud DIAS e TEODÓSIO). 

"Responsabilidade social é a preocupação de cada cidadão em fazer a sua 

parte na mobilização da sociedade civil, e também das organizações em atuar e 

assumir a geração de insumos, bens e serviços em diversos campos do 

desenvolvimento social" (BORBA, 2001, p. 9). 

Isto posto, temos que a responsabilidade social empresarial deve ser 

Interpretada como um. compromisso com a reiação à sociedade e a humanidade em 

geral. 

Responsabilidade Social é compromisso com o desenvolvimento da 

sociedade em termos globais. Chama-se responsabilidade social porque se aplica a 

sociedades e não porque atua setorialmente naquilo que se convencionou chamar 

"área social". Envolve todas as dimensões do desenvolvimento, social, econômico, 

cultural, ambiental e poiítico institucional. É um investimento em todos os fatores de 

desenvolvimento: sociais, humanos, econômicos e naturais. 

MELLO NETTO 5 citado por ARANTES relaciona responsabilidade social sob 

o ponto de vista de uma prestação de contas da organização à sociedade pela 

apropriação de fatores de produção que não lhe pertencem, já que de alguma 

maneira a empresa está retirando lucratividade da comunidade, quando cita: 

(...) a responsabilidade social da empresa está diretamente relacionada aos seguintes 
fatores: - ao consumo pela empresa dos recursos naturais de propriedade da 
humanidade; ao consumo pela empresa dos capitais financeiros e tecnológicos e pelo 
uso da capacidade de trabalho que pertence às pessoas físicas, integrantes daquela 
sociedade; e ao apoio que recebe da organização do Estado, fruto da mobilização da 
sociedade. 

Seguindo o mesmo raciocínio ASLHEY 6 apud RAUSIS (2004, P. 8), conceitua 

que, "Responsabilidade Social pode ser definida como o compromisso que uma 

organização deve ter para com a sociedade, expresso por meio de atitudes que 

afetem positivamente, de modo amplo, ou alguma comunidade de modo específico, 

4 CARROL, A. B. A ihree dimensional conceptual model of corporate performace Academy of 
Management Review, v. 4, p. 497 - 505, 1979. 
~ MELLO NETTO, F. P, FROÉS, C. Gestão da Responsabilidade Social Corporativa: o caso brasileiro. 
Rio de Janeiro, Qualitymark, 2001 
" ASI.HF.Y, P A Ética e Responsabilidade Social nos Negócios São Paulo: F.d Saraiva, 2002 
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coerentemente no que tange a seu papel específico na sociedade e a sua prestação 

de contas para com elas". 

O raciocínio dos autores é direto quando relacionam a obtenção, pela 

empresa, de recursos da sociedade que não lhe pertencem, não correlacionando 

eventuais pagamentos que possam ter efetuado para obter esses recursos, daí 

infere-se que é dever da empresa restituir à sociedade por intermédio de ações que 

transcendem ao simples atendimento das expectativas da sociedade por produtos 

seguros destinando esforços outros que visem solucionar problemas sociais. 

Para o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Sociai, que é uma 

"associação de empresas de qualquer tamanho e/ou setor interessados em 

desenvolver suas atividades de forma socialmente responsável, num permanente 

processo de avaliação e aperfeiçoamento" (ETHOS, 2000), "responsabilidade social 

empresarial é a forma de gestão que se define, pela relação ética e transparente da 

empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo 

estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento 

sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para 

gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das 

desigualdades sociais" (ETHOS, 2005). 

Por outro lado há a visão clássica que defende a tese de que a organização 

tem objetivos estritamente econômicos: produzir e distribuir bens e serviços que 

remuneram capitais investidos e assegurem a perpetuação do lucro e dos negócios. 

"A única responsabilidade social de uma empresa é gerar mais lucro" (FRIDMAN, 

1971). O Autor 7 argumenta que a responsabilidade social pertence unicamente ao 

governo e que se a empresa se preocupar com esta responsabilidade estaria 

violando o principal objetivo que é gerar lucros para seus acionistas, pois esses 

programas sociais geram custos que teriam que se incorporar ao valor fina! do 

produto, se tornando ineficaz tal procedimento. Segundo essa abordagem 8 "a mão 

invisível do mercado é suficiente para dar equilíbrio às relações empresa versus 

sociedade. Porém esta idéia é criticada pela literatura, pois assume que as 

empresas operam em um ambiente cuja legislação e mercado são perfeitos e, 

' In Santos, 2004, p. 21. 
x In Dias e Teodósio - Insírumentalídade e Altruísmo na Responsabilidade Social Corporativa: Em busca de 
novas leituras - Centro de Estudos sobre o Terceiro Setor - FGV 
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também subestima as implicações da Responsabilidade Social Empresarial em 

termos de retorno de longo prazo para os acionistas". 

1.2.2 Responsabilidade Social Interna e Externa 

As ações advindas da pratica da responsabilidade social empresarial referem-

se à gestão das relações da empresa com dois grupos de stakeholders9: os 

funcionários da empresa e a comunidade na qual a mesma está inserida, 

repercutindo respectivamente, nos resultados operacionais e econômicos e na 

qualidade de inserção da empresa e da sua imagem junto ao mercado (RESENDE, 

2004, p. 9). 

1.2.2.1 Responsabilidade social Interna 

"A gestão interna de uma empresa está voltada para os seus clientes internos 

que são os trabalhadores e seus dependentes, motivando-os para um desempenho 

com excelência, criando um ambiente de trabalho confortável, voitado p/ seu bem-

estar. Dessa forma a empresa obterá o comprometimento e a lealdade de seus 

trabalhadores tendo como conseqüência o aumento da produtividade" (BORBA. 

2001, p. 52-53). 

Para tanto segundo o mesmo autor, a empresa deve estabelecer regras e 

normas para: "recrutamento e seleção, sistema de avaliação e promoção, sistema de 

comunicação interna, relacionamento hierárquico, respeito e privacidade, programas 

de incentivos sociais, preparação para aposentadoria, relacionamento com os 

clientes e fornecedores, relacionamento com o meio ambiente, aiém de um 

comportamento ético em relação à situação de demissões de trabalhadores quando 

estas são inevitáveis". 

Ainda em BORBA (2001, p. 54): " Se as empresas mantiverem essa gestão 

de responsabilidade social interna, isto é, tratarem seus trabalhadores com preceitos 

éticos, respeitando seus valores sociais, estes passarão também a acreditar, 

São as pessoas e entidades que afetam e/ou são afetadas pela organização e sua atividade 
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participar, apoiar e se relacionar melhor com a empresa, pois as pessoas querem 

ser bem tratadas e respeitadas". 

1,2.2.2 Responsabilidade social externa 

A gestão de responsabilidade social externa refere-se a ações destinadas à 

comunidade. De acordo com DONAISE (1999, p. 16). 

Muitas das decisões internas da organização hoje requerem considerações explícitas 
das influências provindas do ambiente externo e seu contexto inclui considerações de 
caráter social e político que se somam às tradicionais considerações econômicas 
Hoje a sociedade tem preocupações ecológicas, de segurança, de proteção e defesa 
do consumidor, de defesa de grupos minoritários, de qualidade de produtos que não 
existiam de forma tão pronunciada nas últimas décadas. Isso tem pressionado as 
organizações a incorporar esses valores em seus procedimentos administrativos e 
operacionais 

BORBA (2001, p. 54-55) afirma que a "gestão externa de responsabilidade 

social de uma empresa está focada em ações sociais destinadas à comunidade 

Estas ações poderão ser realizadas por meio de doações, projetos sociais de 

sustentabilidade em parceria com a sociedade civil organizada, empregados, 

fornecedores e seus parceiros em geral" 

Ainda de acordo com BORBA (2001, p. 55): 

Essas ações deverão estar baseadas numa responsabilidade universal e de ética 
para com a sociedade. A questão não é admitir culpas, mas ter uma conduta íntegra 
e de honestidade para com os outros e que, acima de tudo, leve em conta suas 
necessidades. O mundo corporativo tem, portanto, papel fundamental na definição de 
qualidade de vida das comunidades as quais pertencem, .... no entanto, entendemos 
que esta idéia deverá ter um enfoque do desenvolvimento integrado no qual a gestão 
de sustentabilidade estará ligada a referência cultural , respeitando as identidades 
culturais as identidades históricas; patrimoniais culturais de cada comunidade; na 
sustentabilidade econômica que se refere a um desenvolvimento que se baseia num 
crescimento econômico de inclusão de todos os grupos, uma sustentabilidade onde 
mais pessoas e grupos sociais estarão incluídos e com suas necessidades atendidas 

13 RESPONSABILIDADE SOCIAL X MERCADO 

O cenário econômico tem importante atuação no ambiente geral. Na medida 

em que o mercado se desenvolve pode aumentar ou diminuir o interesse das 

empresas por responsabilidade social (REIS E JUNQUEIRA, 2006). No momento 

atual, é crescente o interesse do setor privado em realizar investimentos nas áreas 
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de responsabilidade social, como pode ser comprovado com o aumento significativo 

de empresas associadas a uma das organizações que auxiliam na disseminação da 

responsabilidade social corporativa, o Instituto Ethos, que hoje possui 1180 (um mil 

cento e oitenta) empresas associadas, tendo iniciado suas atividades em 1997 e 

com cerca de apenas 470 (quatrocentos e setenta) empresas em 2001. 

Um dos determinantes desse cenário é o cidadão brasileiro que está se 

tornando cada vez mais consciente e seletivo em relação ao seu consumo e 

conseqüentemente mais exigente em relação à atuação das empresas no seu meio. 

Nos últimos anos, ele passou a incorporar o exercício de direitos e deveres em sua 

prática de consumo, substituindo o velho conceito de que exigir qualidade e preço 

era "falta de educação". Sintoma disso é o fortalecimento das entidades de defesa 

do consumidor e a presença quase obrigatória do serviço de atendimento ao 

consumidor (SAC) na maioria das grandes empresas A pesquisa Percepção do 

Consumidor Brasileiro realizada em 2004 pelo Instituto Ethos e Instituto Akatu, por 

exemplo, revelou que evoluiu a percepção dos consumidores de que as companhias 

devem contribuir para a construção de uma sociedade melhor: 44% dos 

entrevistados concordam que as empresas devem ir além do que é determinado 

pela lei, para atingir padrões éticos mais elevados e realizar plenamente seu pape! 

social. Essa porcentagem foi de 39% em levantamento feito em 2002 e de 35% no 

ano 2000. 

Isto posto, pode-se inferir que o mercado valoriza as empresas que de 

alguma forma se mostram interessadas e/ou comprometidas com a melhoria da 

comunidade, assim a prática da Responsabilidade Social é considerada um 

investimento e traduz-se na existência de uma nova consciência do empresariado 

brasileiro, conquistando, dessa maneira, espaço crescente na gestão de empresas 

no Brasil. 

Confirmando a opinião anterior, OLIVEIRA 1 0 citado por RODRIGUES relata 

que quando a empresa investe em ações sociais, não só contribui na melhoria da 

qualidade de vida da comunidade, mas também adquire status de empresa cidadã e 

retorno social, traduzindo em fortalecimento da imagem, potencialização da marca, 

conquista de novos clientes, maior divulgação na mídia, obtenção de 

OLIVEIRA, J. A Responsabilidade Social em Pequenas e Médias Empresas, 1989 
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reconhecimento público e maior apoio de seus empregados e parceiros e, 

FOMBRUM 1 1 apud DIAS e JUNQUEIRA acrescenta que: a responsabilidade social 

gera valor para as empresas na medida em que melhora sua reputação com o 

governo e fornecedores, o que gera novas oportunidades de negócios além de 

minimizar os custos de captação de capital. 

Numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo 1 2, BARONTIN! confirma que: "o 

que se discute é que para governar uma empresa de forma efetiva é fundamental 

uma ação calcada num tripé que passa pelo aspecto econômico, mas que também 

envolve o social e o ambiental". Ele lembra que a administração que não levar em 

conta o impacto da ação na sociedade e no meio ambiente pode ter prejuízos reais 

no valor das ações, afetando sua imagem e até a percepção comercia! de sua 

marca. 

Seguindo raciocínio similar MEIRA (2004) menciona que, as empresas 

perceberam que a opção de compra dos consumidores, a cada dia, está mais 

criteriosa, fator resultante de maior quantidade e velocidade de informações de que 

dispõe. A. pesquisa Percepção do Consumidor Brasileiro realizada em 2004 pelo 

instituto Ethos e instituto Akatu mostra que os entrevistados expressam ter 

consciência do seu papel como agentes modificadores do mercado: 76% concordam 

que, como consumidores, podem interferir na maneira como uma empresa atua de 

forma responsável. 

De acordo com GRAJEW 1 3 , presidente do Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social, organização não-governamental sediada em São Paulo, o 

nível de consciência do empresariado cresceu bastante nos últimos anos. GRAJEW 

acredita que o conceito de responsabilidade sócia! já foi integrado a lógica dos 

negócios e faz parte da estratégia das empresas, sobretudo da mentalidade dos 

acionistas. Essa pode ser comprovada pelo Censo GIFE 2001 1 4 , que revelou que 

52,9% da amostra de empresas pesquisadas apontam a presidência da empresa 

entre as instâncias que decidem quanto ao capital alocado à área social e 17,6% 

" f O M B R U N , C Oportunity Platatbrms and satety Nets corporate citizenship and reputatlonal risk. Business 
and Society review, 2000. 
! i Fonte: Folha de São Pauio. Quanto tempo nos resta, por Wilheim, 04/05/99. Giovani Barontini é 
Superintendente de Sustentabilidade do Núcleo de Estudos do Futuro (NEF) da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP). 
'"' Fonte: instituto Ethos 
1 4 O Censo GIFE foi concluído no início do ano de 200! abrangendo 48 organizações afiliadas 
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citam a assembléia gerai de acionistas. O mesmo resultado foi demonstrado pela 

Pesquisa 1 5 Ação Social das Empresas realizada pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA). Em 53% das empresas do Sudeste a responsabilidade 

pelas ações sociais cabe ao dono da empresa e no Nordeste a proporção é ainda 

maior, chega a 64%. Com base nesses dados, e possível inferir que as ações de 

Investimento social possuem relevância estratégica para uma parcela do 

empresariado brasileiro, fazendo parte do cotidiano das corporações e da sua alta 

direção. 

Na visão de RESENDE (2004, p. 42), quando a responsabilidade social é 

realizada de modo estratégico pela empresa, pode contribuir de forma decisiva para 

a sustentabilidade e o desempenho empresarial. Tudo começa com o surgimento de 

um clima de mais simpatia para a imagem da empresa. De repente, a empresa deixa 

de ser vilã, responsável pela pratica de preços abusivos, demissões e fonte geradora 

de lucros exorbitantes e, em muitos casos, a responsável pela depredação da 

natureza, e torna-se uma empresa cidadã, que se traduz em uma Imagem 

corporativa de consciência social, comprometida com a busca de soluções para os 

graves problemas sociais que assolam a comunidade. Muda a imagem, fruto de seu 

novo posicionamento de empresa-cidadã. Com a imagem reforçada e dependendo 

dos resultados dos projetos por ela financiados, a empresa torna-se mais conhecida 

e vende mais. Seus produtos, serviços e, sobretudo sua marca ganham maior 

visibilidade, aceitação e potencialidade. Clientes tornam-se orgulhosos de comprar 

produtos e/ou contratar serviços de uma empresa com elevada responsabilidade 

social. Fornecedores sentem-se motivados em trabalhar como parceiros de uma 

empresa desta natureza. O governo e a sociedade civil tornam-se parceiros desia 

empresa com seus empreendimentos sociais. Os concorrentes reconhecem o ganho 

de valor desta empresa. Os funcionários orgulhosos sentem-se motivados em 

trabalhar nesta empresa. E como resultado final, as vendas crescem, a empresa 

fortalece sua imagem, ganha respeito e confiabilidade e assegura a sua 

autopreservação. 

" Resultados da segunda edição da Pesquisa Ação Social das Empresas, sendo a amostra iniegrada por 4.109 
empresas com um ou mais empregados, desse total 2.077 empresas correspondem à região Nordeste e as demais 
a região Sudeste 
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I V 

1.4 RESPONSABILIDADE SOCIAL X SOCIEDADE 

A responsabilidade social nasceu juntamente com as empresas capitalistas 

no final da Idade Média (BARBERO; BRITTO, 2004 1 5 apud DIAS e TEODÓSIO). 

VENTURA 1 7 (2003) citada por DIAS e TEODÓSIO, relata que as 

organizações vêem-se pressionadas para tornarem-se mais solidárias e chamadas a 

uma maior participação, abertura e integração com a sociedade, pela ameaça de 

serem abandonadas por seus consumidores, pressionadas pela sociedade civil 

organizada ou mesmo pressionadas pelo poder público. 

Segundo o mesmo raciocínio ASHLEY 1 8 (2003) apud RODRIGUES afirma 

que a consciência critica que se desenvolve na sociedade de uma forma geral obriga 

as empresas a assumirem um planejamento cada vez mais criterioso, especialmente 

quanto ao resultado de suas ações. 

Se a sociedade é quem fornece os meios de crescimento da empresa, é 

também ela quem cobra uma postura da mesma mais comprometida com os efeitos 

de seu crescimento, conforme menciona DIAS E DUARTE (1986, p. 38 ): 

(...) exige-se da empresa que redimensione seu pape! social, levando em 
consideração não apenas o interesse dos acionistas, mas também de outros 
parceiros e os da coletividade... firma-se cada dia mais a idéia de que ela não pode 
ser vista como entidade exclusivamente econômica... cresce o consenso em torno da 
idéia de que a sociedade atual está exigindo uma redefinição do papel social da 
empresa. 

VENTURA (2003), assim como ASHLEY (2003) e DIAS E DUARTE (1986) 

evidenciam a importância da pratica da Responsabilidade Social das empresas em 

relação à sociedade, deixando claro que a empresa que não se adaptar às novas 

tendências corre o risco de perder mercado se comparada a outras empresas que 

atendem a essa exigência, fato resultante da concepção por parte dos consumidores 

de que a atuação das empresas deve estar voltada, também, em prol de um 

mercado global mais ético. 

"' BARBERO. E., BRITTO, R. P. Mapeando a selva de teorias: uma proposta de organização da evolução 
histórica e das abordagens sobre responsabilidade social corporativa. São Paulo, USP, 2004 
' VENTURA, E.C.F. Responsabilidade social da empresas sob a óptica do "novo espirito do capitalismo . 
ENANDAD in Anais, Atibaia, 2003. 
! í ! ASLHEY, P A Ética e responsabilidade social nos negócios Rio de Janeiro Saraiva, 2001 
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A sociedade é diretamente beneficiada pelas ações sociais que passam a 

cobrir necessidades não satisfeitas pelo estado (FOMBRUN, 2000) 1 9 Evidência é 

demonstrada pela pesquisa Ação social das Empresas a qual identifica que: 69% 

das médias e grandes empresas e 77% do setor de serviços enfatizam a melhoria 

das condições de vida da comunidade; no conjunto, 60% fizeram a mesma 

declaração (IPEA, 2000). 

1.4.1 Panorama Social no Brasil 

Um número imenso de pessoas em todo o mundo é vítima de várias formas 

de liberdade. Fomes coletivas continuam a ocorrer em determinadas regiões, 

negando a milhões de pessoas a liberdade básica de sobreviver. Além disso, muitas 

pessoas têm pouco acesso a serviços de saúde, saneamento básico ou água 

tratada (SEN, 2002, p. 29). 

Em relação ao Brasil é amplamente conhecido que as desigualdades 

socioeconômicas destacam-se como uma das mais elevadas entre os países do 

terceiro mundo. 

Na atualidade: 

• 22 milhões de brasileiros são considerados indigentes, vivendo com menos 

de 75 reais de renda familiar por mês (IPEA, 2002); 

• O Brasil é o quarto país em desigualdades de renda no mundo (PNUD - DRH 

2004) 2 0; 

• A defasagem de renda do Brasil é uma das maiores do planeta, a renda per 

capita dos 10% mais ricos é trinta e duas vezes maior que a dos 40% mais 

pobres (PNUD, 2005) 2 1 ; 

• Os 10% mais ricos no país ficam com 46,7% da renda, enquanto os 10% mais 

pobres se sustentam com apenas 0,5% (IBGE, 2004); e 

• Em relação ao índice de Desenvolvimento Humano (!DH), o Brasil ocupa o 

63° lugar (PNUD, 2005) 2 2 . 

1 9 ídem 10. 
Fonte: www.gife.org.br  

*' ídern anterior 

http://www.gife.org.br
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É nesse contexto que entre o final dos anos de 1990 e 2004, observa-se um 

crescimento generalizado do percentual de empresas que atuam na área social por 

região, estado, porte e setor de atividade econômica. São aproximadamente 600 mil 

empresas que, de alguma forma, atuam voluntariamente em prol das comunidades 

(IPEA, 2006). 

GRÁFICO 1: PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS EM AÇÕES SOCIAIS PARA A 

COMUNIDADE ENTRE 1998 E 2004 - BRASIL 

S u d e S % 9 8 2003
 Noc(}Me

 2003 19*H) 2004 C e n t r o 2 W f ? f t e 2004 N < * t ò i 2004 

Fonte: Pesquisa Ação Social das Empresas no Brasil - IPEA/DJSOC (2006) 

r ONTE: Pesquisa Ação Social das Empresas no Brasil - IPEA/DISOC (2006) 

Diante do grande quadro de desigualdades, transformações econômicas, 

políticas e culturais, os empresários assumem nova postura frente às demandas 

sociais, buscando contribuir para o desenvolvimento sustentável na sociedade onde 

estão inseridos, situação comprovada pelo crescimento da atuação das empresas, 



conforme demonstrado no gráfico apresentado, o qual mapeia iniciativas realizadas 

voluntariamente para reduzir as carências sociais das camadas pobres da população 

e não por imposição iegal, como é o caso do chamado Sistema S (SEBRAE, SESI, 

SENAI, SESC, SENAC e outros). 

Se por um lado a prática da responsabilidade social é uma resposta à 

sociedade mais exigente e consciente, por outro, as ações realizadas 

voluntariamente pelas empresas são feitas em prol da comunidade, situação 

interpretada pelo aumento de investimento das organizações na área social, 

beneficiando inúmeras pessoas e entidades. Nos últimos três anos, o repasse de 

recursos privados da rede GIFE para a área social, por exemplo, cresceu 30% 

chegando próximo a R$ 800 milhões em 2004 (GIFE, 2004). 

E de acordo com o Censo GIFE 2005, o orçamento total da rede destinado a 

financiar projetos foi na ordem cerca de 1 bilhão de reais. Mais de 3 mil pessoas 

trabalharam na implementação dos programas financiados com tais recursos, 

oriundos em sua grande maioria das próprias empresas ou de empresas associadas 

aos institutos e fundações que compõe o GIFE 2 3 . Foram identificados 2.200 projetos 

sendo implementados, beneficiando diretamente e indiretamente, cerca de 5 milhões 

de pessoas e 4.000 entidades. 

" J A Rede GIFE de Investimento Social Privado conta com 90 grandes investidores sociais que 
representam uma mostra qualificada do envolvimento das empresas com a área social, cultural e 
ambiental. 
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GRÁFICO 2: PESSOAS E ENTIDADES BENEFICIADAS POR AÇÕES SOCIAIS DA 

REDE GIFE 
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FONTE: Censo GIFE 2005 

Diante das inúmeras desigualdades na qual a sociedade está inserida, a 

articulação entre diferentes atores sociais é uma variável fundamental para reduzir 

as diferenças sociais entre os indivíduos mais privilegiados e os menos favorecidos; 

nesse sentido a prática da responsabilidade social empresarial emerge como 

resposta ao marcante desequilíbrio econômico e da injustiça social, marcados pelo 

capitalismo. Quando algumas empresas brasileiras começaram a aderir ao 

movimento de responsabilidade social, havia quem dissesse que não passava de 

moda, uma mera ação momentânea de marketing. De lá para cá, a realidade mudou 

bastante, nas regiões Sudeste e Nordeste, que representam 70% do produto interno 

bruto nacional, cresceu o número de empresas que investem voluntariamente em 

algum tipo de ação social junto à comunidade. O percentual de companhias 

sediadas na região Nordeste passou de 55% do total em 1999 para 74% em 2003, 
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enquanto no Sudeste a participação em ações sociais subiu de 67% para 7 1 % e na 

região Sul o percentual saltou de 46% para 67%. Em relação à atuação por estado, 

na região Sul, os empresários de Santa Catarina são o destaque regional com 78% 

de participação e o Paraná tem participação significativa, 63%, apresentando 

crescimento de 14 pontos percentuais, apontou a segunda edição da Pesquisa Ação 

Social das Empresas, realizada pelo IPEA. 

GRÁFICO 3 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS QUE REALIZARAM AÇÕES SOCIAIS 

1999 2003 1998 2003 1999 2003 

FONTE: Pesquisa Ação Social das Empresas no Brasil - IPEA/DISOC (2006) 
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GRÁFICO 4 - PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS POR ESTADO 
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FONTE: Pesquisa Ação Social das Empresas no Brasil - IPEA/DISOC (2006) 

1.5 POR QUÊ AS EMPRESAS INVESTEM EM RESPONSABILIDADE SOCIAL? 

Segundo JONES (1996) 2 4 citado por DIAS e TEODÓSIO, as empresas 

investem em responsabilidade social porque: a) a empresa pode tirar proveito das 

oportunidades de mercado decorrentes de transformações nos valores sociais, se 

souber antecipar-se a eles; b) o comportamento social responsável pode garantir-lhe 

uma vantagem competitiva; e c) uma postura proativa permite antecipar-se as novas 

legislações, ou mesmo evitá-las. Os dois primeiros argumentos são estratégias de 

marketing e assim como o terceiro endossam a visão neoclássica das finalidades 

corporativas, segundo a qual a única função legítima da empresa é perseguir seus 

próprios interesses fundantes: crescimento e lucratividade. 

Para VENTURA 2 5 apud DIAS e TEODÓSIO, a responsabilidade social avança 

à medida que se acirra a competição entre empresas. 

: 4 JONES. M T. Missing the Forest for the three: a critique of the corporate social responsibility discourse. 
Business and Society, vol. 35, 1996, p. 7-41. 
2 5 ídem 17. 
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Na visão de DIAS E DUARTE (1986): "a doutrina da responsabilidade social 

ajusta-se às ânsias de nosso tempo e de nosso meio, como resposta cultural e de 

solidariedade humana". 

De acordo com RAUSIS (2004, p. 61 ) 2 6 "atribui-se o aumento da pratica 

da responsabilidade social a três fatores: 1) O desejo dos empresários produzir bem 

estar social e não apenas bens e serviços para a população; 2) o uso de impostos 

por meio de incentivos fiscais, em projetos específicos, em vez de destiná-los 

diretamente ao governo; e 3) a percepção crescente de que a empresa cidadã atrai 

fidelidade de seus colaboradores e comunidades". 

Contrariando parte das razões apontadas por RAUSIS, a pesquisa Ação 

Social das Empresas realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -

IPEA, afirma que os benefícios fiscais pouco contribuem para financiar as ações 

sociais empresariais, dado que no Sudeste apenas 1 % das empresas os utilizaram 

em 2003, enquanto no Nordeste a proporção chegou a 7% do total. O censo GIFE 

2001 também constatou que 70,6% das empresas que destinam recursos à área 

social não gozam de incentivos fiscais. O resultado confirma que o envolvimento do 

setor privado ocorre independentemente do Estado. 

Alguns motivos para investir na área social 2 7: 

• 5% do empresários declaram que as comunidades ganham, pois melhoram 

suas condições de vida; 

• 61 % dos empresários afirmam que investir na área social traz gratificação 

pessoal; 

• 40% entendem que, em decorrência de sua atuação social, se estreitaram os 

laços com a comunidade; 

• 26% avaliam que, em conseqüência da ação social, melhorou a imagem do 

negócio; 

• 24% acreditam que, em conseqüência da ação social, melhorou o 

envolvimento do empregado com a empresa; 

• 71 % das microempresas e do setor do comércio ressaltam a gratificação 

pessoal; no conjunto, 6 1 % fizeram a mesma declaração; (IPEA, 2000); e 

: b In Maurício Guerra Rousis. 2004. p. 8 . 2004. 
: Fonte. A Iniciativa Privada e o Espírito Público - Resultados Nacionais - IPEA. 2001. 
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• 81 % das empresas realizam atividades sociais por motivos humanitários 

(IPEA, 2000). 

1.5.1 Benefícios para a Empresa 

É claro que numa sociedade informada e crítica como a atual, uma postura 

socialmente responsável constitui a melhor base para uma sólida imagem e para a 

aceitação social da empresa (DIAS E DUARTE, 1986). 

Em linhas gerais: 

• 65% concordam que a pratica da responsabilidade social empresarial 

fortalece a marca 2 8; 

• 1% reconhece um incremento da lucratividade da empresa; (IPEA, 2000) 

• Praticas de responsabilidade social agregam valor aos negócios da empresa, 

traduzindo em valorização da imagem institucional e da marca, maior lealdade 

dos consumidores, maior capacidade de recrutar e manter talentos, 

sustentabilidade de negócios no longo prazo, acesso a capitais e acesso a 

mercados (INSTITUTO ETHOS). 

x Centro de Empreendcdorismo Social c Administrativo do Terceiro Setor. USP. 2005. 
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2 C&A MODAS - EMPRESA 

A C&A Modas acredita que a ética, a responsabilidade social e a preservação 

do meio ambiente são valores fundamentais para uma empresa. Por isso, possui 

como princípio básico o respeito a seus funcionários, fornecedores e a comunidade 

como um todo. Realiza ações de preservação ao meio ambiente, como utilização do 

papel reciclado, coleta seletiva de lixos em todos os departamentos e não 

distribuição de folhetos em vias públicas. Além disso, contribuí com entidades 

assistenciais e filantrópicas e busca o bem estar de seus funcionários e de toda a 

comunidade. Com ações como essas, a C&A acredita e espera contribuir para um 

mundo melhor (C&A, 2006). 

A empresa é uma das maiores cadeias de varejo de moda no mundo. De 

origem holandesa, foi fundada em 1841 pelos irmãos Clemens e August, cuja união 

das iniciais de seus nomes resultou na marca C&A (C&A, 2006). 

Em 1976 foi inaugurada a primeira loja no Brasil, no Shopping Ibirapuera, em 

São Paulo. Atualmente, a C&A está presente em grande parte do território nacional, 

distribuindo as suas 122 lojas em diversos estados do país. 

No Ramo de roupas é líder em vendas, com estratégias extremamente 

competitivas e de cunho inovador. Toda loja é classificada em GG (Extra Grande), G 

(Grande), M (Média), P (Pequena) ou PP (Compacta), logo depois é separada por 

grupos, ou seja, todas as GG num grupo, todas as G em outro e assim 

sucessivamente. Cada grupo tem um responsável, o chamado gerente do grupo, 

esse gerente pode administrar poucos grupos, logo depois vem aquele que 

administra vários grupos. Semanalmente sai um "ranky" apontando a posição da loja 

em relação às outras, isso serve também para os grupos. 

Atua em dois segmentos: varejo de moda e produtos e serviços financeiros. 

No varejo de moda, onde comercializa roupas, acessórios, cosméticos e aparelhos 

de telefone celular, seu foco de vendas é o cliente de 18 a 25 anos de idade. A 

estratégia é oferecer o que há de mais atualizado em moda, sempre privilegiando 

qualidade, facilidade de pagamento e preço justo. O banco IBI, que representa o 

setor financeiro, opera no mercado através das empresas IBI Administradora e 

Promotora e IBI Corretora. Além de facilitar o pagamento das compras dos clientes 

das lojas C&A, o IBI disponibiliza uma série de produtos e serviços, incluindo 
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emissão e administração do Cartão C&A e do IbiCard (cartões de crédito 

MasterCard e Visa) e empréstimo pessoal através do cartão IbiCred. Possui 

parceria com grandes grupos financeiros como Icatú, Sulamérica Seguros, Banco 

Real dentre outros, oferecendo aos clientes planos como títulos de capitalização, 

seguro residencial, odontológico, de acidentes pessoais, entre outros (C&A 2005). 

Desde 1999, eleita consecutivamente como empresa de varejo de moda mais 

admirada do país, segundo pesquisas da Revista Carta Capital, a companhia 

desvenda mercado em 35 cidades do Brasil. Sua marca também é uma das mais 

premiadas no universo publicitário, conquistando freqüentemente o prêmio Top of 

Mind em vários órgãos de comunicação. É reconhecida pela ousadia da sua 

comunicação, que inclui "cases" como o lançamento e consolidação da figura do 

Sebastian, o sucesso de vendas com a associação de seus produtos à imagem de 

Gisele Bündchen e a participação em eventos de forte apelo cultural e esportivo. 

2.1 MISSÃO DA C&A MODAS 

Superar os desejos e as necessidades dos clientes em relação à moda e 

produtos e serviços financeiros. A garantia permanente do cumprimento deste 

objetivo está alicerçada em princípios éticos e morais, baseados na honestidade, na 

sinceridade e no exercício de incentivo ao espírito de equipe (C&A, 2006). 

2.2 RELACIONAMENTO DE LONGO PRAZO 

Através do projeto Universidade Corporativa C&A, a empresa promove uma 

moderna, progressiva e exclusiva política de desenvolvimento de carreira focada em 

jovens com capacidade de assumir postos-chave nos negócios da empresa (C&A, 

2003). 

Desde 1997, a companhia contrata profissionais com deficiências físicas, 

auditivas, visuais e mentais. Sempre disposta a investir nas potencialidades do ser 

humano, respeitando a diversidade, a empresa emprega hoje vários profissionais 

com deficiência, desenvolvendo uma política que visa compatibilizar o perfil do 

associado à função que ele exerce. Essa política permite que praticamente todas as 
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áreas da empresa possam contratar pessoas com deficiências sem comprometer a 

qualidade das operações (C&A, 2006). 

Abertura, transparência, reconhecimento, espírito de equipe e, sobretudo, 

respeito são as marcas do ambiente C&A, cujo histórico revela uma vigorosa 

cumplicidade entre empresa e associados, refletida, em parte, pelas estatísticas: de 

cada 10 funcionários, dois pelo menos têm mais de cinco anos de empresa, dado 

superior à média do varejo.Para assegurar este ambiente saudável, a empresa 

pratica uma política de relacionamento de longo prazo, em que a maximização dos 

resultados da empresa está vinculada à possibilidade de o profissional atingir seu 

maior potencial, obtendo plena realização (C&A, 2006). 

2.3 INSTITUTO C&A 

A C&A Modas desempenhava atividades filantrópicas no Brasil desde que se 

instalou localmente, em 1976. A princípio, sua vocação social manifestava-se de 

maneira informal com o apoio a projetos isolados sob a coordenação da própria 

empresa. Em agosto de 1991, por vontade dos sócios da companhia, houve a 

iniciativa da criação de uma organização exclusivamente dedicada a planejar e 

executar os programas comunitários da empresa. Nasceu, então, o Instituto C&A de 

Desenvolvimento Social, que é uma instituição sem fins lucrativos e de interesse 

público (C&A, 2000). 

Na pratica o Instituto concentra sua atenção no universo das crianças e 

adolescentes - foco de trabalho escolhido pelos instituidores da organização -, pois 

elegeram a educação como processo indispensável ao desenvolvimento do ser 

humano, destinando anualmente cerca de R$ 7,5 milhões para o desenvolvimento 

de ações sociais nas diversas localidades onde a empresa atua. 

As principais frentes de ação do Instituto C&A são formação de educadores, o 

apoio a projetos de ação complementar à escola, formação de redes sociais, 

projetos junto a escolas públicas e atendimento emergencial em situações de 

calamidade pública. Outra linha de trabalho do Instituto C&A é disseminação da 

prática de cidadania empresarial, que visa sensibilizar as empresas para a 

importância de realizarem ações de responsabilidade social (C&A, 2000). 
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Sem seguir uma fórmula predeterminada, as várias unidades da companhia 

no mundo têm a liberdade de desempenhar a sua maneira de atuar em prol da 

comunidade, segundo as necessidades e características de cada país. 

No Brasil, seguindo valores originados do próprio universo da empresa, o 

Instituto C&A optou por apoiar programas e projetos que fogem aos tradicionais 

programas assistencialistas, desenvolvendo ações que visam a promoção do ser 

humano, apoiando projetos em todas as cidades onde a C&A possui atividades. 

O Instituto C&A possui autonomia administrativa e é mantido por doações de 

recursos financeiros aportadas em bases anuais pela C&A e por seus acionistas. A 

empresa também doa mercadoria ao Instituto, que é comercializada e gera receita 

para financiar projetos. Além de recursos financeiros e materiais, a C&A doa horas 

de trabalho voluntário por meio do engajamento do seu corpo de funcionários. Eles 

participam das ações de investimento social da empresa acompanhando projetos do 

Instituto durante o expediente comercial. Desde o início de suas atividades, o 

Instituto C&A já investiu mais de US$ 33 milhões à programas e projetos voltados à 

educação de crianças e adolescentes no Brasil (C&A, 2006). 

2.3.1 Missão do Instituto C&A 

Participar ativamente de processo de educação de crianças e adolescentes, 

fortalecendo estrategicamente as organizações sociais parceiras e contribuindo para 

o desenvolvimento do terceiro setor (GIFE, 2000). 

2.3.2 Objetivos 2 9 do Instituto C&A 

• Propiciar reais condições de qualidade em educação para o desenvolvimento 

completo do seu público alvo - crianças e adolescentes, organizações 

parceiras, associados voluntários e agentes do terceiro setor - como 

cidadãos; 

Fonte: Instituto Gife. 2000. 
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• Potencializar, através de construção coletiva, o desenvolvimento 

organizacional das instituições parceiras para que essas possam melhor 

atingir a sua missão educacional; 

• Incentivar o associado da empresa a exercer sua cidadania e 

responsabilidade social, em beneficio da comunidade; e 

• Estimular a participação de agentes de transformação do Terceiro Setor. 

2.3.3 Meta do Instituto C&A 

Promover a cidadania individual e institucional, sob a perspectiva do direito e 

seu exercício, através do processo de educação de crianças e adolescentes das 

organizações sociais parceiras e dos associados - voluntários (C&A, 2000). 

2.3.4 Princípios Norteadores 3 0 

• Ética pessoal e Institucional; 

• Direitos Humanos; 

• Respeito pelo educando e permanente estimulação à participação e à gradual 

ascensão de responsabilidade; 

• Cidadania como meta do processo educativo; 

• Respeito pelo parceiro e sua história institucional; 

• Inclusão da família, da escola formal e da comunidade nos programas e 

projetos sociais, como fundamental instância do processo educativo; 

• Entidades sócias são como espaço educativo, propícios ao desenvolvimento 

de ações educativas; 

• Concepção de que as crianças e adolescentes são indivíduos em condições 

peculiares de desenvolvimento, sujeitos de cognição e desejos; 

• Apoio a programas e projetos de educação complementar à escola: 

atendimento a criança de a partir de sete anos e atendimento a adolescentes 

e jovens; 

• Formação de desenvolvimento de educadores; e 

-," Fonte: C&A. 2000. 



• Fortalecimento da escola pública. 

2.4 Voluntariado 

O programa de voluntários do Instituto foi iniciado na empresa no momento do 

lançamento do Instituto C&A em agosto de 1991. Da mesma forma, veio dos 

acionistas a idéia de articular os funcionários da companhia com as ações de 

investimento social da empresa por meio de um programa de voluntariado. 

Em 2004 foram investidos R$ 1.116.758,04 na formação e desenvolvimento 

de voluntários. Cerca de 2.200 funcionários dedicaram 33 mil horas de trabalho 

voluntário durante o expediente de trabalho. A intenção maior da empresa é oferecer 

a esses funcionários uma oportunidade de desenvolver o exercício da cidadania, 

sendo assim, cada loja tem sua própria equipe de voluntários, que atua em uma 

ação unificada desenvolvendo e acompanhando as atividades do Instituto (C&A, 

2005). 

O Conselho do Instituto é composto por gerentes das lojas C&A. Eles podem 

fazer um "link" entre o cotidiano do varejo com as ações e estratégias do Instituto. 

Fora os gerentes, os supervisores também atuam como lideranças do voluntariado. 

Todo o funcionário contratado passa por um treinamento. A ação sempre é 

negociada com o gerente para que se possa conciliar os horários de trabalho e o 

programa de voluntariado (C&A, 2005). 

O programa de Voluntários desenvolvido pela empresa beneficia não só os 

públicos dos projetos apoiados, mas também favorece aos funcionários das lojas, 

que crescem como cidadãos a partir das experiências vividas. Nesse sentido o 

depoimento de Adriana Machado Brighenti, voluntária do Instituto C&A em Curitiba, 

publicado no Relatório de Atividades do Instituto no exercício 2004/2005, em Agosto 

de 2005, p. 47, exemplifica a satisfação dos voluntários em participar dos projetos 

apoiados pela instituição: 

Como voluntária trabalho por um novo projeto de sociedade, uma sociedade melhor 
para todo mundo e onde a criança ocupa papel central. Sou cidadã, sou mãe e sei 
bem que a hora de ajudar as crianças a se desenvolverem é agora - não é algo que 
se possa jogar para o futuro. O programa de formação do voluntariado nos 
proporciona crescimento pessoal e nos dá suporte para a atuação em projetos. A 
gente estuda e aprende, tem que pesquisar bastante, buscar os porquês de cada 
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atividade implementada nas instituições sociais parceiras. E lá, no trabalho de campo, 
aprender com as crianças de novo. Ser voluntário é uma troca muito grande - de 
conhecimento, de culturas, de valores, de afetos". 

2.5 RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2004/2005 

O Instituto C&A organiza sua atuação em torno de sete linhas de ação 

voltadas para o atendimento de crianças e adolescentes e para o desenvolvimento e 

fortalecimento do Terceiro Setor: Educação Infantil, Instituições de Educação Não-

Fornal para Crianças e Adolescentes, Formação e Desenvolvimento de Profissionais 

de Instituições de Educação e Fortalecimento da Escola Pública, Apoio à Formação 

de Grupos de Instituições Sociais, Incentivos à Formação de Novos Agentes de 

Investimento Social e Formação e Desenvolvimento do Voluntariado. As iniciativas 

de atendimento a crianças e adolescentes recebem apoio no âmbito das linhas de 

ação Educação Infantil, Instituições de Educação Não-formal para Crianças e 

Adolescentes, Formação de Desenvolvimento da Escola Pública e, os projetos de 

desenvolvimento e fortalecimento do terceiro setor receberam apoio no âmbito das 

linhas de ação Formação de Grupos e Instituições Sociais, Incentivo à Formação de 

Novos Agentes de Investimento social e Formação e Desenvolvimento do 

Voluntariado. 

Entre março de 2004 e fevereiro de 2005 cerca de R$ 8 milhões foram 

investidos em 95 projetos de 285 instituições, beneficiando 728.213 crianças, 2460 

adolescentes, 3148 alunos de escolas publica e 1494 educadores, 45 escolas, 108 

professores, 3196 agentes de investimento social e 2.200 voluntários. De acordo 

com o relatório divulgado pela instituição, as sete linhas de ação do Instituto 

responderam pela destinação de 82,46% do seu orçamento para projetos sociais e 

cerca de 95% do montante de investimento correspondeu a doações de recursos 

financeiros efetuadas pelos acionistas da companhia. Outras duas fontes de receita 

foram a doação de R$ 90 mil pela C&A para fundos de defesa dos direitos da 

criança e do adolescente e a captação de R$ 259 mil, por voluntários do Instituto, 

3 1 As informações referente às ações do Instituto C&A no exercício 2004/2005 estão baseadas no relatório 
divulgado pela instituição dc suas atividades cm 2006. 
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por meio de bazares beneficentes com peças de roupa e acessórios doados pela 

empresa. 

FIGURA V. RESULTADO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO C&A NO EXERCÍCIO 

2004/2005 

Resultados gerais. 
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FONTE: Instituto C&A, 2005. 

2.5.1 Linhas de Ação 

2.5.1.1 Educação infantil 



Nessa linha de ação o Instituto apóia o fortalecimento da ação pedagógica e 

educacional das instituições de educação infantil - creches para crianças de zero a três 

anos de idade e pré-escolas para crianças de quatro a seis anos. 

No exercício 2004/2005 através dessa linha de ação o Instituto beneficiou 491 

crianças. 

Projetos desenvolvidos: 

• Conhecimento e valorização do patrimônio humano brasileiro; e, 

• Promoção da educação de crianças na faixa etária de três a oito anos em 

articulação com a família e comunidade. 

Instituições apoiadas 

• Associação Cristã Feminina - Recife - PE; 

• Associação Educadora: A infância e Juventude Creche Maria de Nazaré -

Ribeirão Preto SP; 

• Associação Presbiteriana de Assistência Social - Creche Batei - São Bernardo 

do Campo - SP; 

• Creche Irmã de Castro - Olinda - PE; 

• Escola Padre Giovanni Ciresola - Feira de Santana - BA; 

• Centro Educacional sal da Terra - Taboão da Serra - SP; 

• Projeto alternativo de apoio a Meninas de Rua - Centro Erê - Maceió - AL; e 

• União dos moradores da vila dos Frades - São Luís - MA. 

2.5.1.2 Instituições de Educação Não-Formal para Crianças e Adolescentes 

Essa modalidade de ação é responsável pelo fomento de atividades 

socioeducacionais para crianças e adolescentes a partir de sete anos, ofertadas por 

instituições sem fins lucrativos em períodos alternados ao da escola. 
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Nessas instituições, crianças e adolescentes podem ter acesso aos mais 

diversos tipos de programas: de arte-educação, esporte, de introdução ao mundo do 

trabalho, a participação social e a era digital, programas de leitura crítica dos meios de 

comunicação ou de ampliação do universo cultural, dentre outros. 

No exercício 2004/2005 foram atendidos, nessa modalidade, 782.722 crianças e 

2460 adolescentes. 

Projetos desenvolvidos: 

• Desenvolvimento de educadores voluntários; 

• Desenvolvimento de ações educativas para crianças e adolescentes por meio de 

oficinas e Projetos de capoeira, hip hop, kung-fu, dança, teatro, música e artes 

circenses em prol de bom desempenho escolar; 

• Fomento da expressão criativa entre jovens e educadores por meio do teatro; 

• Fomento do protagonismo juvenil por meio de novas tecnologias de informação e 

comunicação; 

• Promoção de desenvolvimento integral, oferecendo alternativas educativas-

culturais e profissionais de arte-educação, informática e esportes; 

• Desenvolvimento de uma proposta educacional-cultural favorecendo a 

participação de adolescentes em cursos de DJ e operador de áudio; 

• Realização de oficinas de educação, arte e cultura como elementos facilitadores 

para construção da cidadania de adolescentes; 

• Desenvolvimento de uma proposta educacional-cultural com participação de 

crianças, adolescentes e educadores da comunidade por meio da arte; 

• Formação de jovens lideranças para atuarem como agentes de mobilização e 

transformação em duas escolas da Baixada Fluminense; 

• Conhecimento da história e a evolução da moda através dos séculos; 

• Conhecimento e valorização do patrimônio humano brasileiro; 

• Desenvolvimento da aprendizagem através da leitura, canto e percussão 

reunidos nos ritmos e expressões do maracatu; 
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Conhecimento e exploração dos recursos da informática, no processo de 

formação de adolescentes; 

Manutenção do espaço alternativo de arte e educação, criado em 2003 para 

comunidade do bairro Antônio Aleixo - Manaus - AM; 

Desenvolvimento das potencialidades dos adolescentes por meio da construção 

de uma produção musical em estilo camerata, 

Oficinas de iluminação cênica, carpintaria teatral, interpretação teatral, 

workshops artísticos e de formação pessoal para jovens de algumas regiões do 

Grande Rio, entre outros. 

Instituições Apoiadas 

Associações Ninho Criança Esperança - São Paulo - SP; 

Associação Recanto São Francisco - Extrema - MG; 

Associação Social Pastoral Esperança de Deus - Estância - SE; 

Auçuba - Comunicação e Educação - Recife - PE; 

CAC - Centro Assistencial Maria Carmen Cólera - Ceilândia Norte - DF; 

Casa do Menor São Miguel Arcanjo - Nova Iguaçu - RJ 

Cebraios - Casa Renascer - Natal - RN, 

Centro de Arte, Educação, Cultura, Social e Meio Ambiente - Casa do Ensaio -

Campo Grande - MS; 

Centro Comunitário Casa da Criança São José - Curitiba - PR 3 2 ; 

Centro de Criação e Imagem Popular - Cecip - Rio de Janeiro - RJ; 

Centro Educacional Miosótis - Maceió - AL; 

Centro de Educação Popular Nailde Araújo - Recife - PE; 

Centro Integrado de Desenvolvimento Infantil - Caicaia - CE; 

Centro Social Brooklin Paulista - São Paulo - SP; 

Centro Social e Educacional e do Lago de Aleixo - Manaus - AM; 

Instituição na qual foi desenvolvido o projeto ABC da Arte. analisado a partir da página 45. 
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• Educandário Santista - Santos - SP; 

• Escola Fábrica de Espetáculos - Rio de Janeiro - RJ, entre outras. 

2.5.1.3 Formação e Desenvolvimento de Profissionais de Instituições de Educação 

Apóia a formação de educadores e gestores de organizações sem fins lucrativos 

voltados á educação de crianças e adolescentes. O objetivo central é instrumentalizá-

los para desempenhar o seu papel da melhor maneira possível. 

No exercício 2004/2005, o Instituto C&A tendeu 1.494 profissionais por 

intermédio dessa linha de ação. 

Projetos desenvolvidos: 

• Formação de educadores das instituições pertencentes à Associação Cirandar, 

com ênfase na ampliação de competências relacionadas à escrita e leitura; 

• Formação de educadores alfabetizadores; 

• Formação de educadores de creches comunitárias; 

• Formação de educadores da escola Padre Giovani Ciresola, da Feira de Santana 

(BA), e de outras três instituições de Salvador; 

• Formação continuada de profissionais de creches comunitárias infantil na rede 

comunitária do município de Camaragibe (PE); 

• Apoio à construção de um plano de comunicação e coordenação técnica; 

• Apoio a ciclos de estudo sobre concepções, metodologias, políticas e praticas de 

educação infantil; 

• Desenvolvimento e implementação da primeira etapa do programa de formação 

profissional em serviço, para educadores de 24 instituições financiadas pela 

FCC; 

• Formação em serviços dos educadores do Instituto Alexandro Alcíno - Araújo -

SE; 

• Formação de arte-educadores sociais no instituto Âmbar - Rio de Janeiro - RJ; 
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Disseminação da proposta de formação de educadores em creches municipais 

de Curitiba (PR); 

Ampliação da formação de educadores de creches para coordenadores e 

gerente de instituições de educação infantil; 

Formação de educadores para abordagem de temas como postura profissional e 

preparação para mercado de trabalho entre jovens; 

Qualificação profissional dos educadores da comunidade de Peixinhos - Recife -

PE; 

Avaliação integrada ao processo de sistematização de ações educacionais do 

Programa Capacitar de Formação de Educadores Leigos; 

Sistematização dos programas Nova Mente/Renovação sobre gestão de escolas 

públicas; 

Diagnósticos da situação do ensino-aprendizagem, como base para formação 

dos educadores da creche Maria de Nazaré - Ribeirão Preto - SP; 

Consolidação do processo de formação continuada e mobilização sociopolítica 

de educadores da rede de Centro Educacionais Comunitários da Baixada 

Fluminense; 

Formação de jovens que desenvolvem trabalhos com crianças e adolescentes 

por meio de elementos de arte e da cultura popular brasileira, entre outros. 

Instituições Apoiadas 

Associação Cirandar - São Paulo - SP; 

Associação de Desenvolvimento e Promoção Humana Simplesmente - Vitória -

ES; 

Associações das Mulheres pela Educação - Osasco - SP; 

Avante Qualidade, Educação e Vida - ONG - Salvador - BA; 

Centro de Aperfeiçoamento em Educação - Proepre - Campinas - SP; 

Centro de cultura Luiz Freire - Olinda - PE; 

Cipó Comunicação Interativa - Salvador - BA; 



41 

• Cooperapic - Cooperativa de Promoção de Cidadania - São Paulo -SP; 

• Fundo Cristão para Crianças - Fortaleza -CE; 

• Instituto Avisa Lá - São Paulo -SP; 

• Associação Civil Projetos Juventude, Esperança do Amanhã - Santo André -

SP; 

• Movimento Cultural Boca do Lixo - Recife - PE; 

• Pólis Projetos e Consultoria em Desenvolvimento Social - São Paulo -SP; 

• Secretaria Municipal da Educação e Cultura - Salvador - BA; 

• Sociedade Educadora da Infância e Juventude - Creche Maria de Nazaré -

ibeirão Preto - SP; 

• Solidariedade França Brasil - Rio de Janeiro - RJ; 

• Teatro Escola Brincante - São Paulo -SP; entre outras. 

2.5.1.4 Fortalecimento da Escola Pública 

Atua no campo do ensino formal por meio de iniciativas de qualificação da 

educação escolar e de democratização da gestão escolar. Parte do princípio de que a 

escola púbica é uma instituição chave para o desenvolvimento da sociedade e 

propugna que a escola forte depende da formação de seus quadros e também de sua 

apropriação e legitimação em cada comunidade. 

Essa modalidade de ação do Instituto atingiu 3.148 alunos, 108 professores e 45 

escolas. 

Projetos desenvolvidos; 

• Formação de representantes dos conselhos de escola da microrregião de Morro 

Doce, no âmbito do Projeto Gestores Educacionais dos Conselhos de Escola; 

• Fortalecimento da proposta pedagógica da escola Barbosa Romeu de Salvador 

(BA), em articulação com Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a fim de 

influenciar o sistema municipal de ensino; e 

• Consolidação da Gestão democrática em oito escolas de Salvador (BA). 
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Instituições Apoiadas 

• Centro Projeto Axé de Defesa à Criança e ao Adolescente - Salvador - BA; 

• Instituto Paulo Freire - São Paulo - SP; e 

• Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Salvador - BA. 

2.5.1.5 Apoio à Formação de Grupos de Instituições Sociais 

Reúne iniciativas de fomento à constituição e consolidação de associações sem 

fins lucrativos voltados á educação de crianças e adolescentes. 

No exercício 2004/2005 o instituto favoreceu 205 instituições sociais através 

dessa linha de ação. 

Projetos desenvolvidos: 

• Busca de desenvolvimento institucional com vistas ao crescimento e a 

sustentabilidade da Associação de Creches e Pré-Escolas em Salvador - BA; 

• Promoção do fortalecimento institucional de ONGs, disseminação de 

conhecimentos e praticas de mobilização de recursos e incentivo ao investimento 

social privado; 

• Fortalecimento institucional das organizações integrantes da Rede de Centros 

Comunitários de Formação Profissional do Grande Rio; 

• Criação de pólos de pesquisas e ação social em quatro comunidades do Rio de 

Janeiro (RJ); 

• Fortalecimento técnico e institucional de vinte organizações associadas ao 

GAES, por meio de gestão participativa; 

• Acordo de cooperação entre Instituto Arcor Brasil, Vitae e Instituto C&A, 

destinado a criar o Fundo Juntos pela Educação, para implementar o programa 

pela educação em tempo integral; 

• Apoio ao desenvolvimento, fortalecimento e gestão da Rede pela Educação 

Infantil (Redin), em Belo Horizonte (MG), entre outros. 
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Instituições apoiadas 

• Acredite - Associação de Creche e Pré-Escolas - Salvador - BA; 

• Aliança Interage - Recife - PE; 

• Centro de assessoria ao Movimento Popular (Campo) - Rio de Janeiro - RJ; 

• Centro Internacional de Estudos e Pesquisa sobre a Infância (Ciespi) - Rio de 

Janeiro - RJ; 

• Grupo Associativo de Entidades Sociais (GAES) - Recife - PE; 

• Instituto Arcor Brasil - São Paulo - SP; e 

• Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS) - Belo Horizonte 

- MG. 

2.5.1.6 Incentivo Formação de Novos Agentes de Investimento Social 

Por meio dessa linha de ação o Instituto C&A investe na disseminação de 

conceitos e práticas de investimento social, responsabilidade social empresarial e na 

promoção do voluntariado. Os projetos apoiados podem beneficiar tanto instituições 

quanto indivíduos - profissionais de empresas, profissionais da área social ou 

voluntários. 

Essa linha de ação beneficiou 3.196 pessoas e 80 instituições. 

Projetos desenvolvidos: 

• Identificação e disseminação de boas praticas de parceria entre empresas e 

organizações da sociedade civil, a fim de qualificá-las e de estimular novas 

relações de trabalho em conjunto; 

• Fortalecimento institucional da organização Associação Brasileira Terra dos 

Homens e ampliação da sua rede de contatos; 

• Desenvolvimento institucional da Escola da Gente - RJ - para compor a rede 

Andi de Agências de notícias pelos direitos da infância; 



44 

• Desenvolvimento de um plano de comunicação para sensibilizar e mobilizar 

organizações associadas; 

• Mobilização do empresariado Pernambucano para investir em praticas sociais, 

por meio do jornal Informe Ação e do site www.açaoempresarial.orq.br, 

• Apoio ao II Fórum e Amostra de Responsabilidade Social Empresarial; e 

• Realização de um diagnóstico da instituição Núcleo de Creches e Pré-Escolas 

comunitárias da Baixada Fluminense. 

Instituições apoiadas 

• Aliança Interage - Recife- PE; 

• Associação Brasileira Terra do Homens - Rio de Janeiro - RJ; 

• Associação Cirandar - São Paulo - SP; 

• Escola da Gente - Rio de Janeiro - RJ; 

• Instituto Ação Empresarial pela Cidadania - Recife - PE; 

• Instituto Educacional de Desenvolvimento Sócio-Cultural e de Pesquisa -Vitória-

ES; e 

• Núcleo de Creches e Pré-Escolas Comunitárias da Baixada Fluminense -

Belford R o x o - R J . 

2.5.1.7 Formação e Desenvolvimento do Voluntariado 

A linha de ação e Desenvolvimento do Voluntariado reúne as iniciativas de 

formação de voluntários do Instituto C&A, com vistas a conscientizá-los, mobilizá-los, e 

instrumentalizá-los para participação social e a vida comunitária. O objetivo é oferecer 

aos voluntários uma formação que lhes permita compreender o seu papel de cidadãos 

atendo as exigências da ação voluntária nas instituições sociais que atuam. 

No exercício 2004/2005, os voluntários do Instituto C&A dedicaram cerca de 33 

mil horas do expediente comercial da empresa para fazer trabalho voluntário em 

instituições sociais voltadas à educação de crianças e adolescentes. 

http://www.a%c3%a7aoempresarial.orq.br
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2.5.2 Projeto Bazar 

A arrecadação de peças de roupa e acessórios para instituições sem fins 

lucrativos constitui outra importante iniciativa de investimento social da C&A através do 

Projeto Bazar. 

No exercício 2004/2005, a empresa doou 589.674 peças nessa frente de ação, 

que foram comercializadas em bazares beneficentes por 80 organizações sem fins 

lucrativos de atendimento a crianças e adolescentes. 

A venda das mercadorias gerou as instituições a arrecadação de R$ 1,769 

milhão, montante que foi revertido para a própria causa sob a forma de materiais 

pedagógicos, oficinas de formação, pagamento de pessoal, insumos para ampliação de 

espaços, reformas, ou para o desenvolvimento de projetos. 

2.5.3 Projeto ABC da Arte 3 3 

Fazer com que crianças e adolescentes passem o tempo ocupados com 

atividades educacionais e recreativas, afastando-as das ruas e da violência, garante a 

formação de cidadãos preocupados com o seu próprio bem-estar e com o do próximo. 

É o que aconteceu no projeto ABC da Arte realizado na Creche São José, no bairro Vila 

Oficina, em Curitiba. Lá cerca de 30 crianças a partir de sete anos de idade, participam 

de atividades físicas, de reforço escolar, desenvolvimento de peças teatrais e diversos 

trabalhos relacionados a música e a arte, de segunda a sexta-feira, sempre no 

contraturno escolar. E isso só é possível porque o Instituto C&A construiu um espaço 

adequado para que essas crianças permanecessem longe dos problemas que 

encontram no seu cotidiano. 

Essas crianças vêm de bairros localizados próximos a creche. São vítimas de 

vários tipos de violência como abuso sexual, por exemplo, e vivem num contexto de 

enorme miséria, falta de alimentação, educação e higiene básica, por exemplo. Isso 

resulta do fato de já nascerem num cenário de pobreza; seus pais estão, na maioria das 

' ' As informações referentes ao cenário onde estão inseridas as crianças e em relação a criação do Projeto ABC da 
Arte foram fornecidas pela diretora da Creche São José, em Curitiba. 
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vezes, desempregados, são usuários de drogas, envolvem-se constantemente em 

brigas e possuem, em alguns casos, armas, ou seja, são crianças que estão em 

situação de risco na sociedade e que têm várias de suas "liberdades" limitadas ou 

negadas pela pobreza, falta de educação adequada e por outros inúmeros problemas. 

O projeto ABC da Arte comporta assistência apenas às crianças que estão 

inseridas num contexto de enormes dificuldades na comunidade e seu objetivo é 

proporcionar á elas ambiente e atividades adequadas ao seu desenvolvimento. 

Considerando que, conforme relata SEN (2002, p. 33), "ter mais liberdade 

melhora o potencial das pessoas para cuidar de si mesmas e para influenciar o 

mundo", o projeto ABC da Arte, ao organizar eventos de teatro realizados por essas 

crianças fora do ambiente da creche, faz com que, de alguma forma, elas sintam-se 

valorizadas e/ou importantes, o que ajuda no seu processo de desenvolvimento. 

A creche obteve apoio do Instituto em suas atividades desde o ano de 2001. 

Inicialmente a ajuda do Instituto dava-se através de doações e promoções de eventos 

para a creche, que neste período estava passando por grandes dificuldades financeiras. 

Contudo ao final da parceria em 2003, os voluntários das lojas C&A de Curitiba, 

que acompanhavam a disseminação do projeto inserido na creche pelo Instituto, 

perceberam que algumas crianças, devido a sua idade, não poderiam mais ficar na 

creche, já que no estabelecimento o atendimento era para somente crianças de dois a 

seis anos. E pelo fato dessas crianças encontrarem em suas próprias casas inúmeras 

dificuldades no seu processo de desenvolvimento humano, notou-se a necessidade de 

ter um lugar onde elas pudessem ficar em seu contratumo escolar. Devido a essa 

situação, a empresa C&A abriu pelo primeira vez uma exceção em financiar um projeto 

por mais de dois anos, já que a política da mesma é firme e clara: o tempo de ajuda a 

qualquer instituição restringe-se somente e exclusivamente a vinte e quatro meses, 

formando com a creche uma nova parceria por mais dois anos. 

O Instituto C&A, construiu então, um espaço adequado onde essas crianças 

ficam e desenvolvem atividades em seu contratumo escolar, fornecendo toda estrutura 

e material necessário ao desenvolvimento do projeto, desde maquiagens para 

apresentação teatral, um computador, um aparelho de som e treinamento adequado e 
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conscientização das pessoas que trabalham com essas crianças de que o objetivo 

desse projeto é buscar o desenvolvimento das crianças através de mecanismos como a 

arte, a dança e a música. 

De acordo com Maria de Lourdes, diretora da creche, o objetivo do Instituto, 

segundo seus voluntários, era deixar algo para que a Instituição pudesse trilhar seu 

próprio caminho, seguir em frente. Com o fim da parceria em dezembro de 2005, a 

creche encontrou inúmeras dificuldades financeiras e no início do ano de 2006, sem 

esperar, recebeu por meio de uma doação, grande quantidade de roupas do Instituto 

C&A através da loja do Shopping Curitiba. A creche pode então, fazer um bazar e 

arrecadar fundos para sua manutenção até conseguir nova parceria. 

Hoje o projeto ABC é sinônimo de sucesso, marca sua presença através de 

apresentações em diversos eventos na cidade de Curitiba, inclusive recentemente em 

comícios políticos, com ajuda de novas Instituições, como HSBC, por exemplo, que 

doou determinada quantidade em dinheiro recentemente, segundo a diretoria da 

creche, Maria de Lourdes. 

O projeto ABC da Arte é um mecanismo de incentivo, promoção e oportunidade 

a crianças que se encontram em situação de risco na sociedade. Além de aulas 

praticas, com instrumentos fornecidos pelo Instituto C&A, as crianças têm diversos tipos 

de aula através da música. Isso permite fazer com essas sintam-se, de certa maneira, 

menos discriminadas na comunidade onde estão e tenham força, para quem sabe mais 

tarde, conseguir vencer as dificuldades que encontram em suas vidas. 

Um aspecto interessante que se percebeu através de visitas a creche, conforme 

já havia relatado a diretora da instituição, é que toda vez que algum membro do Instituto 

C&A aparece no local para visitar as crianças, elas ficam inquietas, preparam-se para 

receber os voluntários de uma maneira especial, expressando à eles carinho e 

questionando quando retornarão a vê-los novamente, ou seja, mesmo depois do final 

da parceria, o vínculo entre o corpo de voluntários do Instituto e as crianças da creche é 

muito grande. Os voluntários sentem a necessidade de, de alguma maneira, 

acompanhar o crescimento dessas crianças, transferindo a elas valores e 
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conhecimento, e elas sentem-se felizes por saber que alguém, de alguma forma, 

preocupa-se com seu bem-estar. 

Contudo, apesar do interesse do corpo de voluntários do Instituto C&A no 

desenvolvimento das crianças que são assistidas pelo projeto ABC da Arte, a creche 

não tem sustentabilidade para manter o projeto a longo prazo, pois há ainda, inúmeros 

obstáculos a serem vencidos, sendo o principal, a questão de finanças. Não há como 

prosseguir se não existir apoio de outra(s) entidade(s) e mesmo que a creche consiga 

obter, normalmente o que se consegue é apoio de curto prazo, como ocorreu no caso 

Instituto C&A que financiou o projeto pelo período de quatro anos, portanto ao longo do 

caminho se não conseguir uma parceria ou ajuda governamental que possa suprir suas 

dificuldades por um período, pelos menos considerável, certamente o projeto tomar-se-

á inviável. 
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CONCLUSÃO 

Contribuir no processo de desenvolvimento de cidadãos através da educação é 

uma ação importantíssima para a sociedade, afinal a educação é essencial na 

formação de qualquer indivíduo e lhe concede grau de liberdade para fazer suas 

escolhas na vida. 

No entanto, desenvolver um projeto, criar toda infra-estrutura necessária a 

realização do mesmo e logo após alguns anos desvencular-se da instituição onde foi 

realizado o projeto, é algo que invés de ajudar pessoas pode frustrá-las. 

Isso é o que pode acontecer com o projeto ABC de Arte. Apesar do corpo de 

voluntários do Instituto C&A, com uma atitude particular e sem estar vinculada à política 

da instituição, continuar fazendo visitas às crianças após o término da parceria com a 

creche. É perceptível que o Instituto C&A não se preocupou com a sustentabilidade do 

projeto e da creche onde ele foi desenvolvido. Pouco adianta um trabalho de quatro 

anos se para o futuro o trabalho tende a ser abandonado por falta de apoio financeiro 

ou de infra-estrutura. A partir do momento que se desenvolve uma ação que envolve 

crianças, criam-se expectativas de continuidade. 

Como a continuação do projeto depende praticamente de 100% da ajuda do 

governo ou de alguma entidade para prosseguir suas atividades, caso isso não 

aconteça, haverá em torno de 30 crianças que dado o contexto social em que vivem, 

estarão sofrendo uma desilusão, já que para algumas delas o espaço onde ficam no 

seu contratumo escolar faz a maior diferença em suas vidas, pois é bem diferente do 

cenário que encontram em casa - pobreza e violência. 

Nesse sentido o que se espera do Instituto C&A é maior planejamento e visão 

antes de iniciar suas ações. Estimular o desenvolvimento de cidadãos e contribuir no 

processo de formação dos mesmos é buscar uma sociedade melhor, mas é 

fundamental que ao participar desse processo criem-se ações para o longo prazo 

também. No projeto ABC da Arte, por exemplo, o Instituto C&A poderia ter ajudado a 

creche a conseguir uma nova parceria ao invéz de deixar a instituição sozinha , pois 

sua política é de apoios de curta duração. Se o projeto falhar devido à falta de 
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sustentabilidade, as crianças terão vivido quatro anos em um ambiente melhor, mais 

digno, mas após esse período onde elas estarão? Nas ruas sonhando, esperando que 

uma outra organização possa ajudá-las novamente? 

Um projeto que assegure sustentabilidade ao Projeto e à creche resultará no que 

menciona SEN que, através da melhor educação básica por meio do reforço de 

conteúdos escolares e das atividades que relacionam os temas escolares com música e 

a arte, não apenas essas crianças terão uma melhor educação básica e elevação da 

sua qualidade de vida, mas também se terá ampliado seu potencial para auferirem 

maior renda na vida adulta e assim poderem se livrar da pobreza medida pela renda, 

escapando do círculo vicioso experimentado por seus pais. Quanto mais inclusivo for o 

alcance da educação básica, dentre outros fatores importantes, maior será a 

probabilidade de que os indivíduos pobres tenham a chance de superar as 

desigualdades sociais impostas pelo modelo econômico vigente. 



51 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARANTES, E Responsabilidade Social Corporativa. FGV, 2004 

BORBA, E. R. L. Terceiro Setor: responsabilidade social e voluntariado. Curitiba, 2001. 

C&A. Relatório de atividades 2004/2005.Barueri, 2005 

C&A, M. História da Empresa. <http: www.cea.com.br> Acesso em 25 jul. 2006. 

COSTA, L. J. Terceiro setor e economia social. São Paulo: FGV-EAESP, 1998. 

DIAS, J. M. A. M. E DUARTE, G. D. Responsabilidade Social: a empresa hoje. Rio de 
Janeiro: Ltc, 1986. 

DIAS, S L. F G E TEODÓSIO, A S S Instrumentalidade e Altruísmo na 
Responsabilidade Social Corporativa: em busca de novas leituras São Paulo: FGV-
EAESP, 2005 

DONAIRE, D. Gestão Ambiental na Empresa. São Paulo: Atlas, 2 a Ed., 1999. 

ETHOS Responsabilidade Social das Empresas: a contribuição das universidades 
São Paulo: Peirópolis, 2003. 

ETHOS Responsabilidade social empresarial para micro e pequenas empresas 
São Paulo, 2003. 

GIFE. Situação Social no Brasil.<http: www.qife.orq.br> Acesso em 05 fev 2006. 

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2004. < http: 
WWW.IBGE.GOV.BR > Acesso em 30 mar. 2006. 

IPEA Ação Social das Empresas <http: www.lpea.qov.br/asocial> Acesso em 08 jun 
2006. 

MAÍRA, T A Responsabilidade Social das Empresas: percepção do consumidor: 
<http:www.uniethos.org.br/- Uniethos/Documents/Consumidor> Acesso em : 30 maio 
2006. 

MEIRA, M.R. Responsabilidade Social no Ambiente Corporativo: um perfil das 
empresas do Sul do Brasil. Curitiba, 2004. 

MEREGE, L C E AQUINO, M. A. Desenvolvendo a filantropia empresarial através 
da educação. São Paulo: FGV-EAESP, 1998. 

http://www.cea.com.br
http://www.qife.orq.br
http://WWW.IBGE.GOV.BR
http://www.lpea.qov.br/asocial
http:www.uniethos.org.br/-%20Uniethos/Documents/Consumidor


52 

MONTANO, C. Terceiro Setor e a questão social: crítica ao padrão emergente de 
intervenção social. São Paulo: Cortez, 2002. 

PELIANO, A M. T M. A iniciativa privada e o espírito público: um retrato da ação 
social das empresas do sudeste brasileiro. Brasília: IPEA, 2000. 

RAUSIS, M G Responsabilidade Social Empresarial Curitiba, 2004 

REIS, A N R. E JUNQUEIRA, R R Aplicação de estrutura organizacional para 
gestão do terceiro setor. São Paulo: FGV-EAESP, 2005. 

RESENDE, V. Responsabilidade Social: um paradigma para a iniciativa privada. 
Curitiba, 2004. 

RODRIGUES, L. H A responsabilidade Social Empresarial: estudo de caso do 
McDonald's Brasil. Curitiba, 2004. 

SANTANA, A L J M Anais do I Encontro da UFPR sobre o Terceiro Setor. Curitiba, 
2003. 

SANTOS, P T Responsabilidade Social nas Empresas Curitiba, 2004 

SCHWARTZMAN, S. Censo GIFE 2005: Relatório preliminar. São Paulo: GIFE, 2006. 

SEN, A Desenvolvimento como Liberdade São Paulo: Cia de Letras, 2002 

WILHEIM, P. Quanto tempo nos resta. Jornal Folha de São Paulo, São Paulo, 04 jun. 
1999. 



53 
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C A R T A D O I N S T I T U I D O R 

Coerência 
e perseverança 

A edição do relatório anual do Instituto C&A tem sempre múltiplos sentidos para nós: 

revelar o resultado prático de nossas intenções na área social, comunicar nossa missão de 

promover a educação de crianças e adolescentes, oferecer aos interessados em nossa 

causa uma oportunidade de compreender melhor como o Instituto C&A funciona e para 

onde ele caminha. 

O relatório também comprova que, seja no campo empresarial, seja no campo social, 

temos valores e princípios que são vividos em nosso dia-a-dia. Postulamos integridade e 

transparência. Buscamos empreendedorismo e profissionalismo. Advogamos o 

desenvolvimento profissional. Queremos continuidade e sustentabilidade. Trabalhamos 

com dedicação, o que embute tanto a idéia de servir com excelência quanto a cultura da 

solidariedade. 

Como acionistas da C&A, acreditamos que temos uma missão maior do que atender 

às expectativas dos clientes na atividade comercial que elegemos. Achamos que uma 

empresa não é uma ilha. Ela é parte de uma comunidade e deve, por isso, ser um player 

ativo, uma força para o bem dessa comunidade. 

Apoiar projetos voltados à educação de crianças e adolescentes, futuros lideres do 

nosso planeta, é uma preocupação dos acionistas da C&A há mui to tempo. Todavia, 

temos consciência de que o impacto de nossas ações é pequeno diante dos desafios que 

se colocam à área social no Brasil e no mundo. 

Nossa forma de buscar relevância passa pelo exercício dos valores e princípios que já 

mencionei e pelo desejo de expandir e multiplicar as boas experiências acumuladas por 

organizações como o Instituto C&A. Af inal, confiamos em que cada um assuma suas 

responsabilidades e em que novos parceiros passem a atuar conosco. 

Mart in Rudotf 



C A R T A D A C & A 

Sonhando com 
os pés no chão 

Em minhas reflexões, quando o Instituto C&A me vem à 

mente, ele me remete à responsabilidade que temos como 

empresa cidadã. 

Pensar no Instituto C&A é buscar ampliar as oportunidades de 

desenvolvimento para centenas de crianças e adolescentes 

brasileiros. É comemorar os mais de 2 mil voluntários com os 

quais contamos em nossas lojas, Centros de Distribuição (CDs) e 

no Escritório Central (EC) e o quanto cada um deles se entrega 

aos objetivos do Instituto C&A. É pensar não somente em tudo o 

que realizamos mas também no quanto ainda há para fazer. 

É por conta de tudo isso e sem perder o foco no presente que 

estamos hoje discutindo o Instituto C&A que queremos ter no 

futuro. Como poderemos fazer mais? Que frentes deveremos 

escolher? Quais projetos deveremos apoiar? 

Continuamos sonhando e trabalhando forte para que o 

Instituto C&A aumente a escala e o alcance das suas ações. 

A fórmula adotada passará, por certo, pelo apoio a mais projetos, 

pela abertura de novas frentes, pela ampliação do corpo de 

voluntários. 

Mais envolvimento e maiores esforços reverterão, seguramente, 

em mais resultados e em mais alegrias. E assim seguiremos 

realizando e sonhando: com um futuro melhor para os brasileiros 

e com a possibilidade de contribuir por meio do Instituto C&A, 

fazendo a nossa parte nesse processo. 

Luiz Fazzio 

Presidente 
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CARTA DO INS1 : ! 

O alvo je 
Entendo que o perfil das lideranças de uma organização devotada à promoção social -

como o Instituto C&A - deve possuir, entre suas características, o que eu chamo de 

" inquietação mobi l izadora". No meu caso, esse traço se manifesta com um 

quest ionamento permanente: afinal, como o Instituto C&A pode fazer a diferença a que se 

propõe e como podemos aumentar a pertinência e a relevância de nossas ações? 

A resposta deve considerar dois movimentos inter-relacionados: o dos desafios sociais, 

que se ampliam na velocidade do crescimento do país e que se colocam diante de nós em 

busca de solução, e o da necessidade de compreensão e ajuste cont inuado do nosso papel. 

Ou seja, atuamos sob o conceito do alvo móvel, o que requer flexibilidade, agilidade, 

atenção, disposição para mudar. 

Um dos caminhos que optamos por seguir foi identificar nossos principais ativos, as 

ferramentas que podemos colocar à disposição da sociedade da maneira mais efetiva 

possível. A capacidade de estabelecer parcerias que potencializem o trabalho social é uma 

delas. O enfrentamento de grandes questões problemáticas em regiões circunscritas é 

outra. E, definit ivamente, a conciliação dessas políticas com a nossa tradição de apoiar 

pequenos projetos, aptos a envolver as comunidades em que estão inseridos e a trazer 

benefícios importantes a elas. 

À parte as mudanças no cenário externo, também a C&A, empresa com a qual temos 

uma ligação umbilical e de onde vem o nosso corpo de voluntários, evoluiu bastante 

ul t imamente. Seu plano de expansão para os próximos cinco anos é ambicioso e exige que 

nos preparemos para acompanhá-lo. Em razão de tudo isso, estamos em franco processo 

de redesenho da nossa arquitetura de atuação. É um trabalho que conta com a participação 

imprescindível do Conselho do Instituto C&A e com o vigor de nossa equipe técnica. 

Parte do que somos e do que seremos já está relatada nesta publicação. Nosso DNA de 

investidor social privado focado na educação de crianças e adolescentes permanecerá o 

mesmo, apenas o modo de chegar lá tende a ser apr imorado. É um caminho necessário, no 

f im do qual esperamos encontrar, melhorados, as instituições que apoiamos e que são a 

razão de ser da nossa organização. 

Paulo Castro 

Diretor-presidente 
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P E R F I L I N S T I T U C I O N A 

Uma aliança com 
a comunidade 

Morro do Preventõrio, Niterói (RJ). Das mãos de Claudiana 

Maria da Silva, de 20 anos, os moradores dessa comunidade de 

baixa renda do bairro de Charitas recebem o jornal "Palavra do 

Mor ro " . Charitas, em lat im, quer dizer caridade, mas não é nada 

disso que Claudiana e sua turma buscam quando distr ibuem o 

periódico. 

"Palavra do Mo r ro " é um jornal elaborado integralmente pelo 

grupo de jovens do Projeto Olho Vivo, da Associação 

Experimental de Mídias Comunitárias Bem TV. Produto de uma 

metodologia que utiliza a comunicação para promover a 

cidadania de adolescentes e jovens, o instrumento também atua 

na mobilização da coletividade, veiculando propostas para a 

melhoria da qualidade de vida local concebidas pelos próprios 

jovens. 

Olho Vivo é um dos 95 projetos sociais que obtiveram apoio 

do Instituto C&A no exercício orçamentário de 2004/2005, 

período compreendido entre marco de 2004 e fevereiro de 2005 

e ao qual se refere este relatório de atividades. 

' k r , 1 

0% 
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P E R F I L I N S T I T U C I O N A L 

O Instituto C&A ê uma organização sem fins lucrativos de 

interesse público, criada pelos acionistas da rede varejista C&A em 

1991, com a finalidade de promover e qualificar o processo de 

educação de crianças e adolescentes no Brasil. Incumbida de 

realizar e gerenciar todas as ações de investimento social da C&A 

no país, a organização expressa o desejo dos acionistas da 

empresa de manter uma política de atuação social vibrante em 

todas as comunidades em que possui operações. 

O orçamento do Instituto C&A em 2004/2005 total izou 

R$ 7.854.000,00. Cerca de 9 5 % desse montante correspondeu a 

doações de recursos financeiros efetuadas pelos acionistas da 

C&A. Outras duas fontes de receita que compuseram o 

orçamento foram a doação de R$ 90.000,00 pela C&A para 

fundos de defesa dos direitos da criança e do adolescente 1 e a 

captação de R$ 259.000,00, por voluntários do Instituto C&A, 

mediante a realização de bazares beneficentes com peças de 

roupa e acessórios doados pela C&A. 

A comercialização de produtos doados pela C&A alimenta o 

que o Instituto C&A chama de Projeto Bazar. Além de iniciativas 

capitaneadas por voluntários (como a que resultou na 

arrecadação de R$ 259.000,00), o Projeto Bazar ganha vida com 

a destinação direta de mercadorias a instituições sem fins 

lucrativos voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes. 

Em 2004/2005, o Instituto C&A orientou o repasse de 589.674 

peças de roupa e acessórios a 80 entidades sociais parceiras. Elas 

promoveram bazares beneficentes que resultaram numa 

arrecadação estimada em R$ 1.769.000,00, empregados de 

maneira complementar em seus projetos. A relação de instituições 

beneficiadas pelo Projeto Bazar encontra-se na página 5 1 . 

Por f im, o mix de recursos dedicados à área social pelo Instituto 

O Dos R$ 90.000,00 doados pela C&A aos fundos de defesa dos direitos da criança e do 

adolescente, RS 80.000,00 seguiram para o Fundo Nacional da Criança e do Adolescente, 

ligado ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), e 

R$ 10.000,00 ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barueri (SP) 

Missão 

"Participar ativamente 
do processo de educação 
de crianças e adolescentes, 
fortalecendo 
estrategicamente as 
organizações sociais 
parceiras e contribuindo 
para o desenvolvimento 
do terceiro setor." 
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C&A em 2004/2005 se completou com o esforço de seus 2.200 

voluntários, que são funcionários da C&A que acompanham e 

implementam projetos sociais dentro e fora do expediente 

comercial da empresa. No período em questão, a liberação pela 

C&A de seus funcionários para a realização de trabalho voluntário 

durante o expediente comercial consumiu 33 mil horas 

remuneradas da empresa. 

Apoio chega a 285 instituições 

O Instituto C&A organiza a sua atuação em to rno de sete 

linhas de ação. As iniciativas de atendimento a crianças e 

adolescentes recebem apoio no âmbi to das linhas de ação 

Educação Infanti l , Instituições de Educação Não-Formal para 

Crianças e Adolescentes, Formação e Desenvolvimento de 

Profissionais de Instituições de Educação e Fortalecimento da 

Escola Pública. Os projetos de desenvolvimento e fortalecimento 

do terceiro setor se situam nas linhas de ação Apoio à Formação 

de Grupos de Instituições Sociais, Incentivo à Formação de Novos 

Agentes de Investimento Social e Formação e Desenvolvimento do 

Voluntariado (neste caso, o voluntariado do Instituto C&A). 

No exercício orçamentário de 2004/2005, as sete linhas de 

ação do Instituto C&A responderam pela destinação de 8 2 , 4 6 % 

do seu orçamento para projetos sociais. A alocação de 

investimentos por linha de ação encontra-se no gráfico ao lado. 

Educação Infant i l 

• Ins t i tu ições de Educação Náu-Furma l 
para Cr ianças e Ado lescen tes 

K Fo rmação e D e s e n v o l v i m e n t o de 
Pro f iss iona is de Ins t i tu ições de Educação 

Fo r ta lec imen to da Escola Públ ica 

A p o i o á Fo rmação de Grupos 
de Ins t i tu ições Socia is 

Incen t i vo à Fo rmação de Novos Agen tes 

de I nves t imen to Social 

• Fo rmação e D e s e n v o l v i m e n t o d u 

Vo lun ta r i ado 

C o m u n i c a ç ã o 

• Fundos M u n i c i p a i s dos Di re i tos 
ria Cr iança e do Ado lescen te 

M Despesas A d m i n i s t r a t i v a s 

Investimento 
por Região Geográfica 

3 , 8 2 % 2 , 7 8 % 

• Sudeste • Nordeste 
Sul • Centro-Oeste 
Norte 



PERFIL I N S T I T U C I O N A I 

l i 

Foram beneficiados diretamente 285 instituições sem fins 

lucrativos, 783.213 crianças, 2.460 adolescentes, 1.494 

educadores, 45 escolas, 108 professores, 3.148 alunos de escolas 

públicas, 3.196 agentes de investimento social e 2.200 

voluntários. 

A distribuição geográfica dos recursos aplicados revela a 

preponderância dos investimentos nas regiões Sudeste e 

Nordeste, as mais populosas do Brasil. Assim, 59 ,73% dos 

recursos destinados ao apoio de projetos sociais f icaram na região 

Sudeste, 3 0 , 6 4 % no Nordeste, 3 ,82% no Centro-Oeste, 3 , 03% 

no Sul e 2 ,78% no Norte. 

Programa de voluntar iado é aprimorado 

No campo institucional, dando seqüência a ações iniciadas em 

anos anteriores, o período 2004/2005 foi marcado por novos 

avanços na estruturação do programa de voluntariado do Instituto 

C&A, subscrito na linha de ação Formação e Desenvolvimento do 

Voluntariado. Pela primeira vez, foi possível realizar as oficinas de 

lançamento das atividades anuais do programa quase que 

simultaneamente em todo o Brasil. No período de um mês, foram 

efetuadas 13 oficinas - chamadas de Encontros Regionais de 

Formação de Voluntários - em 10 capitais do país. A sincronia 



conferiu maior unicidade na implementação do programa 

nacionalmente. 

Habituados a atuar sob a inspiração de um tema mobilizador, os 

voluntários também experimentaram, pela primeira vez, a 

continuidade temática. 0 binômio "Cidades e Cidadania", que 

deu o t o m ao programa de voluntariado em 2003/2004 com 

elevada aceitação, foi mantido em 2004/2005. O aprofundamento 

do tema se deu pela exploração do recorte "Patrimônio Humano" . 

O modelo de acompanhamento das ações do voluntariado via 

consultores locais consolidou-se. Junto com o crescimento da 

C&A, que inaugurou 10 lojas no exercício orçamentário de 

2004/2005, a rede de consultores locais foi ampliada de 28 para 

30 profissionais. O Instituto C&A estreou em Aparecida de 

Goiânia (GO), Florianópolis (SC), São Gonçalo (RJ) e Uberlândia 

(MG) e estendeu suas ações a novas regiões nas metrópoles do 

Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP). 

Resultados gerais 
Exercício orçamentário 2004/2005 

Orçamento R$ 785 1.000.00 

Voluntários envolvidos 2.200 

Projetos apoiados 95 

Instituições apoiadas 285 

Crianças beneficiadas 783.213 

Adolescentes 2.460 

Educadores 1.494 

Escolas 45 

Professores 108 

Alunos de escolas pútaticas 3.148 

Agentes de investimento social 3.196 
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P O L T I C A S DE A T U A Ç Ã O 

ci m i n h o d 3 s 13 d r*ci s 

O estabelecimento de parcerias intra e intersetoriais, a articulação 

com o poder público, a busca de soluções permanentes para 

grandes desafios e a decisão de fortalecer as bases de apoio da 

criança e do adolescente foram as marcas das políticas de atuação 

do Instituto C&A no exercício orçamentário de 2004/2005. 

Parcerias i n t r a e i n te rse to r ia i s 

A atuação conjunta com outros financiadores de projetos sociais, 

assim como com organizações não-governamentais (ONGs), 

organizações sem fins lucrativos e empresas, é uma forte diretriz do 

Instituto C&A. Ela se sustenta na constatação de que o trabalho em 

parceria potencializa a ação social e viabiliza, do ponto de vista 

financeiro e técnico, a realização de projetos de maior complexidade. 

Em 2004/2005, o Instituto C&A esteve envolvido em pelo menos 

três parcerias de grande alcance: 

A constituição do Fundo Juntos pela Educação, ao lado de Vitae e 

do Instituto Arcor Brasil. O fundo foi criado para implementar o 

Programa pela Educação em Tempo Integral, uma linha de 

investimento em projetos de educação não-formal desenvolvidos 

por organizações sociais, em articulação com escolas públicas. 

Inicialmente, o programa será implementado nas microrregiões de 

Campinas (SP) e João Pessoa (PB). 

A participação no desenho do Projeto Parcerias, em colaboração 

com Aliança Interage, Instituto Ação Empresarial pela Cidadania -

Pernambuco (IAEC-PE), Fundação Avina e Save the Children UK. O 

Projeto Parcerias é uma ampla campanha de incentivo ao 

investimento social privado e à atuação conjunta entre empresas e 

ONGs no Nordeste do Brasil. 

» A continuidade do Projeto Ampl iando Nossos Olhares, em parceria 

com o Fundo Cristão para Crianças (FCC). Iniciado em 2003, o 
z 
| projeto qualifica 144 pessoas, entre profissionais e voluntários que 

| atuam em 24 instituições de atendimento à criança e ao 
I 
| adolescente da região metropolitana de Fortaleza (CE). Cerca de 30 

s mil famílias e mais de 60 mil crianças são beneficiadas pela ação. 
17 
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Ar t i cu l ação c o m o p o d e r p ú b l i c o 

Ainda no reduto das parcerias intersetoriais, a atuação em 

conjunto com o poder público torna-se condição "sine qua n o n " 

em projetos com vocação para influenciar políticas públicas. A 

articulação com órgãos governamentais resulta não apenas em 

consentimento para envolver a rede pública em ações de 

investimento social privado como também em compromisso para 

a universalização de experiências bem-sucedidas. Um trabalho 

contundente nessa linha é o programa de capacitação de 

educadores e dirigentes de creches iniciado em Curit iba (PR), em 

2004, em conjunto com o Instituto Avisa Lá e a Secretaria 

Municipal da Educação. 

Busca de so luções para grandes desa f ios 

O Fundo Juntos pela Educação e o Projeto Parcerias ilustram 

com fidelidade outra preocupação crescente do Instituto C&A: a 

de eleger problemáticas sociais de grande significância em uma 

determinada região geográfica e organizar-se, em um pool de 

instituições, para atacá-las em bloco. As estratégias de atuação 

são traçadas em conjunto e decorrem de discussões aprofundadas 

envolvendo diversos atores. 

F o r t a l e c i m e n t o das bases de a p o i o 

da cr iança e de ado lescen te 

A experiência acumulada em 14 anos de atuação demonstrou 

ao Instituto C&A que a família e a comunidade são bases de 

apoio fundamentais para promover a educação e a integração 

social de crianças e adolescentes. Assim, em 2004/2005 

mereceram destaque projetos desenvolvidos de modo integrado 

com a família e com instâncias diversas da vida comunitár ia, tais 

como associações de bairro, escolas ou instituições religiosas. Um 

exemplo emblemático desta política 

do Instituto C&A é a parceria com o Instituto Promundo e o 

Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância 

(Ciespi). O trabalho resultou na montagem, em São Gonçalo (RJ), 

de uma biblioteca comunitária que é parcialmente administrada 

por pais de crianças residentes naquela comunidade. 







"Vir para cá todos os dias é muito bom. 

A professora dá lição, a gente brinca, 

vai ao parquinho, lê livro, assiste video, pinta. 

Hoje eu fiz um desenho sobre o passeio de 

ontem. A gente foi ao teatro assistir 

Os Saltimbancos. Eu desenhei um cachorro, 

uma gata, a galinha e aquele bicho que faz 

'uuhrr', 'uuhrr', 'uuhrr', aquele que tem duas 

orelhas compridas... Como é o nome dele 

mesmo? Isso mesmo, o burro. O que eu acho 

mais legal aqui? É escrever, fazer lição, 

aprender... Outro dia eu aprendi que as 

folhas crescem, depois ficam amarelinhas, 

caem, não têm mais vida. Também gosto 

bastante de brincar. Brincando eu aprendo 

a família do B, do C, do D... " 

HERBERT HENRIQUE DE SOUZA 

Centro Educacional Sal da Terra 

Mitra Diocesana de Campo Limpo 

Taboão da Serra (SP) 

Educação Infantil 
Projetos apoiados: 8 

Recursos investidos: R$ 103.885,85 

Público atingido: 491 crianças 
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Educação Infantil 

Zelando pela primeira ínfânci 
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Ser um direito assegurado peia Constituição Federai, pela Lei das 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente não garante, por si só, a universalização da 

educação infantil no Brasil. 

Segundo a última contagem populacional' , há perto de 23 milhões 

de crianças de 0 a 6 anos no país e menos de um terço delas está 

matriculado em creches ou pré-escolas'. Entre as que têm acesso a 

esse t ipo de atendimento, 4 0 % estão vinculadas à rede privada. 

Primeira fase da educação escolar, a educação infanti l é etapa 

essencial para promover o desenvolvimento integral das crianças 

pequenas nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social. É de 0 

a 6 anos de idade que se preparam as bases para o desenvolvimento 

das habilidades e competências a serem adquiridas pelos indivíduos 

no curso de toda a sua vida. 

Na linha de ação Educação Infanti l, o Instituto C&A apóia o 

fortalecimento da ação pedagógica e educacional das instituições de 

educação infantil (creches, para crianças de 0 a 3 anos e pré-escolas 

para crianças de 4 a 6 anos). 

São realizados projetos de natureza diversa, a exemplo do levado 

a cabo na Mitra Diocesana de Campo Limpo, em Taboão da Serra 

(SP), que promove o envolvimento direto da família e da 

comunidade com as atividades da organização. Em tarefa conjunta 

com coordenadores pedagógicos, voluntários do Instituto C&A 

também implementam ações educativas nas instituições, nos moldes 

de pequenos projetos temáticos. 

No exercício orçamentário de 2004/2005, o Instituto C&A apoiou 

oi to projetos na linha de ação Educação Infanti l, que somaram o 

investimento de R$ 103.885,85 e beneficiaram 491 crianças. 

(') Censo Demográfico 2000 (IBGE) 

(•') Censo Escolar 2004 (Inep) 

2 2 



Assnciaçãn Cristã Feminina Recife (PE| (81) 3227-3036 Conhecimento e valorização do patrimônio R$ 5.700,00 21 crianças 
acf.recife@bol.com.br humano brasileiro. 

Associação Educadora A Infância e 
Juventude Creche Maria de Nazaré 

Ribeirão Preto (SP} Rua Roberto de Souza Prado, 215 Conhecimento e valorização do patrimônio 
humano brasileiro. 

R$ 1.500,00 57 crianças 

j Associação Presbiteriana de 
1 Assistência Social (Aspas] -
1 Creche Betei 

São Bernardo do Campo (SP) (11) 4127-5818 
aspas-betel@uol.com.br 

Conhecimento e valorização do patrimônio 
humano brasileiro. 

R$ 15.917,05 84 crianças 

Creche Irmã rle Castro - Lar Meimei Olinda (PEI (81)3493-0312 Conhecimento e valorização do patrimônio 
humano brasileiro. 

RS 3.409,05 23 crianças 

Escola Padre Giovanm Ciresola Feira de Santana (BA) (75) 8101 -2216 Conhecimento e valorização do patrimônio 
humano brasileiro. 

RS 1.300,00 35 crianças 

8 Mitra Diocesana de Campo Limpo/ 
1 Centro Educacional Sal da Terra 

Taboão da Serra (SPI (11)4137-9053 
sal_terra@uol.com.br 

Promoção da educação integral de crianças, 
na faixa etária de 3 a 6 anos, em articulação 
com a família e a comunidade. 

RS73.200,00 45 crianças 

Pro|etn Alternativa de Apoio a 
Meninas de Rua - Centro Erè 

Maceió (ALI (821 3336-9879 
proietoere@yahoo.com.br 

Conhecimento e valorização do patrimônio 
humano brasileiro. 

RS 2.000,00 76 crianças 

União dos Moradores da Vila dos Frades São Luis (MA1 1981 3253-3762 
ch ribeiro@uol.com.br 

Conhecimento e valorização do patrimônio 
humano brasileiro. 

RS 859,75 150 crianças 

mailto:acf.recife@bol.com.br
mailto:aspas-betel@uol.com.br
mailto:sal_terra@uol.com.br
mailto:proietoere@yahoo.com.br
mailto:ribeiro@uol.com.br
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"A participação em projetos de educação não-

formal me traz muito conhecimento, é como 

uma grande escola fora da sala de aula. Eu 

aprendo boas práticas de trabalho, 

metodologias, formas de relação com as 

pessoas... Aprendo, também, a ver o mundo 

de uma maneira diferente: que há muitas 

coisas que podem ser feitas pelas pessoas e 

outras tantas a serem feitas especialmente 

pelas crianças e pelos adolescentes. As 

pessoas precisam de leitura e também de 

atenção, querem ser ouvidas. Eu me descobri 

nesses projetos e percebi que do que eu gosto 

mesmo é ajudar os outros. Tenho a Psicologia 

como meta de formação e pretendo atuar 

com crianças e adolescentes -

profissionalmente e como voluntário. É esse 

rumo que eu quero seguir." 

ROQUE WANDERSON MACHADO DE SOUZA 

Biblioteca Comunitária Infanto-Juvenil 

Alcino José de Lemos 

São Gonçalo (RJ) 

Instituições de Educação 
Não-Formal para Crianças e 
Adolescentes 
Projetos apoiados: 47 

Recursos investidos: R$ 2.733.325,17 

Beneficiários: 782.722 crianças e 

2.460 adolescentes 



L I N H A D E A Ç Ã O 

c a ç ã o N ã o - F o r m a l p a r a C r i a n ç a s e A d o l e s c e n t e s 

Ao alcance de todos 

ÊÊÊ& 

Dois fatores concorrem para a relevância que as instituições de 

educação não-formal assumiram entre a população de baixa 

renda no Brasil: a inserção definitiva da mulher no mercado de 

trabalho e a consciência crescente de que ações educativas 

complementares à escola são fundamentais para o 

desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes. 

Com menos tempo para acompanhar de perto a evolução dos 

fi lhos, pais e mães vêem nas instituições de educação não-formal 

uma opção segura para acolher suas crianças no período em que 

não estão na escola. Encontram nelas, também, uma alternativa 

viável para proporcionar aos seus filhos atividades 

extracurriculares enriquecedoras, que acabam por compor, em 

conjunto com a escola, um regime de educação em tempo 

integral. 

A linha de ação Instituições de Educação Não-Formal para 

Crianças e Adolescentes é responsável pelo fomento de atividades 

socioeducacionais para crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos, 

ofertadas por instituições sem fins lucrativos em períodos 

alternados aos da escola. 

Nessas instituições, crianças e adolescentes podem ter acesso 

aos mais variados tipos de programa: de arte-educação, esporte, 

de introdução ao mundo do trabalho, à participação social e à era 

digital, programas de leitura crítica dos meios de comunicação ou 

de ampliação do universo cultural. 

Há vários destaques na área, entre os quais o Centro de 

Educação Popular Mailde Araújo (Cepoma), de Recife (PE), que 

realiza um projeto memorável com crianças, t rabalhando 

elementos socioculturais da região por meio do maracatu. Ou, 

ainda, a Associação Cidade Escola Aprendiz, de São Paulo (SP), 

que é responsável por criar e experimentar uma metodologia em 
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P R O J E T O S A P O I A D O S 

A Sol - Educação, Cultura, Meio Goiânia (GO) 
Ambiente e Participação Social 

Ação Comunitária do Brasil Rio de Janeiro (RJ) 

I Agência Uya-Uga de Cumumcaçao Manaus (AM) 

(62| 3293-4846 
asoleducar@hotmail com 

(21)2253-6443 
acao.r|@uol.com,br 

Formação de adolescentes para o desenvolvimento 
de habilidades, atitudes e valores imprescindíveis à 
participação social. 

Desenvolvimento de ações educativas para adolescentes 
por meio de oficinas de percussão, canto coral, dança, 
teatro e literatura, em parceria com escolas públicas. 

RS 69 500,0 

50 adolescentes 

200 adolescentes 

02) 642-8013 Mobilização de adolescentes para o desenvolvimento de RS 45.000,00 112 adolescentes 
agencia@agenciaugauga nrg br ações visando à melhoria do espaço escolar e comunitário 

Associação da Aldeia de Carapicuiba São Paulo (SP) (11)4186-1252 
casaredonda@terra.com.br 

Resgate do repertório de brinquedos e brincadeiras com 
crianças e adolescentes da comunidade local, 
em articulação com escolas públicas da região. 

RS 38.000,00 630 crianças 
400 adolescentes 

Associação dos Artistas de Rua Barueri (SP) (11)4193-3493 
artistasderua@ig.com.br 

Trabalho de arte-educação com adolescentes e jovens, 
por meio de elementos da cultura hip-hop (grafite, dança, 
música, artes plásticas, estamparia), associado à capoeira. 

RS 146.400,00 

Associação de Assistência à Criança São Paulo (SP) (11) 3088-7454 Atendimento multidisciplinar a crianças portadoras de RS 22.000,00 50 crianças 
Cardíaca e à Transplantada doenças cardíacas, encaminhadas pelo Instituto 
do Coração do Coração de São Paulo (SP) 

| Associação Cidade Escola Aprendi? São Paulo (SP) (11)3819-9226 
celia.ap@uol.com.br 

Desenvolvimento, junto aos [ovens, de competências que 
lhes favoreçam o acesso ao mundo do trabalho 
contemporâneo, considerando a ética e a estética 
como fundamentos do processo educativo 

RS 135.880,00 30 adolescentes 

1 Associação Cristã em Defesa 
da Cidadania 

Junriiaí(SP) (11)4815-4353 Apoio à construção de espaço físico para desenvolvimento 
de projeto educativo com adolescentes. 

R$ 25 000,00 20 adolescentes 

1 Associação de Dirigentes Cristãos 

1 " " * 

Maceió (AL) (82)3326-5152 
adcescola@ig.com.br 

Desenvolvimento de atividades de complementação 
escolar para ampliar o universo cultural dos alunos 
de ensino fundamental ria escola ADCE. 

RS 25.900,04 103 crianças 

Associação Experimental de 
Mídias Comunitárias Bem TV 

Niterói (RJ) (21)3604-1665 
bemtv@bemtv.org.br 

Inserção social de jovens de baixa renda do Morro do 
Preventório, por meio de ações que tenham a arte e a 
comunicação tia centralidade do processo educativo. 

RS 71.910,00 33 adolescentes 

Associação Jandirense de Jandira (SP) (1114619-5817 Orientação para o trabalho direcionada a adolescentes em RS 13.580,00 50 adolescentes 
Apoio às Entidades Sociais (A|aesl mia|aes@bol.corn.br regime de liberdade assistida. 

que escola e comunidade se integram, t ransformando praças, 

lojas, cafés, ateliês, livrarias, becos em salas de aula informais 

(metodologia do "bairro-escola"). 

No exercício orçamentário de 2004/2005, o Instituto C&A 

apoiou 47 projetos nessa linha de ação, perfazendo o 

investimento de R$ 2.733.325,17. Foram beneficiados 782.722 

crianças e 2.460 adolescentes. 

O O elevado numero de crianças beneficiadas nesta linha de ação se deve á amplitude do 

projeto desenvolvido pela ONG Comunicação e Cultura, que abrange 1.250 escolas publicas 

do Ceara (CE), Rio de Janeiro (RJ) e Pernambuco (PE) 

mailto:casaredonda@terra.com.br
mailto:artistasderua@ig.com.br
mailto:celia.ap@uol.com.br
mailto:adcescola@ig.com.br
mailto:bemtv@bemtv.org.br
mailto:aes@bol.corn.br
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Instituições de Educação Não-Formal para Crianças e Adolescentes 

P R O J E T O S A P O I A D O S 
Instituição Cidade Contato Projeto Investimento Beneficiários I 

Associação Ninho Criança Esperança São Paulo (SP) (1115920-8393 
ludoteca ninho@uol.com.br 

Desenvolvimento de educadoras voluntárias. RS 10.000,00 44 crianças 

Associação Recanto São Francisco Extrema IMGI (35)3435-3670 
oscarbren@suednet com br 

Desenvolvimento de ações educativas para crianças 
e adolescentes por meio de oficinas de capoeira, hip-hop, 
kung fu, dança, teatro, musicalÍ2ação e artes circenses, 
em prol do bom desempenho escolar. 

RS 1 ao 000,00 42 crianças 
31 ariolRscentes 
e12 educadores 

1 Associação Social Pastoral 
1 Esperança de Deus 

Estância (SE) (79)224-2352 
amahrasil@sergipenet com br 

Funiento da expressão criativa entre |ovens e educadores 
por meio do teatro. 

RS 5.000.00 30 adolescentes 

Auçuba - Comunicação e Educação Recife (PE) (81)3426-6386 
aucuba@aucuba.org.br 

Fomento do protagomsmo |uvenil por meio do uso 
das novas tecnologias de informação e comunicação. 

R$ 66 540,00 55 adolescentes 

CAC Centro Assistencial 
Mana Carmen Cólera 

Ceilánrlia Norte (DFI (61)3471-3333 
centroassistencialcarnien^bol com br 

Promoção do desenvolvimento integral, oferecendo 
alternativas educativo-culturais e profissionais de 
arte-educação, informática e esportes. 

R$ 80.754,08 120 crianças 

Casa do Menor São Miguel Arcanjo Nova Iguaçu (RJI (21)2779-1295 
prn|etos@casadomenor org.br 

Desenvolvimento de uma proposta educacional-cultural, 
favorecendo a participação de adolescentes em cursos 
de DJ e operador de áudio. 

RS 53 591,44 40 adolescentes 

Cebraios - Casa Renascer Natal (RN) (84)211-1555 
casarenascer@terra.com.br 

Realização de oficinas de educação, arte e cultura, como 
elementos facilitadores para a construção da cidadania 
das adolescentes atendidas pela instituição. 

RS 62.130,00 150 crianças 

. Centro de Arte, Educação, Cultura, 
Social e Meio Ambiente -

1 Casa de Ensaio 

Campo Grande (MS) (67)324-3887 
casadeensaio@terra.com.br 

Ampliação do universo cultural dos adolescentes atendidos 
pela instituição, por meio da construção de um 
espetáculo teatral. 

R$ 40.000,00 100 adolescentes 

1 Centro Comunitária Casa da 
1 Criança São José 

Curitiba (PR) (41)3026-1902 
yasminascimento@boLcom br 

Desenvolvimento de uma proposta educacional-cultural, 
com a participação de crianças, adolescentes e 
educadores da comunidade, por meio da arte. 

RS 40.000,00 110 crianças 

Centro de Criação e 
Imagem Popular (Cecip) 

Rio de Janeiro (RJ) (21)2509-3812 
cecip.ong@uol.com.br 

Formação de jovens lideranças para atuarem como 
.ujentes de mobilização e transformação em duas 
escolas públicas da Baixaria Fluminense. 

RS 40 000,00 12 adolescentes 

| Centro Educacional Miosótis Maceió (AL) (82)3334-1511 
camiosotis@tg.com br 

Conhecer a história e evolução da moda através 
dns séculos. 

RS 15.698,10 20 adolescentes 

Centro de Educação Popular 
Mailde Araú|o (Cepomal 

Recife (PE) (81) 3326-6509 
cepoma@boLcom.br 

Desenvolvimento da aprendizagem por meio da leitura, 
canto, dança e percussão, reunidos nos ritmos e 
expressões do maracatu. 

RS 52 232.36 70 crianças 

Centro Integrado de 
Desenvolvimento Infantil 

Caucaia ICE) (85)294-6453 
cidi@baydenet.com br 

Conhecimento e valorização do patrimônio humano 
brasileiro. 

RS 10.000,00 120 adolescentes 

| Centro Social Brooklm Paulista São Paulo (SP) (11)5531-8549 
centro sociat@uol.cnm br 

Complementação à proposta de sustentabilidade 
financeira, por meio ria reforma rio bazar ria instituição. 

RS 10.200,00 50 adolescentes 

Centro Social Brooklin Paulista São Paulo (SP) (11)5531-8549 
centro_social@uol.com.br 

Conhecimento e exploração de recursos da informática, 
no processo de formação de adolescentes. 

R$ 20.000,00 80 adolescentes 

Centro Social e Educacional 
do Lago do Aleixo (CSELA) 

Manaus (AM) (92)3618-5221 
csela@argo.com.br 

Manutenção de espaço alternativo de arte e educação, 
criado em 2003 para a Comunidade do Bairro Antônio Aleixo 

RS 57 550,00 210 crianças 

Conselho Comunitário do 
Parque Colúmbia 

Rio de Janeiro (RJ| (21) 2474-4436 
avapantoja@bol.com.br 

Desenvolvimento das potencialidades dos adolescentes 
por meio da construção de uma produção musical 
em estilo camerata. 

RS 25.000,00 15 adolescentes 

Educandáno Santista Santos (SP) (13) 3234-9595 
educsantista@uol coin.br 

implementação de uma biblioteca, com vistas ao 
desenvolvimento de atividades de incentivo à leitura. 

R$ 40.000,00 375 crianças 

1 Escola Fáhnca rie Espetáculos 
I Spectaculu 

Rio de Janeiro (RJ) (21) 2547-0031 
spectaculu@spectaculu org br 

Oficinas de iluminação cênica, carpintaria teatral, 
interpretação teatral, workshops artísticos e de formação 
pessoal para jovens de algumas regiões do Grande Rio. 

RS 70 343,10 45 adolescentes 
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P R O J E T O S A P O I A D O S 
Instituição Cidade Contato Projeto Investimento Beneficiários 1 

Fundação de Ampara e 
Desenvolvimento da Pesquisa IFadesp)/ 
Museu Paraense Emílio Goeldi 

Belém IPAI (9113249-0760 
luizvideira@museu-goeldi.br 

Incentivo de estudantes ao interesse pela iniciação 
científica, com base em pesquisas desenvolvidas no 
Museu Paraense Emilio Goeldi. 

RS 46.711.80 250 crianças 

Fundação Eprocad Santana de Parnaíba {SP} (11)4154-1581 
eprocad@eprocad.org.br 

Desenvolvimento do processo educacional de 
adolescentes e jovens, por meio de proposta de 
produção cultural e preservação das tradições locais. 

RS 50.000,00 50 adolescentes 

1 Instituto de Desenvolvimento, 
1 Estudo, Ações e Implementações 
1 Sociais lldeaisl 

Vnlta Redonda (RJ) (24]3342-5621 
ideais.ong@bol.com.br 

Desenvolvimento pessoal e social de crianças e 
adolescentes, por meio de atividades artística-culturais. 

RS 57.502,00 60 adolescentes 

Instituto Educacional Stella Maris Rio de Janeiro (RJ) (2t)2274-1147 
social@stellamaris-rj com.br 

Furmação de crianças e adolescentes por meio de 
oficinas de esporte, arte-educação e informática, 
integradas às atividades do ensino formal. 

RS 79.710,00 320 crianças 
125 adolescentes 

Instituto Promundo Rio de Janeiro IRJ) (21)2544-3114 
promundo@promundo.org.br 

Implantação e desenvolvimento da Biblioteca 
Comunitária Infanto-Juvenil Alcino José de Lemos em 
São Gnnçalo (RJ). 

R$ 24.300,00 30 crianças 

Giramundo Teatro de Bonecos Belo Horizonte (MGI (31)3446-0686 
giramundo@giramundo org 

Pesquisa, aplicação e difusão de um conjunto de 
conhecimentos sobre o uso do boneco como 
instrumento criativo, pedagógico e socializador dentro 
dn ambiente escolar. 

RS 85.000,00 18 adolescentes 

Grupo de Desenvolvimento 
Comunitário (GDECOMI 

Belo Horizonte IMGI (31)3497-7255 
gdecom@aol.com 

Conhecimento e valorização do patrimônio 
humano brasileiro. 

R$1.500,00 50 crianças 

Mitra Diocesana de Campo Limpo São Patiln ISPI (11)4137-9053 
sal_terra@uol.com.br 

Conhecimento e exploração de recursos da informática, 
no processo de formação de adolescentes. 

RS 55.308,00 64 adolescentes 

| Núcleo de Artes Cênicas Sebastian Osasco(SP) (11)3681-3192 
sebastiancs@uol.com.br 

Desenvolvimento de um processo de ensino de 
arte-educação, por meio da formação progressiva e 
seriada em dança. 

R$ 121.200,00 64 crianças 

DNG Comunicação e Cultura Fortaleza (CE) (85)231-6092 
comcultura@comcultura.org.br 

Implementação do jornal escolar "Primeiras Letras" em 
escolas públicas do Ceará (CE), Rio de Janeiro (RJ) 
e Pernambuco (PE). 

R$ 150.000,00 780.000 crianças 

Pangea - Centro de Estudos 
Socioambientais 

Salvador (BA) (71)3461-7744 
pangea@svn.com.br 

Formação de jovens com vistas ao desenvolvimento do 
empreendedorismo, nas comunidades próximas ao 
Parque São Bartolomeu. 

RS 75.300,00 10 adolescentes 

Pia Sociedade Padre Nicnla Mana João Pessoa (PBI (83)3212-6180 
donmazza@zaz.com.br 

Melhoria dos índices de desenvolvimento humann de 
crianças, adolescentes e jovens da comunidade da 
Beira da Linha, por meio de ações educativas integradas 
e da participação nos conselhos das políticas públicas. 

RS 134 360,00 350 adolescentes 

Proietn Alternativn de Apnm a Meninos 
e Meninas de Rua - Centro Erê 

Maneio (AL) (82)3336-9879 
projetoere@vahoo.com.br 

Conhecimento e valorização rio patrimônio 
humano brasileiro. 

R$ 2.000,00 76 crianças 

Programa de Formação e 
Educaçãu Comunitária (Prolec) 

Duque de Caxias (RJ) (21)2676-1365 
profec@prolec.org.br 

Conhecimento e valorização do patrimônio 
humano brasileiro. 

R$1.500,00 48 crianças 

Sociedade Artistico-Educacional 
(Soartel 

Porto Alegre (RSI (51)3333-1455 
soarte@soarte.org.br 

Formação e desenvolvimento artístico e sociocultural 
de crianças, tendo como elemento propulsor do 
processo educativo a dança. 

RS 122.500,00 30 crianças 

• Teatro Escola Brincante São Paulo (SPI (11)3816-0575 
institutobrincante@terra.com.br 

Fnrmaçãn de jovens brincantes em temas ria cultura 
brasileira, com vistas à atuação no mercado de trabalho. 

R$45.350,00 40 adolescentes 

Viva Rio Rio de Janeiro (RJ) (21)2556-5004 
vivario@vivario.org.br 

Fortalecimento de lideranças jovens das comunidades 
de Rio Novo e Rio das Flores por meio da prática 
rio esporte, rio canto e rias artes plásticas 

R$ 114.974,25 100 crianças 
20 adolescentes 
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U N H A DE A Ç Ã O 

Formação e Desenvolvimento 
de Profissionais de Instituições 
de Educação 



"A formação de que participamos atendeu a 

uma necessidade do educador em sala de 

aula. Antes, ele punha a criança para brincar e 

assumia uma posição quase de observador. 

Com o projeto (Projeto Capacitar 

Regionalizado - Pólo Curitiba), percebemos 

que brincar tem uma intencionalidade - a 

criança tenha a oportunidade de brincar e de 

aprender ao mesmo tempo. A bem da 

verdade, a intencionalidade está em cada 

atividade. Os resultados já se notam na prática: 

o desenvolvimento das crianças passou a ser 

muito melhor. Algumas crianças mais 

dispersivas conseguiram, em seis meses de 

projeto, ficar entretidas com as atividades. 

A qualidade do atendimento melhorou 

200%." 

CLEUSA COELHO DE OLIVEIRA 

Centro Municipal de Educação Infantil de Solitude 

Projeto Capacitar Regionalizado -

Polo Curitiba (PR) 

Formação e Desenvovimento 
de Profissionais de Instituições de 
Educação 

Projetos apoiados: 23 

Recursos investidos: R$ 1.292.805,76 

Beneficiários: 1.494 educadores 
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Formação e Desenvolvimento de Profissionais 
de Instituições de Educação 

Aprendendo a ensinar 
A oferta de um ensino de qualidade depende, 

fundamenta lmente, de profissionais bem preparados. A linha de 

ação Formação e Desenvolvimento de Profissionais de Instituições de 

Educação apóia a formação de educadores e gestores de 

organizações sem fins lucrativos voltadas à educação de crianças e 

adolescentes. O objetivo central é instrumentalizá-los para 

desempenhar o seu papel da melhor maneira possível. 

No exercício orçamentário de 2004/2005, o Instituto C&A 

f inanciou 23 projetos por intermédio dessa linha de ação. A grande 

maioria constou de iniciativas de formação continuada de 

educadores. Com vistas à difusão de conhecimentos, a 

sistematização de algumas metodologias de sucesso também foi alvo 

do apoio do Instituto C&A. O montante investido no conjunto de 

projetos total izou R$ 1.292.805,76 e o público atendido foi de 

1.494 profissionais. 

O impulso à capacitação de educadores de instituições de 

educação tornou-se uma marca do Instituto C&A. Em parceria com 

o Instituto Avisa Lá, de São Paulo (SP), foram formados cerca de 

1.400 profissionais em programas de educação cont inuada 

implementados a partir de 1994. 

Uma experiência vibrante do período recente toma corpo em 

Curitiba (PR) e envolve Instituto C&A, Instituto Avisa Lá e a Secretaria 

de Educação da cidade. Desde o início de 2004, a parceria promove 

uma formação que se estenderá a todos os profissionais dos centros 

municipais de educação infantil de Curit iba. 



P R O J E T O S A P O I A D O S 
Instituição Cidade Contato Projeto Investimento Beneficiários 1 

Associação Cirandar São Paulo (SP) (11)3714-8640 
cirandar@hotmail.com 

Formação de educadores das instituições pertencentes à associação, com 
ênfase na ampliação de competências relacionadas à leitura e à escrita. 

R$74.140,50 24 profissionais 

Associação de Desenvolvimento e 
Promoção Humana Simplesmente 

Vitória (ESI (2713222-5733 
a simplesmenteíSterra com br 

Formação de profissionais dos grupos comunitários da região da Serra e Viana, 
para a melhoria na qualidade do atendimento à criança e ao adolescente. 

R$ 59.165,00 50 profissionais 

Associação das Mulheres pela 
Educação (AME) 

OsascoISPI (11)3687-8599 
mLjlheres2000@aol.com 

Apoio a ciclo de estudos sobre concepções, metodologias, políticas 
e práticas da educação infantil. 

R$ 20.000,00 100 profissionais 

Associação das Mulheres pela 
Educação (AME) 

OsascoISPI (11)3687.8599 
mulheres2000@aol com 

Formação de educadores alfabetizadares. RS 10 760,00 50 profissionais 

I Associação das Mulheres pela 
1 Educação (AME) 

OsascoISPI (11)3687-8599 
mulheres2000@aol.com 

Formação de educadores de creches comunitárias. RS 20 000,00 200 profissionais 

Avante Qualidade, Educação e 
Vida - ONG 

Salvador (BA) 171)3332-3344 
avante@avante org br 

Formação de educadores da Escola Padre Giovanni Ciresola, de Feira de 
Santana (BA), e de outras três instituições de Salvador (BA): Creche 
Paroquial Boa Viagem, Creche Clube das Crianças e Creche Santa Beatriz 

RS 35.339,00 58 profissionais 

1 Centro de Aperfeiçoamento em 
1 Educação Proepre 

Campinas (SPI (19) 3253-0130 
mucio@sigmanet.com br 

Formação continuada de profissionais de creches comunitárias e 
conveniadas de Campinas ISP) 

RS 78.500,00 70 profissionais 

Centro de Cultura Luiz Freire Olinda (PE) 181)3301-525 
ccriOcclf.org br 

Implementação do Projeto Brotar de qualificação da oferta de educação 
infantil na rede comunitária do município de Camaraqibe (PE). 

RS 130 176,44 140 profissionais 

| Cipó - Comunicação Interativa Salvador (BAI (71)3240-4477 
cipoOcipojirg.br 

Sistematização e disseminação da metodologia da educação pela 
comunicação desenvolvida pela Cipó. 

R$91.268,00 330 profissionais 

Cooperapic - Cooperativa de 
Promoção da Cidadania 

São Paulo (SP) 111)5641-7512 
cooperapic@uol.com.br 

Apoio à construção de um plano de comunicação e coordenação 
técnica. 

R$74 172,52 12 profissionais 

Fundo Cristão para 
Crianças (FCC) 

Fortaleza (CE) 185) 224-5855 
fundo@fundocristao org br 

Desenvolvimento e implementação da primeira etapa do programa 
de formação profissional em serviço, para educadores de 24 
instituições financiadas pelo FCC. 

R$150.000,00 80 profissionais 

Instituto Alexsandro Alcmo Aracaju (SE) (791 3248-4320 
casadomenor@ig com br 

Formação em serviço dos educadores da instituição. R$ 24 000,00 25 profissionais 

Instituto Ámbar/Tear Rio de Janeiro 
IRJ) 

(21)2234-0559 
tear@mstitutotear org br 

Formação de arte-educadores sociais RS 82 840,00 55 profissionais 

Instituto Avisa Lá São Paulo (SP) (11)3032-5411 
mstitutoavisala@uol com.br 

Formação em serviço, nos níveis pedagógico e gerencial, de 
profissionais de seis instituições de educação infantil. 

RS 19.759,30 61 profissionais 

Instituto Avisa La São Paulo (SP) 111)3032-5411 
institutoavisala@uol.com.br 

Disseminação da proposta de formação de educadores em creches 
municipais de Curitiba (PR) 

R$ 89.790,00 38 profissionais 

| Instituto Avisa Lá São Paulo (SPI 111)3032-5411 
institutoavisala@uol.com.br 

Ampliação da formação de educadores de creches para 
coordenadores e gerentes de instituições de educação infantil. 

R$ 24.076,00 24 profissionais 

Associação Civil Projeto Juventude, 
Esperança do Amanhã 

Santo André 
(SP) 

111)4994-8884 
pro|etO|eda@aol com 

Formação dos educadores para a abordagem de temas como postura 
profissional e preparação para o mercado de trabalho entre jovens. 

R$ 24 550,00 20 profissionais 

Movimento Cultural Boca do Lixo Recife (PE) (81)3244-3325 
bocadallKO@bocadolua.org br 

Qualificação profissional dos educadores da comunidade 
de Peixinhos. 

RS 43.680,00 24 profissionais 

Polis Pro|etos e Consultoria em 
Desenvolvimento Social 

São Paulo (SPI (11)3819-2338 Avaliação integrada ao processo de sistematização das ações 
educacionais co Programa Capacitar de formação de educadores leigos. 

R$ 46.992.00 1 organização 

Secretaria Municipal da Educação 
e Cultura ISMEC) 

Salvador (BAI 17113322-1186 
cnstinapechine@hotmail.com 

Sistematização dos programas NovaMente/Renovação sobre gestão 
de escolas públicas. 

R$ 76.550,00 10 profissionais 

Sociedade Educadora da Infância e 
Juventude/Creche Mana de Nazaré 

Ribeirão Preto 
(SP) 

(161638-6433 
crechemariadenazare&ibest com bí 

Diagnóstico da situação de ensmo-aprendizagem, como base para a 
formação dos educadores da Creche Maria de Nazaré. 

R$ 2 500,00 6 profissionais 

Solidariedade França-Brasil Rio de Janeiro 
(RJ) 

[2112580-4048 
solidariedadefb@uol.cotn.br 

Consolidação do processo de formação continuada e mobilização 
sociapolítica de educadores da rede de Centros Educacionais 
Comunitários da Baixada Fluminense. 

R$78.947,00 77 profissionais 

[==== São Paulo (SP) (11)3816-0575 
mstitutobrmcanletílerra coin.br 

Formação de jovens educadores que desenvolvem trabalhos com crianças e 
adolescentes por meio de elementos ria arte e ria cultura popular brasileira. 

R$ 35 600,00 40 profissionais 
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"A escola, para mim, costumava ser uma 

instituição para onde eu mandava o meu 

filho estudar e a minha obrigação se 

restringia a acompanhar os trabalhos dele. Eu 

achava que era uma instituição tocada por 

funcionários públicos - que tinham as suas 

obrigações - e a minha parte se limitava a 

dar suporte ao meu filho. Quando comecei a 

participar do Conselho de Escola, aprendi 

como a escola funciona e como ela precisa da 

gente lá dentro. Hoje, quando meu filho tem 

qualquer problema nos estudos, eu sei 

exatamente o que está acontecendo e 

consigo ajudá-lo melhor. A participação dos 

pais faz a escola funcionar melhor, influencia 

muito na qualidade do ensino. Se eu 

soubesse disso antes, teria colocado meu 

filho na escola pública há mais tempo." 

MARINA DONATTO 

Membro do Conselho de Escola da 

EMEF Júlio de Oliveira - Projeto Gestores 

Educacionais dos Conselhos de Escola 

São Paulo (SP) 
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Nos bancos escolares 
A universalização do ensino fundamental foi uma importante 

conquista do Brasil na década de 90. Os desafios agora dizem 

respeito à oferta de vagas no ensino médio e na educação infanti l 

e, no âmbi to geral, ao ganho de qualidade na educação ofertada. 

A linha de ação Fortalecimento da Escola Pública atua no 

campo do ensino formal por meio de iniciativas de qualificação da 

educação escolar e de democratização da gestão escolar. Ela parte 

do princípio de que a escola pública é uma instituição-chave para 

o desenvolvimento da sociedade e propugna que a escola for te 

depende da formação de seus quadros e também de sua 

apropriação e legitimação em cada comunidade. 

Algumas experiências relevantes na área são executadas pelo 

Instituto Paulo Freire, em parceria com o Instituto C&A. No 

Projeto Gestores Educacionais dos Conselhos de Escola, várias 

escolas da cidade de São Paulo estão ativando ou implementando 

Conselhos compostos por professores, pais, alunos. O resultado é 

o aumento da participação da comunidade na vida escolar, o que 

acaba por refletir na melhoria do ensino. 

No exercício orçamentário de 2004/2005, o Instituto C&A 

investiu R$ 386.550,00 na linha de ação Fortalecimento da Escola 

Pública. Foram realizados três projetos que beneficiaram 3.148 

alunos, 108 professores e 45 escolas. 
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Ceniro Proieto Axé de Defesa à Salvador (BA) (711 3241-3110 Fortalecimento da proposta pedagógica da Escola Barbosa R$ 200.000,00 830 alunos 
Criança e ao Adolescente projetoaxe@uol.com.br Romeu, de Salvador IBA), em articulação com a Secretaria 12 escolas 

Municipal da Educação e Cultura (SMEC), a fim de 70 professores 
influenciar o sistema municipal de ensino. 

Instituto Paulo Freire São Paulo (SP) (11)3021-5589 
ipf@paulofreire.org 

Formação de representantes dos Conselhos de Escola da RS 110.000,00 
Microrregião de Morro Doce, no âmbito do Projeto Gestores 
Educacionais dos Conselhos de Escola. 

10 alunos 
25 escolas 

30 professores 

1 Secretaria Municipal da 
1 Educação e Cultura (SMEC) 

Salvador (BA) (71)3357-8500 
smecgab@pms.ba.gov.br 

Consolidação da gestão democrática em oito escolas RS 76.550,00 
de Salvador (BA). 

2.308 alunos 
8 escolas 

8 professores 
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Grupos de instituições Sociais 



"A história da Acredite é uma história 

interessante. Desde o início, era intenção das 

organizações integrantes constituir uma 

associação de instituições compromissadas 

com o atendimento em educação infantil, 

mas nos faltava amadurecer. A relação com o 

Instituto C&A é anterior à nossa constituição 

formal. Com seu desejo de trabalhar com 

grupos de instituições, o Instituto C&A nos 

forneceu apoio técnico e financeiro e 

viabilizou a criação da Acredite. Seu olhar 

profissional sobre a ação social nos 

impulsiona a ser também mais profissionais, 

a buscar qualificação, estruturação. 

E nos agrega em termos de capital social -

temos mais facilidade para captar recursos, 

estabelecer parcerias com outras instituições 

e trabalhar pelo cumprimento da 

nossa missão." 

ROSE MARIA PEREIRA DE SOUZA BONFIM 

Acredite - Associação de Creches e Pré-Escolas 

Salvador (BA) 
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Todos por um 
Por que fazer tudo sozinho se é possível chegar mais longe 

agindo em coletividade? Inspirado por esse quest ionamento, o 

Instituto C&A criou a linha de ação Apoio à Formação de Grupos 

de Instituições Sociais, que reúne iniciativas de fomento à 

constituição e consolidação de associações de instituições sem fins 

lucrativos voltadas à educação de crianças e adolescentes. 

As associações de instituições são ambientes propícios à troca 

de informações e experiências, à identificação de dificuldades 

comuns e à busca de soluções consistentes para problemas que 

afetam todos os seus membros. Elas também favorecem a 

implementação de projetos de grande vulto e complexidade, que 

beneficiam várias instituições ao mesmo tempo. 

São diversas as redes de instituições sociais que já receberam o 

apoio do Instituto C&A no Brasil. Um dos destaques recentes na 

área está relacionado ao trabalho desenvolvido pelo Centro 

Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância (Ciespi) em 

quatro comunidades do Rio de Janeiro (RJ). 

Por meio do projeto Rede Brincar e Aprender, o Ciespi propõe 

a dinamização e a estruturação de espaços de educação - como 

bibliotecas e brinquedotecas - , envolvendo organizações 

comunitárias de Santa Marta, Mangueira de Botafogo, Horto e 

Rocinha. 

No exercício orçamentário de 2004/2005, o Instituto C&A 

investiu R$ 575.371,56 na linha de ação Apoio à Formação de 

Grupos de Instituições Sociais, o que concorreu para a realização 

de sete projetos, favorecendo 205 instituições sociais. 
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Acredite - Associação 
de Creches e Pré-Escolas 

Salvador (BA) (71)3312-9924 
acredite-ba@bol.com.br 

Busca de desenvolvimento institucional com vistas ao 
crescimento e à sustentabilidade da organização. 

R$ 32.000,00 18 instituições 

Aliança Interage Recife (PE) (81)3231-0038 
interage@interage.orq br 

Promoção do fortalecimento institucional de ONGs, 
disseminação de conhecimentos e práticas de mobilização 
de recursos e incentivo ao investimento social privado. 

RS 40.000,00 60 instituições 

1 Centro de Assessoria ao Movimento 
1 Popular (Campo) 

Rio de Janeiro (RJ) (21)2275-4037 
canipo@campo.org.br 

Fortalecimento institucional das organizações integrantes 
da Rede de Centros Comunitários de Formação Profissional 
do Grande Rio. 

RS 82.358,20 11 instituições 

Centro Internacional de Estudos 
e Pesquisas sobre a Infância (Ciespi) 

Rio de Janeiro (RJ) (21)3114-1656 
ciespi@ciespi.org.br 

Criação de pólos de pesquisa e ação social em quatro 
comunidades do Rio de Janeiro (RJ). 

RS 45.032,32 80 instituições 

1 Grupo Associativo de Entidades 
Sociais ÍGaes) 

Recife (PE) (81)3269-6766 
loia13@terra.com.br 

Fortalecimento técnico e institucional das 20 organizações 
associadas ao Gaes, por meio de gestão participativa. 

R$ 24.746,04 15 instituições 

| _ São Paulo (SP) (11)3046-6831 
l|oaquim@arcor.com br 

Acordo de cooperação entre Instituto Arcor Brasil, Vitae e 
Instituto C&A, destinado a criar o Fundo Juntos pela Educação, 
para implementar o Programa pela Educação em Tempo Integral. 

RS 280,000,00 Em implantação 

Instituto para o Desenvolvimento do 
Investimento Social (Idis) 

Befo Horizonte (MG) (11)3044-4686 
idis@idis.org.br 

Apoio ao desenvolvimento, fortalecimento e gestão da Rede 
pela Educação Infantil (Redin), em Belo Horizonte (MG). 

RS 71.235,00 20 instituições 
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"O Instituto C&A nos oferece suporte para o 

fortalecimento institucional, uma área 

estrutural e pouco apoiada pelas fundações 

empresariais, que estão mais habituadas a 

destinar suas linhas de financiamento a 

projetos. Trata-se de uma parceria estratégica 

porque impada diretamente a construção da 

nossa sustentabilidade. Somos uma 

organização de advocacy que trabalha pelo 

direito à convivência familiar de crianças e 

adolescentes em situação de risco, na linha da 

defesa de direitos, contra o abuso sexual e a 

violência, sempre visando ao fortalecimento 

da familia. O apoio do Instituto C&A é um sinal 

de reconhecimento à relevância da nossa causa 

e de compreensão quanto ao funcionamento 

do terceiro setor, especialmente no que se 

refere às necessidades de gestão para a 

sobrevivência das ONGs." 

CLAUDIA CABRAL 

Associação Brasileira Terra dos Homens 

Rio de Janeiro (RJ) 
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Mais e melhor 
A solidariedade é um traço marcante da sociedade brasileira, mas 

quanto dessa solidariedade reverte na realização de projetos sociais 

verdadeiramente eficazes, com resultados de caráter permanente e de 

longo alcance? 

É na transformação de boas intenções em boas iniciativas que 

aposta a linha de ação Incentivo à Formação de Novos Agentes de 

Investimento Social. Por meio dela, o Instituto C&A investe na 

disseminação de conceitos e práticas de investimento social, 

responsabilidade social empresarial e na promoção do voluntariado. 

Os projetos apoiados podem beneficiar tanto instituições quanto 

indivíduos - profissionais de empresas, profissionais da área social ou 

voluntários. Estão direcionados ao fortalecimento institucional, à busca 

de sustentabilidade, à atuação em parceria, à mobilização de pessoas 

e também à sua instrumentalização. 

Duas ações emblemáticas na área são o Projeto Parcerias, realizado 

pela Aliança Interage e pelo Instituto Ação Empresarial pela Cidadania 

- Pernambuco (IAEC-PE), de Recife (PE), e o apoio à representante 

local da ONG Terre des Hommes, a Associação Brasileira Terra dos 

Homens, com sede no Rio de Janeiro (RJ). 

O Projeto Parcerias integra uma campanha de incentivo ao 

investimento social privado e à atuação conjunta entre empresas e 

ONGs no Nordeste do Brasil. Já o apoio à Terra dos Homens busca 

conferir maior visibilidade às ações da organização no campo do 

direito à convivência familiar de crianças e adolescentes em situação 

de risco social, de modo a promover o fortalecimento institucional. 

A linha de ação Incentivo à Formação de Novos Agentes de 

Investimento Social foi responsável pelo apoio a sete projetos no 

exercício orçamentário de 2004/2005, que somaram um investimento 

de R$ 267.872,88. O grupo de beneficiários incluiu 3.196 pessoas e 

80 instituições. 
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P R O J E T O S A P O I A D O S 

Aliança Interage Recife IPE) (81)3361-1728 
interage@mterage.org.br 

identificação e disseminação de boas práticas de parceria 
entre empresas e organizações da sociedade civil, a fim de 
qualificá-las e de estimular novas relações de trabalho em 
Conjunto |Pru|elo Parcerias). 

RS 87.680,96 50 instituições 

Associação Brasileira Terra 
rios Homens 

Rio de Janeiro (RJ) (21 ) 2524-4223 
lerradoshomensi5terradoshamens.org.br 

Fortalecimento institucional da organização e ampliação 
ria sua rede de contatos. 

R$40.000,00 1 instituição 

| Associação Cirandar São Paulo (SP) (11)3714-8640 
ciranriar@hntmail com 

Desenvolvimento de um plano de comunicação para 
sensibilizar e mobilizar as organizações associadas. 

RS 52 493,20 27 instituições 

Escola de Gente Rio de Janeiro (RJ) (21) 2493-7610 
escoladegente@anglobal.net 

Fortalecimento institucional para compor a Rede Ancli 
de Agências de Noticias pelos Direitos da Infância. 

RS 50 000,00 1 instituição 

Instituto Ação Empresarial 
pela Cidadania -
Pernambuco IIAEC-PE) 

Recife IPE) (81)3221-6970 
cidadania@acaoempresanal.org.br 

Mohilização do empresariado pernamhucano para investir 
em práticas sociais, por meio do jornal "Informe Ação" e 
do site www.acaoempresarial.org.br. 

RS 17.742,72 2 600 pessoas 

1 Instituto Educacional de 
1 Desenvolvimento Sócio-Cultural 
1 e de Pesquisas - Innovare 

Vitória IES) (27) 3315-4377 
mfo@institutninnnvare org hr 

Apuiu ao II Fórum e Mostra de Responsabilidade Social 
Empresarial 

R$9.000,00 596 pessoas 

Núcleo de Creches e 
Pré-Escolas Comunitárias da 
Baixaria Fluminense (Nucrep) 

Belford Roxo (RJ) (21)2758-8296 
nucrep@yahoo.com.br 

Realização de um diagnóstico da instituição, com vistas 
à elaboração de um plano de fortalecimento institucional. 

R$ 10.956,00 1 instituição 

45 

mailto:interage@mterage.org.br
http://lerradoshomensi5terradoshamens.org.br
mailto:escoladegente@anglobal.net
mailto:cidadania@acaoempresanal.org.br
http://www.acaoempresarial.org.br
mailto:nucrep@yahoo.com.br


LINHA DE AÇÃO 

Formação e Desenvolvimento 
do Voluntariado 



"Como voluntária, trabalho por um novo 

projeto de sociedade, uma sociedade melhor 

para todo mundo e onde a criança ocupa 

papel central. Sou cidadã, sou mãe e sei bem 

que a hora de ajudar as crianças a se 

desenvolverem é agora - não é algo que se 

possa jogar para o futuro. O programa de 

formação do voluntariado nos proporciona 

crescimento pessoal e nos dá suporte para a 

atuação em projetos. A gente estuda e 

aprende, tem que pesquisar bastante, buscar 

os porquês de cada atividade implementada 

nas instituições sociais parceiras. E lá, no 

trabalho de campo, aprende com as crianças 

de novo. Ser voluntário é uma troca muito 

grande - de conhecimento, de culturas, de 

valores, de afetos." 

ADRIANA MACHADO BRIGHENTI 

Voluntária do Instituto C&A 

Curitiba (PR) 

Formação e Desenvolvimento 
do Voluntariado 

Número de voluntários: 2.200 

Recursos investidos: R$ 1.116.758,04 

Horas de trabalho voluntário realizado 

durante o expediente comercial da 

C&A: 33 mil 
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L I N H A DE A Ç Ã O 

Formação e Desenvolvimento do Voluntariado 

Movidos pelo inconformismo 
Cooperação, defesa de direitos, simpatia por crianças, 

solidariedade, desejo de mudança. São diversas as motivações que 

nutrem a ação do voluntariado do Instituto C&A, uma legião de 

2.200 funcionários da C&A que se engajam, por vontade própria, 

à proposta de exercer a cidadania por meio da participação nos 

projetos sociais que a empresa financia. 

A linha de ação Formação e Desenvolvimento do Voluntariado 

reúne as iniciativas de formação dos voluntários do Instituto C&A, 

com vistas a conscientizá-los, mobilizá-los e instrumentalizá-los 

para a participação social e a vida comunitár ia. O objetivo é 

oferecer aos voluntários uma formação que lhes permita 

compreender o seu papel de cidadãos, atendendo às exigências 

da ação voluntária nas instituições sociais em que atuam. 

No exercício orçamentário de 2004/2005, os voluntários do 

Instituto C&A dedicaram cerca de 33 mil horas do expediente 

comercial da C&A para fazer trabalho voluntário em instituições 

sociais voltadas à educação de crianças e adolescentes. O Instituto 

C&A investiu R$ 1.116.758,04 para a efetivação do programa. 

A linha de ação Formação e Desenvolvimento do Voluntariado 

promoveu a realização de 13 oficinas formativas - os Encontros 

Regionais de Formação de Voluntários - , dos quais participaram 

representantes do voluntariado de todas as partes do Brasil. As 

oficinas aconteceram no período corrido de um mês e 

constituíram a base conceituai que, combinada ao 

acompanhamento técnico de uma rede de 30 consultores, deu 

suporte à atuação dos voluntários no período 2004/2005. 

Em constante evolução, o programa de voluntariado do 

Instituto C&A apresentou algumas inovações: a realização quase 

que simultânea dos Encontros Regionais de Formação de 

Voluntários, de modo a assegurar o mesmo cronograma de 
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Os vencedores do 
Prêmio Ciranda 2004 

O principal evento de integração 
e confraternização do voluntariado 
do Instituto C&A é a Convenção de 
Voluntários Argentina-Brasil. Ele 
congrega voluntários do Instituto 
C&A do Brasil e também da 
Fundación C&A da Argentina, além 
de lideranças da C&A, 
representantes de instituições sociais 
parceiras e convidados. A edição 
2004 da Convenção de Voluntários 
Argentina-Brasil aconteceu em 21 de 
setembro, em Embu (SP), e reuniu 
cerca de 600 pessoas. 

A programação do evento incluiu 
a realização de oficinas formativas e 
a entrega do Prêmio Ciranda. 
Principal estratégia de 
reconhecimento e valorização da 
atuação do voluntariado do Instituto 
C&A, a premiação foi outorgada às 
equipes cujas ações mais se 
destacaram ao longo de 2004. 

As equipes vencedoras do Prêmio 
Ciranda 2004 foram Aracaju (AJU), 
Belo Horizonte Del Rey (BHD)/Belo 
Horizonte Minas Shopping (BHM), 
Campinas Centro (CAQ/Campinas 
Shopping (CAS), Escritório Central 
(EC), Fortaleza Centro 
(FOQ/Fortaleza Shopping (FOS), 
Norte Shopping (NOR)/Meyer (MEY), 
Nova Iguaçu (NIG), Novo Hamburgo 
(HAM), Santos (STS) e São José dos 
Campos (SJC). 
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trabalho para todas as regiões do Brasil; a instituição da prática 

do registro das atividades das equipes de voluntários em um 

álbum de memórias, a f im de promover a reflexão e a avaliação 

dos trabalhos realizados; o planejamento conjunto, entre os 

voluntários e os profissionais das instituições parceiras, dos 

projetos sociais a serem implementados no ano, visando à 

obtenção de resultados mais efetivos. 

No exercício orçamentário de 2004/2005, todas as 102 equipes 

de voluntários do Instituto C&A - uma em cada unidade da C&A 

no Brasil - realizaram ações educativas nos moldes de pequenos 

projetos implementados em instituições sociais. Elas trabalharam 

sob o tema "Cidades e Cidadania: Patrimônio Humano" , eleito 

segundo o interesse dos voluntários, para inspirar as atividades do 

programa no período. Este tema mobil izador foi abordado em 

uma publicação intitulada "Diário de Bordo" , elaborada pelo 

Instituto C&A como material de apoio para os voluntários. 



G O V E R N A N Ç A 

Amioos da causa 

* < í - Jn™ ... 

0 Conselho do Instituto C&A é fo rmado 

por gerentes e outras lideranças da C&A, que 

representam as diversas regiões comerciais 

nas quais a empresa se organiza. São pessoas 

que despontam por sua afinidade com a área 

social e com o exercício da responsabilidade 

social empresarial, por isso são convidadas a 

integrar o Conselho. 

A principal atribuição dos conselheiros e 

operar como canal de comunicação entre o 

Instituto C&A e o corpo de lideranças da 

C&A, relatando os principais assuntos da 

pauta de trabalho do Instituto C&A nas 

reuniões gerenciais da empresa. 

Os conselheiros são importantes 

disseminadores do trabalho desenvolvido pelo 

Instituto C&A junto a seus pares. Por iniciativa 

própria - e com o apoio do Instituto C&A - , 

em 2004 alguns deles chegaram a promover 

encontros de mobilização de gerentes em 

suas regiões de competência. Outros, 

ainda, assumiram a linha de frente 

representando insti tucionalmente a 

organização em articulações externas. 

No plano estratégico, os conselheiros 

contr ibuíram para reformulações no 

programa de voluntariado e para a 

concepção do plano de comunicação. 

O Conselho do Instituto C&A se reuniu 

por quatro vezes ao longo do exercício 

orçamentário de 2004/2005. Os membros 

do Conselho no período citado foram os 

seguintes: 

A lcebíades D u a r t e Cavalcant i Grupo Norte (GNR) 

A lessandro H e n r i q u e Reina Grupo São Paulo 3 (GSP3) 

Carla A n d r é a Sat t ler Grupo Centro-Oeste (GCE) 

Cr is t iane V icen te da Silva Grupo São Paulo 1 (GSP1) 

Denize Sic i l iano da Si lveira Grupo Rio 1 (GRJ1) 

Fernanda A r n o l d Cobas Grupo Sêniores 

Fe rnando Cebal los Argentina (ARG) 

Frank l in S te fane l l i Grupo São Paulo 2 (GSP2) 

Gustavo Schwar tz Argentina (ARG) 

João Bapt is ta A m a r a n t e Grupo Nordeste (GNE) 

Renata Me i r a Lima Costa Grupo Rio 2 (GRJ2) 

Robe r t o Howes Dias Grupo Norte (GNR) 

Rogér io P in to M u n i z Fi lho Grupo Sul (GSU) 

V icen te Ferreira de Lima Centros de Distribuição (CDs) 
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se dos Resultados 

Resultados gerais 
Exercício orçamentário 2004/2005 

Orçamento R$ 7.854.000,00 

Voluntários envolvidos 2.200 

Projetos apoiados 95 

Instituições apoiadas 285 

Crianças beneficiadas 783.213 

Adolescentes 2.460 

Educadores 1.494 

Escolas 45 

Professores 108 

Alunos de escolas públicas 3.148 

Agentes de investimento social 3.196 

Investimento por 
Região Geográfica 

B Sudeste • Nordeste 

Sul • Centro-Oeste 

Norte 

Alocação de Recursos 

4,13% 1,32% 

Educação Infanti l 

• Inst i tuições de Educação Não-Formal 
para Crianças e Adolescentes 

• Formação e Desenvolv imento de Profissionais 

de Inst i tuições de Educação 

Fortalecimento da Escola Pública 

Apo io à Formação de Grupos 
de Inst i tuições Sociais 

Incent ivo à Formação de Novos Agentes 
de Invest imento Social 

• Formação e Desenvolv imento do Voluntar iado 

Comunicação 

K Fundos Munic ipais dos Direitos 

da Criança e do Adolescente 

M Despesas Admin is t ra t ivas 
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Arrecadação em grande est 
A doação de peças de roupa e acessórios para instituições 

sem fins lucrativos constitui outra importante iniciativa de 

investimento social da C&A - o Projeto Bazar. 

No exercício orçamentário 2004/2005, a empresa doou 

589.674 peças nessa frente de ação, que foram comercializadas 

em bazares beneficentes por 80 organizações sem fins lucrativos 

de atendimento a crianças e adolescentes. 

A venda das mercadorias gerou às instituições a arrecadação 

de R$ 1,769 milhão, montante que foi revertido para a própria 

causa sob a forma de materiais pedagógicos, oficinas de 

formação, pagamento de pessoal, insumos para a ampliação 

de espaço, reformas, ou para o desenvolvimento de projetos. 

Conheça, a seguir, as instituições que participaram do 

Projeto Bazar. 

A. Sol - Educação, Cultura, Meio Ambiente e Participação Social (Goiânia, GO) 

Acredite - Associação de Creches e Pré-Escolas (Salvador, BA) 

Associação A Casa das Crianças (São Paulo, SP) 

Associação dos Artistas de Rua (Barueri, SP) 

Associação de Ação Social Porta da Vida (Guarulhos, SP) 

Associação Beneficente de Carapicuiba (Carapicuíba.SP) 

Associação Beneficente Criança Cidadã de Santo André (Santo André, SP) 

Associação Beneficente O Pequeno Nazareno (Fortaleza, CE) 

Associação Beneficente O Semeador (São Paulo, 5P) 

Associação Civil Proieto Juventude e Esperança do Amanhã (São Paulo, SP) 

Associação Cristã em Defesa da Cidadania (Jundiaí, SP) 

Associação de Desenvolvimento Humano Simplesmente (Vitória, ES) 

Associação das Mulheres pela Educação - AME (Osasco, SP) 

Associação dos Moradores do Jardim Camargo e Adjacências (São Paulo, SP) 

Associação Liga de Amparo aos Necessitados (Porto Alegre, RS) 

Associação Ninho Criança Esperança (São Paulo, SP) 

Associação Padre Domingos Barbé (Osasco, SP) 

Associação Presbiteriana de Assistência Social - Aspas (São Bernardo do Campo, SP) 

Associação Regional das Senhoras de Idade de 5ão Vicente de Paulo (São Luís, MA) 

Associação das Senhoras Evangélicas de São Paulo (São Paulo, SP) 

Ativa - Associação Ativa de Valorização Social (Natal, RN) 

Casa do Menor Santo Amaro Grossarl (São Paulo, SP) 

Casa do Menor São Miguel Arcanjo (Rio de Janeiro, RJ) 

Casa de Moisés (Brasília, DF) 

Casa Vó Benedita (Santos, SP) 

Centro Assistencial Mana Carmen Cólera (Brasília, DF} 

Centro Comunitário da Criança e do Adolescente (São Paulo, SP) 

Centro Comunitário Lídia dos Santos (Rio de Janeiro, RJ) 

Centro Cultural da Candelária (Rio de Janeiro, RJ) 

Centro Educacional Miosótis (Maceió, AL) 

Centro Social Brooklin Paulista (São Paulo, SP) 

Centro Social e Educacional Lago do Aleixo (Manaus, AM) 

Centro Social Educacional Santa Rita - Secri (Vitória, ES) 

Centro Social Nossa Senhora do Bom Pastor (São Paulo, SP) 

Centro Social de Parelheiros (São Paulo, SP) 

Clube de Mães Amizade (Porto Alegre, RS) 

Comunidade Kolping do Jardim Califórnia (São Paulo, SP) 

• Creche Comunidade Coruja (Goiânia, GO) 

Creche Comunitária Casa da Criança São José (Curitiba, PR) 

Creche Comunitária Nossa Senhora da Boa Viagem (Recife, PE) 

Creche Comunitária Pituchinha (Belo Horizonte, MG) 

Creche Gustavo Marcondes (Campinas, SP) 

Creche Imaculada Conceição (Belo Horizonte, MG) 

Espaço Gente Jovem Peri (São Paulo, SP) 

Fundação Ataulpho de Paiva (Rio de Janeiro, RJ) 

Fundação Casemiro Bruno Kurtz (Porto Alegre, RS) 

Fundação Hélio Augusto de Souza - Fundhas (São José dos Campos, SP) 

Grupo Associativo de Entidades Sociais - Gaes (Recife, PE) 

Grupo Espírita Servidores de Cristo (Rio de Janeiro, RJ) 

Grupo de Instituições Solidárias - GIS (Belo Horizonte, MG) 

Instituição Educacional Amélia Rodrigues (Santos, SP) 

Instituto Alexsandro Alcino - Casa do Menor (Aracaju, SE) 

Instituto Criança Cidadã (Guarulhos, SP) 

Instituto Dom Nery (Campinas, SP) 

Instituto Espírita Nosso Lar Creche (Pelotas, RS) 

Instituto Tear (Rio de Janeiro, RJ) 

Lar Antônio de Pádua (São Paulo, SP) 

Lar Tia Edna (São Paulo, SP) 

Mitra Arquidiocesana/Paróquia Apóstolo São Pedro (Rio de Janeiro, RJ) 

Mitra Diocesana de Campo Limpo (São Paulo, SP) 

Mosteiro São Geraldo de São Paulo (São Paulo, SP) 

Movimento República dos Emaús (Belém, PA) 

Nossa Senhora do Bom Parto (São Paulo, SP) 

Nova Era - Novos Tempos (Mauá, SP) 

Núcleo de Artes Cênicas Sebastian (Osasco, SP) 

Núcleo Especial de Atenção â Criança - Neac (Rio de Janeiro, RJ) 

Obra do Cenáculo da Caridade a Serviço dos Pobres (Feira de Santana, BA) 

Obras Sociais Educacionais da Igreja de Deus no Brasil (Belém, PA) 

Obras Sociais Unidas do Santa Marta (Rio de Janeiro, RJ) 

Paróquia Nossa Senhora de Fátima Vila Leopoldina (Sáo Paulo, SP) 

Paróquia Nossa Senhora das Graças (Novo Hamburgo, RS) 

Pia Sociedade Padre Nicola Mazza (João Pessoa, PB) 

Programa de Formação Educacional Comunitária - Profec (Duque de Caxias, RJ) 

Programa Social Gotas de Flor com Amor (São Paulo, SP) 

Recanto da Criança (São Paulo, SP) 

Sociedade Artístico Educacional - Soarte (Porto Alegre, RS) 

Sociedade Caritativa Educacional São Jerônimo (Santo André, SP) 

Sociedade Educacional e Cultural Evangélica de Niterói - Secen (Niterói, RJ) 

Sociedade Educacional da infância e Juventude (Ribeirão Preto, SP) 

União dos Moradores da Vila dos Fracoroadinhos (São Luís, MA) 
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Linha de ação 

Educação Infantil 

Projetos apoiados: 8 

Recursos investidos: R$ 103.885,85 

Beneficiários: 491 crianças 

• Linha de ação 

Instituições de Educação Não-Formal para 

Crianças e Adolescentes 

Projetos apoiados: 47 

Recursos investidos: R$ 2.733.325,17 

Beneficiários: 782.722 crianças e 2.460 

adolescentes 

• Linha de ação 

Formação e Desenvolvimento de 

Profissionais de Instituições de Educação 

Proietos apoiados: 23 

Recursos investidos: R$ 1.292.805.76 

Beneficiários: 1.494 educadores 

Linha de acào 

Fortalecimento da Escola Pública 

Projetos apoiados: 3 

Recursos investidos: R$ 386.550,00 

Beneficiários: 3.148 alunos, 108 professores e 

45 escolas. 

Linha de ação 

Formação de Grupos de 

Instituições Sociais 

Projetos apoiados: 7 

Recursos investidos: R$ 575.371,56 

Beneficiários: 205 instituições 

Linha de ação 

Incentivo à Formação de Novos Agentes 

de Investimento Social 

Projetos apoiados: 7 

Recursos investidos: R$ 267.872,88 

Beneficiários: 3.196 pessoas e 80 instituições 

• Linha de ação 

Formação e Desenvolvimento do 

Voluntariado 

Número de voluntários: 2.200 

Recursos investidos: R$ 1.116.758,04 

Horas de trabalho voluntário realizado durante 

o expediente comercial da C&A: 33 mil 

Projeto Bazar 

Peças doadas: 589.674 

Recursos arrecadados em bazares 

beneficentes: R$ 1.769.000,00 

Beneficiários: 80 instituições 

As demonstrações financeiras do Instituto C&A de 

Desenvolvimento Social relativas ao exercício de 1" de janeiro de 

2004 a 31 de dezembro de 2004 foram auditadas, sem custo 

para o Instituto C&A, pela Ernst & Young Auditores 

Independentes S.S., que emitiu parecer datado de 25 de 

fevereiro de 2005. 



Equipe e endereços para contato 

Diretor-presidente 

Paulo Castro 

Coordenadores regionais 

Alais Ribeiro Ávila 

Região Sul (instituto@cea.com.br) 

Áurea Alencar e Paulo Ricardo de Paiva e Souza 

Região Centro-Oeste e Estados do Espírito Santo, Minas Gerais 

e Rio de Janeiro (instituto.no@cea.com.br) 

Cristiane Félix dos Santos 

Regiões Norte e Nordeste (instituto.res@cea.com.br) 

Fernando Manzieri Héder 

Estado de Sao Paulo (mstituto@cea.com.br) 

Coordenadora de educação 

Alais Ribeiro Ávila (instituto@cea.com.br) 

Assistentes do setor administrativo 

Carolina Alcântara 

Kátia Ramos 

Solange Martins 

Instituto C&A 

Alameda Rio Negro, 585 - 5 o andar 

Barueri - S P - 06454-000 

Site: www.institutocea.org.br. 

E-mail: instituto@cea.com.br. 

Eventuais solicitações de apoio a projetos devem ser 

encaminhadas eletronicamente, em formulário disponibilizado 

no site do Instituto C&A. 
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