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Valorização da família, educação para 
o trabalho, governança corporati-
va, desenvolvimento comunitário e 

preservação am bien tal. Esses são os ele-
mentos- chave do DIS Bai xo Sul, projeto 
concebido pela Fundação Odebrecht e 
que agora recebe a chancela da Organi-
zação das Nações Unidas.

Para entender os prin cí pios que fize-
ram do DIS Bai xo Sul uma ex pe riên cia de 
sucesso a ponto de a ONU se interessar 
por reaplicá- la em ou tros paí ses, é pre-
ciso retomar parte da história e filosofia 
em pre sa rial da Odebrecht, sobretudo de 
seu fundador.

Já no Conselho de Curadores por volta 
de 1999, Norberto Odebrecht voltou suas 
energias à Fundação corporativa do gru-
po. Foi quando percebeu que os proje-
tos so cioam bien tais estavam focados nas 
ca pi tais e não em localidades do in te rior, 
onde po de riam fazer  maior diferença. So-
mado a isso a filosofia Odebrecht de va-
lorização da família e de educação para o 
trabalho tem- se a pri mei ra diretriz do DIS 
Bai xo Sul: formar jovens capazes de gerar 
riqueza em harmonia com as tradições, a 
cultura e o meio am bien te lo cais.

BOA IDÉIA

Dois dos maiores grupos empresariais 
brasileiros, Odebrecht e Gerdau, realizam 
projetos que capacitam jovens, visando 
o desenvolvimento sustentável

Iniciativa da Fundação 
Odebrecht prepara comunidades 
para promoverem seu 
próprio desenvolvimento 
de maneira integrada

Senhoras do destino
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“A chave para o desenvolvimento eco-
nômico, pro fis sio nal e emo cio nal exige 
uma filosofia de vida e é na família que 
ela se forma. Mas não basta saber o que 
é certo, é preciso transformar a cultura 
em hábito para ser eficaz. A sustentabi-
lidade, portanto, depende da unidade- 
família, de modo que os pais sai bam edu-
car os filhos e os filhos sejam mais do que 
os pais”, afirma Norberto Odebrecht, pre-
sidente do conselho de curadores da Fun-
dação Odebrecht.

A re gião da Área de Proteção Am bien-
tal do Pratigi, no Bai xo Sul da Bahia, foi es-
colhida como alvo do projeto. Um dos úl-
timos remanescentes de Mata Atlântica 
do País, a APA contempla 11 mu ni cí pios e 
cerca de 270 mil habitantes. Entre 1970 e 
2008, a re gião perdeu 30 mil hectares de 
vegetação graças ao desmatamento oca-
sio na do, principalmente, pela cultura de 
corte e fogo, praticada pelos pequenos 
agricultores.

Com base na  idéia de que a preser-
vação desse ecossistema está diretamen-
te re la cio na da ao desenvolvimento de 
oportunidades de geração de renda para 
a população, a Fundação Odebrecht esta-
beleceu uma ou tra diretriz para suas ati-
vidades: a organização da comunidade 
local e a cria ção de coo pe ra ti vas para de-
senvolver ne gó cios sus ten tá veis e via bi-
li zar o acesso dos agricultores às ca deias 
produtivas.

“Para superar a condição de pobreza, 
o jovem precisa de oportunidades para 
melhorar sua produtividade, organizar- 
se com seus pares em torno de interesses 
comuns e sair de uma agricultura de sub-
sistência para uma agricultura de resulta-
dos”, ressalta Odebrecht.

AliAn çA estrAtéGicA
Em 2003, o DIS Bai xo Sul foi ofi cia li za do. 
Todos os esforços da Fundação Odebre-
cht passaram a focar essa ini cia ti va. Como 
pri mei ro passo para concretização do pro-
jeto, foram cria das ins ti tui ções de  apoio 
como a Organização de Conservação de 
Terras (OCT) e o Instituto de Di rei to e Cida-
dania (IDC), visando fomentar a organiza-
ção da comunidade. Regularização fun diá-
ria, me dia ção de conflitos, documentação 
civil,  apoio e fortalecimentos dos conse-
lhos mu ni ci pais são algumas atividades 
rea li za das por essas ins ti tui ções com o 
in tui to de  criar as condições ne ces sá rias 
para o desenvolvimento comunitário.

Nesse contexto, surgiram Organiza-
ções da So cie da de Civil de Interesse Públi-
co (Oscips), como a As so cia ção Guar diã da 
APA do Pratigi (Agir), que representam os 
interesses da comunidade. Em paralelo, a 
Fundação ins ti tuiu as Casas Fa mi lia res Ru-
rais — também cons ti tuí das como Oscips 
— nas  quais os jovens recebem conheci-
mentos técnicos voltados para a rea li da de 
na qual estão inseridos.

O modelo é ba sea do na pedagogia da 
alternância que combina teo ria e prática. 
A partir do conhecimento obtido nas es-
colas, formam- se as coo pe ra ti vas. Hoje, 
já são quatro: Coo prap, Coo pe mar, Coo-
palm e Coo pa tan, que  atuam nas ca deias 
produtivas da pia ça va, aqüicultura, palmi-
to e man dio ca, respectivamente. “Procu-
ramos transformar os jovens em agentes 
do seu próprio destino. E as coo pe ra ti vas 
representam uma oportunidade para tan-
to, à medida que pro por cio nam a geração 
de trabalho e renda justa”, afirma Mau rí cio 
Me dei ros, presidente- executivo da Funda-
ção Odebrecht.

Por meio das coo pe ra ti vas, os produ-
tores conseguiram atingir o setor ter ciá rio 
sem atravessadores. Hoje, os produtos dos 
coo pe ra dos já são co mer cia li za dos por 
grandes redes varejistas como Bom Preço, 
Wal- Mart, Ebal e G. Barbosa, o que tem ala-
vancado o orçamento das fa mí lias.

Segundo Rogério Arns, diretor do Nú-
cleo de Estudos e Pesquisas em Governan-
ça Participativa, essa condição é importan-
te para fazer a ponte entre os agricultores 
e os consumidores cons cien tes. “Não bas-
ta que uma grande empresa se interesse 
por comprar o produto dos coo pe ra dos. 
É preciso ter qualidade, capacidade de 
entrega e preço”, afirma. Para ele, a van-
tagem da alian ça estratégica, metodo-
logia com a qual a Fundação Odebrecht 
trabalha, é a capacidade de organizar a 

Al
m

ir 
Bi

nd
ila

tti

DEZEMBRO 2008 Idéia Socioambiental 73



 ‘‘Precisamos superar um legado his-
tórico de ideo lo gias au to ri tá rias 
que formam militantes no lugar 

de lideranças presentes. A evolução só se 
dá pela atitude de em preen de do ris mo”. 
Nas palavras de Jorge Gerdau Johanpeter, 

presidente do Conselho de Administra-
ção da Gerdau, está a essência da Ju nior 
Achie ve ment Brasil, ini cia ti va da qual tam-
bém é presidente.

O projeto, que ao longo de 24 anos 
tem pro por cio na do a formação de jo-
vens em preen de do res no Brasil, passa-
rá a trabalhar a educação voltada para a 
sustentabilidade.

Denominada “Atitude pelo Planeta”, a 
ini cia ti va integra o Projeto Sustentabilida-

Em nova fase, Junior Achievement 
trabalha a educação voltada 
para a sustentabilidade

comunidade de modo a oferecer um pro-
duto nas condições que requerem as ca-
deias produtivas.

O setor público também  apóia a ini cia-
ti va. Integram o grupo de par cei ros, o go-
verno federal, por meio do Ministério da 
Integração Na cio nal, o governo es ta dual 
da Bahia e os governos mu ni ci pais, orga-
nizados sob o Consórcio Intermunicipal da 
APA do Pratigi, ins ti tuí do em 2005.

GOvernAnçA pArticipAtivA
Nos últimos cinco anos, a Odebrecht in-
vestiu, por meio de sua Fundação, R$ 120 
milhões no DIS Bai xo Sul, promovendo os 
ca pi tais humano, so cial, produtivo e am-
bien tal. Ao todo, be ne fi ciou diretamen-
te 1202 in di ví duos e indiretamente ou-
tros 4656.

No entanto, não foram apenas os nú-
meros que chamaram a atenção da ONU, 
que passou a integrar o projeto em ou tu-
bro deste ano com a função de am pliar 
sua escala. Segundo José Ma nuel Sucre, 
con se lhei ro de sistemas de governança 
e ins ti tui ções da Organização das Nações 
Unidas, o DIS Bai xo Sul mostra que é pos-
sível promover os oito objetivos do milê-
nio de forma integrada. “Pretendemos ela-
borar um projeto in ter na cio nal para que 
essa ex pe riên cia do Brasil venha a ser co-
nhecida no mundo e também para ge-
rar demanda em ou tros paí ses, de modo 
que se interessem a rea pli car o projeto em 
suas comunidades como forma de desen-
volver o ser humano de ma nei ra integra-
da e sustentável”, afirma.

A pri mei ra medida para replicação 
da ex pe riên cia do Bai xo Sul foi a cria ção 
do Núcleo de Governança Participativa 
e Desenvolvimento Comunitário na Ser-
ra do Papuã, dentro da APA do Pratigi. Se-
gundo Arns, diretor do núcleo, há mui tas 
ex pe riên cias e conhecimentos sobre go-
vernança participativa e desenvolvimen-
to comunitário, mas eles estão dispersos. 
Por isso, o pri mei ro passo é reu nir me to-
do lo gias, instrumentos, informações e es-
pe cia lis tas nessa área. “Apesar de termos 
casos riquíssimos no Brasil, vivemos mais 
as ex pe riên cias do que as registramos. 
Isso dificulta o entendimento, aprimora-
mento e rea pli ca bi li da de dos projetos. Por 

isso, nessa pri mei ra etapa, queremos reco-
nhecer as ini cia ti vas já existentes e dispo-
nibilizá- las para o  maior número de pes-
soas”, explica.

re si liên ciA
Para Oscar Motomura, fundador e presi-
dente da Amana- Key, empresa es pe cia-
li za da em programas edu ca cio nais para 
executivos, uma das características mais 
no tá veis do DIS Bai xo Sul é também fa-
tor es sen cial para o sucesso de qualquer 
ex pe riên cia de governança participativa. 
“Nesse momento, é importante observar 
 quais os prin cí pios que fazem com que 
o projeto fun cio ne e a persistência é um 
deles. Portanto, à medida que o modelo 

for replicado, deve haver recomendações 
para reforçar essa característica”, ressalta.

Motomura, que esteve no lançamen-
to do Núcleo de Governança Participati-
va e Desenvolvimento Comunitário, pre-
tende rea li zar capacitações da Amana- Key 
no local.

Para Arns, na agenda de desenvol-
vimento comunitário, a re si liên cia é um 
dos aspectos mais importantes. “As pes-
soas, comunidades e organizações preci-
sam estar preparadas para controlar todos 
os fatores que in fluen ciam a sua capaci-
dade de se desenvolver e renovar ao lon-
go dos tempos para atingir a sustentabi-
lidade”, afirma.

Ju lia na Lopes
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Voluntariado desenvolve 
futuros líderes sustentáveis
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de, patrocinado pela Gerdau, Oi e Banco 
Real. O objetivo é discutir questões como 
o uso ra cio nal dos recursos na tu rais nas 
dimensões so ciais, am bien tais e econô-
micas. Até 2010, o projeto espera atingir 
aproximadamente 100.000 jovens em 900 
escolas de todo o país.

E em se tratando de em preen de do-
ris mo e sustentabilidade, Gerdau tem as 
lições na ponta da língua. “O empresário 
é o  maior agente so cial. Nenhum setor 
gera tanto impacto na so cie da de quanto 
o privado. A próprio Ju nior Achiev ment é 
um exemplo disso, somos todos em pre-
sá rios que estão promovendo mudan-
ças”, afirma.

Para Gerdau, a sustentabilidade deve 
ser tratada de ma nei ra transversal e o ob-
jetivo do “Atitude pelo Planeta” é inserir o 
tema em todos os cursos da Ju nior Achie-
ve ment. “Há 30 anos não tínhamos sequer 
a noção do que era sustentabilidade. Há 
20 anos já tínhamos uma  idéia do que sig-
nificava o con cei to. Hoje, o conhecimento 
que temos do assunto é completamente 
diferente, e vem avançando”, ressalta.

Além do Programa “Atitude Pelo Pla-
neta”, em fase de experimentação desde 
o ano passado, já está em prática — dentro 
do Projeto Sustentabilidade — o progra-
ma “Nosso Planeta, Nossa Casa”, di re cio-
na do a estudantes do ensino fundamen-
tal e também aplicado nas salas de au las 
por vo lun tá rios e professores capacitados 
pela Ju nior Achiev ment.

O programa conta com ma te rial di-
dático e ilustrado que traz uma série de 
informações sobre a relação do homem 
com os recursos na tu rais e alerta para al-
guns dos maio res de sa fios so cioam bien-
tais con tem po râ neos. As alterações cli-
máticas, a extinção da bio di ver si da de e a 
escassez da água são alguns dos assuntos 
desenvolvidos com os jovens.

Segundo André Loi fer man, presiden-
te do conselho diretor da Ju nior Achie-
ve ment Brasil, já não se pode mais se-
parar a sustentabilidade do mundo dos 
ne gó cios. “Os estudantes bra si lei ros pre-
cisam ter a oportunidade de entender o 
sistema da livre- iniciativa para confirmar 
o con cei to de que riqueza se cria pelo 
trabalho, identificando a empresa como 

força- criadora de uma economia susten-
tável”, afirma.

Em 2008, o Projeto Sustentabilidade já 
be ne fi ciou mais de 41 mil alunos em 500 
escolas. A ini cia ti va com preen de o trei na-
men to de professores e vo lun tá rios (etapa 
já em andamento), a inserção da susten-
tabilidade em todos os programas da Ju-
nior Achiev ment e o engajamento do Nú-
cleo de Ex- Achievers (Nexa), formado por 
jovens que participaram dos programas e 
con ti nuam integrados à organização.

“Vamos despertar o espírito em preen-
de dor por meio de programas práticos 
de educação econômica voltada para ne-
gó cios e programas de sustentabilida-
de focados em meio am bien te”, comple-
ta Gerdau.

liDerAnçA e vO lun tA riA DO
O resultado da interação dos vo lun tá rios 
das empresas as so cia das à Ju nior Achie ve-
ment — 720 no total — e os jovens be ne-
fi cia dos pela As so cia ção é o grande trun-
fo dessa ini cia ti va. A troca de ex pe riên cias 
pro por cio na o aprendizado de ambas as 
partes, estimulando o desenvolvimento 
do em preen de do ris mo.

“Precisamos provocar em todas as pes-
soas o espírito em preen de dor, aquele es-
pírito in quie to, de rea li za ção”, afirma Ger-
dau. Nas grandes corporações, também se 
faz necessária a presença de em preen de-
do res em todas as   áreas e funções. “Não 
se trata apenas de melhorar o trabalho ou 
montar um novo negócio. A  idéia é de-
senvolver nos jovens e vo lun tá rios a ha-
bilidade de administrar sua vida — tanto 
pes soal, quanto pro fis sio nal — buscando 
sempre o melhor, sem se acomodar”, res-
salta Gerdau.

Segundo Júlio Fonseca, diretor supe-
rintendente da Oi, a empresa estimulará 
os fun cio ná rios a utilizar seu o banco de 
horas para rea li zar atividades de vo lun ta-
ria do junto ao projeto. “Se um colaborador 
dedica seis horas em au las no programa, a 
Oi cobre três horas”, explica Fonseca. Em 
2007, mais de 500 vo lun tá rios da corpora-
ção entraram em sala de aula para ajudar 
a disseminar conhecimento sobre o mer-
cado de trabalho e sustentabilidade. ❧

Caio Neu mann

ESPM e GIFE lançam 
turma 2009 do Curso 
Avançado de Gestão 

do Investimento 
Social Privado

O programa Lato Sensu, com duração 
de 240 horas/aula, tem como 

objetivo capacitar e formar gestores 
para atuar com o profissionalismo 

característico do mercado, a 
sensibilidade social típica do terceiro 

setor e a visão pública da área. 

O curso é voltado para funcionários 
de institutos, fundações e empresas 

que praticam o Investimento 
Social Privado e executivos 

que buscam maior capacitação 
para implantar e gerenciar 

projetos sociais empresariais.

Os principais temas abordados 
são: Marco legal e a evolução 

do terceiro setor; Fundamentos 
da administração e estratégia; 

Planejamento, elaboração e 
avaliação de projetos; Comunicação 

e mobilização social; Alianças, 
parcerias e redes; Políticas públicas; 

Tecnologias sociais, entre outros.

INSCRIÇÕES ABERTAS!

Informações: 
(11) 5081-8225  /  

candidato@espm.br 
Site: www.espm.br




