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Prezado(a) Leitor(a),
Esta é a Publicação Especial comemorativa dos 50 anos da Fundação Odebrecht.
Intitulada O Compromisso Infinito, a produção traz reportagens que rememoram
a trajetória da instituição, além de artigos assinados pelas principais lideranças da
Fundação, contextualizando os desafios atuais e a visão de futuro.
Ao longo destas cinco décadas, importantes atores e parceiros participaram dessa
história e a todos esses queremos registrar o nosso muito obrigado por interagir de
forma ativa e contributiva com esta construção de futuro. Para nós, é um orgulho poder
compartilhar o nosso desafio de transformação social, por meio desta publicação, com
toda a sociedade.
Boa leitura!
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Perpetuar
um Legado

Por Emílio Alves Odebrecht
Presidente do Conselho de
Curadores da Fundação Odebrecht
e Presidente do Conselho de
Administração da Odebrecht S.A.

Perpetuar um Legado

A Fundação Odebrecht foi criada por meu pai,
Norberto Odebrecht, em 1965, com o nome de Fundação Emílio Odebrecht em homenagem a meu avô Emílio. Desde a sua
criação, a Fundação foi liderada por meu pai. A partir de 1998,
quando o sucedi como Presidente do Conselho de Administração da Odebrecht S.A., a Fundação passou a ser sua concentração exclusiva, até 2014 quando faleceu.
A Fundação é uma instituição privada de utilidade pública,
sem fins lucrativos, mantida pelas empresas operacionais da
Organização.
Inicialmente, o objetivo da Fundação era prestar assistências social, hospitalar, educacional e recreativa aos Integrantes
da Odebrecht. Desde aquela época, meu pai tinha convicção
de que era preciso prover apoio aos Integrantes, nessas áreas,
para que eles se dedicassem, pelo trabalho, ao seu desenvolvimento pessoal e profissional. Meu pai reconhecia também a
carência da prestação desses serviços pelos órgãos públicos
no Brasil de então.
Com o desenvolvimento dos negócios da Organização,
meu pai passou a perceber que esses serviços deveriam ser
prestados pelas empresas operacionais, em complemento,
ou mesmo substituindo as iniciativas governamentais, onde
elas inexistissem ou fossem carentes. A Fundação passou
então a direcionar suas ações para questões de interesse público, ampliando o alcance da sua contribuição para a sociedade como um todo.
Em 1988, a Fundação definiu seu foco de atuação, que se
mantém desde então: a Educação de Jovens para a Vida, pelo
Trabalho, para Valores e para a Superação de Limites. Todos
nós entendemos que educar e formar um jovem desta maneira é torná-lo um indivíduo participativo, consciente do seu
papel como cidadão e responsável pelo seu próprio destino.
No início dos anos 2000, com base neste foco e determinada a manter uma atuação permanente e abrangente para
gerar resultados impactantes, a Fundação centrou sua atuação no Mosaico de Áreas de Proteção Ambiental do Baixo Sul
da Bahia, uma região com 11 municípios e 285 mil habitantes.
Lá, vem apoiando a formação de cadeias produtivas, baseadas nas vocações naturais da região, na busca da promoção
do desenvolvimento sustentável das comunidades locais.

As ações se expandiram para além dos jovens, propondo
e formando uma classe média rural estruturada em unidadesfamília.
Ao longo do tempo, a experiência da Fundação nos proporcionou importantes aprendizados, como estes que relaciono a seguir:
- Qualquer comunidade, por mais pobre que seja, dispõe
de quatro capitais: o humano, formado pela gente que lá vive;
o social, ou seja, o conhecimento que aquele grupo acumula e
as relações entre seus membros; o ambiental, formado pelos
recursos naturais existentes no entorno; e o produtivo, que é
a combinação dos três anteriores para a geração das riquezas
necessárias à sobrevivência digna de todos.
- O foco da ação deve ser a família, que funciona como
uma âncora para o indivíduo. A referência deve ser o jovem,
preparado para ser um agente ativo da transformação da
realidade local.
- A geração de riquezas deve se dar a partir da estruturação de cadeias produtivas para as quais a região tenha clara
vocação.
A experiência e os aprendizados que a Fundação proporciona a toda a Organização servem de inspiração e referência
para as ações de contribuição social das nossas empresas
nas comunidades onde se encontram, em qualquer país onde
estamos presentes.
Hoje, como Presidente do Conselho de Curadores da
Fundação, tenho o compromisso de dar continuidade às suas
ações, e tenho certeza de que os Líderes Empresariais dos
nossos Negócios, e suas equipes, continuarão se orientando
pelos aprendizados da Fundação para promoverem os programas sociais que perceberem que são necessários nas comunidades onde atuam.
A concepção do foco e da estratégia de atuação é o principal legado que meu pai nos deixa com a longa, dinâmica e
produtiva passagem que teve como principal responsável
pela Fundação.
Perpetuar este legado é uma responsabilidade de todos
nós Integrantes da Organização. É inerente ao nosso Espírito
de Servir. Muito mais, é mantermos vivos os ideais sociais de
meu pai.
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O Compromisso
Infinito

Por Eduardo Odebrecht de Queiroz
Vice-Presidente do Conselho de
Curadores e Presidente Executivo
da Fundação Odebrecht

O Compromisso Infinito

Uma das memórias mais marcantes de minha infância
e adolescência me leva de volta aos 16 anos de idade. Meu avô
e fundador de nossa Organização, Norberto Odebrecht, costumava visitar, aos domingos, o Hospital Irmã Dulce, em Salvador (BA) e o Orfanato de Irmã Dulce, em Simões Filho (BA).
Ele sempre me convidava a acompanhá-lo e me mostrava o
quanto era importante perceber as necessidades e carências
daqueles que estavam à nossa volta para saber agir e buscar
proporcionar-lhes melhor qualidade de vida. Ainda muito jovem, aos poucos aprendi que a responsabilidade pelo social é
tarefa indelegável de um empresário. Ali, ainda não sabia, mas
começava a ser preparado para o desafio que me seria proposto décadas depois.
Minha trajetória profissional sempre foi balizada por uma
veia empresarial e empreendedora forte, com valores e crenças transmitidos por meu pai, Paulo Queiroz, que trabalhou na
Organização Odebrecht por 21 anos. Adicionalmente, o contato com o empresariamento social foi fortalecido pelo meu avô
na Fundação Odebrecht, em constantes oportunidades repletas de ricas formas de reflexão sobre o desafio de promover a
sustentabilidade.
Neste ano de 2015, estamos completando 50 anos de
contínuas realizações. Hoje, com a ausência física de meu
avô – e por delegação dele em vida –, tenho a responsabilidade e o desafio de liderar empresarialmente nossa Fundação, uma instituição de utilidade pública que tem em sua veia
promover a transformação social positiva sobre uma base
que não muda nunca: o foco no desenvolvimento integrado e
sustentável do ser humano, prioritariamente no jovem e sua
família.
A Fundação Odebrecht, em seu cinquentenário, reafirma seu compromisso com suas crenças e a missão de ‘Educar para Vida, pelo Trabalho, para Valores e Superação de
Limites’. De forma prática, damos vida a essa missão na coordenação de três iniciativas, as quais o leitor conhecerá em
detalhes nas páginas desta publicação especial: Programa

Editorial, Programa Tributo ao Futuro e Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com Sustentabilidade
(PDCIS). Por meio desses Programas, estamos contribuindo para a formação de uma população protagonista,
responsável pelo próprio desenvolvimento e crescimento
sustentável.
Com a consciência de que sozinha não é possível resolver
as carências sociais, a Fundação busca fortalecer os relacionamentos com os parceiros e investidores sociais, e se concentra em atrair novos, intensificando a vontade de contribuir,
cada vez mais efetivamente, para a construção de um futuro
promissor para as novas gerações.
Este é o nosso compromisso com a construção do futuro: atrair e mobilizar parceiros para dar escala à tecnologia social desenvolvida e aprimorada em nossos Programas
Sociais. O papel fundamental da Fundação Odebrecht, como
negócio social da Organização, é fomentar a reaplicação, de
forma ajustada, de suas ações para outros lugares dentro
e fora do Brasil. Vamos fortalecer os relacionamentos por
meio da comunicação e da aplicação qualificada dos recursos
captados.
Transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade social são fatores primordiais de nossa atuação e
representam a garantia da governança que tornará a Fundação, progressivamente, um atraente instrumento de promoção da transformação social. Junto com meu tio Emílio
Odebrecht, nós seguimos com a certeza de estar contribuindo
significativamente para a construção desse futuro inclusivo,
digno e sustentável.
Como dizia meu avô, ‘Organizações não envelhecem:
ou se renovam ou morrem’. Assim, reafirmo que a Fundação
Odebrecht continuará se renovando. E inovando. Seguimos
com o compromisso de manter vivo, e de trabalharmos para
crescer e perpetuar por bem mais que os próximos 50 anos,
seu principal legado.
Estamos prontos para nosso compromisso infinito!
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Negócio Social, Olhar Empresarial

Por Marcelo Bahia Odebrecht
Diretor-Presidente da
Odebrecht S.A.

Negócio Social,
Olhar Empresarial
“Não há ilha de riqueza em oceano de pobreza”.
Aprendi muito cedo com meu avô Norberto Odebrecht a
noção de sustentabilidade. Suas crenças e valores se transformaram, ao longo de sete décadas, em uma das premissas
que fortalecem a trajetória de nossa Organização: o crescimento econômico é indissociável do desenvolvimento social.
Ao gerar resultados, exercemos nossa responsabilidade
econômica, mas também, em igual medida, nossa responsabilidade social, ambiental e cultural como Empresários. Temos
assim o compromisso de gerar oportunidades de desenvolvimento pessoal e de inclusão social produtiva para as comunidades a que servimos.   
Em 2015, nossa Fundação completa 50 anos de existência,
com uma trajetória dinâmica, marcada pelo pioneirismo e por
evoluções conceituais. Nesse período, a Fundação Odebrecht
manteve o foco na sustentabilidade e permaneceu conectada
a um fio condutor que sempre esteve presente: a Família.
Temos na Fundação Odebrecht o espaço de referência para a promoção do desenvolvimento e crescimento integrado com sustentabilidade. Nos acertos e erros desta caminhada cinquentenária, a Fundação acumulou experiências e
conhecimentos que hoje são valiosos na geração de uma tecnologia social para os Negócios de nossa Organização.
Sua capacidade de se reinventar, adequando-se aos cenários e às demandas das comunidades onde se desafia a
atuar, é motivo de contínua inspiração para nossas Pequenas
e Grandes Empresas, distribuídas nos 15 Negócios da Organização Odebrecht. Somente em 2014, foram investidos R$ 111,5

milhões em 887 programas socioambientais e culturais, que
beneficiaram mais de um milhão de pessoas de 2.770 comunidades nos 21 países em que estamos presentes.
Acabar com a pobreza sempre foi o sonho de meu avô.
Nos seus últimos 15 anos de vida, dedicados exclusivamente ao trabalho da Fundação Odebrecht, ele perseguiu ainda
com mais vigor essa causa – que denominava de Objetivo
Comum, Superior e Nobre – e acreditava que o caminho para
solucionar essa mazela era a parceria entre o Poder Público, a Iniciativa Privada e a Sociedade Civil. Somava-se a isso
sua crença no papel do jovem como responsável pela transformação da família e da comunidade, sendo a família a grande riqueza de uma sociedade.
Consubstanciados na missão que a Fundação carrega
há mais de 25 anos – Educar para a Vida, pelo Trabalho, para
Valores e Superação de Limites –, os resultados que hoje podemos vislumbrar muito orgulham a todos da Organização
Odebrecht.
Agradeço ao empenho de todos aqueles que possibilitaram e continuam possibilitando a construção desta trajetória
e que levaram a Fundação ao patamar de confiança e credibilidade perante parceiros e investidores sociais.
Nossa contribuição para uma sociedade mais justa e
igualitária deve continuar como pauta principal para toda a
Organização e em especial para a Fundação Odebrecht, nossa
agenda diferenciada como Negócio Social, e tudo mantendo o
foco na construção de um futuro sustentável que todos nós
desejamos como cidadãos.
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Um legado para
protagonistas
Como o patrimônio moral herdado
por Norberto Odebrecht norteou
a trajetória da Organização e da
Fundação Odebrecht

P

rotagonizar o próprio destino é um comportamento
humano dependente de estímulos. Que não faltaram a
Norberto Odebrecht em três momentos fundamentais de sua
formação: na assimilação dos valores da família, no aprendizado profissional com os negócios do pai e no estímulo ao autodesenvolvimento do próximo.
Descendente de imigrantes alemães que se instalaram no
Sul do Brasil no fluxo migratório do século XIX, Norberto cresceu sob a influência luterana e o “forte espírito realizador” que
eles trouxeram, conforme contou em publicação especial sobre os 60 anos da Organização Odebrecht. Sua infância teve
dois cenários determinantes: Recife (PE), onde nasceu, em
1920, e o Estado da Bahia, em que cresceu. Uma consequência da carreira do pai, Emílio Odebrecht, que prosperou como
construtor na Região Nordeste.

Norberto Odebrecht é o criador e
patrono da Fundação Odebrecht

Um legado para protagonistas

Com a mãe, Hertha, moldou sua conduta disciplinar. Em
casa, sob a liderança dela, “vivíamos um ambiente familiar
educativo, religioso e de confiança. Desde cedo, com disciplina e organização, minhas irmãs e eu fomos preparados para a
vida e para o trabalho”, disse Norberto no mesmo documento
comemorativo.
O aprendizado com Emílio Odebrecht também foi intenso. Na casa onde moravam, em Salvador, o pai convocava reuniões para compartilhar conhecimento técnico com
mestres de obra, jovens engenheiros e universitários. Ao lado
desses profissionais, treinados pelo pai, assimilaria habilidades do ramo desde os 15 anos de idade – da preparação da
argamassa à serralheria.
Outro eixo formador foi o Pastor luterano Otto Arnold,
cuja chegada da Alemanha fortaleceu os ensinamentos
transmitidos pelo casal a seu único filho homem. Em longas
caminhadas, Norberto ouvia do Pastor conceitos que adotaria
como alicerces morais. “Não existe riqueza sem saúde, ética, trabalho e produtividade”, aconselhava Arnold. “A riqueza
moral é a base da riqueza material.”
Norberto se apropriou dos conceitos absorvidos no contexto familiar para definir ideias compatíveis com o que considerava o “ato mais nobre do Ser Humano”: servir a seu semelhante. Protagonizou, ao longo de seus 93 anos, a edificação
da Organização Odebrecht, que hoje soma 15 negócios, quase 170 mil Integrantes e atuação em 21 países. Com a mesma
filosofia, criou a Fundação Odebrecht, que completa 50 anos
em 2015.
A construção do legado
A vida profissional de Norberto começou na década de 40,
quando ainda era um estudante de engenharia civil e assumiu
os negócios do pai, em crise por causa da 2ª Guerra Mundial.
Concluiu as obras já contratadas e quitou as dívidas; liderou
projetos inovadores, como o Edifício Belo Horizonte, levantado em nove meses - quatro vezes mais rápido que o padrão da época; estabeleceu uma relação de confiança com os
mestres de obra e abriu a própria firma.
Essa guinada foi produto de três pactos: político, com o
Banco da Bahia, então seu principal credor; econômico, voltado ao fortalecimento de vínculo do empresário com o cliente;
e o social, entre trabalhadores e empresários. Aos mestres de

obra, fez o convite para que atuassem como sócios. A descentralização, concedendo-lhes autonomia e proximidade
com o cliente, foi um dos passos. O outro foi a partilha de resultados. “Aqueles homens decidiram respeitar o engenheiro
recém-formado e, com o tempo, passaram a confiar nele”,
dizia Norberto. “Desde então, convenci-me de que é possível estabelecer um círculo virtuoso em que a disciplina gera o
respeito, com base no qual se aprofunda a confiança.”
Uma a uma, novas obras floresciam na Bahia após os pactos. O Fórum Rui Barbosa, o Hotel da Bahia, o Círculo Operário,
o Estaleiro Fluvial da Ilha do Fogo, entre Juazeiro e Petrolina,
são alguns exemplos. Fora do ambiente empresarial, Norberto
também incentivava os trabalhadores a impulsionar o desenvolvimento de seus liderados. “O líder precisa ter prazer na
tarefa de educar, dando de si em benefício dos indivíduos sob
sua responsabilidade”, diria Norberto à revista IdeiaSocioambiental anos mais tarde. “E, principalmente, deve ter prazer
em servir. Servir ao próximo, ao cliente e à sociedade é a única
garantia de perpetuidade para uma Organização.”
A atenção à formação de novas gerações de líderes e a
educação como meio seriam alguns dos princípios, conceitos e
critérios amadurecidos pelo empresário. A reunião destes daria
origem à Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO), filosofia que
Norberto se dedicaria a verter na Organização e na Fundação.
A arte de se reinventar
Não só de êxitos, no entanto, Norberto delineou a trajetória da
Organização Odebrecht. A S.A. Ituberá Comércio e Indústria,
criada para absorver obras de desenvolvimento do município
de mesmo nome, trilhou um ciclo veloz de inaugurações e diversificação de negócios. Fechou, porém, dois anos depois de
inaugurada. Norberto reconheceu que faltaram domínio nas
atividades e foco nas necessidades dos clientes. Ele assumiu:
havia confundido “crescimento” com “inchamento”.
A lição é detalhada no livro “Educação pelo Trabalho” e
vem acompanhada por uma reflexão perene: ser humilde e
aprender com os erros são atitudes indissociáveis de um líder,
segundo o autor Norberto. “Uma das fontes mais ricas de seu
aprendizado se encontra na análise dos erros que comete”,
escreveu.
O cruzamento entre as experiências anteriores e a busca por resultados mais eficazes se impregnaram não apenas
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Um legado para protagonistas

Norberto Odebrecht
acompanhava de perto projetos
sociais apoiados pela Fundação
Odebrecht

na história da Organização como da Fundação Odebrecht,
criada finalmente em 1965 sob o nome de Fundação Emílio
Odebrecht (FEO).
À época, os negócios da construtora alçavam voo para
além do Nordeste. A Construtora erguia grandes marcos do
País, como o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão). No mesmo ritmo de ascensão, a FEO expandia o alcance de seus benefícios e serviços assistencialistas aos Integrantes e suas famílias distribuídos pelo Brasil. Assistências
médica, odontológica, educacional e recreativa compunham
seu leque de atuação.
Novos contornos
O que se seguiu foi um salto da Organização ao exterior, com
criação de negócios no Peru, Chile, Angola, Equador, Argentina
e Portugal. Em paralelo, diversificavam-se os negócios dentro
das fronteiras nacionais com a incorporação da Companhia
Brasileira de Projetos e Obras (CBPO), a aquisição de um terço do capital da Companhia Petroquímica de Camaçari (CPC)
e a criação da Odebrecht Perfurações. Fortalecia-se, então,
o peso da Organização nos segmentos de hidrelétricas, petroquímico e de óleo e gás, fixando-se seus novos contornos
como holding.

Era a década de 80, que também imprimiu à Fundação a necessidade de renovação. A FEO voltou sua atenção
às questões de interesse público, notadamente a educação. Criou, em 1982, o prêmio FEO, com o intuito de incentivar a produção intelectual e levantar soluções para melhorar
a qualidade de vida e produtividade do trabalhador. Alguns
estudos premiados foram publicados, como o livro “Saúde e
Produtividade”.
A entidade vivia um “momento crucial”, segundo Norberto, na busca de um maior direcionamento de suas iniciativas. O
País também passava por uma transformação radical, na qual
o jovem se converteu no eixo da sociedade. Atento à transição, Norberto vislumbrou a importância da adolescência, período em que o ser humano busca os “paradigmas que irão
orientar sua vida”. A reflexão o levou a eleger o protagonismo juvenil como o norte das ações a partir de 1988. A missão
tornou-se “Educar para a Vida, pelo Trabalho, para Valores e
superação de Limites”.
Nos dez anos seguintes, a Fundação interagiu com cerca
de 500 mil adolescentes e mais de 10 mil educadores e, em
1995, tornou-se Fundação Odebrecht (FO). Em 1998, Viviane
Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna, levantou uma
questão que ampararia Norberto na melhor definição das

ações: “Como contribuir para o desenvolvimento do Nordeste, sem paternalismo?” A provocação se casava com a visão
do empresário sobre a solução da pobreza. Para ele, era preciso educar os agricultores para que deixassem de se limitar à
subsistência e passassem a produzir mais do que consumiam.
Esse encontro de ideias foi uma centelha para a criação da
Aliança com o Adolescente pelo Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, que surgiu um ano depois como uma parceria entre a FO, o Instituto Ayrton Senna, a Fundação Kellogg
e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES). Com ações em microrregiões de baixo índice de
desenvolvimento humano na Bahia, Pernambuco e Ceará, a
Aliança se dedicou ao fortalecimento de cadeias produtivas
a programas de cidadania. Foi o embrião do que a Fundação
coordena até hoje: o Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com Sustentabilidade (PDCIS).
Em 2003, a FO concentrou seus esforços no Baixo Sul da
Bahia, com o objetivo de construir um modelo inovador de desenvolvimento, onde o Programa PDCIS busca potencializar
quatro capitais – humano, produtivo, social e ambiental –,
uma sofisticação da matriz clássica da sustentabilidade, o
triple bottom line (social, econômico e ambiental). Em um balanço sobre os rumos da Fundação Odebrecht, publicado na

Comitiva do BNDES em visita
ao Baixo Sul da Bahia em 2011:
Norberto Odebrecht articulou
apoio de diferentes atores a
projetos sociais

imprensa mineira, Norberto celebrou o PDCIS como “um modelo replicável de produção integrada para pequenos produtores, localizados em zonas de proteção ambiental, com base
na gestão sustentável dos recursos naturais”.
Com o PDCIS, os valores da Tecnologia Empresarial
Odebrecht chegavam ao campo. Jovens empresários rurais
recebiam formação para realizarem as transformações sociais almejadas. Fechava-se um ciclo. A herança dos valores
familiares absorvidos 80 anos antes era transmitida a outros
líderes e seus liderados. “Embora tenhamos passado por muitas transformações, há um fio condutor, uma linha mestra que
nem sempre é perceptível, mas que sempre esteve presente.
Falo da Família, para a qual, no fundo, sempre dirigimos nossas
atenções e esforços”, destacou Norberto na ocasião dos 40
anos da Fundação. O fundador faleceu em julho de 2014, mas
pôde celebrar em vida como um legado de protagonismo é
capaz de formar outros protagonistas.
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50 Anos de Ações Sociais

50 anos de
ações sociais
A história de transformações de
dentro para fora

O

Bibliotecas, cursos
profissionalizantes e
atendimento médico eram
alguns dos benefícios
difundidos

despertar dos 50 anos de ações sociais da Fundação
Odebrecht coincide com a formação de uma rede de
proteção aos homens e mulheres que então construíam os
alicerces da Construtora Norberto Odebrecht (CNO). Antes
de 1965, embora começassem a ascender no mesmo ritmo
da CNO, os Integrantes e suas famílias ainda não tinham direitos trabalhistas consolidados e garantidos por lei.
Onde o Estado apresentava deficiências, a CNO decidiu
intervir, começando pela Previdência Social. Inclusive, como
Norberto Odebrecht explicou no especial dos 40 anos da
Fundação, para aqueles Integrantes que viajavam constantemente de avião pelo interior da Bahia e, portanto, estavam
expostos a riscos, a construtora criou um fundo de previdência próprio, com aposentadoria assegurada. “Caso algum
deles [Integrantes] viesse a falecer, a viúva seria beneficiada
e a educação dos filhos estaria garantida até a maioridade”,
detalhou.
A Fundação Emílio Odebrecht (FEO) foi criada há 50 anos
por Norberto Odebrecht justamente para prover essa assistência e amparar a família dos Integrantes. Uma herança moral
aprendida pelo fundador com o pai, que não à toa batizou a
entidade: um “educador e orientador preocupado com a valorização do homem”, segundo destacou o jornal baiano A
Tarde alguns anos depois.

Foto oficial da cerimônia de
criação da Fundação Emílio
Odebrecht, em 1965

Da previdência complementar, o escopo de apoio cresceu para serviços médicos, odontológicos e outros. “Uma
empresa que não consiga criar alegria no trabalho, assistindo os seus auxiliares com humanismo autêntico, poderá não
fenecer, mas não alcançará resultados idênticos aos daquela
outra que erigiu o homem como pedra angular de toda a sua
prosperidade”, defendia o jurista, conselheiro e curador da
FEO, Barachisio Lisboa, um dos principais incentivadores da
Fundação.
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1965

Nasce a Fundação, com o
nome de Emílio Odebrecht
(FEO)

Na década de 70, a expansão da Odebrecht estimulou a
da FEO. É o que conta Emilton Rosa, que, além de ter sido o
Integrante número um da empresa, aos 19 anos, foi também
o primeiro presidente da Fundação. “Dr. Norberto a idealizou
para dar apoio às famílias dos operários, mas também vislumbrou seu potencial de crescimento, porque a Fundação estava
atrelada à Odebrecht”, relatou à revista Odebrecht Informa
em edição especial de 70 anos.
Assim, a FEO instituiu Unidades Descentralizadas para levar benefícios aos canteiros de obras que a CNO começava
a implementar pela região Nordeste e, posteriormente, pelo
Brasil inteiro. Para dar uma ideia do crescimento, entre 1977 e
1978, o número de Unidades quadriplicou em função do aumento de 100% do contingente nessa época. A Odebrecht
passava a contar, então, com 19 Unidades e 20 mil Integrantes.
Os centros de apoio ofereciam atendimento médico, cursos de alfabetização, artesanato, desenho e pintura, bibliotecas e promoção de palestras de utilidade pública, abordando
temas como saúde e higiene. Estruturas de lazer que permitiam a exibição de filmes e a prática esportiva também integravam seu escopo.
O caráter assistencial, à época, foi fundamental para
fortalecer essa rede de proteção aos Integrantes. Norberto
Odebrecht o reconhecia como um passo importante da
história. “Gosto de citar o verso do poeta espanhol Antonio
Machado: ‘Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao
andar’. Era isso. Estávamos procurando nosso caminho, nosso
rumo”, explicou no especial de 40 anos da Fundação.
Prêmios e pesquisas
Identificando gargalos e soluções para o Brasil
A nova linha adotada pela FEO, a partir da década de 80, ampliou sua dedicação ao trabalhador brasileiro e suas famílias. O
escopo passou a incluir um programa de ações socioculturais,
como debates, bolsas de pesquisa e prêmios. O objetivo era
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50 Anos de Ações Sociais

Expansão dos negócios:
Odebrecht puxa crescimento
de Unidades Descentralizadas
da FEO

estimular e prestigiar a inteligência nacional na identificação,
análise e proposição de soluções aos problemas que freavam
a produtividade do trabalhador. Saúde, educação e alimentação figuravam entre os temas abordados.
Essa etapa foi inaugurada com o lançamento do Prêmio
Fundação Emílio Odebrecht, em 1982, fruto de um convênio
entre a Fundação e o Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq). O acordo previa o compartilhamento dos resultados dos trabalhos patrocinados pela
Fundação com o CNPq, que, por sua vez, ajudaria a ampliar o
desdobramento desses conteúdos.
Norberto Odebrecht reforçava a importância da nova rota.
“Não basta sentir e tentar reduzir as deficiências do indivíduo
no trabalho, cuidando dos sintomas”, argumentou em uma
mesa-redonda organizada em parceria com a Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp), em 1983. Era preciso “aprofundar a análise das carências crescentes, pesquisando suas
causas”, pois “robustecido o indivíduo física e mentalmente,
gera-se a força de produtividade normal.”
Em um debate sobre trabalho, educação e saúde em 1985
representantes da Fundação das Nações Unidas para a Infância (Unicef), do Ministério do Trabalho e da Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Bahia, entre outros, chegaram à
seguinte conclusão: a promoção da qualidade de vida das comunidades pobres do País depende de ações integradas que
visem não apenas à educação, à saúde, mas também ao trabalho, segundo noticiou a revista Odebrecht Informa lançada
em julho de 1986.
Ao buscar as causas dos problemas e focar em um público
fora da Odebrecht, a Fundação evoluiu para “fazer a diferença” em uma escala mais abrangente, conforme recorda Sergio
Foguel, que foi Presidente da Fundação Odebrecht entre 1995
e 1998 e atualmente é Conselheiro da Fundação e da Organização Odebrecht. “Os prêmios [e debates] na realidade eram
a nossa pesquisa para procurar entender onde poderíamos

1982

Lançamento do Prêmio FEO

1983

Criação do Programa Editorial

Prêmio FEO
O primeiro tema abordado pelo Prêmio FEO foi a
“Produtividade do trabalhador brasileiro”. Em 1983,
abrangeu “A saúde na vida e na produtividade do
brasileiro”. Essa edição originou a publicação “Saúde e
Produtividade”, que reuniu as monografias reconhecidas
daquele ano. “Plano de saúde materno-infantil para
a comunidade Açominas”, a vencedora, destacava a
importância do envolvimento da comunidade para o
sucesso de uma proposta de programa empresarial.

Cerimônia do Prêmio Fundação Emílio Odebrecht em 1982 marca mudança
de rota da FEO para apoio a iniciativas com potencial para transformar o País

Em 1984, o tema proposto foi “Como educar o brasileiro
para o trabalho produtivo?”. O assunto seguinte “Trabalho, saúde e educação - uma proposta para a
formação dos jovens” - foi inspirado na resolução da
Organização das Nações Unidas (ONU) sobre 1985: aquele
seria o Ano Mundial da Juventude, como uma maneira de
enfatizar a necessidade de dedicar mais atenção “ao papel
do jovem no mundo atual e nas suas necessidades para o
futuro”, conforme anunciava a ONU.
Já em 1986, o tema “Homem rural nordestino: como
promover seu desenvolvimento no Nordeste” rendeu a
publicação da coletânea de monografias premiadas. O
autor do texto vencedor, Rubens Rodrigues dos Santos,
frisava a importância de incentivar a industrialização da
região e a elaboração de programas para que o homem
rural nordestino “receba instruções em todos os níveis, não
fique à margem da sociedade; e tenha acesso ao trabalho”.
Em 1987, o tema proposto foi “Organização das Forças no
Meio Rural Nordestino para a Produção”.

Cartazes de divulgação do prêmio
FEO dos anos de 1983 e 1984

18 ∞ 19

o compromisso infinito

1984

O Núcleo da Memória Odebrecht
é inaugurado com um espaço
dedicado à Fundação Odebrecht

1988
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Define sua missão, que é a
mesma até hoje: Educar para
a Vida, pelo Trabalho, para
Valores e Superação de Limites

1995

Muda o nome para Fundação
Odebrecht

“Queria transformar
não só a minha vida,
mas a de outros”

Rodrigo Alves, que foi aluno do Liceu e
hoje é presidente do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Salvador (BA)

Reverberando a transformação
social em curso na época, FO
escolheu jovem como eixo de sua
atuação em 1988

fazer uma contribuição mais relevante”, relata. Assim, foram
definidos dois focos prioritários: educação e adolescência.
Ainda nessa década, a Fundação recebeu os direitos autorais das obras da Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO),
que contêm nos vários livros a essência do pensamento que
alicerçou a Organização e, consequentemente, a Fundação.
Para perenizar a acessibilidade a esse legado e destinar recursos oriundos da comercialização dos livros para ações sociais, instituiu um dos programas que coordena atualmente: o
Programa Editorial.
Protagonismo juvenil
Aos menores, com carinho
Em 1988, a Fundação Odebrecht assumiu como foco a promoção do protagonismo juvenil, ao redefinir sua missão – a

mesma até hoje: Educar para a Vida, pelo Trabalho, para Valores e Superação de Limites. Uma das primeiras iniciativas
foi a adequação do Prêmio FEO à nova diretriz. Já na edição
daquele ano, ele se tornou “proibido para maiores de 18 anos”
e passou a ser realizado “para, pelo e com o jovem”, conforme
divulgou a revista Odebrecht Informa à época.
O prêmio envolveu jovens na comissão julgadora e nos
bastidores do concurso que ajudaram a definir regulamento,
cartazes de divulgação, slogans, entre outras atividades. Nesta configuração, o primeiro tema proposto foi a sexualidade na
adolescência. Com participantes entre 14 e 18 anos, o prêmio
foi concedido a uma série de revistas em quadrinhos elaborada por um grupo de adolescentes do Grupo de Teatro Força
Jovem de São Gonçalo, periferia do Rio de Janeiro.
No mesmo ano, outra iniciativa marcante da Fundação foi

a recuperação e a reformulação do conteúdo pedagógico do
Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, que havia sido danificado
por um incêndio 20 anos antes. O espaço renovado buscou
capacitar adolescentes técnica, social e culturalmente, entre 1988 e 1995. Comunicação, construção civil e marcenaria
eram temas de algumas das oficinas oferecidas.
A troca de experiências com alunos da instituição e o
contato com profissionais experientes do mercado, ambos
atrelados ao aprendizado em produção editorial, foram oportunidades que a jornalista Hilcelia Falcão relembra da época
em que estagiou no Liceu. Hoje, ela é secretária de redação
do jornal baiano A Tarde. “Guardadas as devidas proporções,
a minha função hoje é fazer no jornalão o que fiz no jornalzinho do Liceu: planejar conteúdos editoriais e supervisionar
equipes”, explica. “Investir no protagonismo juvenil fez com
que a Fundação fosse responsável por gerar uma mudança
de perspectiva na vida de muitas pessoas.”
Rodrigo Alves era um ajudante de pedreiro que aprimorou
seu conhecimento em manutenção e recuperação predial no
Liceu. Embora tenha ingressado na oficina para ser “um bom
pedreiro”, acabou enveredando para um caminho completamente diferente: o social.
“A formação do ponto de vista de cidadania e de participação social deu para mim outro norte. Queria transformar

1999

Integra o programa Aliança
com o Adolescente
pelo Desenvolvimento
Sustentável no Nordeste

não só a minha vida, mas a de outros”, relata Alves, que atualmente preside o Conselho Municipal de Direitos da Criança
e do Adolescente (CMDCA) de Salvador (BA). “A partir dessa
passagem pelo Liceu e pelo Programa de Formação de Adolescentes Voluntários [também apoiado pela Fundação, entre
1993 e 1995] acabei dedicando minha vida a ações de base
comunitária.” Para ele, foi primordial a Fundação Odebrecht
trabalhar o protagonismo juvenil “sem fazer tutela”. “Ela preparou os jovens para o mundo”, conclui.
Em 1994, a Fundação lançou, em parceria com a Unicef, a
campanha “Só a Escola Corrige o Brasil”, às vésperas das eleições federais e estaduais, para estimular o debate sobre educação. A peça publicitária foi assistida por mais de 146 milhões
de telespectadores. No ano seguinte, quando a Fundação
Emílio Odebrecht passou a se chamar Fundação Odebrecht,
o prêmio deu continuidade ao foco nos menores. Com o tema
“O Adolescente por uma Escola Melhor”, convidou jovens de
13 a 18 anos a apresentarem propostas para melhorar as escolas. Foram 2.850 participantes.
Nesse período, a Fundação Odebrecht abarcou ainda a
capacitação de educadores sobre saúde sexual e desenvolvimento pessoal dos adolescentes, entre outras iniciativas. “A
Fundação participou ativamente das discussões do Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA). Foi essencial nos conceitos, exemplos, programas e debates”, acrescenta Sergio
Foguel. Segundo ele, bases consolidadas nessa época ainda
integram a natureza da Fundação: “a educação como o grande
motor e o adolescente como protagonista”.
Aliança com o adolescente
O embrião de uma nova tecnologia social
Em 1999, a Fundação Odebrecht ajudou a dar vida ao programa “Aliança com o Adolescente pelo Desenvolvimento Sustentável no Nordeste”. Dedicada a desenvolver o potencial
de jovens, em sinergia com as vocações produtivas de cada
lugar, a Aliança focou em 18 municípios de três microrregiões
nordestinas com baixos Índices de Desenvolvimento Humano
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“Tive acesso a
conhecimento, à
possibilidade de
construir
um projeto de vida,
traçar metas,
ter sonhos”
Maria Celeste Pereira, sobre a
“Aliança”

Em 1999, FO consolida na “Aliança” objetivo de
converter jovens em protagonistas; iniciativa foi o
embrião do Programa PDCIS

Origem do Programa
de Desenvolvimento e
Crescimento Integrado com
Sustentabilidade (PDCIS)

(IDH): a Bacia do Goitá, em Pernambuco; o Médio Jaguaribe, no
Ceará; e o Baixo Sul, na Bahia.
O programa foi fruto da parceria com o Instituto Ayrton
Senna, a Fundação Kellogg e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). “Estamos partindo
do adolescente como foco e investindo no capital humano
como motor do desenvolvimento”, declarou Viviane Senna,
presidente do Instituto Ayrton Senna, à Odebrecht Informa,
em 2000.
As iniciativas compreendiam capacitações voltadas ao
desenvolvimento pessoal, à responsabilidade social e ao empreendedorismo; aulas introdutórias de informática e internet,
difusão de técnicas e oportunidades de negócios voltadas às
aptidões locais - de piscicultura a manifestações artísticas - e
estímulo ao cooperativismo.
Para quem vive as incertezas intrínsecas da adolescência
em um local com baixo IDH, oportunidades e influências positivas podem ser determinantes. É o que uma beneficiária da
Aliança afirma ter vivenciado com esse programa no Baixo Sul
da Bahia. “Encontrei o que queria: a oportunidade de formação. Tive acesso a conhecimento, à possibilidade de construir
um projeto de vida, traçar metas, ter sonhos”, relembra Maria
Celeste Pereira, que aos 16 anos era participante de projetos
como o Jovem Raiz e Direito e Cidadania, este último, um dos
que originou o Instituto Direito e Cidadania (IDC). Hoje, com 32
anos, ela é a diretora-executiva dessa instituição.
Maria Celeste e Juscelino Macedo, participantes da Aliança, contribuíram quando jovens para a formação da Cooperativa de Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves
(Coopatan), na Bahia. “A Aliança me ajudou a perceber que na
minha região existiam oportunidades, que era possível uma
vida digna na minha cidade e fui estimulado a dar um pouco
mais de mim na comunidade”, relata Macedo.
Na época, Norberto Odebrecht discursou aos fundadores da Coopatan. “Vocês têm uma riqueza moral: o coope-
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Criação do Programa Tributo
ao Futuro

rativismo, a união”, disse. Segundo ele, a Aliança apoiaria o
que considerava a saída da pobreza: “Estamos aqui para criar
oportunidades para que vocês possam ganhar mais do que
consomem”. E continuou o empresário, “vocês poupam; e se
vocês poupam, passam a ter também a riqueza material. É o
que vamos querer que vocês consigam com a cooperativa e
as cadeias produtivas”. Atualmente, a Coopatan agrega quase
300 agricultores familiares e, no ano passado, faturou mais de
R$ 10 milhões. À frente dela está o diretor-executivo Macedo,
o mesmo jovem que ajudou a construí-la nos anos 2000.
A formação de pessoas, buscando estimular sua evolução “com melhor formação científica, cultural e capacidade
de resolver seus próprios problemas”, é resultado de uma
expertise da Organização Odebrecht “levada ao extremo”
por Dr. Norberto. É o que retrata Gilberto Sá, Conselheiro da
Fundação e da Organização Odebrecht. “O espírito de servir
é a essência de tudo que se acumulou de experiência na Fundação”, diz.
Na alvorada do novo milênio, a Fundação se consolida
com base nesse espírito, adota um foco além do jovem, incluindo sua integração com a família, e envolve o capital ambiental junto ao humano, social e produtivo. Cria, então, o
Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com
Sustentabilidade (PDCIS), uma evolução do trabalho realizado pela Aliança, que tinha um prazo de cinco anos. Também
nessa época estrutura o Programa Tributo ao Futuro, que viabiliza a participação de Integrantes e empresas parceiras da
Organização Odebrecht em ações sociais da entidade.
Da ponta dos 50 anos da Fundação Odebrecht, momento em que coordena três Programas - o Editorial, o Tributo ao
Futuro e o PDCIS -, o atual presidente Eduardo Odebrecht de
Queiroz sinaliza a continuidade do compromisso social com
um olhar ainda mais abrangente para o futuro: “Hoje, nosso
foco é consolidar o Programa PDCIS para poder sistematizá-lo
e replicá-lo em outras regiões; até em outros países”.
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PROGRAMAS APOIADOS

Educação contextualizada

Programa Editorial
Programa que concentra a responsabilidade por
editar e comercializar as obras da Tecnologia
Empresarial Odebrecht (TEO), base da cultura
empresarial que fundamenta os valores éticos,
morais, conceituais e o espírito de servir do
maior patrimônio intangível da Organização
Odebrecht: seus Integrantes.

Essa frente de atuação fomenta
projetos educacionais formatados
à realidade do campo, focando na
educação para e pelo trabalho. O
objetivo é investir no capital humano
com foco na capacitação e valorização
do jovem rural como protagonista de
seu próprio destino e potencial agente
de transformação social junto à família
e sua comunidade.

Geração de trabalho e renda

Tributo ao Futuro
Programa da FO que convida e incentiva
Integrantes e empresas parceiras da Odebrecht
a participar de forma efetiva da transformação
social de crianças e adolescentes através de
projetos educacionais e sociais.

O foco é a potencialização do capital
produtivo por meio do cooperativismo
estratégico, com o intuito de proporcionar
oportunidades de trabalho e renda para
que o jovem se fixe no campo, ao lado
da família e na sua comunidade. Esse
cooperativismo visa consolidar a sinergia
entre a produção rural, a industrialização
e a comercialização, com retorno dos
resultados conquistados para o produtor
rural.

Cidadania
As ações apoiadas conduzem o ser
humano ao exercício pleno da cidadania.
O escopo de iniciativas dessa frente
de atuação busca viabilizar o acesso
a direitos civis, facilitar resoluções de
natureza jurídica e promover políticas
públicas.

MISSÃO

“Educar para a Vida,
pelo Trabalho, para
Valores e Superação
de Limites”

Instituída por Norberto Odebrecht em
1965, a Fundação Odebrecht (FO) mobiliza
parceiros e investidores sociais para
catalisar o desenvolvimento de jovens,
suas famílias e comunidades em direção
ao crescimento autônomo, sustentável
e de forma consciente. Inspirada em sua
missão, coordena três programas visando
à transformação social.

PDCIS
Programa focado na construção do
desenvolvimento e crescimento de uma região
e/ou comunidade com bases sustentáveis,
oportunizando que, através da educação para
e pelo trabalho, as necessidades de exploração
econômica da agricultura familiar ocorram de
forma harmônica e equilibrada com valorização
da cidadania e respeito ao meio ambiente.

Respeito ao meio ambiente
Compreende ações de conservação
da biodiversidade e planejamento
de propriedades rurais sustentáveis.
A união dessas vertentes pretende
assegurar e perpetuar o equilíbrio dos
fluxos de vida - solo, água, fauna, flora,
homem e seus negócios.
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O Patrimônio Moral

O patrimônio moral
Base moral da Organização
Odebrecht, obras de Norberto
Odebrecht originam Programa
Editorial e ajudam a perpetuar o
seu legado

U
Baseadas em conceitos
humanistas, obras da
TEO geram unidade de
pensamento e coerência na
ação de Integrantes

m dos maiores legados de Norberto Odebrecht, a Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO) foi moldada sobre
princípios e valores recebidos na educação familiar e fortalecidos nas experiências pessoais e nas oficinas da empresa
de seu pai. “A disciplina no trabalho com os mestres e suas
equipes foi gerando respeito entre nós; o respeito consolidou
a confiança e, quando isso acontece, tudo o mais acontece”,
contou o empresário durante as comemorações dos 60 anos
da Organização Odebrecht. “Foi a existência dessa sociedade
de confiança, integrada por pessoas com espírito de servir,
que nos deu credibilidade (...) e permitiu fundamentar os conceitos essenciais da TEO.”

A TEO é a cultura organizacional que alicerçou a evolução da Organização Odebrecht e hoje transcende fronteiras
geográficas e idiomas. “É baseada em princípios humanistas. Um de seus pilares é a confiança no ser humano e em
sua capacidade de se autodesenvolver”, detalha Daniel Villar,
Vice-Presidente de Pessoas, Organização e Comunicação na
Odebrecht S.A.. A confiança funda outro pilar da tecnologia: a
descentralização, praticada através da delegação plena que é
dada de forma planejada a empresários responsáveis por um
projeto ou ativo.
Mônica Odebrecht, neta de Norberto Odebrecht e
Vice-Presidente de Assuntos Societários e Fiduciários na
Odebrecht S.A., avalia que a TEO une e integra quem trabalha
nela. “Seus fundamentos éticos, morais e conceituais fazem
com que todos tenham unidade de pensamento e coerência
na ação. É por isso que em qualquer lugar do mundo e em
qualquer Negócio em que estejamos presentes nos sentimos
parte da mesma Organização”, esclarece.
Também integra a essência da TEO o estímulo ao autodesenvolvimento por meio da educação pelo trabalho. Esse
processo, conforme esclarece Villar, resulta da prática do
Programa de Ação (PA). “É onde aprendemos e crescemos
ao formar e executar tarefas, entregando resultados para satisfazer simultaneamente os interesses dos nossos clientes e
dos nossos acionistas”. O executivo ressalta que o foco em
servir o Cliente e a comunidade é primordial na TEO, assim
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A TEO fundamenta a formação de
jovens protagonistas na zona rural

como partilhar os resultados gerados. “A capacidade da TEO
de unir as pessoas pela confiança é um dos nossos grandes
diferenciais.” Isso se expressa, segundo Villar, pela “riqueza da
discussão nas equipes na busca do que é certo ser feito, e não
quem está certo”.
Legado editorial
Os princípios, conceitos e critérios desta filosofia estão materializados em seis livros publicados entre 1968 e 2011. Atualmente, cinco estão em circuito comercial. Em 1983, Norberto
Odebrecht cedeu os direitos autorais e patrimoniais de seu
legado editorial à Fundação Odebrecht (FO).
“É um dos maiores legados de Norberto Odebrecht deixado para nós. A Fundação tem o compromisso de disseminar a TEO para que se perpetue por muitas gerações dentro
e fora da Organização”, afirma Lorena Oliveira, Coordenadora
de Pessoas, Organização e Finanças da FO. Essas publicações
integram parte do acervo do Programa Editorial, uma das iniciativas coordenadas pela Fundação que concentra a responsabilidade por todo o processo editorial, incluindo a edição,
tradução, comercialização e distribuição.
Além de fonte de inspiração intelectual, os recursos
oriundos da comercialização dos livros ajudam a fomentar os
programas da Fundação. Dada a capilaridade internacional da
Organização Odebrecht, os livros – impressos e digitais – têm
versões em inglês e espanhol.

Líderes em formação
Em instituições educacionais fomentadas pela FO, os alunos
aprendem as mesmas estratégias empresariais aplicadas na
Odebrecht. Robenilson dos Santos, de 19 anos, formou-se em
uma dessas instituições. Para ele, a TEO é a “base de tudo”,
dentro e fora da unidade de ensino. “É um ensinamento pra
vida”, argumenta. Com o conhecimento adquirido em sua formação, o jovem conta que ajudou a dobrar a renda familiar.
Hoje, ele é técnico em Agropecuária.
Ao mesmo tempo em que a TEO e o Programa Editorial
fundamentam a formação de protagonistas na zona rural,
desdobram-se em inspiração para novos líderes da Organização Odebrecht.
É o caso de Natália Zanon, responsável agrícola da
Odebrecht Agroindustrial e uma das participantes do Programa de Desenvolvimento de Empresários (PDE) da Organização Odebrecht, estruturado em módulos, dos quais um é
sobre Sustentabilidade e acontece na sede de uma unidade
de ensino apoiada pela FO, que ela conheceu em junho de
2015. Com a memória ainda fresca, Natália comprovou que a
TEO praticada nas atividades diárias da Organização também
está presente nas instituições apoiadas pela FO. “É possível
perceber por meio das palavras e atitudes dos jovens beneficiados”, conclui.
Para Hebert Dantas, responsável por Engenharia e Investimento na Odebrecht Ambiental, também participante do
PDE de 2015, a natureza do Programa Editorial é uma inspiração. “Além de difundir para os Integrantes a tecnologia da
Organização Odebrecht, uma cultura que vem de casa e se
materializa por meio dos livros, é um incentivo para que nós
possamos contribuir com a Fundação em projetos tão impactantes para os jovens da zona rural”, expõe.
O Programa Editorial tem o forte compromisso de perpetuar a essência de uma cultura empresarial, transmitindo valores,
tecnologia e a experiência profissional e pessoal de Norberto
Odebrecht, conforme atesta Graciela Reis, Vice-Presidente de
Organização & Governança da FO. “Exercitar o Espírito de Servir, praticar, valorizar as forças dos seres humanos, influenciar
e ser influenciado são parte integrante de nossa cultura institucional, a qual a Fundação Odebrecht tem o privilégio de ser a
guardiã dos livros da TEO, que contribuem com a disseminação
do exercício dessa nossa essência”, conclui.

O Patrimônio Moral

Seis livros, um legado

As obras que levam a Tecnologia Empresarial
Odebrecht adiante

De Que Necessitamos?

Pontos de Referência
O Essencial em Pontos
de Referência

“De Que necessitamos?”, publicada em 1968, foi a primeira
sistematização das concepções filosóficas de Norberto Odebrecht.
Nela, o empresário reuniu uma série de ideias e experiências
voltadas a orientar práticas de sucesso.

“Pontos de Referência” veio em seguida, como consolidador de uma
consciência e uma linguagem comuns na Organização. Foi publicado
em 1970 e encontra-se esgotado. Contudo, deu origem, em 2011, ao
livro “O Essencial em Pontos de Referência”, que está em circuito
comercial. Esta versão sintetiza conceitos vitais explanados na obra
anterior, abordando temas como gestão, delegação, macroestrutura
e comunicação.

Sobreviver, Crescer e
Perpetuar

Em 1983, Norberto Odebrecht lançou “Sobreviver, Crescer e
Perpetuar”. A obra, composta por três livros, estrutura a base
filosófica da TEO e a formulação e execução de programas de ação.

Influenciar e Ser
Influenciado

Em 1984, “Influenciar e Ser Influenciado” reuniu a transcrição de
palestras do empresário documentando experiências de vida e de
trabalho que originaram muitas das ideias que sustentam a TEO.

Educação pelo Trabalho

“Educação pelo Trabalho” veio em 1991. A obra aborda - e
carrega em seu título - o que o empresário considerava “o tema
mais estratégico que pode mobilizar uma Organização voltada
para o futuro”. De todos os livros, “é o que melhor comunica os
ensinamentos do Autor”, resumiu certa vez Marcelo Odebrecht, neto
de Norberto Odebrecht.
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Uma corrente de apoio

Estudantes da Casa Familiar
Agroflorestal estão entre os
beneficiados pelo Programa
Tributo ao Futuro

Uma corrente de apoio
Programa Tributo ao Futuro
convida Integrantes e empresas
parceiras da Organização
Odebrecht a contribuírem na
concretização de projetos sociais
voltados ao desenvolvimento das
atuais e futuras gerações

N

o coração do Brasil, em Goiás, a supervisora de Pessoas
& Organização da Odebrecht Agroindustrial, Rosicleia
Pereira, é uma das lideranças que ajuda a pulsar uma corrente
de apoio a programas sociais dedicados ao desenvolvimento
de crianças e adolescentes na Bahia. Já nas entranhas baianas da Mata Atlântica, o estudante Edicarlos Santana, 16 anos,
aluno da Casa Familiar das Águas (CFA), é um dos jovens que
colhe frutos dessa corrente.
Embora quilômetros de distância e contextos tão diferentes se entreponham entre Rosicleia e Santana, um elo chamado Programa Tributo ao Futuro trabalha para aproximá-los.
Instituído pela Fundação Odebrecht (FO), o Programa incentiva e ajuda a viabilizar o aporte de Integrantes e empresas parceiras da Organização Odebrecht interessadas em financiar
ações sociais e educacionais para crianças e adolescentes.

Rosicleia imergiu nessa história em 2012, quando a unidade
de negócios onde atua solicitou a visita de um representante
do Programa. Foi o pontapé inicial para que ela e outros Integrantes consolidassem uma relação que dura desde então
com doações diretas. “É um programa que ajuda a praticar o
espírito de servir”, resume. A supervisora também veste a camisa de Agente do Futuro, função voluntária do Programa Tributo ao Futuro para difundir essa cultura a outros Integrantes.
“É uma recompensa saber que estamos ajudando o próximo,
não só como participante, mas como incentivadora.”
Do lado de “lá” há jovens como Santana, beneficiado direto pelo Programa. Ele e seus
colegas da CFA produziram seis toneladas
de pescado de janeiro a julho de 2015,
como parte das atividades práticas do
Curso de Qualificação em Aquicultura. Pelos participantes, o jovem supera a timidez peculiar para expressar
sua gratidão. “Só tenho a agradecer
mesmo, porque eles estão investindo na gente, têm muita confiança”, diz.
Edilene de Jesus, atenta à evolução do
filho, reitera: “[Temos que] confiar porque
todo mundo quer um futuro”.
O agricultor Juliano Mota Junior, de 19 anos, sabe
bem do que fala a mãe de Santana. O rapaz, contido à primeira
vista, sorri ao comentar suas conquistas e articula com propriedade os dados e números que as ilustram - todas, esclarece, influenciadas pela experiência vivida anos antes ao
desenvolver um projeto produtivo com apoio do Programa
Tributo ao Futuro.
Foi a partir desse projeto que Mota conseguiu produzir
uma safra de banana-da-terra que lhe rendeu na época um
lucro líquido de R$ 21 mil. Parte dessa renda, gerada há dois
anos, foi reinvestida em novas áreas agrícolas e “ainda sobra”,
assegura o jovem empresário rural, formado através da Casa
Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves (CFR-PTN).
Na CFR-PTN, entre 2011 e 2013, Mota aprendeu técnicas
que ajudaram a potencializar a produção da sua família, que
cultiva cacau, banana-da-terra, cravo, graviola, entre outros,
no município de Presidente Tancredo Neves. A atividade agrícola ocupa menos de um terço da propriedade, mas responde

por 70% da renda familiar. Segundo Mota, os ensinamentos adquiridos contribuíram para aumentar a renda líquida
em casa de R$ 2 mil para R$ 3 mil - um incremento de 50%.
“Quantos jovens foram beneficiados [pelo Programa Tributo ao Futuro]...é uma das melhores coisas que já foram feitas
aqui”, opina.
O incentivo também mudou sua perspectiva de futuro.
“Minha família - meus avós, meus pais - sempre foi agricultora. Eu não tinha animação de ficar na roça, mas o que
quero para mim agora é permanecer na agricultura”,
garante. “A sustentabilidade da unidade família já foi alcançada. Agora, quero alcançar
a minha sustentabilidade; minha própria
independência.”
Com o apoio do Programa Tributo ao Futuro,
o jovem Juliano Mota teve acesso a técnicas
agrícolas que ajudaram sua família a
incrementar a renda em 50%: “O que quero
pra mim é permanecer na agricultura”

Mobilizando o apoio
O Programa Tributo ao Futuro realiza
campanhas anualmente para divulgar os
projetos com os quais os investidores sociais
podem contribuir. São quatro eixos de atuação “educação contextualizada e pelo trabalho”, “garantia dos
direitos da criança e do adolescente”, “protagonismo juvenil”
e “formação de conselhos municipais”. Os temas são trabalhados por instituições sem fins lucrativos e apoiadas pelo
Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com
Sustentabilidade (PDCIS), também coordenado pela Fundação Odebrecht na região. São elas: Casas Familiares, Instituto
Direito e Cidadania (IDC) e Casa Jovem.
Uma vez selecionado o projeto que será beneficiado, o
participante pode realizar a contribuição de duas maneiras.
Uma delas é por meio da destinação direta de recursos (doação), como no caso da Integrante Rosicleia. A outra opção é
a partir da destinação de recursos do Imposto de Renda (IR),
atrelada ao benefício fiscal de dedução ou restituição do valor frente ao imposto devido.
Em ambos os casos - seja através da doação ou por meio
do IR -, os recursos são destinados diretamente a Fundos
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Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA)
geridos pelos respectivos Conselhos Municipais dos Direitos
da Criança e do Adolescente (CMDCA). Cabe ao Poder Executivo Municipal o repasse dos recursos para as Instituições que
executarão os projetos aprovados pelo CMDCA, exclusivamente dedicados a crianças e adolescentes, conforme prerrogativa do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei
Federal 8.069/90).
O benefício fiscal garantido a contribuintes de IR que destinem as doações a esses fundos também é determinado
pelo ECA, segundo critérios estabelecidos. No caso de Pessoa
Física, o benefício alcança até 6% do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual, pelo formulário completo. Já para a
Pessoa Jurídica, a condição corresponde a até 1% do imposto
devido apurado com base no lucro real.
Há seis anos consecutivos, Maurício de Araújo, Gerente de Remuneração e Expatriação Corporativo da Braskem,
contribui por meio do IR. Para ele, a possibilidade de direcionar uma parcela desse imposto “a projetos que você escolhe
e um Programa que você conhece, confia e que permite gerar
renda e benefícios para famílias ‘carentes’ de oportunidades,
através do investimento em educação e formação empresarial de jovens, é um ensejo para exercer a cidadania de forma
consciente e responsável”.
O FMDCA é gerido pelo respectivo Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Luiz de
Souza, presidente do CMDCA de Presidente Tancredo Neves,
conta que o órgão tem se esforçado na captação de mais recursos para o FMDCA, mas credita ao Programa Tributo ao
Futuro boa parte do êxito dos projetos sociais da região. “O
Tributo ao Futuro é um grande parceiro”, expõe. Nesse município, a Fundação Odebrecht apoia uma unidade do IDC e uma
Casa Familiar Rural, onde o jovem Mota se formou.
Reforço amigo
Para estimular a realização das contribuições, a Organização
Odebrecht possibilita aos Integrantes que o façam através de
um adiantamento de recursos. “Como muitos Integrantes utilizam-se do benefício da dedução da base do IR e a restituição
somente ocorre no ano-calendário seguinte, o adiantamento
permite que ele não tenha desembolsos antecipados no momento em que os recursos são transferidos a cada instituição

Uma corrente de apoio

O Fluxo da
Contribuição

Mobiliza

Parceiros Sociais
(Integrantes e Empresas)
Contribuem

Com os recursos que vão
diretamente para os Fundos
Municipais dos Direitos da Criança e
do Adolescente (FMDCA), geridos
pelos respectivos Conselhos
Municipais dos Direitos da Criança e
do Adolescente (CMDCA)
Financiam

Ações sociais e educacionais
que promovem a transformação
positiva da realidade de crianças e
adolescentes

pela empresa em que atua na Organização”, explica Marco
Poiatti, líder do Centro de Serviços Compartilhados (CSC) da
Construtora Norberto Odebrecht.
Assim, a contribuição é realizada pela Organização, mas
em nome do Integrante. E o valor, por sua vez, só é descontado no ano seguinte em três parcelas iguais nos meses de
julho, agosto e setembro, normalmente coincidindo com a
restituição do IR. Essa dinâmica operacional é efetuada pelo
CSC de cada unidade de negócio.
Em 2012, Poiatti chegou a liderar a constituição de um CSC
comum às instituições apoiadas pela Fundação Odebrecht inclusive com uma equipe que incluía jovens formados por
algumas delas. Ele resgata essa vivência para justificar sua
dedicação às iniciativas da entidade. “O Tributo ao Futuro é
uma forma efetiva de contribuirmos com a formação de uma
nova classe média rural no Baixo Sul da Bahia, permitindo que
jovens desenvolvam suas respectivas regiões de origem e de
suas respectivas famílias, em vez de enfrentar as incertezas
de um centro urbano em busca de qualquer oportunidade”,
destaca. “[Aqueles jovens] enxergam a transformação que
buscam.”
Acompanhando os projetos
A conversão do apoio dos parceiros sociais em ações efetivas
é um processo que exige alto nível de conformidade, uma vez
que “a doação deixa de ser um recurso privado e passa a ser
público, como parte do Orçamento Municipal e, portanto, sujeito à Lei de Responsabilidade Fiscal e à auditoria do Tribunal
de Contas do Município”. É o que ressalta Emanuel Oliveira,
responsável pela área de Parcerias e Investimentos Sociais
da Fundação Odebrecht, que coordena as ações do Programa
Tributo ao Futuro.
Por isso, ele explica que, embora as Instituições beneficiadas tenham a obrigação legal de prover informações sobre a correta aplicação dos recursos, a Fundação Odebrecht
também se dedica a realizar o acompanhamento dos projetos
como um reforço a esse trabalho, “por questões de governança, transparência e credibilidade” com os seus parceiros
sociais.
Oliveira salienta, ainda, que no modelo de destinação
de recursos ao FMDCA, estes não passam pela Fundação
Odebrecht. “O papel da Fundação é atuar como fomentado-

“É uma forma efetiva
de contribuir para a
formação de uma nova
classe média rural”

Marco Poiatti, líder do Centro de Serviços
Compartilhados (CSC) da Construtora
Norberto Odebrecht

ra e como um elo entre quem quer fazer a contribuição e as
Instituições Integrantes do PDCIS que dependem de recursos
para executar seus projetos sociais em prol das crianças e
adolescentes”, sintetiza.
Nesta fórmula que concilia mobilização, viabilização e
acompanhamento, o Programa Tributo ao Futuro completou
uma década em 2014. Nesse ano, a campanha contabilizou a
contribuição de mais de 10 mil Parceiros Sociais e um aporte
superior a R$ 5,8 milhões. Tudo isso é “reflexo da mobilização
do Programa”, pontua Oliveira.
Ele também chama atenção para a adesão cada vez
maior. Para se ter uma ideia, nos últimos oito anos, o número
de participantes cresceu 4.000%. “Não importa o valor [contribuído]. Para nós, o mais importante é o envolvimento com a
causa e a mobilização que isso gera”, argumenta.
Os próximos passos do Programa incorporarão desafios
ainda maiores, conforme explica Graciela Reis, Vice-Presidente de Organização & Governança da FO. “O aumento sólido da
base de participantes do Programa, alternativas de captação
de recursos adaptadas às circunstâncias e o apoio a projetos
sociais cada vez mais qualificados”, indica. Tudo, segundo ela,
a partir de um modelo de atendimento “mais sinérgico” às
Diretrizes de Sustentabilidade dos negócios da Organização
Odebrecht e comunidades do entorno. “Assim contribuiremos para consolidar a representatividade institucional da iniciativa enquanto exercício legítimo do espírito de servir e de
responsabilidade social dos seus Integrantes”, finaliza.
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Essência infinita e adaptável

Essência infinita
e adaptável
O embasamento, a natureza e os
desígnios do Programa PDCIS

“O

propósito da educação pelo trabalho é a promoção
do desenvolvimento integral do Ser Humano”, escreveu Norberto Odebrecht em seu livro “Sobreviver, Crescer
e Perpetuar”. Essa premissa compõe a Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO) e tem norteado a trajetória de todos
os Programas da Fundação Odebrecht (FO), entre os quais o
Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com
Sustentabilidade (PDCIS).
O Programa PDCIS amadureceu a partir de diversas experiências. Uma delas foi um questionamento de Norberto Odebrecht nos anos 40, quando as obras da Construtora
Norberto Odebrecht executadas no Baixo Sul da Bahia permitiram ao empresário conhecer melhor o local. “Ele passou a
verificar que havia possibilidades incríveis de aproveitamento
das riquezas naturais; todavia contrastantes com sua pobreza”, conta Joaquim Cardoso, assessor especial da presidência da Fundação Odebrecht (FO). “O aprendizado acumulado
nessa região, nas tentativas do seu desenvolvimento, deixou
uma herança moral e cívica, fazendo com que Dr. Norberto
quisesse voltar de modo a reformular ações para desenvolvê-la.”

O empresário defendia que a mitigação da pobreza deveria começar pela mudança da consciência das pessoas,
acrescenta Cardoso. “Para Dr. Norberto, a unidade-família era
o ambiente mais propício para se raciocinar o compromisso
com o futuro porque nela o tempo não se esgota; as ações
precisam ser projetadas para o presente e para o futuro”, esclarece. “E a melhor maneira de articular com ela é através
dos jovens, porque eles têm a capacidade de influenciar os
pais e criar um ambiente de convergência.” O intuito, complementa, sempre foi tornar a área sustentável, ou seja, “um
espaço geopolítico que consegue manter em equilíbrio seus
fluxos de vida - o solo, a água, a flora, a fauna, o homem e seus
negócios”.
Renato Baiardi, Conselheiro da Fundação e da Organização Odebrecht, reforça que Norberto Odebrecht defendia o acesso do jovem à capacitação, seu empoderamento,
formação empresarial e à possibilidade de continuar a se

Família Souza: PDCIS insere
comunidades em uma espiral de
cidadania com educação, geração
de trabalho e renda no campo e
respeito ao meio ambiente
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desenvolver sem sair de onde nasceu. Por isso, o Programa
PDCIS investe no processo educativo, na potencialização da
vocação natural da região e na transmissão da TEO para formar protagonistas de sua própria transformação.
A definição de um território como o Baixo Sul permitiu
monitorar indicadores e avaliar sua evolução. Contudo, o plano sempre foi consolidar um modelo de programa social apto
a contribuir com qualquer região. “Dr. Norberto fez um canteiro de experiências para que, quando aquilo estivesse maduro,
pudesse ser aplicado em outras áreas”, recorda Baiardi.
Quatro atos, um grande desenvolvimento
O Programa PDCIS fomenta a sinergia entre quatro frentes de
atuação – educação; trabalho e renda; cidadania; e meio ambiente – com foco na unidade-família.
Tudo começa com a educação contextualizada. Trata-se
da capacitação, por meio de instituições educacionais voltadas à realidade do campo, que proporcionam conhecimento técnico ajustado à necessidade local para impulsionar a
produtividade.
Cooperativas reúnem agricultores e aquicultores e garantem a geração de trabalho e renda, com acesso a novas
tecnologias, beneficiamento e escoamento da produção. “O
entrelaçamento entre educação e trabalho permitirá mais
eficiência e conquista de mercados”, detalha Delcy Machado Filho, Vice-Presidente de Operações de Sustentabilidade
PDCIS.
Simultaneamente, o PDCIS busca promover a cidadania e
a inclusão social. “Possibilita o acesso a documentação civil e
a políticas públicas para que o indivíduo possa ‘fazer parte do
jogo’; ou seja, cria as condições básicas para que o indivíduo
seja reconhecido, sinta-se cidadão e parte da sociedade”, explana Machado.
A atenção com o meio ambiente é permanente. O Programa também dissemina tecnologias de conservação de recursos naturais com ações de conscientização e valoração de
serviços ambientais, que também permitem gerar renda.
Essas quatro frentes de atuação são orquestradas em
direção ao desenvolvimento e à autonomia de uma região.

Essência infinita e adaptável

“O que Dr. Norberto queria era transferir a nossa capacidade
gerencial de estruturar recursos e investimentos de maneira
organizada para, num período suficientemente longo, provocar uma mudança social e cultural absolutamente fundamental para que pessoas desfavorecidas pudessem voltar a ter a
capacidade de superar seus próprios problemas”, resume Gilberto Sá, também Conselheiro da Fundação e da Organização
Odebrecht.
Sergio Cabral, Integrante da área de serviços compartilhados da Braskem que já liderou a equipe de prestação de contas da Fundação Odebrecht, garante que o trabalho da entidade pode ser fonte de inspiração e referência para as unidades
de negócios da Organização Odebrecht, sempre com respeito
às peculiaridades culturais, sociais, ambientais e humanas de
cada local. Para tanto, ele salienta um dos aprendizados que
adquiriu na Fundação: o foco nas pessoas, “olhar para onde
elas querem chegar e apoiá-las nisso, potencializando os ativos e conhecimentos que elas já possuem, transformando-os em oportunidades”.

Acima: da educação básica ao ensino
técnico, crianças e jovens recebem
formação contextualizada
Esquerda: serviços ambientais geram
renda com conservação da natureza

Uma transformação com vida própria
O Programa PDCIS é resultado da ação conjunta entre sociedade civil, poder público e iniciativa privada em benefício de
um único foco. “A sociedade civil é quem deve receber, mas
também participar na busca do que é o melhor para a sua região. A esfera pública precisa permitir a acessibilidade a um
capital que deve retornar à sociedade fomentando o fortalecimento dos direitos cidadãos. Por fim, a inicitiva privada proporciona celeridade e união de interesses conjuntos a esse
processo”, pontua Graciela Reis, Vice-Presidente de Organização & Governança da Fundação Odebrecht. “A junção das
três [esferas] permite que esse conjunto caminhe de forma

mais satisfatória em prol de um objetivo comum, superior e
nobre.” Atualmente, o Pacto de Governança Participativa que
rege o PDCIS, definido pela Fundação Odebrecht, conta com
mais de 50 parceiros.
Um deles é o Ministério Público da Bahia (MPBA), que
renovou, em 2015, uma parceria para favorecer ações educativas do PDCIS. Segundo Márcio Fahel, procurador-geral de
Justiça do Estado da Bahia, o acordo entre o MPBA e a Fundação Odebrecht é calcado principalmente na inclusão dos
cidadãos, “que precisam ser empoderados economicamente
com o aporte de conhecimento de seus direitos para que a
democracia se consolide”.
Fahel indica que a atuação em conjunto é fundamental
para se enfrentar os graves problemas sociais do País. “Dar
aos cidadãos oportunidades de trabalho e renda e resguardar
seus direitos fundamentais à saúde, educação, segurança e
felicidade são escopos comuns entre as duas instituições”,
acrescenta.
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Já na esfera privada, um dos parceiros é a Mitsubishi
Corporation (MC). Em 2010, a MC passou a colaborar diretamente com a FO para as Casas Familiares Rurais. “Primeiro
contribuímos com a Casa Familiar Rural de Igrapiúna e, em
2012, expandimos a nossa contribuição para abarcar também
as Casas Familiares Rurais de Nilo Peçanha e de Presidente
Tancredo Neves”, relembra Aiichiro Matsunaga, diretor-presidente da Mitsubishi Corporation do Brasil S.A..
Para o executivo, os resultados do Programa são “claramente surpreendentes”. Matsunaga sublinha que, ali, os
jovens podem trabalhar e focar em um futuro promissor.
“Permanecem autoconfiantes e fazem uso das habilidades de
liderança que têm desenvolvido para também ajudar outros
jovens como eles.”
A realização de parcerias em prol de uma sociedade sustentável é uma missão compartilhada entre a Mitsubishi e a
FO, segundo Matsunaga. O Presidente Executivo da Fundação e neto de Norberto Odebrecht, Eduardo Odebrecht de
Queiroz, concorda. Para ele, a devida apropriação das tarefas correspondentes a cada ator social constitui, em suma, a
sustentabilidade do Programa. “Cada um fazendo sua parte”,
defende. “Isso é importante: essa consciência da totalidade. É

Essência infinita e adaptável

como Dr. Norberto sempre dizia: nós somos um todo organizado vivo.”
O Programa PDCIS, conforme sintetiza, representa o futuro. “Não com assistencialismo, mas, sim, criando oportunidades”, destaca. Um dos maiores resultados, segundo ele,
é a transformação de jovens em líderes, como Maria Celeste
Pereira e Juscelino Macedo, que participaram de diversos programas sociais apoiados pela Fundação e hoje estão à frente
de instituições fomentadas pelo PDCIS. “Através do próprio
esforço, estão se tornando agentes de seu próprio destino”,
celebra.
A abrangência do Programa, que articula o trabalho sinérgico de instituições específicas para cada frente de atuação,
é um dos grandes diferenciais do PDCIS. Diferente de projetos sociais com foco isolado, seja apenas na educação ou na
cidadania, a natureza complexa do PDCIS fomenta um espiral
de desenvolvimento que tende a acelerar e otimizar sua efetividade. A apropriação dessa engrenagem por parte da população é a transformação social vislumbrada pela entidade.
“O Programa PDCIS vai passando de geração em geração. É
dinâmico. É infinito”, conclui Eduardo, reverberando o legado
do avô.

Transformação de
jovens em líderes
é um dos principais
resultados do
Programa PDCIS

Sem fronteiras
Apesar de ser normalmente limitado em contratos, o tempo
de obras lideradas pela Organização Odebrecht não impede
que conceitos do Programa PDCIS transponham barreiras
geográficas e culturais. Pelo contrário, tem potencial para
florescer em lugares diversos, como mostra a unidade da
Organização Odebrecht no México.
Próximo às obras de terraplenagem da Refinaria Miguel Hidalgo,
executado pela Odebrecht em Tula (a 70 km da capital, Cidade
do México), a unidade organizou pessoas que contavam com
uma renda instável em uma cadeia produtiva têxtil capaz de
sobreviver a partir do fornecimento de uniformes às equipes de
expansão da refinaria. Em 2015, o projeto, iniciado um ano antes
e batizado de “Agarra el Hilo” (ou “Agarre o fio”, em português),

rendeu um convênio com o cliente da Organização Odebrecht,
a Pemex (Petróleos Mexicanos), e o PACMA (Programa de
Apoio à Comunidade e ao Meio Ambiente) para consolidar uma
cooperativa têxtil.
“A Fundação participa como referência. Adaptamos o mesmo
fundamento de que, através da educação, capacitação e apoio
ao desenvolvimento de cooperativas, as comunidades podem
alcançar sua sustentabilidade. Aplicamos as mesmas atividades
que vemos no Baixo Sul: capacitação e treinamento; a cadeia
integrada; questões de produção, qualidade e competitividade
e até a organização da cooperativa com relação à gestão e
ao marketing”, detalha Luis Weyll, diretor-superintendente
da Odebrecht no México. “Essa tecnologia social é um fator

de diferenciação. Somos mais respeitados pelo cliente, pelas
autoridades municipais e pelas comunidades.”
Adriano Freire, gerente de Programas Sociais da Odebrecht
Angola, levou à África a experiência adquirida na Fundação
Odebrecht, onde atuou entre 2007 e 2013, na integração de
setores primário, secundário e terciário da cadeia da aquicultura,
dentro do Programa PDCIS. “Dr. Norberto dizia: se isso der certo,
temos a oportunidade de fazer com que o céu seja o limite”,
lembra Freire.
A intenção sempre foi, conforme complementa, consolidar o
modelo no Baixo Sul da Bahia para replicá-lo em regiões com
obras e outras intervenções da Organização Odebrecht. “Toda
obra com hidrelétrica forma um lago extenso e ocioso, onde o

modelo poderia ser replicado, gerando trabalho e renda”, explica.
Ele conta que em Angola está sendo trilhado esse caminho
com tanques-rede de tilápia nas obras do Aproveitamento
Hidrelétrico de Laúca e em alinhamento com as diretrizes de
desenvolvimento do governo local.
“Trouxemos a base tecnológica e filosófica para montar a
mesma estrutura – amarrando os setores de produção,
industrialização e comercialização – e avaliar sua viabilidade
técnica e econômica”, comenta Freire. “É possível replicar? Com
certeza. Podemos apresentar resultados aqui, do outro lado
do Oceano Atlântico, na África. No entanto, com a mesma base
da TEO, da Fundação e do seu Programa PDCIS. Não é uma
transferência, é uma adaptação.”
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Educação
contextualizada

Casa Jovem
o direito de aprender
na zona rural

Cinco unidades de ensino focam o mesmo propósito:
formar jovens protagonistas no campo

Taiara dos Santos tem a
oportunidade de seguir com os
estudos em plena zona rural

Educar para a Vida
e pelo Trabalho é
missão da Fundação
Odebrecht

“C

om licença”, anuncia um grupo de estudantes munidos com cadernos ao caminhar entre livros e revistas da Biblioteca Pastor Arnold. Nomeada em homenagem
ao preceptor de infância de Norberto Odebrecht, a biblioteca
foi inaugurada há um ano no campus educacional do Colégio
Casa Jovem, em Igrapiúna (BA). A unidade de ensino está estruturada com salas de aula, quadra poliesportiva, horta para
aulas práticas, auditório, vila dos professores e cozinha industrial, que atende alunos de 25 comunidades dos municípios
baianos de Igrapiúna, Ituberá e Piraí do Norte.
A Casa Jovem, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) dedicada à promoção da qualidade da
educação no campo, é parceira do Colégio. Ela faz parte do
Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com
Sustentabilidade (PDCIS), da Fundação Odebrecht (FO). O
campus oferece Educação Básica (infantil, fundamental e médio), o Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio
em Agroecologia integrado ao Ensino Médio e Educação de
Jovens e Adultos.
“O Colégio Casa Jovem nasceu da necessidade de ofertar
educação nas comunidades rurais, evitando a evasão escolar,
assegurando o direito de aprender e contribuindo com a redu-

Colégio Casa Jovem

536

jovens formados no
Ensino Médio, entre
2005 e 2014

860
alunos
matriculados
em 2015

ção do êxodo rural”, explana Lauana Lopes, diretora da OSCIP
Casa Jovem. “Os educandos têm o ensejo de ter uma educação contextualizada, cidadã, voltada à realidade do campo.”
Para Ademilton da Cruz, pai da aluna Taiara dos Santos, de
15 anos, é “uma felicidade” vê-la estudar. “Sem o estudo nada
vai à frente”, diz o produtor de cacau, banana e de seringueira.
“É uma oportunidade que nem toda região tem. Estudei até a
quarta série. Tive que trabalhar para criar os irmãos. Mas concluí meu terceiro ano do Ensino Médio no Colégio Casa Jovem
em 2010. Tirei um peso das minhas costas.”
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Casa Familiar
Agroflorestal

Casas
Familiares

centros formadores
de empresários rurais

Mais de

Casa Familiar
Rural de
Presidente
Tancredo Neves

940

jovens beneficiados
(formados ou em
formação) desde 2006

Casa Familiar
Rural de
Igrapiúna

Casa Familiar
das Águas

Proporcionar ao jovem do campo um ensino integrado, aliando a certificação do Ensino Médio ao técnico, com uma formação fundamentada em valores e princípios empresariais e de
cidadania. É nessa dinâmica que Casas Familiares no Baixo Sul
da Bahia têm investido para formar jovens empresários rurais
e criar novas oportunidades para consolidar uma vida digna no
campo.
“Os cursos foram criados a partir das vocações locais com
os parâmetros da educação básica nacional integrados à educação profissional e de forma contextualizada”, explana Joana
Almeida, coordenadora educacional da FO. “Os diferenciais
são o campo como foco, o pleno desenvolvimento do jovem e
sua preparação para a vida profissional, familiar e cidadã, fundamentada na ética, na cultura ecológica e empresarial.”

A almejada profissionalização dos jovens, tornando-os
empresários rurais e agentes do seu próprio destino, conforme define Joana, também está alinhada às vocações naturais
trabalhadas por cooperativas de cada região. A educação e
a geração de trabalho e renda são concatenadas no PDCIS.
Para tanto, as unidades de ensino mantêm em suas matrizes
educacionais temas em comum - como manejo da água e do
solo, horticultura, economia e administração rural - e outras
de acordo com atividades econômicas do seu entorno. As
instalações incluem salas de aula, dormitórios, refeitório, horta e biblioteca.
As atividades são estruturadas no modelo de Pedagogia de Alternância, que combina uma semana de aulas,
práticas e teóricas, na Casa Familiar e outras duas em seus

lares e comunidades, onde devem praticar e difundir os
aprendizados.
Essa é a dinâmica da Casa Familiar Rural de Presidente
Tancredo Neves (CFR-PTN), da Casa Familiar Agroflorestal
(Cfaf), em Nilo Peçanha, e da Casa Familiar Rural de Igrapiúna
(CFR-I), que foram credenciadas pelo Conselho Estadual da
Bahia para oferecer Educação Profissional Técnica integrada
ao Ensino Médio. A Casa Familiar das Águas (CFA), também
localizada em Igrapiúna e que busca trilhar o mesmo processo
de credenciamento, já oferece um curso de qualificação em
Aquicultura.
Em 2015, a CFR-PTN, Cfaf e CFR-I conquistaram mais
uma certificação, passando a integrar o Programa das Escolas Associadas da Unesco (Organização das Nações Unidas
para a Educação, Ciência e Cultura). Segundo a coordenadora
nacional do programa, Myriam Tricate, a incorporação dessas
instituições representa um “compromisso
com a qualidade, com
a prática de uma educação humanista, que
promova a paz, a sustentabilidade e o encontro entre os povos
e as culturas”.

Casa Familiar Rural de Presidente
Tancredo Neves
A Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves (CFR-PTN)
foi criada em 2002 com dificuldade para preencher suas vagas. Hoje, a procura é tamanha que a relação candidato por
vaga está à altura de grandes universidades públicas do Brasil
– figuraria, por exemplo, entre os 10 cursos mais disputados
da Fuvest 2015 (da Universidade de São Paulo/USP), à frente
de Arquitetura e Direito.
“Um dos diferenciais da escola é a visão empresarial de
futuro de melhorar você e as outras pessoas”, explica Quionei
Araújo, diretor da unidade de ensino. Por isso, ele ressalta a
importância de combinar a teoria e a prática contextualizadas
à realidade do campo, e, sobretudo, potencializar “os valores
sociais e ambientais”.

Roseane Conceição explica
aos pais o que aprendeu na
CFR-PTN: jovem se tornou
propagadora de conhecimento
na comunidade
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O diretor, que começou na instituição como monitor da
primeira turma e acompanhou a evolução e certificação do
curso, garante que o objetivo de formar cidadãos donos de
seu próprio negócio sempre se manteve. Segundo ele, além
de educá-los para adquirir renda por meio do trabalho, a
missão abrange ainda “uma formação em valores para que
transformem o desenvolvimento das comunidades e a região como um todo”. Na década anterior, Araújo afirma que o
município era muito descrente em relação à agricultura. Havia quem escondesse vestígios que os identificassem como
agricultores. “Hoje, a confiança é grande”, atesta.
A CFR-PTN conta com o apoio técnico da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Em 2010, também
inaugurou um importante laboratório que realiza análise de
solo - entre outras atividades favoráveis à melhoria do plantio - para a região: o Centro Vocacional Tecnológico Territorial
(CVTT), fruto de parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia.
Para a ex-presidente da CFR-PTN, a professora e agricultora paranaense Maribel Bedra, que conhecia a estrutura de
Casas Familiares Rurais em sua terra natal, o suporte técnico
proporcionado pela unidade de Presidente Tancredo Neves é
um de seus maiores trunfos. Além disso, ela distingue a parceria com a Cooperativa de Produtores Rurais de Presidente
Tancredo Neves (Coopatan). “No Sul isso não era tão abrangente. Aqui, a cadeia produtiva está completa”, afirma.
Roseane Conceição, de 17 anos, está no segundo ano de
formação na CFR-PTN. A propriedade de sua família se restringe a um hectare, onde plantaram banana-da-terra. Em
outros três hectares arrendados estão cultivando mandioca.
A produção já tem destino - a Coopatan - mas ainda não foi
escoada. Mesmo assim, a aluna e seus pais já colhem outros tipos de frutos. “Valores a gente vem aprendendo desde
criança com os pais, mas aqui reforçou. Uma coisa que vou levar para sempre é o espírito de servir”, compartilha Roseane.
Antes de ingressar na Casa, a aluna afirma que não sabia o que almejava para o seu futuro. “Hoje, é isso aqui: quero
continuar na roça, investir em novas áreas”, diz a jovem de
postura ereta. São aspirações inovadoras para quem possuía
tão pouca habilidade com a atividade rural. “Como morávamos na terra de outras pessoas, não tínhamos como ensinar
a ela”, lamenta a mãe.

“Hoje ela já dá explicação sobre produtos agrícolas, as
carências da terra, solo; já adquiriu um conhecimento técnico
agrícola”, detalha seu pai, o agricultor Ramiro dos Santos. Ele
e a filha se olham. A aluna confidencia: “Até a convivência entre a gente mudou. Hoje temos um assunto em comum para
conversar”.
O pai, até então mais contido, adota firmeza na voz quando comenta sobre o impacto do conhecimento da filha na comunidade. Ele recorda, por exemplo, que se surpreendeu com
o assunto abordado por Roseane em um dos seminários que
os alunos são incentivados a realizar em suas comunidades,
como parte das atividades práticas da unidade de ensino.
“Na região [onde residem, na comunidade Vale do Riachão], o
pessoal não planta abacaxi e não conhece muito as doenças e
como combater. E ela falou sobre tudo isso. Foi muito legal, o
pessoal gostou.”
O agricultor reforça a satisfação de ver sua filha estudar.
“Estou orgulhoso, sim, de ver que a gente senta, conversa,
discute os assuntos da roça e ela diz ‘tem de fazer assim, meu
pai’”, declara Santos. “Espero que dê certo e alcance os objetivos. Com luta e conhecimento dá para melhorar o trabalho.”

Educação contextualizada

Casa Familiar Agroflorestal
O bate-papo é regado a água de coco fresco, retirado pelo
agricultor José Santana no coqueiro da própria residência. Ele
e Cristiane da Silva, também agricultora, sorriem a tarde inteira, pois o assunto do encontro é a filha Mirele Santana, de
17 anos, aluna da Casa Familiar Agroflorestal (Cfaf), em Nilo
Peçanha (BA).
Mirele, que se interessou pela Cfaf por meio de seus primos, cultiva uma horta orgânica e executa um projeto de fruticultura como parte das atividades práticas da instituição.

As lições que aprende na unidade de ensino, ela divide com
os pais. “Gostei porque compartilho com minha família ainda
mais”, admite Santana, que já plantava cacau. Com algumas
técnicas repassadas pela filha, como a adequação do espaçamento entre as mudas e a adoção de adubos corretos, ele
garante que a produção mensal de 600 kg de cacau passou
para 1.000 kg mensais.
Além disso, a família ressalta a renda extra que brotou com
a horta de Mirele. “Tem coentrinho, alface, repolho, quiabo,
pepino. A gente consome e vende na comunidade”, detalha a
estudante. A comercialização gera cerca de R$ 200 mensais.

CFR-PTN
Educação Profissional Técnica em Agropecuária

integrada ao Ensino Médio

Mais de 330 jovens formados e em formação
Envolve 62 comunidades de 9 municípios
(Presidente Tancredo Neves, Teolândia, Wenceslau
Guimarães, Valença, Taperoá, Nova Ibiá, Piraí do
Norte, Laje e Nilo Peçanha)

Mirele Santana conseguiu aumentar produção de cacau do pai em 40% com
técnicas absorvidas na Cfaf
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Cfaf
Educação Profissional Técnica em Florestas

integrada ao Ensino Médio

Mais de 300 jovens formados e em formação
Envolve 33 comunidades de 8 municípios
(Cairu, Camamu, Ituberá, Nilo Peçanha, Piraí do
Norte, Taperoá, Teolândia e Valença)

A perspectiva de futuro de Mirele, antes voltada para longe da roça, também se transformou. “Mudou e está mais focada para agricultura”, assegura. “A gente cuida da horta com
amor e não por obrigação, pois minha formação contribui para
isso.” O pai sorri: “É tudo o que eu quero”.
Para Rita Cardoso, diretora da Cfaf, essa é a realização da
missão da unidade de ensino: “formar jovens empresários rurais que permaneçam em suas comunidades gerando renda,
com qualidade de vida, e compartilhando com a família todo o
conhecimento que aprenderam”.
A Cfaf possui em sua matriz curricular temas voltados
para manejo agroflorestal. “A região onde a instituição está
inserida possui uma extensa área de Mata Atlântica e comunidades que vivem da agricultura familiar”, aponta Rita. Segundo a diretora, existem ali 11 comunidades quilombolas, 56 comunidades agrícolas e três comunidades ribeirinhas. “O curso
é voltado à conservação dos recursos naturais sustentáveis
das áreas de floresta.”
Durante o curso, os alunos aprendem a implantar o Sistema Agroflorestal (SAF), que intercala culturas como banana,
cacau e seringueira integradas a espécies nativas. Ao mesmo
tempo, são incentivados a adotar e difundir boas práticas do
uso do solo.
O aluno Lucas dos Santos, de 14 anos, conta que desmistificou práticas comuns na região onde vive. Aprendeu, por

exemplo, que a queimada torna o solo menos fértil e que o
uso de calcário e da análise da terra contribuem para corrigir
a acidez inadequada. Ao transmitir esse conhecimento a seus
pais e comunidade, sente que seu papel mudou. “Antes eu era
apenas mais um”, recorda. “A zona rural é a melhor forma de
uma pessoa ganhar dinheiro. Através dela todo o País vai se
alimentar; se a zona rural não estiver bem, todo o mundo vai
estar mal.”
Em 2014, a unidade de ensino passou a intensificar a presença da apicultura. “A atividade compõe o arranjo agroflorestal: a agricultura e a criação de abelhas diversificam a fauna”, justifica Rita. “É uma oportunidade a mais para o jovem.”
A vertente agroecológica inclui atividades como o cultivo de hortas orgânicas, a exemplo da aluna Mirele. Estimula a
“consciência de que ela terá um alimento saudável e de qualidade”, complementa a diretora. A importância da preservação
ambiental e a adoção da horta pet (que reutiliza garrafas) é um
dos temas que o estudante Jailton Santos, de 20 anos, difunde
em sua comunidade. “A Casa me mostrou que o estudo é a
coisa mais importante para qualquer ser humano”, exprime.
Entre 2014 e 2015, a procura pela educação na Cfaf deu
um salto de 40%. Neste ano, a instituição comemora 10 anos.
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CFR-I
Educação Profissional Técnica em Agronegócio

integrada ao Ensino Médio

Mais de 190 jovens formados e em formação
Envolve 60 comunidades de 8 municípios
(Igrapiúna, Camamu, Ibirapitanga, Maraú, Ituberá,
Piraí do Norte, Nilo Peçanha e Taperoá)

Os pais, agricultores, ouvem tudo. A mãe, Luziana Silva,
está satisfeita. “Porque a gente que é mãe sempre quer ter
os filhos mais perto”, defende. O pai, o produtor rural Claudio
Santos, completa. “Há 14 anos, nós não tínhamos conhecimento de nada. Agora a gente está muito alegre. Quando eu
vejo esses meninos arrumando a bolsa pra vir pra escola eu
sei que é algo bom, uma aliança que só vai crescendo”, comove-se.
No Brasil, as taxas de abandono na Educação Básica vêm
diminuindo. Contudo, ainda persistem, especialmente no Ensino Médio (7,6%), segundo dados de 2014 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP) e do Ministério da Educação (MEC). Quando se olha
apenas para a Zona Rural, a taxa de abandono cresce para 9%.

Casa Familiar Rural de Igrapiúna
Olhar festivo, abraço e beijo para a mãe. Os mesmos mimos
para o pai. Assim os irmãos Kaliane Santos, de 16 anos, e Claudilson Santos, de 17, recebem seus pais na Casa Familiar Rural
de Igrapiúna (CFR-I). Eles já avançam no segundo ano do curso, calcado na rotina de alternância - uma semana na escola,
duas em casa - e faz apenas dois dias que estão no campus,
mas não contiveram a satisfação de reunir a família.
Permanecer por perto é um sonho a longo prazo. “Eu
quero continuar na roça, só que sem parar de estudar”, argumenta Kaliane. O irmão acrescenta que o conhecimento que
vem acumulando na CFR-I ajudará a extrair mais renda da atividade agrícola. “Todos adolescentes pensam em ir pra uma
cidade quando crescer e procurar um emprego, mas a gente
consegue viver bem dentro da propriedade rural se trabalhar
certo”, alega Claudilson.

Rotina de alternância entre escola e casa só aproximou mais Claudilson e
Kaliane Santos dos pais Claudio e Luziana Silva
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“Eu quero continuar na
roça, só que sem parar
de estudar”

Kaliane Santos, estudante da Casa Familiar
Rural de Igrapiúna (CFR-I)

Mesmo com alunos que residem a 100 km de distância
da CFR-I, a instituição registra desde 2013 uma evasão de 2%,
segundo o diretor Robson Kisaki, bem abaixo da média nacional. A CFR-I investe em uma formação principalmente inclinada ao agronegócio. De acordo com Kisaki, o município de
Igrapiúna (BA), onde a escola está situada, é historicamente
marcado pela presença de indústrias abastecidas por culturas
aderentes ao relevo acidentado da região.
“O palmito de pupunha é uma espécie da Floresta Amazônica, mas que se adaptou muito bem no Baixo Sul da Bahia
pelas características similares: é quente e chove bastante”,
informa. É nessa cultura, introduzida na região há cerca de
duas décadas, que a Casa Familiar e a Cooperativa dos Produtores de Palmito do Baixo Sul da Bahia (Coopalm) concentram
suas atenções.
“A Casa atua na formação de jovens agricultores com
uma visão mais empresarial para [que obtenham] uma eficiência maior no seu processo produtivo com responsabilidade
socioambiental”, formula Kisaki. “Em seguida, vem a cooperativa como o local de geração de trabalho com a justa distribuição de renda. É um modelo eficaz. Fecha um ciclo”, conclui.
O pai de Claudilson e Kaliane é cooperado e os filhos anunciam que pretendem seguir o mesmo caminho. Uma colega
deles, a aluna do terceiro ano da CFR-I, Débora de Jesus, de 20
anos, já se associou. Ela conta que está ansiosa com seu novo
cultivo de palmito de pupunha - uma das atividades práticas
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da Casa Familiar para o jovem aplicar seus conhecimentos -,
que, segundo vislumbra, pode se tornar uma fonte de renda.
Antes de entrar na CFR-I, Débora era a única dos quatro
irmãos que ainda não trabalhava no cultivo familiar de cacau,
seringueira e cupuaçu. Ela garante que a escola tem lhe suprido com instrumentos para superar a inexperiência. “Meu
pai acha ótimo”, diz. A estudante também aprendeu a montar
uma horta, onde produz alface e coentro, que comercializa em
restaurantes e por meio de políticas públicas, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Chega a render R$ 400
mensais. “Para quem não gerava nada, né?”, brinca.
Tanto Débora como os irmãos Claudilson e Kaliane e demais alunos são estimulados a transmitir o que aprenderam
às suas comunidades. “Me sinto bem podendo ajudar”, comenta Débora. Claudilson concorda. “A gente se sente com o
perfil de multiplicadores de experiência”, conta o rapaz. “Desenvolver nosso conhecimento dentro da nossa própria comunidade é muito bom.”

Casa familiar das Águas
Uma semana por mês, jovens do Curso de Qualificação oferecido pela Casa Familiar das Águas (CFA) complementam seus
estudos com uma capacitação contextualizada à piscicultura.
Temáticas como matemática e física são adequadas a esse
universo. Abrange nutrição de organismos aquáticos, estudo
da água, gestão e cooperativismo. É uma matriz curricular que
propõe consolidar uma oportunidade de o jovem desenvolver
o próprio negócio de produção de tilápia de água doce e viver
bem no campo.
É o que explica a diretora da CFA, Adriana Freitas. “É um
futuro promissor, pelo negócio em si”, arremata ao falar do
potencial da piscicultura na região do Baixo Sul da Bahia. “Aqui
há um índice pluviométrico muito alto e o relevo é favorável.”
O curso dura um ano, mas a CFA está em projeto de expansão, buscando mais parceiros para aumentar sua estrutura física. O intuito é seguir o mesmo caminho das demais
Casas Familiares rumo à formalização do modelo integrado,
aliando Ensino Médio e certificação técnica.

Edicarlos Santana (último à dir.) é
o terceiro da família a frequentar
a CFA; primogênito já trabalha na
Coopecon

Paralelamente, a instituição mantém vínculo com a Cooperativa dos Aquicultores de Águas Continentais (Coopecon),
que já contabiliza nove unidades-família vinculadas à CFA. Em
2015, projetos educativos produtivos conduzidos por alunos
do ano anterior renderam seis toneladas de pescado.
Edicarlos Santana, que está prestes a atingir a maioridade, é o terceiro filho de José Carlos Santana e Edilene de Jesus
a frequentar a escola. “Estou aprendendo muito”, diz. É uma
realização para o pai, que deseja a seus filhos o mesmo caminho do primogênito, que cursou a CFA e hoje trabalha na
indústria da Coopecon. A mãe não esconde: “Estou orgulhosa de Edicarlos”. Ela conta que interrompeu os estudos porque começou a trabalhar cedo, por isso está contente com a
oportunidade que seus filhos estão tendo. “Estou passando
dos 40 anos e eles que estão amadurecendo. Me sinto feliz.”

CFA
Qualificação em Aquicultura
Mais de 100 jovens formados e em formação
Envolve 10 comunidades de 5 municípios
(Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, Uruçuca e
Taperoá)
48 ∞ 49

o compromisso infinito

trabalho e Renda

C

Trabalho e Renda
Cooperativas estratégicas potencializam sinergia entre produção,
industrialização e comercialização para criar uma classe média rural
Família Costa: Cooperativas
convertem os agricultores
de subsistência em
empresários rurais

atalisar as oportunidades de geração de renda para que
as famílias possam poupar e crescer. O princípio, defendido por Norberto Odebrecht, conforma, até hoje, um dos
pilares do Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com Sustentabilidade (PDCIS), coordenado pela Fundação Odebrecht (FO).
Essa dinâmica foi expressa pelo empresário em discurso
na virada do milênio. Hoje, tornou-se uma frente de atuação
denominada Capital Produtivo, materializada nas Cooperativas Estratégicas apoiadas pela FO. Elas se estruturam com
base em uma cadeia produtiva completa, do apoio técnico
aos produtores, passando pela industrialização e consequente geração de valor ao produto, à parceria com distribuidores
para garantir a venda.
O fortalecimento desse arranjo produtivo visa consolidar uma relação “ganha-ganha”: impulsiona a atividade rural,
assegura matéria-prima de qualidade e envolve parceiros na
transformação social. É o que acontece nas três cooperativas
apoiadas pela FO no Baixo Sul da Bahia, respeitando a vocação regional agrícola de cada local, que define culturas agrícolas distintas.
O cooperativismo estratégico consegue equalizar anseios
recorrentes na agricultura familiar, como o escoamento regular e justamente remunerado dos produtos. “Os agricultores
produziam palmito, mas não tinham para quem comercializar
a preços atrativos”, exemplifica Josimar Cícero, diretor-executivo da Cooperativa dos Produtores de Palmito do Baixo Sul
da Bahia (Coopalm), que integra o Programa PDCIS.
Marcelo Costa, líder da Cooperativa dos Aquicultores de
Águas Continentais (Coopecon), ilustra o foco do trabalho. “A
missão é oferecer ao consumidor final um pescado certificado rastreado e de alta qualidade, além da oportunidade de
aderir a um processo de inclusão social, contribuindo, assim,
para o surgimento de uma nova classe média rural.”
Juscelino Macedo, diretor-executivo da Cooperativa de
Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves (Coopatan)
e nativo da região, destaca a renovação da visão local sobre a
agricultura. A chegada da cultura do cooperativismo influenciou a mudança desse panorama. “A contribuição da cooperativa foi na geração de renda digna para as pessoas, por meio
de técnicas, mesmo dentro de uma pequena área”.

Cooperativismo estratégico

São cerca de 840 agricultores familiares envolvidos
na produção de palmito de pupunha, peixe, mandioca
ou fruticultura. Os negócios geraram, em 2014,
um faturamento de cerca de R$ 46 milhões. As
cooperativas atraíram parceiros como o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que
somou investimentos de cerca de R$ 10,2 milhões entre
2009 e 2014.
Fonte: dados da Fundação Odebrecht

Coopalm
Cooperativa dos Produtores de Palmito do Baixo Sul
da Bahia
Ao chegar à comunidade Mata do Sossego, no interior do
município de Igrapiúna (BA), cruza-se o caminho entre residências enfileiradas e um amplo campo para “bater um baba”
(expressão baiana para “jogar futebol”). Nesta tarde garoenta
de julho, em pleno meio de semana, a comunidade preserva
um silêncio entrecortado apenas por latidos e cacarejos. Ou
pela risada do agricultor José Marculino dos Santos, 49 anos.
Uniformizado com a camisa da Coopalm, jeans e botas,
ele também traz pendurado na cintura o típico facão de produtores de palmito de pupunha. José Marculino integra a cooperativa, que surgiu em 2004 para suprir a necessidade de
agricultores escoarem sua produção e obterem renda. “Minha
renda era de R$ 95 por mês. A gente não tinha uma cultura,
um bem sustentável que pudesse agregar uma renda. Vivia de
tirar madeira, pescar, caçar”, relata.
A Coopalm procurou fortalecer os elos da cadeia produtiva e, então, passou a fluir: a matéria-prima fornecida pelos
agricultores passa pela indústria de beneficiamento da cooperativa, e é comercializada em conserva com o selo de agri50 ∞ 51
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cultura familiar. “O trabalho da Coopalm passou segurança
para os produtores”, conta Raimundo dos Santos, 42 anos,
um dos fundadores e atual presidente da cooperativa. Hoje,
conta com 470 agricultores familiares cooperados.
Quando relembra as privações por que passou, José Marculino tem a voz embargada, as palavras saem aos tropeços,
as lágrimas escorrem pelo rosto. “Precisava de um alimento, às vezes, não tinha.” Mas a escassez foi superada. Hoje,
conta com uma renda familiar de R$ 2.500 mensais, com
R$ 1.567 oriundos da produção de pupunha. Uma das preciosidades que carrega da experiência com a Coopalm é a educação. “Não é que eu fosse mal-educado, mas quando um
homem está com fome, vivendo uma situação difícil, ele não
está ‘educado’. É uma pessoa que só vive estressada, pensando no que comer, no que vestir, é uma grande dificuldade,
que hoje não temos”, garante.
Uma espécie de olhar risonho volta quando fala da satisfação de ver nove de seus filhos estudando - e uma já formada. Ele credita ao filho Daniel dos Santos, 19 anos, aluno do
último ano da Casa Familiar Rural de Igrapiúna (CFR-I), o apoio
técnico no incremento de 30% da produtividade do seu plantio de pupunha. “Antigamente, um filho de pequeno produtor
trabalhava pensando em sair para a cidade e conseguir coisas
melhores. E aí, sabendo que seu filho vai estar junto com você,
dando continuidade... É um sonho”, emociona-se. Segundo
ele, “dá pra viver da terra, pra sobreviver, pra ‘enricar’. Dá pra
mudar toda a história.”
Diferenciais
A história de José Marculino é uma das transformações idealizadas pela Coopalm. “Um consumidor que adquire um pote
de palmito em conserva da Coopalm não é um mero cliente,
mas um parceiro social porque está ajudando a melhorar a
classe social desses produtores”, destaca Josimar Cícero, diretor-executivo da cooperativa. “Há seis anos, a renda média
gerada pela produção de palmito era de R$ 400 mensais. Hoje
chega a R$ 1.450”, retrata.
Outros diferenciais da cooperativa são a assistência técnica - orientações do plantio até o corte - e o leque de certificados: ISO 9001 (Gestão da Qualidade), ISO 14001 (Gestão
Ambiental), FSSC 22000 (Segurança do Alimento), os selos
de Agricultura Familiar (Federal e Estadual) e selo Superior

Palmito produzido pela Coopalm
tem certificação internacional; em
2014, cooperativa faturou R$ 25,5
milhões

Coopalm
Agricultores familiares cooperados: 470
Cultivo: palmito
Produção 2014: 5,2 milhões de hastes de palmito
de pupunha
Faturamento 2014: R$ 25,5 milhões
Fonte: dados da Fundação Odebrecht
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Apoio técnico trazido pelo filho
Daniel fez José Marculino dos
Santos incrementar produtividade
em 30%

Coopecon
Cooperativa dos Aquicultores de Águas
Continentais

Taste Awards, do International Taste e Quality Institute (iTQi).
As certificações ajudam a abrir portas de mercado, inclusive além-mar. Os produtos da Coopalm já foram exportados
para Austrália, França, EUA e Bélgica e novos mercados estão
sendo prospectados. Até o momento, a Coopalm já exportou
um volume aproximado de US$ 150 mil de 2011 a meados de
2015. Na distribuição nacional, cerca de 80% dos produtos são
comercializados no Sudeste e os outros 20% no Nordeste, Sul
e Centro-Oeste. Em 2014, a Coopalm faturou R$ 25,5 milhões.
Em 2015, a cooperativa apresentou uma novidade. Antes
descartada, a base da pupunha agora tem seu miolo “troquelado” [furado e extraído]. Como o produtor recebe por haste,
que terá uma nova parte aproveitada, ele ganhará 10% a mais
em cima do que cada haste já rendia. “É o aproveitamento da
matéria-prima agregando valor para a renda da família”, resume Josimar Cícero.

“Minha jangada vai sair pro mar / Vou trabalhar, meu bem
querer / Se Deus quiser quando eu voltar do mar / Um peixe
bom eu vou trazer”. A marcha diária de pescadores do litoral
baiano inspirou o compositor local Dorival Caymmi a eternizá-la na canção Suíte do Pescador. A labuta cotidiana de extrair
das águas a fonte de sobrevivência também marca a vida de
outro baiano, o agricultor Dionísio de Jesus, 38. Seu trabalho,
contudo, envolve tilápia de água doce e se baseia no cultivo
planejado. Ele não deriva à sorte da maré. Tampouco se limita
a sobreviver: Dionísio vislumbra o crescimento.
Em uma pequena embarcação, que comporta no máximo quatro pessoas, o aquicultor se conduz em remadas
precisas até o centro da barragem onde maneja cerca de 90
tanques-redes. Não fosse o chocalho da ração, as águas
plácidas pareceriam não ter vida, mas a fome dos peixes
agita a água e rompe o silêncio. O cenário é o município de
Igrapiúna (BA), no seio da Mata Atlântica.
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“Quem trabalha,
melhora. Quem tem um
sonho, um dia chega”

Mensalmente, Dionísio engorda 10 mil juvenis de tilápia
com 30 gramas nos tanques-redes, culminando na despesca quando atingem, em média, 800 gramas. A matéria-prima
dá origem a filés congelados, peixe eviscerado congelado e
farinha e óleo de peixe, comercializados em grandes redes
varejistas.
Dionísio é um dos cerca de 70 agricultores familiares do
Baixo Sul da Bahia que integram a Coopecon. Em 2014, essa
correnteza de negócios contabilizou um faturamento de
R$ 9,5 milhões.
Caráter social
“A missão [da Coopecon] é oferecer ao consumidor final, por
meio de um pescado certificado, rastreado e de alta qualidade, a oportunidade de aderir diretamente e efetivamente a um
processo de inclusão social relevante de aquicultores”, elucida
Marcelo Costa, diretor-executivo da cooperativa.
A relevância social é um dos grandes diferenciais em relação a outras empresas de aquicultura, argumenta Costa.
“Todo esforço fortalece os sócios [agricultores familiares],
que estavam exclusos da sociedade por falta de oportunidade”, expõe. Ele também destaca a importância ambiental do
negócio sustentável como alternativa à caça predatória. “Tem
um valor muito nobre nesse processo, pois reduz a pressão
sobre a Mata Atlântica, um bioma ameaçado.”
Norteada por essa visão, desde 2010 a Coopecon amarra
os elos da cadeia produtiva da tilápia de água doce na região.
Os insumos são negociados em conjunto pela cooperativa.
Abastecidos com alevinos e ração de empresas parceiras, os
cooperados realizam a engorda dos peixes, posteriormente enviados para a Unidade de Beneficiamento de Pescado
(UBP) da Coopecon.
Atualmente a UBP processa, em média, cinco toneladas
de peixe por dia. Mas, para 2016, a meta estipulada é atingir
sete toneladas diárias, alcançando a capacidade total da fábrica, que totaliza um processamento de 1.600 toneladas por
ano. Os produtos são distribuídos por grandes redes varejistas. “É o esforço do meu pai e dos outros cooperados, é de
boa qualidade”, celebra Daniele de Jesus, 17, a primogênita de
Dionísio – que deixa o pai enrubescido.

trabalho e Renda

Dionísio de Jesus, associado da Coopecon

Filé de tilápia produzido pela
Coopecon

Antes concentrado na região Nordeste, o filé – carro-chefe que representa mais de 90% da produção – chegou às
gôndolas dos supermercados em São Paulo em 2015. À estreia no Sudeste, somou-se mais uma novidade: o início da
comercialização da farinha de peixe, marcando o rendimento
integral da matéria-prima que gera renda aos cooperados.
Dionísio encontrou na Coopecon um trampolim para duas
realizações. Uma delas foi poder superar uma época de “cabeça quente”. “Aos 30 anos, eu não tinha nada. Sem casa, sem
segurança. Só a roupa do corpo e o documento”, conta. Nesse
período, levou a esposa e três filhos para morar com o pai e a
madrasta. “Foi o momento mais difícil: devendo e sem jeito de
pagar. Você se acha fraco. Com mulher e filhos para assumir”.
Ele garante que o trabalho com a Coopecon o ajudará a
alcançar sua outra conquista: cultivar sua própria roça. Com a
renda encorpada – a família, que vivia com cerca de R$ 800,
hoje gera uma média de R$ 2.000 – conseguiu iniciar os investimentos no plantio de cacaueiros e seringueiras. “Quem trabalha,
melhora. Quem tem um sonho, um dia chega”, atesta Dionísio.

Coopecon
Agricultores familiares cooperados: mais
de 70
Cultivo: tilápia
Produção 2014: 880 toneladas
Faturamento 2014: R$ 9,5 milhões
Fonte: dados da Fundação Odebrecht

Famílias como a de Dionísio geraram
faturamento de R$ 9,5 milhões em
2014 com cultivo de tilápias
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Robinho (1º à esq.), junto aos pais, Cristovão
e Zenilda: “Ser cooperado muda totalmente a
vida do jovem, da família e da comunidade”

Coopatan
Cooperativa de Produtores Rurais de Presidente
Tancredo Neves
Bahia, 1940. A história de Presidente Tancredo Neves, no
Baixo Sul da Bahia, começou com uma barraca de palha onde
se comercializavam alimentos a tropeiros no caminho entre
as cidades de Valença, Nazaré e Aratuípe. Seria o típico município que desabrocha junto com o desenvolvimento do entorno, mas importantes transformações seriam protagonizadas
pelos próprios habitantes.
Segundo Juscelino Macedo, produtor rural natural desse
município e diretor-executivo da Coopatan, no alvorecer do
novo milênio, produtores de mandioca começaram a se unir
em torno de uma mesma inquietação: como melhorar as condições de trabalho e a realidade local? Em 2000, Presidente
Tancredo Neves figurava entre as 650 piores cidades - em
um total de 5.500 - no ranking do Índice de Desenvolvimento

Humano Municipal (IDHM) do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento.
“Era um dos mais violentos da Bahia: um cenário perfeito
para um mundo do crime ou para uma revolução de crescimento”, avalia Macedo. “Acho que foi o que levou as pessoas
daqui a se unirem, por conta da exclusão social. Elas queriam
mudar de vida.”
Mais do que testemunhar essas reuniões, Macedo, um
jovem à época, participava de grupos e projetos sociais que
discutiam uma educação adequada ao campo. A articulação
juvenil coincidiu com a chegada do Programa Aliança com o
Adolescente pelo Desenvolvimento Sustentável no Nordeste, parceria da FO com o Instituto Ayrton Senna, a Fundação
Kellogg e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES). Desses encontros realizados por adultos e
adolescentes ávidos por mudanças, formalizou-se a fundação da Coopatan, em 2000.

Centrada nas culturas de mandioca e fruticultura, hoje a
Coopatan comercializa produtos como farinha de mandioca,
massa para bolo, bananas (da terra, prata, maçã) e abacaxi in
natura. Com resíduos da farinha de mandioca, gera-se, ainda,
ração para bovinos. A cooperativa também está buscando
a diversificação no beneficiamento da banana-da-terra em
duas novas versões: fatiada para fritura e descascada, ambas
congeladas. Estes produtos deverão alcançar o mercado até
o final de 2015.
O portfólio é fruto das matérias-primas produzidas por
mais de 290 agricultores familiares cooperados e do alinhamento entre a produção planejada e a comercialização estruturada. Macedo explica duas consequências oriundas dessa
fórmula: a segurança para o produtor de que ele comercializará seu produto com preços justos e o acesso a grandes redes
de supermercado. O resultado: R$ 10,5 milhões em faturamento em 2014.
Ele ressalta que a consolidação desse sistema continha,
principalmente, o “intuito de mudar a realidade”. E, para ele, a
cooperativa tem exercido esse papel junto a outros fatores,
como a criação da Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves (CFR-PTN), aplicação de novas políticas públicas e
a chegada de pessoas e culturas de outras regiões. “Com a
vinda de pessoas de fora, como do Paraná, que viviam exclusivamente da agricultura e tinham uma vida de qualidade, começaram a ver que era possível [crescer com a agricultura]”,

Coopatan
Agricultores familiares cooperados: mais de 290
Cultivo: mandioca e fruticultura
Produção 2014: 3.300 t mandioca / 3.000 t
banana da terra / 600 t de aipim / 360.000
unidades de abacaxi
Faturamento 2014: R$ 10,5 milhões
Fonte: dados da Fundação Odebrecht

explica. “A CFR-PTN foi mudando a educação. Já a cooperativa
influenciou na geração de renda digna e com técnica dentro
de pequenas áreas.”
Crescer junto
Cristóvão dos Santos e Robenilson dos Santos, 43 anos e 19
anos, respectivamente, trabalham juntos em cerca de 12 hectares de terra cultivada no município. De suas áreas, pai e filho
produzem banana-da-terra, mandioca e aipim que abastecem a Coopatan e originam produtos levados, por exemplo,
a supermercados em Recife. Robinho - como o jovem é chamado em casa - gosta disso: “É bom saber que você está produzindo para outras pessoas se alimentarem. É gratificante”.
A associação da unidade-família à Coopatan, aliada aos
conhecimentos adquiridos por Robinho na CFR-PTN, contribuiu para a renda crescer. “Antes conseguíamos mais ou
menos R$ 700 por mês, porque ‘painho’ também trabalhava
como pedreiro [além de agricultor]. Agora está na média de
R$ 2.000”, relata o jovem.
Robinho, que pensava em se mudar para uma cidade
maior, mudou de ideia. “Meu futuro é aqui”, afirma. A frase
ecoa pela casa, construída pelo pai, até despertar o sorriso da
mãe, Zenilda Santos, 39 anos: “Tinha medo que ele fosse para
fora e pensasse em coisas erradas. Queria que ele trabalhasse
e até que deu certo: ele se invocou mesmo em roça e não vai
mais sair”, afirma Zenilda. Ao lado dela, Cristóvão, que agora concentra seus esforços apenas na agricultura, consente.
“Não é fácil, mas quero ficar na roça e espero que meus cinco
filhos sigam esse caminho”, complementa.
“Ser cooperado muda totalmente a vida do jovem, da família e da comunidade”, conclui Robinho. Fazem parte dessa
mudança o acompanhamento técnico, o valor de comercialização mais justo para o produtor e a maior facilidade para acessar
insumos menos custosos e políticas públicas como o Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
Quem também se beneficia é o entorno. Reinaldo Santos, vizinho e parente da família Santos, está satisfeito: “É um
prazer ter uma pessoa como Robinho na comunidade. Ele traz
um conhecimento maior pra gente”. O que o jovem acha de
seu novo papel na comunidade? “É bom saber que você pode
ajudar o próximo e ver as pessoas ao seu redor crescerem”,
expõe Robinho. “Crescer sozinho não vai ajudar em nada.”
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Cidadania plena

“V

á ao encontro do seu povo, (...) Aprenda com ele.
Ame-o (...) Comece com aquilo que ele sabe. Construa sobre aquilo que ele tem”, diz um ditado chinês. Bem longe da China, em pleno Baixo Sul da Bahia, é possível ver como
isso pode se realizar. Nem sempre as condições são materiais, ou mesmo filosóficas. Às vezes, são elementares, como
permitir a alguém se sentir cidadão. É o que faz o Instituto
Direito e Cidadania (IDC), em alinhamento à defesa e promoção do Capital Social, um dos pilares do Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com Sustentabilidade
(PDCIS), da Fundação Odebrecht (FO).
Com unidades de atendimento itinerantes e fixas – nos
municípios baianos de Presidente Tancredo Neves (sede), Nilo
Peçanha, Camamu e Valença –, o IDC oferece serviços gratuitos a mais de 80 mil pessoas na região. “Eles garantem direitos e educam sobre deveres
visando o exercício da cidadania”, sintetiza Maria Celeste Pereira, diretora-executiva do IDC.

Inclusão social também se dá
pela conquista da cidadania,
meta do IDC

Cidadania plena
Serviços oferecidos pelo Instituto Direito e Cidadania
incluem e empoderam cidadãos

bém abrange as mediações de conflitos – desde 2004 já foram 1.650 atendimentos. São orientações jurídicas e sociais
às partes envolvidas com incentivo ao diálogo e a uma solução consensual.
Elidalva Moreno, agente de saúde de Presidente Tancredo Neves, recorreu à mediação para tentar um entendimento
com o pai de suas duas filhas em relação à pensão delas e aos
bens do casal. O IDC estabeleceu audiências de conciliação,
onde foi definida a partilha dos bens em comum acordo. Segundo ela, os esclarecimentos do Instituto lhe trouxeram mais
segurança para lidar com o assunto. “Foi de grande importância porque a gente fica perdido se tenta resolver um problema
assim de outra forma”, desabafa. A satisfação com a atuação
do IDC fez de Elidalva uma voluntária, que agora incentiva outras pessoas a conhecer e lutar por seus direitos.

Inclusão social
O IDC atua em parceria com
o Governo da Bahia por meio
do Núcleo de Atendimento
ao Cidadão, responsável pela
emissão de documentos básicos, como RG e carteira de
trabalho, e pela titulação de
terras antes informais. Tam-

Direitos da Criança e
do Adolescente são
temas de capacitações
realizadas pelo IDC
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Elidalva Moreno se sentiu mais
segura após mediação do IDC em
audiência de conciliação com seu
ex-marido

Cidadania plena

Lucinete dos Santos descobriu
no IDC como fazer sua produção
agrícola acessar o Programa de
Aquisição de Alimentos
Após passar pelo Projeto
Trilhando Caminhos, Mayse
Andrade decidiu cursar Serviço
Social para disseminar ajuda ao
próximo

Mais de 375 mil atendimentos (entre 2002 e meados de 2015)

Mediação de conflitos com orientação jurídica e social
Mais de 135 mil documentos emitidos
Fortalecimento de Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e de Conselhos
Tutelares por meio de capacitações

Orientação sobre autoconhecimento e cidadania para formar adolescentes protagonistas no
Projeto Trilhando Caminhos

Acesso a políticas públicas, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
Fonte: dados da Fundação Odebrecht

Capacitação de formadores
Já no Núcleo de Educação para a Cidadania, o IDC concentra
capacitações para aprimorar a atuação de Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, responsáveis pelo controle do cumprimento de políticas públicas, e
de Conselheiros Tutelares, que realizam atendimento direto a
crianças, adolescentes e suas famílias.
A instituição também promove o Trilhando Caminhos, um
projeto que procura estimular o autoconhecimento, a autoestima e os planos de futuro de adolescentes. “As primeiras aulas
foram de identidade, para a gente se conhecer. Teve a questão
da empatia, para aprender a se colocar no lugar dos outros.
Também construímos um plano de vida”, recorda Mayse Andrade, participante da primeira turma do projeto.
Hoje com 22 anos, a estudante universitária cursa faculdade de Serviço Social por consequência do Trilhando Caminhos. “Tinha angústia do que fazer, então o projeto foi primordial na escolha da profissão e ampliou minha percepção de
mundo”, conta. Agora, abraça um novo desafio: “proporcionar
a adolescentes a oportunidade que eu tive de ter sonhos e
saber como alcançá-los”.
Mais renda
A terceira frente de atuação do IDC foca na inclusão socioprodutiva. A instituição orienta e articula agricultores familiares
no acesso ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O
PAA é uma política pública pela qual a produção agrícola é absorvida pelo Estado por instituições como creches, hospitais
públicos e albergues.
“Além de ganhar dinheiro, ajudamos pessoas que passam
por dificuldade”, destaca Lucinete dos Santos, agricultora familiar que cultiva mandioca, banana-da-terra, aipim, couve e
alface. Antes de passar a fornecer ao PAA, ela conta que comercializava sua produção em feiras, “mas voltava para casa
com produto porque não tinha mercado suficiente”.
A partir de 2013, iniciou sua aposta no PAA. “No início até
ficamos receosos, mas depois começaram a vir os pagamentos. Fui juntando, pensei em comprar uma terra, porque a
gente [ela, o marido e dois filhos] vivia em área cedida do meu
sogro. Com as vendas do PAA conseguimos comprar cinco
hectares”, narra. “Vai ficar para os meus filhos, é o sonho de
toda mãe deixar algo.”

Trilhando Caminhos é um dos
projetos que conta com o apoio do
Programa Tributo ao Futuro

Acompanhamento compartilhado
A articulação de instâncias municipais e o Poder Público para
acompanhamento das ações e uso dos recursos captados via
Programa Tributo ao Futuro, da Fundação Odebrecht, se configura como a quarta frente de atuação do IDC. Os recursos
que chegam ao Fundo Municipal oriundos das contribuições
do Programa Tributo ao Futuro recebem um acompanhamento específico, pelos Conselhos de Direito – que funcionam de
forma similar aos Conselhos da Saúde, Educação e da Criança
e Adolescente. “Os Conselhos de Direito fiscalizam os recursos, aprovam o projeto e, então, o fundo recebe recurso do
Tributo ao Futuro. Nos focamos para que os Conselhos possam fiscalizar e aplicar bem, dando segurança aos parceiros e
à prefeitura”, indica Maria Celeste Pereira, diretora-executiva
do IDC.
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Fluxos de vida
em equilíbrio
Recuperação e conservação
de ativos naturais integradas à
economia rural estão entre as
iniciativas da Organização de
Conservação da Terra

C

achecol e malha destoam da reputação calorosa da
Bahia, mas são comuns na Serra da Papuã. Localizada a
680 metros de altitude, no Baixo Sul do Estado, a serra hospeda o visitante de julho sob 16°C ainda mais refrescados por
níveis de umidade que chegam a 97%. É o ponto mais elevado
da Área de Proteção Ambiental (APA) do Pratigi.
A Serra também guarda a sede da Organização de Conservação da Terra (OCT), uma Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público (OSCIP) que integra, há 13 anos, o Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com Sustentabilidade (PDCIS), da Fundação Odebrecht (FO). A OCT é
a expressão mais palpável do equilíbrio dos fluxos de vida conceito salientado por Norberto Odebrecht para englobar a
água, o solo, a fauna, a flora, o homem e seus negócios.

Fluxos de vida em equilíbrio

Depois de receber orientações
da OCT, Jovan do Nascimento
recuperou nascente e incrementou
seus cultivos

A entidade promove a geração e valoração dos serviços
ambientais, além de recuperar e manter florestas e nascentes. Ao mesmo tempo, orienta agricultores sobre o uso dos
recursos naturais, com vistas à consolidação de economias
sustentáveis. “O objetivo é que eles se transformem nos
gestores dessa paisagem e multipliquem essas tecnologias”,
define Volney Fernandes, diretor-executivo da instituição.
Por enquanto, as iniciativas são focadas na APA do Pratigi,
situada em plena Mata Atlântica – bioma mais devastado do
País na visão da Fundação SOS Mata Atlântica. Mas o plano,
diz Fernandes, é dar escala e replicar as tecnologias em outras regiões. A OCT, desde 2012, já ajudou a recuperar mais
de 70 nascentes, conservar 8 mil hectares de área e capacitar
mais de 1.500 famílias.
Um caminho de transformações
Ao descer a Serra da Papuã, a garoa intermitente permite que
o sol se exiba, escaldante. Um mico cruza o caminho, ladeado
por jequitibás, sapucaias e ipês. A região compreende produtores de pupunha, cacau, banana-da-terra, mandioca, piaçava
e de seringueiras, culturas mais típicas da região.
Um deles é Jovan do Nascimento, de 44 anos. Antes de
abrir as portas para a OCT, reclamava que a água de cisterna que utilizava na sua residência, no município de Igrapiúna
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frentes de atuação
Conservação Ambiental
Envolve programas como o Carbono Neutro
Pratigi, que neutraliza emissões de CO2 de
Pessoas Física e Jurídica com reflorestamento;
o Produtor de Água Pratigi, a partir do qual
produtores recebem incentivo financeiro e
assistência técnica para proteger e conservar
o solo e a água; e ainda o Pratigi Legal, que visa
à regularização ambiental das propriedades de
acordo com ferramentas de monitoramento,
como o Cadastro Ambiental Rural.

Conservação Produtiva
Abrange, por exemplo, o apoio técnico para a
aquisição de certificação socioambiental e a
implantação de Sistemas Agroflorestais (SAF).
Estes integram culturas agrícola e florestal para
a agroconservação e a melhoria da economia
familiar.

Planejamento Ambiental
Busca a identificação de áreas com aptidão
para cultivos de baixo impacto, buscando
o estabelecimento de atividades agrícolas
sustentáveis na região. Além disso, estabelece
parcerias com instituições de pesquisa para
estudos de biodiversidade na APA do Pratigi.

Fluxos de vida em equilíbrio

(BA), “tinha cheiro e gosto de ferrugem”. O tom de voz muda
quando descreve a situação atual. “Agora tem água de sobra
- e não é só porque está chovendo, não”, exclama. “Me sinto feliz. Já pensou no futuro faltar essa água aí? O que seria
dos meus netos?” A esposa, a agricultora Adenilda Santos, 40
anos, complementa: “a água que utilizam para lavar roupa e
louça, tomar banho e cozinhar, também ficou mais ’limpinha’”.
Com apoio da OCT, Nascimento também implantou um
Sistema Agroflorestal (SAF) com pés de banana-da-terra,
cacau, urucum e seringueira. “É quase um supermercado”,
brinca o agricultor. Os produtos são consumidos pela família
e comercializados - “é tudo orgânico, sem químicos”. A renda
bruta, reforçada por essas ações e pelo incentivo financeiro
do programa Produtor de Água Pratigi, passou de R$ 1.100
para R$ 2.500.
Ações integradas
Uma das fontes de captação de recursos para a restauração
florestal, que influencia a recuperação de nascentes como a
de Nascimento, é a contribuição de pessoas e empresas por
meio do programa Carbono Neutro Pratigi. Somada a outros
projetos executados em parceria com a Fundação Odebrecht,
o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) e o Fundo
Nacional do Meio Ambiente (FNMA), a OCT acaba de contabilizar o plantio de 170 mil árvores nativas nos últimos sete anos.
Uma das apoiadoras para essa conquista foi a Odebrecht
Óleo e Gás (OOG). A parceria, iniciada em 2013, procurava
neutralizar a pegada de carbono das suas unidades em Macaé
(RJ) e Itajaí (SC), além da sede no Rio de Janeiro. O resultado:
mais de três mil árvores plantadas em uma ação integrada à
restauração de três nascentes.
“Por iniciativa da OCT, o benefício ambiental foi potencializado com o plantio de mudas em áreas no entorno de
nascentes degradadas, permitindo restaurá-las e garantindo o benefício da preservação do recurso hídrico, além da
remoção do carbono da atmosfera”, sublinha Marco Aurélio
Fonseca, diretor de Sustentabilidade da OOG. A empresa se
motivou, ainda, a iniciar neste ano uma campanha para conscientizar Integrantes e incentivá-los a neutralizar suas pegadas de carbono individualmente. Até meados do ano de 2015,
mais de 140 Integrantes da OOG já haviam aderido.

Jaime de Souza é um dos 17
agricultores familiares do Baixo Sul da
Bahia que receberam selo Rainforest
Alliance Certified

Multiplicando a sustentabilidade
Neste ano, 17 produtores do Baixo Sul da Bahia receberam a
certificação socioambiental da Rede de Agricultura Sustentável (RAS), identificada pelo selo Rainforest Alliance Certified. Trata-se do primeiro grupo do Brasil formado exclusivamente por agricultores familiares que receberam apoio
técnico para adequar as propriedades às normas exigidas
pela certificadora.
Mais do que atestar o manejo sustentável e a qualidade
dos cultivos, a certificação tem um viés de educação contextualizada, de acordo com o diretor-executivo da instituição.
Para Fernandes, é um trabalho que implica uma mudança de
comportamento, pois exige que os produtores aprendam a
realizar a gestão do espaço - desde o manejo de resíduo sólido à proteção das áreas ambientais até a sinergia com a comunidade. “O foco principal é a percepção do agricultor sobre

a propriedade dele como peça fundamental na estabilidade
da paisagem”, enfatiza.
Jaime de Souza, 43 anos, – bem como Nascimento – é
um dos agricultores recém-certificados que passaram por
esse processo. Em sua propriedade, também em Igrapiúna,
Souza mostra o tonel que aprendeu a usar para guardar o lixo
seco em lugar adequado e o cômodo onde guarda instrumentos de trabalho em prateleiras organizadas.
Os resultados começam a florescer. O valor da sua produção, por exemplo, já valorizou em 75%. Antes, Souza vendia seu cacau a R$ 80 a arroba. Agora, chega a cobrar quase
R$ 140, “graças à certificação e à luta da gente”. Mas o trabalho continua. “Meu sonho é produzir mais e viver com a
cabeça erguida. Já melhorou bastante. E quero ainda mais”,
anuncia.
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Um todo organizado vivo

CIDADANIA
EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA

“A Casa Familiar Rural de Igrapiúna mudou a
minha vida não só me transformando em um
empresário rural. Antes eu não era visto na
minha comunidade. Agora me procuram para
entender sobre a cultura da pupunha, para
ajudar no cultivo. Para mim é um orgulho”,
diz o aluno Daniel. “Sei que posso tirar minha
renda do campo, tendo uma vida digna aqui.
Vou continuar na comunidade e não vou sair
de perto da minha família.” A mãe Maria dos
Santos se emociona. “Logo vamos ter um
técnico agrícola dentro de casa, é uma honra
muito grande”, declara. “Ele está pronto para
servir. Tenho orgulho do meu filho.”

José Marculino dos
Santos, agricultor
e cooperado

Daniel Gonçalves dos
Santos, aluno de Casa
Familiar e cooperado
Maria dos Santos,
agricultora e
cooperada

“Todo mundo tem que ter seu
documento para saber que é um
cidadão. Sem documentação, não
somos ninguém no mundo”, declara
Daniel, que fez sua carteira de
trabalho e a segunda via do registro
geral em uma ação itinerante do
Instituto Direito e Cidadania realizada
em sua comunidade. “Foi muito
importante, porque o acesso foi
facilitado.”

Um Todo
Organizado Vivo
O fortalecimento sinérgico de quatro frentes de
atuação tem um horizonte: estimular famílias a
protagonizarem suas próprias histórias
RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

“Não fazer queimada, tirar madeira
de lugares adequados: isso tudo
eles têm nos conscientizado”, expõe
José Marculino sobre a atuação da
Organização de Conservação da
Terra. A instituição prioriza iniciativas
de recuperação, conservação e uso
adequado de recursos naturais. O
agricultor conta, ainda, que recebe
mudas, adubo orgânico e suporte técnico.

GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

“Não é com facilidade, mas sim com trabalho.
A gente tem onde trabalhar, onde produzir
e onde entregar nosso produto”, descreve
José Marculino a dinâmica como associado
da Cooperativa dos Produtores de Palmito
do Baixo Sul da Bahia (Coopalm). Ele garante
que a cooperativa lhe ajudou a assegurar “o
pão do dia a dia”, que, outrora, chegou a fazer
falta, argumenta. “Foi uma transformação.
Sendo cooperado, sei que o preço pago
é justo porque sou um dos donos da
cooperativa. Já não vemos nossa propriedade
como uma roça. É a nossa empresa”, afirma.
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