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Foto de capa:
Produtora rural beneficiada pela
Capacitação Orgânica, em stand da
feira no Shopping Boulevar Camaçari.
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Editorial

Protagonista da própria
história e agente
transformador de cidades
Em 2022 chegaremos ao final do nosso Plano Estratégico de 5 Anos. No
início dessa caminhada, em 2018, a ideia era que a Fundação se redescobrisse e fortalecesse a própria identidade de forma independente com
relação à sua mantenedora, a Alphaville Urbanismo. Hoje, estamos nos
aproximando do término desse plano e podemos concluir, observando
toda a nossa jornada, que a Fundação de fato conseguiu se estruturar
com atuação e posicionamento próprios.
A organização tornou-se uma parceira, e não um braço social da empresa. É responsável por pensar, junto com a área de negócios da Alphaville
Urbanismo, as estratégias sociais das intervenções urbanas que podem
acontecer nos entornos de seus empreendimentos. Também apoia a Alphaville a alcançar um outro patamar com relação às suas responsabilidades sociais como agente do setor privado, promovendo impactos
duradouros e realizando ações que vão muito além de obrigações legais.
O início de nossa área de captação de recursos, em 2021, foi parte desse
movimento de fortalecimento de identidade e de evolução de posicionamento. Com metas ambiciosas, encerramos o ano com um diferencial
importante, que destaca a Fundação entre organizações empresariais.
Captar recursos externos é crucial para ampliar a nossa atuação daqui
em diante para outras regiões, impactando positivamente públicos para
além das comunidades próximas aos empreendimentos da Alphaville.
A Fundação Alphaville evoluiu muito. De atuações locais, passamos a
intervir de forma mais abrangente em políticas públicas. A maturidade
e a robustez que a organização atingiu ao longo desses anos a fizeram
subir um degrau importante: se antes as intervenções se limitavam às
áreas de influência dos empreendimentos, hoje são mais abrangentes e
atingem o patamar das cidades.
É hora de compartilhar os conhecimentos e a expertise desenvolvidas ao
longo de 21 anos de trabalho. A Fundação é protagonista de sua própria
história, e deve cumprir o seu papel também como organização de interesse social, reverberando transformações e atuando como agente para
criar cidades mais justas.
Boa leitura!
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Fernanda Toledo
de Oliveira,
Diretora Executiva da
Fundação Alphaville
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QUEM É A FUNDAÇÃO ALPHAVILLE?

abertura

Moradores do bairro Jabaraí,
no Espírito Santo, durante
reunião comunitária.
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Ricardo Benitez, Especialista de Sustentabilidade da
Fundação Alphaville, junto a grupo de moradores em
intervenção urbana no bairro Jabaraí, em Guarapari (ES).

o entendimento dessas particularidades na idealização de cada projeto, o que faz com que as iniciativas
e seus resultados sejam singulares e apropriados a
cada comunidade.

Organização sem fins lucrativos, caracterizada como
OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público), a Fundação Alphaville tem como foco desenvolver comunidades a partir do fortalecimento do
protagonismo social. Os projetos da organização são
concebidos com base na compreensão das especificidades de cada região, por meio de diálogos e trocas
constantes com os habitantes locais.

O mapeamento dos bairros de influência direta dos
residenciais e a coleta de informações são os primeiros passos dos diagnósticos. Após o levantamento de
dados de fontes oficiais e de aparelhos públicos das
localidades, a equipe da Fundação vai a campo e é
feita uma análise amostral. Nessa fase, a organização
estabelece diálogos com pessoas que a comunidade
reconhece como lideranças, e com eventuais representantes do conselho participativo da Prefeitura.

Criada em 2000, a Fundação iniciou seus trabalhos
como organização empresarial que contribui para o
negócio da Alphaville Urbanismo, sua principal mantenedora, por meio do investimento social privado.
Sua atuação consiste em conectar os empreendimentos da Alphaville com as regiões em que estão inseridos, envolvendo e articulando outros atores, como a
sociedade civil, o setor público e a iniciativa privada,
em projetos que colaborem com o desenvolvimento
de cidades mais justas e inclusivas.

A inteligência social desenvolvida pelos diagnósticos, além de utilizada para os projetos da Fundação
e para contribuir com o negócio da Alphaville, pode
ser empregada positivamente inclusive pelo poder
público dos próprios municípios, apoiando a compreensão de problemas urbanos bem como suas possíveis soluções.

Ao longo dos anos, o trabalho da Fundação se consolidou, e ao mesmo tempo em que fortaleceu a estratégia social da mantenedora, também consolidou seu
posicionamento social como organização de interesse
público. Hoje, sua atuação é estratégica para a Alphaville, já que agrega inteligência social às intervenções
urbanas que acontecem nas regiões dos empreendimentos. Os diagnósticos sociais realizados pela Fundação se somam aos estudos de desenvolvimento de
mercado que a empresa realiza.

Hoje, a Fundação soma à sua atuação com a Alphaville (leia mais a respeito em Uma Fundação Empresarial com Desempenho Estratégico) o trabalho como
OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público), se relacionando com o setor público e com
outras empresas. O objetivo é expandir a sua atuação
para territórios fora da região de influência da empresa. Ao compartilhar com uma porção mais abrangente da sociedade as metodologias desenvolvidas e o
conhecimento adquirido pela Fundação ao longo de
mais de duas décadas de atuação (veja mais em Uma
Organização que Atua por Cidades mais Justas), os
resultados são amplificados.

Tais diagnósticos – ou leituras dos entornos – são decisivos para que se compreenda a dinâmica de cada
bairro, além de seus habitantes, com costumes e características culturais desse grupo de pessoas. As metodologias da Fundação levam em conta justamente
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Um período de acolhimento e ressignificação
O ano de 2021 representou um capítulo significativo
na trajetória da Fundação. Superados o choque inicial e a demanda por ações emergenciais ocasionados pela pandemia de Covid-19 em 2020, a Fundação
começou a colher os frutos não só dos aprendizados
obtidos durante a crise sanitária, mas da própria evolução e amadurecimento como organização de interesse público.

CONHEÇA A
FUNDAÇÃO ALPHAVILLE
Com duas frentes de atuação — organização empresarial qualificada como
OSCIP —, a Fundação atua para estimular o protagonismo social capaz de
contribuir com o desenvolvimento de
cidades mais justas e inclusivas.

Em 2021, projetos de caráter exclusivamente presencial começaram a ser retomados, e houve continuidade no desenvolvimento das ferramentas para Ensino
à Distância (EAD) que vão possibilitar a expansão do
trabalho da Fundação. “Sentimos que as comunidades e suas lideranças passaram a ter mais acesso às
ferramentas online, o que nos deu a oportunidade
de continuar alguns projetos e de testar interações
remotamente”, explica Fernanda Toledo, Diretora da
Fundação Alphaville.

Ao longo de suas mais de duas décadas de trabalho, a Fundação já alcançou mais de 665 mil pessoas em 23
estados do Brasil, por meio de mais
de 270 projetos realizados.
Missão
Somos uma organização sem fins
lucrativos que atua para estimular
o protagonismo social, por meio da
construção coletiva, da inclusão socioeconômica e da educação para
a sustentabilidade, para contribuir
com o desenvolvimento de cidades
mais justas.

A adaptação ao trabalho online, no entanto, não
aconteceu apenas com relação às comunidades contempladas pela organização. Também os colaboradores da Fundação precisaram se ajustar para equilibrar todas as variáveis implícitas na atuação remota.
Manter a equipe equilibrada e aprender a respeitar
o tempo e os momentos de fragilidade de cada um
foram os grandes desafios de gestão da Fundação em
2021. “Quando há a continuidade de um processo de
isolamento mais prolongado, sente-se falta de contato pessoal e das atividades realizadas fora de casa”,
afirma Fernanda.

Visão
Ser a referência em tecnologias sociais para o desenvolvimento de cidades mais justas.

Além da necessidade de encontrar formas de substituir o acolhimento presencial pelo virtual, Fernanda
conta que, no caso de uma organização do Terceiro
Setor, é preciso equilibrar os cuidados com os públicos externos e a atenção ao público interno. “É cuidar
de quem cuida, amparar as famílias impactadas pela
Fundação sem esquecer das famílias de quem trabalha na organização”, resume. “O mais bacana é que
esse desafio impactou de forma positiva a qualidade
das entregas, já que pessoas mais satisfeitas e que
se sentem acolhidas têm um desempenho melhor.”

Para conhecer mais sobre a trajetória, conquistas e prêmios recebidos pela Fundação Alphaville,
acesse: fundacaoalphaville.org.
br/nossa-essencia/
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Executora e investidora
rapari, Espírito Santo), que tem como objetivo coletar
óleo utilizado pelos barcos, refiná-lo e devolvê-lo para
que seja novamente usado nas embarcações, impedindo que o material seja descartado no mar.

Os desafios de trabalho e de gestão, a readequação
de viagens necessárias à atuação e novas divisões de
responsabilidades para o atendimento às regiões contempladas resultaram em uma mudança importante
de estratégia. “A Fundação passou a ter um olhar não
só de executora, mas de investidora, ao intensificar o
apoio a projetos em territórios vulneráveis, oferecer
mais parcerias e fortalecer processos de coinvestimento”, destaca Fernanda, ao mencionar o suporte
institucional a outras organizações que, embora com
atuações e propósitos distintos, estão alinhadas ao
posicionamento da Fundação.

Outro grande desafio enfrentado pela Fundação foi
colocar em prática um plano de captação de recursos
para atingir a meta de R$ 1 milhão, no segundo semestre de 2021. O montante arrecadado por meio de
parcerias com outras empresas e organizações seria
investido direta e exclusivamente em projetos a serem realizados em outras regiões. A meta foi alcançada parcialmente, com a captação de R$ 600 mil.

Além de parcerias com grandes organizações internacionais, atualmente em processo de desenvolvimento,
a Fundação pretende apoiar ações como as pesquisas
sobre cidades sustentáveis, realizadas pelo Instituto
Aliança Urbana. “A Fundação está investindo nesses
estudos com o objetivo de criar conteúdo para expansões urbanas mais planejadas e possibilitar que outras organizações também pensem em cidades mais
justas e sustentáveis no Brasil”, ressalta Fernanda.
Mais um exemplo de projeto apoiado pela Fundação é
o Salva Mar, iniciativa realizada em Três Praias (Gua-

“Começamos a reavaliar leis de incentivo e encerramos o ano com um aporte de uma empresa, por meio
da Lei Rounet, em um projeto no Ceará”, exemplifica
Fernanda, se referendo ao projeto Se Essa Tela Fosse
Minha, que será possibilitado por meio da alocação
de recursos da empresa de energia elétrica Eneva.
A iniciativa vai levar capacitação técnica e cultura a
jovens da região. “Ter uma área dedicada à captação
de recursos é um diferencial e uma inovação entre as
fundações empresariais”, comemora.

Jovens participantes
do PJS - Cidadania
Digital, no Eusébio.
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METODOLOGIAS DE TRABALHO
▫ Inteligência Atitudinal: Visão de futuro,

A base do trabalho da Fundação é a Formação
Protagonista, que tem como objetivo atuar para
que os públicos reconheçam o seu potencial para
intervir em seus territórios, contribuindo para cidades mais justas e sustentáveis.

ponderação, autoconfiança, automotivação e
planejamento estratégico que auxiliam a tomada de decisão. Trata-se da capacidade de
saber usar adequadamente os recursos comportamentais e técnicos adquiridos.

Em 2021, a metodologia foi premiada com o Selo
de Direitos Humanos e Diversidade do Município de São Paulo, que reconhece boas práticas de inclusão, gestão da diversidade e promoção
dos direitos humanos em empresas, órgãos públicos e organizações do Terceiro Setor. A Fundação
foi contemplada na Categoria Transversalidades,
pelo alcance e resultados de sua metodologia para
o desenvolvimento de diferentes públicos.

Atrelada à Formação Protagonista está a metodologia Convivência que Constrói, que promove
a mobilização e o fortalecimento comunitário por
meio do olhar apreciativo, da escuta e da convivência, a saber:
OUVIR para analisar e compreender o cenário local:
▫ As pessoas
▫ As organizações
▫ O território
▫ Os problemas e desafios
▫ Os potenciais

O selo recebeu mais de 180 inscrições, das quais
141 foram selecionadas em suas 12 categorias.
As iniciativas foram avaliadas por uma comissão
composta por membros das Secretarias Municipais em atenção à Pessoa com Deficiência e Desenvolvimento e Trabalho, além de convidados
da Academia, Instituto Ethos, UNESCO, Unicef e
Nações Unidas.

DIALOGAR para planejar e construir inteligência
social com diferentes públicos:
▫ Comunidade
▫ ONGs
▫ Universidades
▫ Poder público
▫ Iniciativa privada

Conheça as premissas da Formação Protagonista:

▫ Autoconhecimento: Capacidade de entender a si próprio, com características, motivações, pontos fortes e a serem desenvolvidos.

AGIR EM CONJUNTO para implementar e dividir
responsabilidades:

▫ Conhecimento técnico: Acesso não só ao

▫ Engajamento de todos os públicos no processo

conteúdo relacionado aos projetos, como a conhecimentos listados pelos participantes como
fonte de interesse e impacto local.

de construção das transformações

▫ Construção das condições para que o projeto
tenha perenidade

▫ Pensamento Crítico: Desenvolvimento de

EMANCIPAR para contribuir com autonomia e
resiliência:

habilidades de análise crítica que ajudam a
formar um posicionamento diante de diferentes temas.

▫ Transferência das tecnologias sociais para gru-

▫ Inteligência Social: Capacidade de trabalhar

pos participantes

em grupo, colaborar, evitar ruídos e conflitos.
Saber lidar com a bagagem de experiências e
conhecimentos dos colegas.

▫ Monitoramento sobre os primeiros passos dos
grupos em suas próprias ações
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Estimular e fortalecer
o Protagonismo Juvenil
é premissa do Jovem
Sustentável, programa
desenvolvido pela Fundação
há mais de 15 anos.

Evolução do posicionamento
As mudanças do trabalho da Fundação nos últimos
anos culminaram também em uma evolução no posicionamento da organização, que passou de Protagonismo para territórios resilientes para Protagonismo social por cidades mais justas.

Mas se o patamar de atuação mudou, o objetivo de
fortalecer as pessoas como agentes de transformação
permanece. “O foco é o protagonismo social, para
atingir como resultado, lá na frente, cidades mais
justas”, explica Aline. “Os bairros e as cidades são
feitos por pessoas, portanto, somente se seus direitos básicos estiverem garantidos é que elas poderão
colaborar com o desenvolvimento local.”

“Um território resiliente é o que volta ao seu estado
normal depois de sofrer uma alteração”, conta Aline
Oliveira, Gerente de Desenvolvimento Institucional da
Fundação Alphaville. “Essa resiliência é positiva por
um lado, pois ensina o grupo a ser mais forte; por
outro, no entanto, o ideal é que o grupo cresça e vá
além do seu estado original.”
Aline afirma que essa foi um dos fatores que motivaram a adequação da terminologia do posicionamento:
“Ajustamos o que a Fundação pretendia como resultado, pois o objetivo é ir além da resiliência, é alcançar cidades mais justas”.

Segundo Aline, o posicionamento e as ações da Fundação estão profundamente relacionados à proteção,
promoção e defesa dos Direitos Humanos. “Alguém
que está sendo ferido em seus direitos precisa encontrar meios de se fortalecer, e quando se depara com
outros que travam a mesma luta, tem maior força
para avançar”, diz. “Então, trabalhamos primeiro na
proteção e fortalecimento desses indivíduos para que
eles consigam, a partir daí, contribuir com o território
onde estão inseridos.”

O novo posicionamento reflete, portanto, o amadurecimento da Fundação, cujo trabalho inicialmente
era mais local, circunscrito aos territórios de influência dos residenciais da Alphaville Urbanismo. Ao
longo dos anos, com muitos projetos sendo emancipados e se constituindo em políticas públicas, bem
como por meio da execução do Plano de 5 Anos da
organização, que abrange o período de 2018 a 2021
(leia mais a respeito no Editorial deste Relatório), a
organização passa a intervir de forma mais extensa
em localidades urbanas.

A Fundação também pauta seus projetos e resultados
pretendidos nos ODS’s (Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas), com ênfase no ODS 11, que trata a temática de
cidades e comunidades sustentáveis, e no ODS 17, relacionado a parcerias e meios de implementação para
o desenvolvimento sustentável. Aline conta que dentro de cada objetivo dos ODS há dezenas de metas, e
que a Fundação responde a algumas delas. “A atuação
acaba sendo bastante específica nessa conexão, para
fazer com que o resultado seja de fato relevante.”
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MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS
A evolução e os resultados alcançados pelos projetos da Fundação Alphaville são monitorados por meio de uma matriz na qual são inseridos os objetivos gerais de cada
iniciativa, com metas e indicadores específicos.
Existem dois tipos de indicadores: gerais, comuns a todos os projetos, e que se
relacionam com a causa da Fundação; e os indicadores específicos de cada uma
das iniciativas.
As avaliações são realizadas com base na situação inicial (marco-zero), durante a
evolução (monitoramento), ao final (avaliação de resultados) e após decorrido um
período da finalização de cada projeto (avaliação de impacto).
Os benefícios desse processo são: direcionamento de rota; compreensão sobre o real
impacto das ações propostas; atenção aos investimentos realizados e melhor uso
possível dos recursos investidos; adaptação das metodologias às mudanças gerais de
contexto; e inclusão das soluções apresentadas às políticas públicas locais, para que
possam garantir a sua perenidade e a expansão a outros grupos.

Movimento Regenerativo
Tempo de Plantar, realizado
em Votorantim (SP) através
da parceria entre Fundação
Alphaville e residencial
Alphaville Nova Esplanada.
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A Fundação como protagonista
A pandemia acelerou e intensificou não só tendências, mas sequelas sociais, como desemprego
e pobreza. Como organização do Terceiro Setor, a
Fundação tem um papel importante não somente
nas comunidades de influência dos residenciais da
Alphaville Urbanismo, mas para a sociedade como
um todo.

rias”, ressalta Fernanda. Ela afirma que esse relevante papel social pode ser exercido de diversas formas:
junto com a Alphaville Urbanismo em projetos nos
entornos dos residenciais, por meio de investimento
social privado; com a prestação de serviços a outras
empresas; ao investir em iniciativas de outras organizações, nacionais e internacionais, com parcerias
e coinvestimentos; e ainda com aportes de leis de
incentivo. “A Fundação está no momento de ser protagonista, exercer o seu papel perante a sociedade e
expandir a sua atuação”, finaliza.

“A Fundação atingiu um nível de maturidade em que
deve compartilhar conhecimento e levar tecnologia
social para reverberar as transformações necessá-

Utilizar de recursos
disponíveis nos territórios
fortalece as comunidades
e mostra as soluções
que podem estar ao seu
alcance. Na foto, moradores
do Jabaraí (ES) durante
produção de tinta natural.
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Demonstrativo de
resultados de 2021
RECEITAS: R$2.664.710,49
Prestação de serviços

Mantenedor

7,4%

92,6%

Receitas

Valor (R$)

Proporção (%)

Mantenedor

R$2.466.634,55

92,6%

Prestação de serviços

R$197.760,65

7,4%

Convênios públicos

R$315,29

0,0%

DESPESAS: R$2.945.882,19
A Fundação vem aumentando e promovendo novas ações sociais a cada ano e para alavancar os projetos precisou usar parte dos seus recursos para mantê-los, com isso ocasionou déficit no exercício 2021. A Administração
está atenta à captação de recursos para adequar o volume dos investimentos sociais para os próximos períodos.
Custos de projetos e programas

Serviços de terceiros

Despesas com pessoal

36,0%

2,0%

62,0%

Por serem específicos e construídos de forma personalizada
com cada comunidade, os projetos da Fundação são
elaborados e executados por equipe própria.
Despesas

Valor (R$)

Proporção (%)

Despesas com pessoal

R$1.822.465,22

62,0%

Custos de projetos e programas

R$1.061.919,99

36,0%

Impostos e taxas

R$859,92

0,0%

Serviços de terceiros

R$60.318,83

2,0%

Despesas financeiras

R$318,23

0,0%
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UMA FUNDAÇÃO EMPRESARIAL COM DESEMPENHO ESTRATÉGICO

bloco 1

2021 foi o ano da retomada
da atuação presencial.
Na foto, voluntários na
ação do Dia de Fazer
a Diferença, durante a
reforma da Fundação Maria
Helen Drexel, em SP.

14

Editorial

Abertura

Bloco 1

Carta ao Leitor

Bloco 2

Carta ao Leitor

Expediente e parceiros

Carta ao leitor

A Fundação como
parceira essencial para
a Alphaville Urbanismo
A atenção às temáticas de ESG não é uma moda passageira, mas uma
realidade que deve se acentuar. Clientes, mídia e investidores cobram um
compromisso cada vez maior com tais questões por parte das empresas,
o que é muito positivo para a sociedade. As exigências e provocações
crescentes quanto às questões sociais, ambientais e de governança fazem com que haja um esforço generalizado que pode ser decisivo para
a construção de um mundo melhor.
A Fundação Alphaville é a grande parceira da Alphaville Urbanismo no
“S” de ESG. Essa relevância apenas cresce ao longo dos anos: o trabalho
da organização é estratégico para a Alphaville ao fortalecer caminhos
junto aos municípios onde haverá novos empreendimentos, além de
estabelecer diálogos transparentes, criar relacionamentos de confiança
com os moradores locais e, de fato, gerar transformações que contribuem para cidades mais justas.
As contrapartidas sociais trazidas pela Fundação são valorizadas pelas
comunidades e trazem ainda mais valor à marca Alphaville, que já é reconhecida pela atuação ambiental realizada por conta de seus empreendimentos. A combinação entre os benefícios sociais proporcionados pela
organização e o compromisso ambiental da Alphaville é muito importante para a empresa. A força e a reputação da marca Alphaville foram
construídas, em grande medida, com o trabalho da Fundação.
Nos últimos anos, além da proximidade com o negócio da empresa, a
Fundação vem ganhando maturidade. O período de 2020 e 2021, que
compreendeu a pandemia de Covid-19, mostrou a enorme capacidade
de sua equipe ao superar obstáculos e continuar entregando resultados.
Ao mesmo tempo, a organização amadureceu a sua Governança, aprimorando estruturas, procedimentos e processos; e deu início, em 2021,
à captação de recursos externos.
Trata-se de um novo capítulo de sua história, que vai ampliar a sua
atuação e tem o potencial de levar as transformações geradas por suas
tecnologias sociais para outros públicos. Com isso, ganham a Alphaville
– que terá uma parceira ainda mais fortalecida – e a sociedade.
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Certificação de produtores
orgânicos de Camaçari
também passaram a vender seus produtos, a partir
de março de 2022, em um um espaço localizado dentro do Shopping Boulevard Camaçari. A articulação
com o centro comercial aconteceu de forma autônoma e marcou a emancipação do projeto.

“Era o sonho de muitos produtores alcançar a certificação, por isso a autoestima deles melhorou muito”,
conta Edenilson da Silva, mais conhecido como Damaceno. “Um dos nossos maiores desafios é conscientizar outros produtores, de fora do nosso grupo,
de que eles têm que sair do convencional, não fazer
fogo dentro das propriedades, não ferir ou agredir a
terra, mas alimentá-la de maneira correta.”
Produtor agroecológico há mais de 20 anos anos e
técnico agrícola especializado em abelhas sem ferrão,
Damaceno é coordenador do grupo Raíz da União,
que faz parte do pré-núcleo Polo Verde, associação
de 24 unidades produtivas de orgânicos certificadas
por meio do projeto de certificação de produtores de Camaçari (BA).

Ela conta que 2021 foi um ano muito desafiador para
a produção, por conta do excesso de chuvas, e que
alguns perderam suas produções. Além disso, três
unidades produtoras resolveram deixar a iniciativa por
questões de conformidade e adequação. A boa notícia, além da realização da feira em Camaçari, é que
o grupo de agricultores certificados se constituiu na
Associação Polo Verde, com CNPJ, e que atualmente
se prepara para tornar-se, em 2023, um núcleo capacitado tecnicamente para certificar outros produtores.

Após todos os percalços ocasionados pela pandemia
de Covid-19, os esforços dos produtores se materializaram em uma bem-sucedida feira, que acontece
todas as quartas-feiras em uma das praças mais movimentadas de Camaçari. “A cada semana eles fidelizam ainda mais os clientes, vendendo a maioria dos
produtos e muito rápido”, comemora Debora Silva e
Silva, Especialista em Projetos Sociais da Fundação
Alphaville, que aplicou a metodologia Convivência
que Constrói no grupo e atuou em todas as etapas
do processo desde o início, em 2019. Os produtores

“Por enquanto eles são o que chamamos de pré-núcleo”, esclarece Debora. “Recebem apoio da rede
Povos da Mata, instituição maior que faz, assina e
valida as certificações.” Ela conta que os benefícios
de ser um pré-núcleo certificador são: ter autonomia
na gestão e certificação para orgânicos; possuir reconhecimento e validação nacional; e fazer com que Camaçari se torne referência na gestão do mercado de
orgânicos da região, influenciado os entornos. “Nem
mesmo Salvador, que é capital do estado, possui um
núcleo certificador.”

Feira do grupo de produtores
orgânicos de Camaçari
abastece a região com
produtos mais saudáveis e
a preço justo, impactando
positivamente a economia local.
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Segurança e autonomia
Segundo Damaceno, a certificação desenvolve confiança nos clientes e gera uma propaganda boca a boca
muito eficiente. Ele já participava de outras iniciativas
para escoar a própria produção e, hoje, ajuda outros
agricultores a venderem seus produtos. “Não tem preço poder ouvir do produtor que ele vendeu a mercadoria toda e que os clientes estão fazendo encomendas.”

Colegas de Damaceno no Polo Verde, Neilda Pereira
e Edna Lúcia Gomes da Silva também comemoram a
certificação e todos os frutos positivos que o processo trouxe. “Estamos sendo reconhecidos, somos mais
procurados, fazemos entregas de produtos e passamos a vender para um programa do governo que
abastece escolas públicas”, afirma Neilda. “Conseguimos ofertar os nossos produtos com mais clareza e
segurança sobre a sua qualidade, nos posicionando
bem no mercado e garantindo o escoamento da produção”, complementa Edna.

Damaceno conta que Fundação Alphaville abraçou a
causa dos agricultores e os ajudou muito. “A Fundação se tornou uma grande parceira, nos ajudou a enxergar e abrir horizontes com muita disponibilidade,
treinamentos excelentes para os produtores e vontade de compartilhar conhecimento”, relata.

Neilda é uma das produtoras que participaram dos
dois treinamentos complementares da Convivência

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS
O projeto de certificação de produtores de Camaçari (BA) impactou diretamente 120 produtores familiares e, indiretamente, 10 mil pessoas do distrito de Monte Gordo (o que equivalente a um terço da
população local). Além disso, já gerou mais de R$ 20 mil aos produtores por meio das feiras realizadas.

▫ Evolução da renda familiar dos produtores:
Início do projeto (2019)

Pós-capacitação dos produtores (2022)
14,3%

26,6%

27,8%

57,1%

22,2%

50,0%

▫ Evolução da renda individual dos participantes do projeto:
Início do projeto (2019)

Pós-capacitação dos produtores (2022)
33,3%

78,6%

5,60%

17,9%
3,50%
61,1%

até 1 salário mínino

de 1 a 2

de 2 a 4
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que Constrói realizados em 2021 e de um encontro voltado para a valorização do sagrado feminino.
“Muitas mulheres do campo ainda vivenciam um
padrão de dependência por conta de histórias de
vida de agressões e violência doméstica”, explica
Debora. Ela conta que as produtoras têm sempre
uma participação bastante ativa, e que boa parte
delas faz a gestão das próprias áreas. No entanto
muitas ainda tinham dificuldades para se posicionar
com autoridade. “Então organizamos um encontro
do sagrado feminino com atividades sistêmicas,
para trabalhar a autonomia das participantes, ressignificar padrões comportamentais e estimular a
consciência da força feminina.”
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SATISFAÇÃO DOS PARTICIPANTES
As expectativas de 82,1% dos produtores foram atingidas com o projeto. Conheça, abaixo,
os principais anseios dos participantes da iniciativa e os respectivos índices de satisfação:
No início do projeto, os produtores tinham expectativas como:

▫ Aumentar a renda mensal: 50%
▫ Aprender novas técnicas de produção e cultivo: 100%

Segundo Debora, durante o encontro foram trabalhadas questões profundas, e o resultado foi a vontade
das mulheres de transitarem de uma posição de dependência para a realização. “Foi maravilhoso, pois
despertamos do nosso passado, desabafamos, conseguimos nos libertar de muitos problemas”, recorda-se Neilda. “Até o meu jeito de trabalhar mudou, me
sinto muito melhor.”

▫ Criar um estabelecimento comercial para
venda: 44,4%

▫ Fazer amigos: 61,1%
▫ Ter uma alimentação mais saudável: 5,6%

Plano Diretor Social
O projeto de certificação de orgânicos em Camaçari é
um exemplo de atuação da Fundação como organização empresarial, que contribui para o negócio da Alphaville Urbanismo com inteligência social e por meio
de investimento privado. “O trabalho da Fundação é
fazer com que os empreendimentos se conectem com
a região em que estão inseridos”, explica Aline Oliveira, Gerente de Desenvolvimento Institucional da
Fundação Alphaville.

Hoje, a colaboração da Fundação com o negócio
da Alphaville vai além de sua atuação nas áreas de
influência dos empreendimentos. Em 2021, a empresa e a organização desenharam em conjunto o
Plano Diretor Social, por meio do qual foram detalhados os pontos de contato entre a Fundação e o
negócio durante o processo de desenvolvimento de
um residencial.
Um exemplo dessa atuação em conjunto é na fase
de prospecção de um terreno: quando a Alphaville está buscando áreas para realizar um projeto, a
Fundação pode contribuir com a leitura de dados
secundários, o que ajuda a entender as particularidades sociais da região, questões socioambientais, equipamentos já existentes e possibilidades de
apoio da Fundação com relação às demandas levantadas. “O trabalho da organização também mostra
que cuidados o produto precisa ter para respeitar e
preservar a cultura e as tradições da própria comunidade local”, destaca Aline.

Para a realização de projetos como o de Camaçari,
a Fundação envolve e articula outros atores, como
comunidades vizinhas, setor público e a iniciativa privada do território. “As cidades são vivas, complexas
e dinâmicas, e a Fundação faz com que os empreendimentos considerem esse movimento por meio dos
projetos, que são muito diferentes entre si pois se
baseiam justamente nas particularidades de cada comunidade”, pondera. “Para o negócio, a integração
entre o empreendimento e o bairro onde ele está inserido é muito relevante.”
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Mitigação de impactos e
gerenciamento de riscos
“Desenvolvemos áreas muito amplas dentro ou
afastadas da cidade, um impacto físico e social que
pode ser transformado quando a Fundação atua
em conjunto com a Alphaville”, conta Patrícia Hulle,
Diretora de Negócios da Alphaville e Conselheira da
Fundação Alphaville.

soas. “A comunicação transparente diminui impactos,
pois a comunidade já está ciente de tudo o que vai
acontecer”, ressalta.
Patrícia dá como exemplo o residencial de Três Praias,
em Guarapari. A Fundação participou do desenvolvimento do empreendimento desde a aprovação do projeto junto à Prefeitura, mapeando as comunidades do
entorno. “Sabíamos que era uma obra de impacto e,
em um ano de intervenções, até o momento não temos
nenhuma reclamação”, relata Patrícia. “Tudo foi feito de
forma transparente com a comunidade, que conhece o
passo a passo do que vai acontecer e os benefícios que
vão ser gerados, sem ruídos na comunicação.”

“A organização exerce um papel muito importante,
por exemplo, na estratégia de aprovação dos residenciais junto ao poder público”, afirma Patrícia, acrescentando que em lugares onde não há infraestrutura
de serviço, a Fundação ajuda a compor a mão de
obra necessária ao empreendimento, além de estabelecer um relacionamento prévio positivo com as pes-

Reunião comunitária
no bairro Jabaraí, ES.

Requalificação do bairro Jabaraí
A atuação em conjunto da Alphaville Urbanismo e da
Fundação no desenvolvimento do residencial de Três
Praias, em Guarapari (ES) já se tornou um case
de sucesso antes mesmo da finalização do empreendimento. À aplicação da metodologia Convivência
que Constrói, somaram-se oportunidades de fomento
à economia local. Um exemplo é o cadastramento de
uma padaria do bairro de Jabaraí no sistema de fornecedores da Alphaville para abastecer as reuniões
da Fundação e, posteriormente, para fornecer café da
manhã aos funcionários das obras da empresa.

“Essa relação gerou renda para essa padaria, que
precisou contratar mais pessoas e teve que terceirizar alguns serviços, o que movimentou bastante os
pequenos empreendedores locais”, comemora Ricardo Benitez, Especialista em Sustentabilidade da Fundação Alphaville e responsável pelo projeto em Três
Praias. Ele conta que também foi identificada a possibilidade de articulação para que fornecedores das
obras dos empreendimentos da Alphaville participassem de acordos sociais para, por exemplo, doarem
lixeiras ou outros itens úteis às comunidades locais.
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A instalação de lixeiras e ponto de ônibus (foto) foram
algumas das conquistas dos moradores, após a mobilização
e formação Convivência que Constrói no Jabaraí.

Além de Jabaraí, que é o bairro mais importante do
entorno do futuro residencial pois dispõe de serviços
públicos utilizados pelos moradores de toda a região,
a Fundação está atuando também no Perocão e no
Portal. “Fizemos o diagnóstico em dezembro de 2019
e começamos a atuar em fevereiro de 2021, quando a
população apontou as principais necessidades locais”,
conta Ricardo, acrescentando que durante o isolamento imposto pela pandemia de Covid-19 o trabalho
foi realizado remotamente, com o cadastramento de
fornecedores e a comunicação por meio um grupo de
WhatsApp com mais de 80 pessoas.

COM A PALAVRA,
LÍDERES LOCAIS
Ex-presidente da Associação do bairro de Jabaraí e uma das principais vozes da comunidade,
Luciana Gonçalves participou das articulações
entre a Fundação e os atores locais, bem como
das reuniões para a formação Convivência que
Constrói. Ela relata que com as intervenções
realizadas a qualidade de vida da população
local mudou muito: as pessoas não precisam
mais esperar os ônibus embaixo do sol e da
chuva; já a escadaria serviu para incentivar os
moradores a se exercitarem no local, além de
ter deixado o bairro mais vistoso e valorizado a
região, que é turística.

Carente de áreas de convivência, como parques e
praças, a região também apresentava problemas de
coleta de lixo, enchentes, poluição do mangue e falta
de abrigo em pontos de ônibus. Por meio da mobilização de 20 participantes diretos, foram realizadas
três intervenções: a instalação de uma cobertura
para um dos principais pontos de ônibus; a pintura
da escadaria local, que conecta os bairros; e a instalação de uma lixeira pública suspensa, com o objetivo
de evitar que o lixo se espalhe durante períodos de
chuva, agravando enchentes. Estima-se que sete mil
pessoas tenham sido impactadas positivamente por
essas intervenções, levando em conta características
demográficas oficiais da região.

“Nunca tinha visto essa modalidade, um empreendimento chegar e ouvir as lideranças
da comunidade”, relata. “Ficamos muito admirados com a abertura e a atitude positiva
com os moradores.” Ela acrescenta que há
planos também para uma ação de conscientização sobre descarte de lixo em lugares inapropriados, com palestras educativas sobre
meio ambiente.

Há outras ações previstas para 2022, com planos para
a limpeza do mangue local e para a instalação de jardins de chuva no bairro Portal, com o objetivo de facilitar a drenagem de água e mitigar enchentes. O principal legado do projeto, no entanto, além da oferta de
empregos que a obra trouxe para a região, é a formação de membros da comunidade para que se consolidem cada vez mais como protagonistas capazes de se
organizar e de buscar as transformações necessárias
para tornar o território mais justo e inclusivo.

Para Gilmar Pinheiro, que também é líder comunitário de Jabaraí, a chegada do empreendimento e da Fundação deve valorizar a região,
ajudar a trazer mais turismo para Guarapari e
oportunidades de trabalho. “Vai dar outra visibilidade para a região de Três Praias”.
Assista o vídeo sobre o projeto da Fundação Alphaville em Três Praias neste link.
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Treinamentos para os colaboradores
da Alphaville Urbanismo
Atuando há 13 anos na Alphaville e atualmente membro do Conselho da Fundação, Patrícia Hulle pôde
acompanhar a evolução da organização. “As diferentes gestões sempre deram muito valor à Fundação,
pois enxergam o impacto social positivo das ações no
negócio e a mitigação estratégica de riscos.”

carga horária obrigatória, o treinamento terá início
em 2022 e inicialmente será voltado para os estagiários de todas as áreas da Diretoria de Negócios que
participam do desenvolvimento de produtos.
O treinamento não será a primeira ocasião em que
a Fundação disponibiliza conhecimento para os colaboradores da urbanizadora. O Programa de Voluntariado da Alphaville, por exemplo, é realizado
com a organização e o treinamento da equipe da
Fundação há muitos anos. O Dia de Fazer a Diferença, uma das ações mais tradicionais do programa,
realizada há quase duas décadas, em 2021 aconteceu em formato híbrido. “Foi muito legal, pois as
pessoas estavam ansiosas para participar da ação”,
conta Aline, recordando-se que, em 2020, a iniciativa precisou ser feita em formato 100% virtual por
conta da pandemia e que os voluntários sentiram
muita falta de atuar presencialmente.

Patrícia argumenta que o fato de se tratar de um negócio de alto padrão traz a vantagem da capacidade de financiar a mitigação de impactos da melhor
maneira possível, tanto do ponto de vista ambiental quanto do social. Além disso, a compreensão das
questões sociais faz com que sejam discutidas as características do produto que permitem, por exemplo,
a integração social entre os públicos interno e externo aos empreendimentos. “O resultado é que se
entrega, para o cliente, um produto mais completo e
de mais valor.”
Para tratar o tema de forma mais integrada, a área
de negócios e a Fundação estão construindo um treinamento específico para estagiários com temas sociais. “Trazemos jovens arquitetos urbanistas para
trabalhar dentro de um escritório de alto padrão e
sentimos a necessidade de fazer com que tivessem
uma vivência social, para que desenvolvam uma visão
mais ampla sobre o impacto que os empreendimentos têm na sociedade”, argumenta Patrícia. Com uma

Outra iniciativa do Voluntariado, o Programa Agasalhe um Coração foi 100% online em 2021: a equipe
da Fundação e os voluntários divulgaram a ação, arrecadaram doações de roupas, fizeram a triagem, a
higienização e o empacotamento dos itens, e os destinaram para o Beija-flores Solidários, instituição que
fez a distribuição das peças para comunidades de rua
junto com sopas e marmitas.

Voluntária durante
primeira ação de
voluntariado após a
retomada presencial.
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DIA DE FAZER A DIFERENÇA
Uma pesquisa realizada com os colaboradores da Alphaville apontou como preferências internas, para o Dia de Fazer a Diferença, a causa animal e a da infância,
contemplando crianças de sete a 14 anos. Foram selecionadas, então, duas OSCs
(Organizações da Sociedade Civil): a Vira-lata é Dez, que resgata e cuida de animais
abandonados e os encaminha para a adoção; e a Associação Maria Helen Drexel,
instituição que funciona como um lar e abrigo para crianças que estavam em situação
de violação de seus direitos.
A Vira-lata é Dez foi contemplada com doações financeiras para a compra de medicamentos e com a arrecadação de itens como ração e tapetes higiênicos. Os voluntários também se mobilizaram para fazer a revitalização geral de uma das casas da
Associação Maria Helen Drexel. Divididos em cinco grupos, eles trabalharam com a
captação de recursos, o planejamento da decoração, a recreação das crianças durante o dia da ação, a escolha de presentes para as crianças e a revitalização de uma
das casas da Associação. Por meio de uma parceria com o laboratório Delboni, todos
os voluntários que atuaram presencialmente foram testados para Covid-19 e a ação
foi cercada por cuidados de higiene.
Lucas Souza de Aquino, colaborador que atua na área de Relacionamento com o
Cliente da Alphaville, trabalhou como voluntário na ação realizada na Associação
Maria Helen Drexel e ajudou a entregar itens de doação na ONG Vira-lata é Dez.
“Para os funcionários, é um ganho pessoal poder ajudar o próximo, ver um projeto
se desenvolvendo, fazer parte daquilo usando apenas o próprio tempo”, conta Lucas.
Ele também considera as ações de voluntariado importantes para a própria empresa.
“Acredito que traz muito valor para a marca ter uma organização como a Fundação
atuando em conjunto, pois são ações feitas na região em que o cliente vai morar, que
o impactam diretamente.
Lucas, que já havia participado do Dia de Fazer a Diferença em 2019, conta que pretende atuar mais vezes no Programa de Voluntariado. “Para mim é um prazer, espero
sempre poder participar.”
Veja mais sobre a iniciativa neste link.

Voluntários elegeram
as causas que
seriam apoiadas; na
foto, a entrega das
doações para a Vira
Lata é Dez, em SP.
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Ações realizadas pelos residenciais
A Fundação também compartilha conhecimento e
incentiva a troca de informações e experiências
para fomentar iniciativas socioambientais dentro
dos residenciais da Alphaville, contemplando clientes da empresa.

Para 2022, além de uma nova edição do reconhecimento, haverá uma categoria sênior, com foco em
cases inscritos em 2021 mas que evoluíram desde
então; e outra específica para melhorias realizadas
dentro dos empreendimentos.

Em 2020, ao identificar o potencial das ações realizadas por associações e moradores de muitos empreendimentos, a Fundação e a área de implantação da
Alphaville Urbanismo lançaram o Selo Alpha Social.
Com cinco categorias atreladas ao negócio da empresa, o reconhecimento tem como objetivo destacar
as boas práticas já realizadas nos residenciais, bem
como apoiá-las para que se tornem mais qualificadas
e impactantes.

A associação que mais inscreveu cases e se destacou
na 1ª edição do Selo foi a Associação de Moradores
da Alphaville Fortaleza, da qual Marcelo Montenegro
é o gerente-geral. Ele conta que os benefícios das
iniciativas são inúmeros e destaca, primeiramente, a
contribuição para a preservação do meio ambiente e,
em seguida, a valorização financeira do residencial.
“As iniciativas mostram a sustentabilidade do empreendimento, o que está sendo considerado cada vez
mais importante no mundo”, afirma.

No início de 2021, foi realizada uma oficina, com foco
nas associações, sobre planejamento e execução de
projetos sociais. Participaram 50 associações, que
também se inscreveram para o Selo e passaram pela
avaliação de um comitê multidisciplinar com membros da Alphaville, Fundação e externos (veja o box
com a lista de membros). Os vencedores foram reconhecidos em uma cerimônia realizada em junho de
2021 e os cases premiados foram detalhados em uma
publicação dedicada ao tema.

Ele conta que o Selo deu muita visibilidade ao residencial e que tem recebido ligações de outros empreendimentos para saber como são conduzidos os
projetos. Marcelo também diz que o segredo para
engajar os moradores nas ações é a divulgação em
canais como as mídias sociais.
Segundo Marcelo, os próximos desafios são fazer a
compostagem de 100% da poda do residencial e colocar em prática o projeto de geração de energia solar.
Ele conta que, para esta última iniciativa, a associação
está criando uma comissão de sustentabilidade, para
qual os moradores são convidados. “Todos esses projetos fortalecem e unem a nossa comunidade, que é
maior do que muitos bairros da cidade, já que há em
torno de duas mil pessoas vivendo aqui. É muito importante que as pessoas se conheçam e se integrem.”

Também foram realizadas reuniões com as associações para retornos e análises sobre suas respectivas
iniciativas. “A ideia é que o Selo seja um processo
formativo, de melhoria e desenvolvimento”, explica
Aline. Além disso, cada associação recebeu um quadro com um certificado emoldurado e um selo para
ser aplicado em suas peças de comunicação.

CONHEÇA OS MEMBROS DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO
DO SELO ALPHA SOCIAL:
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Adalberto Santos - Consultor Especialista em Segurança pela empresa SIGMACON
Fernanda Toledo - Diretora Executiva da Fundação Alphaville
Gualter Fernandes - Diretor de Operações da Alphaville Urbanismo e membro do Conselho da Fundação
Patrícia Hulle - Diretora de Negócios da Alphaville e membro do Conselho da Fundação
Pedro Reis - Gerente de Marketing e Relacionamento da Alphaville Urbanismo
Yara Garbeloto - Diretora de Meio ambiente da Prefeitura de Barueri
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VENCEDORES DO SELO ALPHA SOCIAL | 1ª EDIÇÃO
Conheça as categorias e os respectivos cases premiados com Selo Ouro:
Categorias

Iniciativas

Impactos gerados

Categoria Ação Iniciativa pontual para
resolução de uma
temática de baixa e
média complexidade.

Realizada pela Associação Alphaville
de Juiz de Fora (MG), a ação capta
mensalmente doações de roupas,
alimentos e itens de higiene e as
direciona para uma instituição ou
projeto social diferente todos os meses.

Já foram impactadas
mais de mil famílias
e duas mil pessoas
indiretamente.

Categoria Projeto Conjunto de ações
interrelacionadas com
um objetivo realizado
em determinado
tempo e recurso.

A Associação Alphaville Rio Costa do
Sol (RJ) criou o projeto Trituração de
Vidro, em que o material é processado
de forma adequada e destinado a
outros tipos de uso.

Além do enorme
benefício ao meio
ambiente, o projeto já
atingiu 200 pessoas
diretamente e 100
pessoas indiretamente.

Categoria Programa Conjunto de projetos
com o mesmo
propósito.

Com o objetivo de promover o
desenvolvimento social, econômico
e humano do bairro de Mauá, a
Associação Alphaville Graciosa
Residencial (PR) promove o
fortalecimento das instituições sociais
já atuantes na região.

Cerca de 600 crianças
são beneficiadas
anualmente e
3.500 famílias
foram impactadas
indiretamente.

Categoria Impacto
em Políticas Públicas
– Desdobramento
da ação/projeto/
programa que tenham
sido assumidos pelo
setor público como
direcionamento local.

A Coleta Seletiva realizada em
Eusébio foi implementada em 2017
no Alphaville Fortaleza Residencial
por meio de negociações com a
ACCEU (Associação dos Catadores e
Catadoras de Eusébio) e com o apoio
da Fundação Alphaville.

Além de coletar 4
toneladas de material
reciclável por mês,
foi criado um sistema
de monitoramento
de resíduos com
indicadores para
a qualidade da
coleta seletiva.

Participante da ACCEU Associação de Catadores
e Catadoras do Eusébio,
CE, um dos projetos
beneficiados pela Associação
Alphaville Fortaleza.
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Grupo de associados
da ACCEU, no Eusébio.

Coleta Seletiva em Eusébio,
uma história de sucesso
A ACCEU (Associação de Catadores e Catadoras de Eusébio) mencionada por Marcelo é um dos
projetos estratégicos que tiveram início por meio do
investimento social privado da Alphaville Urbanismo.
No caso de Eusébio (CE), a empresa vem realizando
importantes aportes em iniciativas sociais da Fundação por conta do Cidade Alpha Ceará, projeto que
prevê a construção de cerca de 20 empreendimentos
no município. Há a intenção de fazer, em 2022, um
consórcio entre as associações dos oito residenciais
já ocupados, para que seja estabelecido um ponto de
coleta seletiva único.

reciclado, eu coleto, levo para a minha residência e
depois para a ACCEU.”
Na Associação há seis anos, ela conta que não perde
a chance de divulgar a reciclagem e de esclarecer as
pessoas sobre o assunto. “Para mim não tem hora
para isso, tendo a oportunidade, tento fazer a diferença.” Hoje, ela participa, junto com a equipe gestora da Prefeitura de Eusébio, da educação ambiental do projeto. “Fazemos a divulgação porta a porta,
entregando folders educativos, sacos de ráfia para a
coleta e a ficha de cadastro para quem aceita participar”, explica, complementando que também são
feitas visitas a escolas e empresas.

“Iniciativas como a ACCEU têm impacto não somente nas comunidades dos entornos dos empreendimentos, mas no município como um todo e em
importantes questões ambientais”, destaca Graça
Rodrigues, Especialista de Projetos Sociais da Fundação Alphaville e responsável pela participação da
Fundação na iniciativa. Ela complementa que os benefícios gerados são sentidos em diferentes esferas:
nos bairros, no município e nas vidas dos catadores,
que tiveram aumento de suas rendas, além da valorização da profissão.

Muito importante para o sucesso da coleta seletiva já
que afeta o comprometimento da população com a
iniciativa, a educação ambiental ficou suspensa por
quase dois anos em função da pandemia. “A situação
repercutiu na qualidade da separação dos materiais”,
diz Graça.
Para impulsionar o retorno das atividades de educação ambiental em 2022, a Fundação doou no fim
de 2021 cinco mil sacos de ráfia, material essencial
para a que a população separe os itens de forma adequada à reciclagem. Gestora do projeto desde 2015,
em 2017 a organização passou a ser parceira institucional da ACCEU, quando oficialmente entregou o
projeto ao poder público municipal com uma equipe
preparada para a gestão das operações.

“Me orgulho muito de vestir a camisa, não tenho
vergonha de dizer que sou catadora”, conta Maria
Fabiana Ramos Campos. “Até nos meus horários de
folga, se vejo um papel na rua eu não consigo deixá-lo no chão”, conta. “Muitas vezes, quando passo
na frente de uma casa e vejo material que pode ser
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seis meses. “Há muito moradores novos chegando na
cidade e que ainda não conhecem o sistema de coleta
seletiva”, afirma.

A Fundação apoia a iniciativa também com a doação de camisetas e treinamentos, a exemplo das
oficinas integrativas realizadas em 2021. Com o
objetivo de melhorar o convívio e as condições de
trabalho do grupo, que hoje tem 22 associados, as
oficinas tiveram atividades de PNL (Programação
Neurolinguística), além de construção de mandalas
e compostagem.

Apesar de todos os percalços, a ACCEU não deixou de
atuar nem nos momentos mais críticos da pandemia,
fazendo diversos ajustes para que os catadores atuassem com a maior segurança possível. Além disso,
conforme explica Jaires, o volume de material coletado aumentou nos últimos dois anos. Em 2021, foram
coletadas 455 toneladas de material, ante 353 toneladas arrecadadas no ano anterior, segundo a gestão
da ACCEU.

Também são parceiras do projeto o Grupo 3Corações,
que tem um convênio com a Associação para remunerar os catadores pela logística reversa que realizam, e
a Prefeitura de Eusébio, que é a gestora responsável
por 100% do projeto junto com a equipe da ACCEU.

Contando com um repasse mensal feito pela Prefeitura aos profissionais, esse aumento do volume coletado possibilitou que a renda dos catadores ultrapassasse um salário mínimo. “Foi um ano bom de coleta,
com muitos materiais como papelão e filme plástico”,
relata Ana Claudia da Silva, vendedora, tesoureira e
catadora da ACCEU.

Jaires Lima, Coordenadora de Coleta Seletiva do Município de Eusébio, conta que para 2022 há planos
de implantar a coleta em todos os condomínios de
Eusébio, trazer para a Associação catadores que recolhem lixo nas ruas e chegar a 30 associados, além
de retomar a educação ambiental e reforçá-la a cada

A coleta de resíduos eletrônicos,
a partir de formação oferecida
para os associados da ACCEU,
possibilitou ampliação da atuação
e na renda dos catadores.
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Além das atividades de Inclusão
Digital, os jovens do PJS participam
de oficinas sobre sustentabilidade,
comunicação e participação social.

Um refúgio para os jovens de Eusébio
O PJS (Programa Jovem Sustentável – Cidadania Digital) é outro projeto estratégico de Eusébio que foi desenvolvido por meio de investimento social privado da
Alphaville. Criado em 2008, a iniciativa forma jovens
de 14 a 24 anos por meio de cursos com 120 horas
de conteúdo, com quatro meses de duração, e que
acontecem no contraturno da escola. Eles aprendem
TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação), que
inclui o Pacote Office, têm aulas sobre temas como cidadania, meio ambiente, arte e cultura, e participam
de atividades integrativas.

Os jovens que participaram da última edição do PJS
estavam aguardando o retorno das atividades desde 2019 e, por isso, estavam muito ansiosos. Para
muitos, o projeto é uma das raras oportunidades de
desenvolvimento pessoal e profissional. “Eles ficaram muito contentes em voltar, pudemos perceber
o quanto o jovem sofreu ao ter que ficar em casa”,
relata Graça, acrescentando que foram retiradas do
projeto atividades que precisavam de contato físico e
que, sempre que possível, os jovens se reuniam em
áreas externas.

Parcialmente suspenso desde 2019 por conta da pandemia, o projeto foi retomado presencialmente no segundo semestre de 2021. Havia 59 jovens esperando
o retorno do projeto. Destes, cinco não participaram
da retomada das aulas pois mudaram da cidade ou
arrumaram empregos. “Foi um desafio pois tínhamos
preocupações com protocolos de saúde e higiene,
mas foi muito bacana e tranquilo, sem nenhum caso
de Covid-19”, conta Graça. Por conta das restrições de
visitas a espaços públicos, não foi possível realizar aulas práticas em museus e em outros espaços previstas
na grade do curso. Essas atividades foram substituídas por vídeos, leituras e interpretações de texto.

Para Victor Horlando, de 21 anos, o PJS é como um
“refúgio” para muitos jovens de Eusébio, como ele:
“Eu me sentia muito bem no curso e vejo que, para
os alunos, é um projeto que os tira de um caminho
ruim ao qual eles estão vulneráveis e ocupa o tempo
deles com coisas positivas”. Vitor, que foi aluno no
início de 2019 e se tornou educador voluntário em
2021, conta que as atividades de PNL o ajudaram
muito tanto profissional quanto pessoalmente. “Sou
muito tímido, e os contatos com os professores e depois com os alunos, como educador, me ajudaram
bastante a me comunicar melhor, falar em público e a
ter uma postura boa no trabalho.”
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EMANCIPAÇÃO DO PROJETO

Carolina Mendonça também foi aluna do PJS em
2017, tornou-se voluntária e até os dias de hoje atua
como educadora do curso. “Eu me apaixonei completamente pelo projeto”, afirma. Atualmente estudante
de Psicologia, ela também aponta o PJS como essencial para melhorar os conhecimentos em informática
e superar a timidez.

Carolina diz que está muito otimista para 2022. “Acho
que será bem melhor que 2021, pois já temos experiência e estamos completamente capacitados para
esse momento delicado que vivemos”, diz a jovem.
Em 2022, a gestão do projeto será entregue à Prefeitura, e deve se tornar política pública. A Fundação
esteve à frente da iniciativa desde a sua implantação
até 2021.

A jovem de 20 anos atuou como educadora no período em que as práticas presenciais tiveram que
ser adaptadas, na medida do possível, para o online. Apesar de “desafiador e complicado para todos”,
conforme relata a jovem, o período de pandemia
possibilitou o início da utilização de EAD pela Fundação. Havia a necessidade emergencial de atender os
participantes de projetos já em andamento, como o
próprio PJS, mas logo se verificou que poderia ser um
recurso promissor também para expandir o alcance
da organização (veja mais em Uma Organização que
Atua por Cidades mais Justas).

A Prefeitura já é responsável pela estrutura física do
curso e pelo pagamento dos educadores. Graça conta
que os próximos passos, após a transferência da gestão do PJS, serão criar formações mais voltadas para
o mercado de trabalho, uma vez que Eusébio passa
por um período de geração de muitas vagas de emprego. “A ideia é, em 2022, atuar para que os alunos
estejam qualificados para que consigam ocupar esses
postos de trabalho”, conclui.

A jornada de autoconhecimento
tem se mostrado item fundamental
para acesso a novas oportunidades
de vida e carreira no PJS.
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Movimento Regenerativo
Tempo de Plantar , que
pretende plantar 1 milhão
de árvores em 1 dia.

Vínculo com a natureza
menos áridos e contribuir com a redução do aquecimento global. “Não é apenas plantar e cuidar de uma
árvore, mas estabelecer um vínculo com o local onde
se vive”, ressalta a arquiteta Gabriela Montenegro,
moradora do residencial Alphaville III e idealizadora
do comitê criado para a ação em Votorantim.

O poder público também é um importante parceiro
da ação realizada junto com o Movimento Regenerativo Tempo de Plantar no residencial Alphaville III, do bairro Nova Esplanada, na cidade de
Votorantim (SP). A ideia da ação é que cada família
do residencial seja “tutora” de uma ou mais mudas,
cuidando das plantas dentro de suas casas durante
o ano até o plantio coletivo agendado para dezembro, a ser realizado simultaneamente por todos os
comitês do Movimento Tempo de Plantar. Criada em
Brasília, a iniciativa atualmente tem comitês em diversos países.

“A ideia é criar um senso de responsabilidade por
um ser vivo, no caso, a muda”, destaca Ricardo Benitez, Especialista em Sustentabilidade da Fundação
Alphaville. “Outro possível efeito é que a atividade de
cultivar seja um elo dentro de cada família, já que
cada um poderá ter a sua própria árvore para cuidar”,
afirma, acrescentando que o cultivo pode ser tema de
interações positivas entre os familiares.

Por meio da SEMA (Secretaria Municipal do Meio Ambiente), a Prefeitura, entre outras contribuições, vai
disponibilizar até cinco mudas para cada participante.
A Fundação, além de articuladora da iniciativa, vai
doar vasos e adubos. Também haverá ações de comunicação e engajamento dos participantes.

Boa qualidade do ar, beleza paisagística, abrigo para
a fauna local, diminuição de ilhas de calor e efeito
ocasionado pelas árvores de barrar sons e poeira são
alguns possíveis benefícios da iniciativa. Segundo Ricardo, há uma estimativa de um potencial para atingir
mais de dois mil moradores do empreendimento da
Alphaville diretamente com o movimento.

Nacional, o movimento é balizado pela construção de
uma consciência e responsabilidade ambientais junto à população, para tornar bairros, cidades e países
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UMA ORGANIZAÇÃO QUE ATUA POR CIDADES MAIS JUSTAS

bloco 2

Dona Marilene é uma das
produtoras beneficiadas
pelo projeto de Certificação
Orgânica, em Camaçari, BA.
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A Fundação está
preparada para novos
desafios e horizontes
Nos últimos 21 anos, a Fundação tem desenvolvido tecnologias sociais de
excelência, implantando projetos no Brasil inteiro com extremo sucesso. A
pergunta que fazemos é por que a organização, com todo esse potencial,
deveria se manter exclusivamente com atuação nos territórios da mantenedora? Imagine se houvesse mais parceiros, quantas milhares de pessoas a
mais não poderiam ser impactadas?
O mundo é gerido pelo capital. E quando as empresas começam a olhar a
sustentabilidade de forma mais abrangente, reconhecendo inclusive aspectos
que afetam o negócio, o tema passa a ser tratado com a devida seriedade.
As empresas estão cada cada vez mais conscientes quanto aos aspetos
sustentáveis (ESG, no jargão atual do mercado). No entanto, para muitas
ainda existe uma lacuna muito grande entre o que sabem que precisa ser
feito e a forma como deveriam fazê-lo. Decidir qual público se deseja atingir,
que impacto deve ser gerado e, finalmente, como realizar um projeto são
apenas algumas das dúvidas que as companhias têm sobre o assunto.
A Fundação tem a oportunidade enorme de preencher esse vazio que existe
nas empresas entre a genuína vontade de fazer e a realização de fato. Para
tanto, possuímos as credenciais e a chancela do sucesso de nossos projetos. Além dos testemunhos de quem viu as mudanças de perto ou teve a
própria vida tocada pelas iniciativas, recebeu inúmeros prêmios e reconhecimentos muito representativos.
Imagine quantas pessoas não serão alcançadas quando a Fundação ocupar
esses espaços?
A organização possui tecnologias sociais maduras e comprovadas, ao passo
que o mundo dos negócios precisa justamente dessa expertise.
Portanto, o momento é bastante propício para esse movimento de ampliação da Fundação. Sem dúvida, a organização será desafiada nessa empreitada. Mas os novos desafios certamente vão potencializar a sua expertise e
aumentar ainda mais o seu repertório.
Dizem que a sorte favorece os preparados. Pois bem, a Fundação vem se
preparando há 21 anos para isso.
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Partir da escuta sobre os interesses
e necessidades das comunidades é
a base do Convivência que Constrói,
metodologia da Fundação Alphaville.

Ampliação das áreas de atuação
e dos resultados alcançados
Um plano de captação de recursos foi colocado em
prática pela Fundação no segundo semestre de 2021,
com o estabelecimento de uma meta de R$ 1 milhão,
que foi parcialmente atingida, alcançando o valor de
R$ 600 mil. O montante captado foi composto por
aportes de pessoas jurídicas, recursos advindos de
pessoas físicas, de prestações de serviços realizados
pela Fundação para outras empresas e instituições do
setor público, além de Lei de Incentivo.

Em 2021 a Fundação Alphaville deu um passo decisivo em sua trajetória: criar uma área dedicada à captação de recursos, com o objetivo de estender os impactos positivos de sua atuação às localidades onde
não há empreendimentos da Alphaville Urbanismo.
Fernanda Toledo, Diretora Executiva da Fundação Alphaville, explica que a expansão das atividades estava prevista no Planejamento Estratégico da organização. “De 2021 a 2022, tem início uma transição
do posicionamento da Fundação”, esclarece. “A organização tem o seu papel junto ao negócio da Alphaville Urbanismo, mas começa a trabalhar também de
forma independente, com outras fontes de recursos.”

“A Fundação desenvolveu metodologias e formas de
fazer que trazem resultados, e a nossa intenção é
levar essa tecnologia social também aos municípios
que talvez nunca tenham um residencial Alphaville”, conta Aline Oliveira, Gerente de Desenvolvimento Institucional da Fundação Alphaville. “Com isso,
cumprimos o nosso papel como organização de interesse público, buscando e articulando parceiros que
estejam em outras regiões”, afirma, ao destacar a
atuação da Fundação como OSCIP (Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público).

O plano ao qual Fernanda se refere contempla os anos
de 2018 a 2022. Durante esse período, houve uma
curva de amadurecimento da organização que resultou
no momento atual: hoje, a Fundação e a Alphaville Urbanismo são agentes parceiros e que colaboram entre
si, porém com estruturas e atuações próprias.
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Treinamentos para voluntariado empresarial
“O que mais chamou a minha atenção na Fundação
Alphaville é que a sua metodologia [Convivência que
Constrói] possui muitos casos de sucesso”, destaca
Marcos Yamamoto, da Cisco Brasil, ao comentar o
início da parceria entre a empresa e a Fundação. O
executivo é um dos líderes do grupo de voluntários
para atividades da Rede de Cidadania, iniciativa que
compreende ações para temas de inclusão social e
sustentabilidade realizadas pela Cisco do Brasil.

em atividades voluntárias. “Queremos que exista boa
vontade, mas tendo a certeza de que essas atividades seguiram um modelo de governança que esteja
de acordo com a nossa cultura, com transparência e
prestação de contas.”
Um dos resultados palpáveis do treinamento, conforme ressalta Marcos, foi a assinatura de uma carta
de intenções com a Fundação. A iniciativa serviu de
modelo para a Cisco formalizar escopos de atuação
com outras organizações sociais com as quais seus
voluntários se relacionam. “Assim, criamos uma base
legal para essas atividades”, diz Marcos.

Marcos participou de um workshop ministrado em
agosto de 2021 pela equipe da Fundação para colaboradores da Cisco, com o objetivo de formar voluntários que sejam protagonistas de suas atividades
e saibam conduzi-las com base em boas práticas de
Governança. “O principal aprendizado foi a importância de se ouvir a comunidade, pois às vezes as organizações vêm com pacotes de soluções prontas que
não necessariamente resolvem a necessidade daquela população”, conta Marcos.

No final de 2021 e início de 2022, a organização passava por um processo em que seus documentos oficiais, bem como a composição de seu Conselho de
Administração, eram analisados pela CAF America a
partir de uma indicação da Fundação Cisco. Com a
aprovação por meio desse procedimento, a Fundação
Alphaville torna-se elegível a participar do programa
global Matching Funds, por meio do qual o braço social da Cisco pode fazer doações equivalentes às horas de voluntariado realizadas.

Ele afirma que os 46 participantes do workshop
aprenderam a diferenciar as organizações e analisar
as suas atuações, bem como a avaliar tecnicamente
seus contratos sociais, e puderam compreender as
diferenças entre as que realizam ações filantrópicas e
aquelas sem fins lucrativos. “Isso é importante para
representarmos bem a empresa nos trabalhos de voluntariado”, explica, mencionando que a Cisco possui
um programa em que os colaboradores podem reservar dez dias por ano para atuarem exclusivamente

Marcos explica que a empresa está trabalhando com
a organização para identificar projetos e realizá-los
assim que as análises forem concluídas. “A Fundação
Alphaville será fundamental para nos ajudar a cumprir o propósito da Cisco, que é impactar positivamente um bilhão de pessoas até 2025”, define.

CAF AMERICA: UMA CHANCELA PARA ATUAR GLOBALMENTE
Para dar prosseguimento à parceria com a Cisco Brasil, a Fundação iniciou também um relacionamento
com a CAF America (Charities Aid Foundation America). Dedicada a criar pontes entre a iniciativa privada e instituições do Terceiro Setor de diferentes países, a CAF America faz a intermediação financeira
entre os agentes, analisando riscos e validando a atuação das instituições que recebem os aportes.
“Organizações brasileiras que desejam pleitear recursos nos EUA precisam ser aprovadas pela área de
compliance dessa instituição”, Explica Edson Estevo Lubacheski Ferraz, responsável por captação de
recursos da Fundação Alphaville. Ele conta que a Fundação precisou comprovar que atende critérios de
governança, sustentabilidade, transparência, ética e legislação tributária dos EUA para iniciar projetos
com empresas sediadas naquele país, a exemplo da Cisco. “Com isso, a Fundação adquire uma chancela
da CAF America para parcerias também fora do Brasil.”
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turmas para a produção de um total de quatro documentários com temáticas relacionadas à realidade desses jovens, como interesse social, ambiental,
econômico, além da exibição pública desses filmes
para a população de São Gonçalo do Amarante”,
explica Edson.

Durante o ano, outras empresas deram início a ações
para fortalecer as suas atuações sociais com o apoio
da expertise e das tecnologias da Fundação, como o
Grupo Pátria, que é investidor, entre outros negócios,
da própria Alphaville Urbanismo. Outros exemplos foram a Grand Thorton, que também recebeu um treinamento para voluntários; a Pinheiro Neto Advogados, por meio de aproximação e diálogos para o apoio
na construção de projetos; e a Eneva, que vai realizar
o projeto de audiovisual Se Essa Tela Fosse Minha,
via Lei de Incentivo à Cultura, a ser executado em
São Gonçalo do Amarante (CE).

Ele conta que o processo de sair nas ruas, captar
imagens e entrar em contato com as comunidades
para construir os vídeos estimula o protagonismo dos
participantes, além de questionamentos e reflexões
sobre a realidade, assim como possíveis soluções
para problemas apresentados. “E o bacana é que depois o produto desse processo será apreciado pelos
habitantes da cidade.”

“Trata-se de uma iniciativa para a capacitação de
60 jovens de 15 a 18 anos, divididos em quatro

PROGRAMAS DE APORTES FINANCEIROS
PARA PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS
Há diferentes formas de empresas e instituições se tornarem parceiras da Fundação.
Em todos os programas, os valores aportados são utilizados apenas para os custos
diretos com a execução dos projetos.
EMPRESA QUE TRANSFORMA – Voltado para pessoas jurídicas, tem como base
cotas anuais de R$ 4.800 mil a R$ 144 mil, calculados levando em conta exclusivamente os custos diretos operacionais dos projetos. Esse investimento é dedutível do
imposto de renda, já que se trata de aporte em uma OSCIP.
É possível participar nas categorias Prata, Ouro, Platina e Diamante. Todas as empresas recebem um certificado por sua participação, prestações de contas, que inclui o
recebimento do Relatório Social da Fundação Alphaville, bem como outras possíveis
contrapartidas de acordo com suas contribuições, tais como: exposição da marca
em todos os materiais da Fundação; uma placa de homenagem; o selo Empresa que
Transforma para utilizarem em suas peças de comunicação; palestra de um dia para
a formação de voluntários; nomeação e ativações com a marca durante os projetos
realizados.
TRANSFORMANDO VIDAS – Voltado para pessoas físicas, o programa também é
dividido em cotas anuais de R$ 400 a R$ 4 mil, calculados com base exclusivamente
nos custos diretos operacionais dos projetos. Os participantes têm como contrapartidas, além de receberem prestação de contas, a possibilidade de visitar um projeto
para realizar uma atividade de forma voluntária; podem ganhar reconhecimentos
em formato de certificados e troféus com base nos aportes realizados; e receber um
produto social da Fundação Alphaville, desenvolvido por projetos da organização.
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Leis de incentivo e EAD
A Fundação está em processo de registro nos conselhos municipais da Criança e do Adolescente, com o
objetivo de, em breve, possibilitar que companhias da
cidade de São Paulo também possam viabilizar projetos sociais via leis de incentivo. “Dessa forma, as empresas direcionam o que pagariam de impostos para
projetos de impacto social”, esclarece Edson.

deve levar tecnologia social para reverberar transformações na sociedade.
O primeiro projeto a realizar atividades no formato
virtual foi o PJS (Programa Jovem Sustentável – Cidadania Digital), realizado em Eusébio (CE) desde 2008.
A experiência deu início a um piloto para o uso da
ferramenta pela Fundação. Voltado para que o jovem
consiga construir o seu projeto de vida, o programa
terá um formato diferente na plataforma virtual, e
poderá ser contratado pelo setor privado ou público
em qualquer localidade do País: haverá módulos de
autoconhecimento; exercícios de atividades integrativas para estimular a compreensão de preferências
profissionais e traços de personalidade; aulas sobre
conceitos de sustentabilidade; estímulo da consciência cultural por meio do olhar sobre o território; e
trabalhos para a percepção de trilhas sociais.

Após esse processo de registro, a organização também dará início a procedimentos semelhantes para
o Grande Conselho Municipal do Idoso. A intenção é
expandir iniciativas para grupos específicos de crianças, adolescentes e idosos na cidade de São Paulo.
“A Fundação possui experiência e resultados positivos
com esses públicos pelo Brasil e gostaria de trazê-los
para a capital paulista”, pondera Edson.
Também como parte da estratégia de compartilhar o
conhecimento e a expertise da Fundação com grupos
de regiões do País que não possuem empreendimentos da Alphaville Urbanismo, a organização deu início
às atividades no formato virtual para os projetos que
estavam em desenvolvimento em 2020 e 2021. O trabalho de forma online teve início em caráter emergencial, durante o começo da crise sanitária causada
pela Covid-19, em 2020, quando havia a impossibilidade de continuar os projetos presencialmente.

Conforme explica Debora Silva e Silva, Especialista
em Projetos Sociais da Fundação Alphaville, todos
os módulos devem combinar conhecimento teórico e
atividades práticas como webinars, palestras curtas e
pequenos testes. “Após os jovens passarem por esses
aprendizados, eles terão consciência de quem são e
de onde estão, podendo começar a trilhar um caminho sabendo em que lugar querem chegar”, complementa Debora.

“Uma das frentes do Planejamento Estratégico
2018-2022 é a abrangência”, conta Aline. “E com
a pandemia vimos a possibilidade de fazer essa expansão virtualmente”, referindo-se à criação de uma
plataforma de EAD (Ensino à Distância). Haverá
duas formas de navegar na futura plataforma: uma
delas consiste em um ambiente para os públicos que
já participam de projetos presenciais; a outra será
uma área em que estarão disponíveis cursos inteiros
ministrados virtualmente. Uma parte do conteúdo
oferecido deve ser gratuito. “Queremos compartilhar conhecimento também com públicos que não
podem pagar”, afirma Fernanda, ressaltando que a
Fundação atingiu um grau de maturidade em que

Nesse ponto haverá uma bifurcação. O jovem poderá
escolher entre uma opção voltada ao mundo do trabalho, que compreende a confecção de um currículo
e orientações sobre posturas adequadas para uma
entrevista; e a alternativa aos que possuem vocação
para empreender, com diretrizes para reconhecer aptidões empreendedoras, validá-las e desenvolver as
capacidades necessárias a essa trilha profissional.
“Todas as atividades serão por meio do EAD, por isso
a plataforma será bem dinâmica e agradável, com aulas gravadas e ao vivo, conteúdos leves e acessíveis
para usar pouca internet, além de itens disponíveis
offline”, enfatiza Debora.

35

Editorial

Abertura

Bloco 1

Carta ao Leitor

Bloco 2

Carta ao Leitor

Expediente e parceiros

Expansão e conclusão de cases de sucesso
Em 2021, a Fundação deu prosseguimento também
à ampliação de outros projetos realizados anteriormente com resultados excelentes, a exemplo do PJS
Aprendiz, vertente do Programa Jovem Sustentável. O programa, que teve início em Senador Canedo
(GO) em 2015, tem como foco contemplar adolescentes de 14 a 17 anos em cumprimento de medidas socioeducativas, contribuindo para a reparação de seus
direitos, o resgate de sua cidadania e para incentivar
o protagonismo dos jovens participantes.

O edital acompanhou as mudanças, ajustando cronogramas, expectativas e mesmo de aportes financeiros. Um ajuste importante foi a criação da série online Espiral do Conhecimento, que fez pontes entre os
participantes dos coletivos e especialistas em temas
essenciais como estratégias de captação de recursos
e mobilização de parcerias. Os coletivos concluíram
suas prestações de contas em outubro de 2021.
Para 2022, um novo projeto está no radar da Fundação: trata-se do Edital LIGA, que tem o objetivo de
identificar e fortalecer lideranças de Marsilac, Brás,
Bom Retiro, Sé, Capão Redondo, Cidade Tiradentes,
Vila Medeiros, Jardim Ângela, Brasilândia e São Miguel Paulista, localizados em São Paulo (SP).

Por meio de um termo de cooperação técnica estabelecido com o Ministério Público do Trabalho do
Estado de Goiás, a Fundação, além do trabalho realizado diretamente com os adolescentes, passou a
treinar equipes do poder público local com o objetivo de transferir conhecimento sobre a metodologia
aplicada. Em cada turma da iniciativa são atendidos
até 25 jovens e são formados cerca de 15 profissionais que atuam em Centros de Referência e Assistência Social (CREAS) executando medidas socioeducativas, como psicólogos, educadores, assistentes
sociais e secretárias.

O projeto tem como base indicadores específicos de
vulnerabilidade da capital paulista apontados pelo
Mapa da Desigualdade Social da Rede Nossa São
Paulo. A ideia é apoiar a melhoria desses indicadores
por meio de recursos da iniciativa privada e/ou do
próprio município.
A primeira fase do projeto prevê a identificação e a
capacitação de líderes locais; em seguida, haverá a
formatação, por esses líderes, de projetos que possam beneficiar suas regiões de forma a contemplar
os indicadores em questão; os projetos selecionados
receberão aportes financeiros, prestarão contas periodicamente e, ao final de um ano, devem apresentar os resultados atingidos.

Bem-sucedido, o projeto foi realizado também em
Trindade (GO) em 2019. Novas edições que estavam
em andamento em Trindade e em Aparecida de Goiânia ficaram suspensas em função da pandemia durante 2021, sendo que em Aparecida de Goiânia as
atividades foram retomadas no início do ano seguinte. Há, ainda a possibilidade da realização do projeto
em Camaçari (BA) em 2022.

Sob o slogan “Conectando protagonismos”, o Edital
LIGA materializa a intenção da Fundação Alphaville
de expandir a sua atuação para locais onde não há
empreendimentos da Alphaville Urbanismo, além de
incentivar a proteção, promoção e defesa dos Direitos
Humanos nos territórios em questão. Também reúne,
em um só projeto, os elementos essenciais do posicionamento e razão de ser da organização: pretende
estimular o protagonismo social, por meio da formação de líderes e do incentivo ao pensamento coletivo,
e contribuir com o desenvolvimento de cidades mais
justas e inclusivas.

O Edital aTUAção PerifaSul, por sua vez, foi concluído em 2021 com chave de ouro, principalmente
em face dos grandes obstáculos enfrentados durante
a crise sanitária. Os quase 20 coletivos dentro dos
processos formativos enfrentaram grandes mudanças, sendo que alguns fecharam e outros mudaram completamente seus escopos de atuação para
atenderem emergencialmente as suas comunidades.
“Houve casos de grupos que trabalhavam com educação e que tiveram que passar a arrecadar e distribuir
cestas básicas”, exemplifica Aline.
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UMA FORÇA-TAREFA PARA DESENVOLVER
A ZONA SUL DE SÃO PAULO
Seguindo um modelo inovador de atuação, o de coinvestimento, o PerifaSul foi realizado em conjunto por quatro organizações do Terceiro Setor: a própria Fundação
Alphaville, a Fundação ABH (Affonso Brandão Hennel), o Instituto Jatobás e a Macambira Sociocultural.
Essas organizações reuniram suas expertises e redes de influência em prol da estruturação e aceleração de grupos da Zona Sul de São Paulo. “A ideia era ensinar o caminho das pedras, até mesmo do ponto de vista burocrático, para que esses coletivos
se formalizassem e fortalecessem seus trabalhos”, resume Aline.
Entre os objetivos estavam:

▫ Fortalecer ações que diminuíssem as desigualdades sociais em São Paulo;
▫ Garantir a defesa de direitos, com foco na diversidade, gênero e raça;
▫ Promover a inovação social e gerar oportunidades para jovens e empreendedores
do território;

▫ Reforçar a atuação das organizações parceiras;
▫ Aproximar a visão e as necessidades de apoiadores e apoiados;
▫ Gerar aprendizado por meio de uma experiência prática de competências complementares e match funding.

O edital Atuação Perifasul foi
a primeira iniciativa de coinvestimento da Fundação
Alphaville com foco na
periferia Sul da cidade de SP.
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