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Editorial

Fundação Alphaville e
Alphaville Urbanismo:
conexão estratégica ainda
mais fortalecida
A clareza com que construímos o papel da Fundação
nos últimos anos se mostrou um grande diferencial
em 2020. Com todos os processos desencadeados
pela pandemia, vimos a relação entre a Fundação
Alphaville e o negócio da Alphaville Urbanismo se
aprofundar e se fortalecer.
O ano de 2019 foi marcado pelo movimento de emancipação da Fundação, com a busca por recursos externos para alavancar projetos e ampliar territórios alcançados, bem como levar conhecimento para outros
públicos. Para 2020 e 2021, havia o plano de conduzir
uma reaproximação com a empresa, uma vez que a
Fundação já estava fortalecida em sua causa.
A pandemia não apenas antecipou a reaproximação,
como validou a conexão entre Alphaville e Fundação.
Em 2020, além de atendermos demandas emergenciais de nossos públicos seguindo restrições impostas
pela crise sanitária, tivemos a oportunidade de representar a Alphaville Urbanismo perante stakeholders
e a sociedade em geral. Também vimos o quão importante o trabalho da Fundação foi para a abertura
de capital da empresa, tendo em vista a crescente
valorização de aspectos de ESG pelo mercado.

Hoje, temos orgulho da trajetória da organização,
pela condução de projetos e resultados alcançados,
pelo fortalecimento de nosso propósito, e por representarmos uma estrutura consolidada, capaz de tratar
de forma estratégica os aspectos sociais do negócio.
Neste Relatório trazemos mais detalhes sobre a nossa atuação nesse ano de dificuldades, reinvenções,
aprendizados e muita resiliência. Que as histórias
das próximas páginas sirvam de estímulo para construirmos um mundo melhor, com cidades mais justas
e inclusivas.
ÓTIMA LEITURA!

Fernanda Toledo,
Diretora Executiva
da Fundação Alphaville
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Carta aos leitores

Soluções e novos
caminhos de atuação
em prol do mesmo propósito
Em 2020, ano que ficará na história por conta do
surgimento da pandemia, vimos um impacto muito
grande no dia a dia do negócio, em nossos clientes e
na Fundação Alphaville, por todas as consequências
sofridas pelos territórios em que atua.

os méritos da organização já renderam muitos frutos
positivos para a sociedade e para o negócio, como
a valorização da Alphaville Urbanismo durante o seu
processo de abertura de capital, que aconteceu justamente em 2020.

O mais importante é que a organização cumpriu o
seu papel mesmo nos momentos mais difíceis. Como
mostra este Relatório, desafios como a impossibilidade da atuação presencial — uma das principais
características do trabalho da Fundação — foram
superados. Com inteligência e criatividade, soluções
foram desenvolvidas e novos caminhos de atuação
foram desenhados.

A Fundação Alphaville é um grande orgulho para a
Alphaville Urbanismo. Além de dar continuidade ao
trabalho executado com tanto zelo e capricho pela
Fundação, estamos preparados para alçar voos ainda maiores. Empresa e organização, juntas, transformam territórios e atuam em prol de nosso maior propósito: desenvolver um urbanismo sustentável para
uma vida melhor.

A situação nos trouxe muitos aprendizados e mudanças — uma delas foi o avanço da valorização de
aspectos ESG pela sociedade, por acionistas e stakeholders como um todo. Esse processo exige das
empresas um olhar cada vez mais apurado, e uma
atitude mais assertiva e refinada acerca de impactos
sociais e ambientais.

DESEJO A TODOS UMA BOA LEITURA!

O apreço por tais temas está conosco desde o início
— a confirmação está na trajetória da própria Fundação, que foi estabelecida há 21 anos, junto com o
nascimento da empresa. Essa atitude de vanguarda e

Klausner Monteiro,
CEO da Alphaville
Urbanismo e Presidente
do Conselho Curador da
Fundação Alpahville
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Um panorama da Fundação Alphaville

Desenvolver protagonistas e
construir cidades mais justas
A Fundação Alphaville tem como missão estimular o protagonismo social para contribuir com o desenvolvimento de cidades mais justas e inclusivas, por meio da construção coletiva, da inclusão socioeconômica e da
educação para a sustentabilidade.
Veja, em números, um pouco da trajetória da organização:
EM 21 ANOS DE ATUAÇÃO:

23 ESTADOS
atendidos

Mais de

Mais de

realizados

participantes

260 PROJETOS 500 MIL

EM 2020:

R$ 1.840.287,27 INVESTIDOS

em projetos sociais, com adaptação das metodologias de trabalho e o atendimento
emergencial às comunidades
Certificação Orgânica

29 UNIDADES PRODUTIVAS e 5000
produtores cadastrados na Secretaria
60 PRODUTORES certificados para
de Agricultura do município de Camaçari
produzir ALIMENTOS ORGÂNICOS
(BA) beneficiados diretamente
Programa de Voluntariado

aTUAção Perifasul

Mais de

2.000 PESSOAS IMPACTADAS
por 2 grandes ações de voluntariado

100
VOLUNTÁRIOS
engajados, aproximadamente

Organizadas pela Fundação
Alphaville para os colaboradores da
Alphaville Urbanismo, as ações de
voluntariado foram adaptadas com
sucesso para atuar à distância

19 COLETIVOS
formados e apoiados na
periferia Sul de SP

13.500
PESSOAS
beneficiadas
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ACCEU - Associação de Catadores e Catadoras de Eusébio (CE)

23 CATADORES

100% DOS BAIRROS

associados

no município do Eusébio atendidos pelo sistema
de coleta seletiva

Ampliação na renda mensal dos catadores

DE R$ 130,00
PARA R$ 1.600,00

353 TONELADAS

(em 6 anos de projeto)

de resíduos coletados anualmente

Movimento Família Apoia Família

R$ 300 MIL

Mais de

6 MIL FAMÍLIAS
IMPACTADAS

arrecadados

32 PROJETOS/grupos beneficiados
O movimento foi criado para conectar diretamente ONGs,
famílias desamparadas e doadores

(cerca de 18.900 pessoas)

Programa Jovem Sustentável (PJS)

ADAPTAÇÃO DA METODOLOGIA PROGRAMA JOVEM
SUSTENTÁVEL para o formato online, permitindo a continuação parcial das atividades

durante a eclosão da pandemia

Em 2017, foi reconhecido como

TECNOLOGIA
SOCIAL

pela Fundação Banco do Brasil

Mais de

CONTINUIDADE 4.500 JOVENS
ao atendimento de 3 turmas
(45 jovens)

capacitados durante os mais
de 10 anos de projeto

Selo Alpha Social
Reconhecimento lançado pela
Fundação e área de implantação
da Alphaville Urbanismo para
destacar as boas práticas já
realizadas nos residenciais

11 ASSOCIAÇÕES
de Moradores dos residenciais da
Alphaville Urbanismo certificadas,
o equivalente a

20 INICIATIVAS,

durante a 1ª edição
do Selo Alpha Social

Mais informações sobre a iniciativa:
• 11 Associações finalistas com 20 iniciativas inscritas
• 6.875 pessoas diretamente envolvidas
• 15.428 famílias beneficiadas (77.140 pessoas)
• Mais de 5.000 mudas nativas plantadas
• Mais de 8.500 itens doados
• Atenção à saúde e qualidade de vida (humana e animal)
• Conscientização socioambiental
• Geração de renda para comunidades vulneráveis
• Melhora na qualidade e gestão sustentável dos residenciais
• Inovação e tecnologia aplicada aos empreendimentos
• Redução no investimento para manutenção do paisagismo
local
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Parcerias

Por que e como
ser um parceiro?
“Quando a Fundação apresenta a sua metodologia
do ouvir e dialogar, imediatamente pressupõe-se que
pessoas sejam diretamente impactadas”, diz Edson
Estevo Lubacheski Ferraz, Analista responsável pela
Captação de Recursos da Fundação Alphaville. “Mais
importante do que um produto ou números são vidas.”

Edson se refere à metodologia Convivência que Constrói (leia a respeito no capítulo Papel estratégico),
que toma como base o olhar apreciativo, a escuta
e a convivência para apoiar comunidades no desenvolvimento de projetos que vão ao encontro de suas
singularidades e demandas específicas.

EXPERTISE PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
ESTRATÉGICOS
Com mais de 20 anos de atuação e o sucesso de
projetos comprovados por resultados mensuráveis, a Fundação construiu e consolidou ao longo
de sua jornada uma expertise capaz de contribuir
para que muitas empresas e organizações alcancem seus objetivos e consigam endereçar questões relacionadas a aspectos ESG (Environmental,
Social and Corporate Governance, ou Ambiental,
Social e Governança, em português). Abaixo, alguns pontos fortes da Fundação quanto ao desenvolvimento de projetos:

Metodologia que ouve e dialoga: Os projetos
são criados de acordo com a realidade em questão. Por isso, não há formato pronto, mas escuta,
análise, compreensão, diálogo e ação em conjunto.

Propósito atrelado ao negócio: A conexão da
Fundação com a Alphaville Urbanismo possibilitou
o desenvolvimento de conhecimento e experiência
em projetos que endereçam de forma estratégica
questões e impactos causados pelo negócio, de
forma a executar projetos coerentes e assertivos.

Atuação em rede: A troca constante de conhecimentos e recursos com parceiros, como iniciativa
privada, Terceiro Setor e poder público, possibilitou à Fundação criar uma rede extensa e profunda
de atuação, e adquirir habilidade de formar parcerias estratégicas para o sucesso dos projetos.

Diversidade: A Fundação já desenvolveu projetos com públicos, situações e localidades muito
diferentes entre si. Por isso a importância e a maturidade de suas metodologias, que colocam as
identidades, particularidades e necessidades de
cada caso em primeiro plano.
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Edson conta que a Fundação, hoje presente em 23
estados, tem como objetivo ampliar a sua atuação
e impactos positivos para além das localidades em
que a Alphaville Urbanismo, sua mantenedora, possui
empreendimentos. Para tanto, é necessária a atuação
em conjunto com outros parceiros.
“Os projetos realizados junto aos novos parceiros serão criados em conjunto com esses agentes, e construídos a partir de uma questão estratégica da organização e do público em questão”, explica.
Trata-se de uma relação colaborativa: a Fundação contribui com a sua expertise e metodologias, e o parceiro
com o aporte necessário e a sua demanda específica.

Formas de parceria
A Fundação Alphaville possui dois grandes programas
voltados para parcerias, confira:
1. Programa Empresa que Transforma. Voltado para
pessoas jurídicas, possui quatro modalidades:
a. Aportes diretos com dedução de até 2% do
lucro operacional para empresas que tributam
em lucro real, de acordo com a Lei 9249/95.
Conforme previsto pela legislação, a empresa
pode ter seus impostos reduzidos;
b. Aportes via lei de incentivos fiscais à cultura. A
empresa pode direcionar 100% do imposto de
renda devido para um projeto voltado à educação ou às artes visuais;
c. Contratação de serviços de consultoria e Responsabilidade Social da Fundação. Há cinco
possibilidades: replicação local do Programa
Jovem Sustentável Cidadania Digital; aplicação
local do Programa Agentes de Sustentabilidade; desenvolvimento de um projeto junto com
a Fundação a partir de uma demanda específica, por meio da metodologia Convivência
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que Constrói; Programa de Voluntariado, com
a contratação da Fundação para suporte na
construção de um programa próprio de voluntariado; e realização de Campanhas Solidárias.
2. Transformando vidas. Com foco em pessoas físicas, se baseia em cotas de doações. Os doadores
que optarem pelo maior aporte disponível terão
direito a um produto social de algum projeto da
Fundação. Trata-se de um presente para que o
doador se lembre de sua contribuição e principalmente das pessoas que ajudou. “Esse objeto traz um resultado material dessa doação, que
simboliza, por exemplo, a geração de renda para
participantes e a transformação de suas vidas”,
conta Edson.
Os dois programas oferecem contrapartidas de acordo com a forma de participação escolhida, tais como
a possibilidade de ações e experiências únicas de voluntariado; o reconhecimento público de suas contribuições; a exposição da marca; e convites para eventos. Em todos os casos, há prestação de contas anual
por meio do relatório social da Fundação.
Edson explica que o objetivo dos aportes é possibilitar que a Fundação amplie a abrangência de seu trabalho para outros públicos, além de despertar as pessoas para a importância de projetos dessa natureza
e as transformações que tais iniciativas possibilitam.

SEJA UM PARCEIRO OU
DOADOR
Entre em contato com a equipe da Fundação
Alphaville e saiba mais sobre as possibilidades
de parcerias e contribuições:
fundacaoalphaville@alphaville.com.br
telefone: 11 3030-5322
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Papel Estratégico
Para a Fundação Alphaville, o ano de 2020 foi um
período de reavaliação, resiliência e reinvenção. A
prioridade tornou-se atender a todos os públicos da
organização com qualidade, em face de uma situação
intensamente adversa como se mostrou a pandemia
da Covid-19.
“A paralização da noite para o dia foi real”, conta
Fernanda Toledo, Diretora Executiva da Fundação
Alphaville, ao se recordar da eclosão da pandemia, em
março de 2020. “Tivemos que lidar com a frustração
de participantes de projetos, como no caso do
Programa Jovem Sustentável Aprendiz, em Goiás, que
precisou ser suspenso”, afirma. Para ela, a resiliência,
valor perseguido há décadas pela organização,
tornou-se um ponto crucial não só para os públicos
da Fundação, mas para a sua própria equipe.
A relação entre a Fundação e sua mantenedora, a
Alphaville Urbanismo, tornou-se ainda mais próxima.
A gestão da Alphaville ampliou os esforços em prol do
público da Fundação e, ao mesmo tempo, viu na organização um canal consolidado para apoiar de forma
efetiva as comunidades e para fazer-se devidamente
representada diante da sociedade em um momento
de dificuldades sem precedentes.

SOBRE A
FUNDAÇÃO ALPHAVILLE
A Fundação Alphaville é uma Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)
que tem como objetivo estimular o protagonismo social para contribuir com o desenvolvimento de cidades mais justas e inclusivas.
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.
Visão:
Ser a referência em tecnologias sociais para o
desenvolvimento de cidades mais justas.

Ricardo Benitez, Especialista em
Sustentabilidade da Fundação
Alphaville, durante definição
de prioridades de intervenção
junto à comunidade do bairro
Jabaraí, em Guarapari
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ESG no DNA da empresa
Com isso, 2020 foi o ano em que o papel da Fundação
se tornou ainda mais estratégico para o negócio de
sua mantenedora. Além da atuação assertiva em um
momento de urgências e incertezas, a Fundação, com
sua bagagem de mais de 20 anos de experiência, foi
importante para o processo de abertura de capital da
Alphaville Urbanismo. Investidores puderam verificar
que parte dos aspectos sociais e ambientais da
empresa — ESG (Environmental, Social and Corporate
Governance, ou Ambiental, Social e Governança, em
português) — eram incorporados de forma profissional
e mensurável por meio da Fundação.
A trajetória e os resultados da Fundação mostraram
que as práticas de ESG estão enraizadas na empresa
há muitos anos. “Sempre há espaço para aprimoramento, mas a cultura ESG não é novidade para nós”,
diz Fernanda. “Os indicadores, inclusive, podem demonstrar que os investimentos sociais da Alphaville
trazem resultados.”
Em 2020, muitos institutos e organizações do Terceiro Setor padeceram com a falta de coerência com os
negócios de suas respectivas mantenedoras. Com a
Fundação, deu-se justamente o oposto: a clareza com
relação às próprias causas e a profunda conexão com
o negócio da Alphaville Urbanismo vieram à tona.

“Direcionar o investimento social privado para uma
causa que tenha conexão com o negócio é estratégico
para a empresa, é uma forma de reconhecer os
impactos causados pelo negócio e endereçar
suas soluções”, destaca Aline Oliveira, Gerente
de Desenvolvimento Institucional da Fundação
Alphaville. Tal coerência é bastante clara na relação
entre a Fundação e a Alphaville Urbanismo, pois a
organização já nasceu tendo em vista contemplar
as áreas de influência dos residenciais, operando de
forma a fazer com que a chegada ao território em
questão fosse um impulsionador do desenvolvimento
local. “A atuação foi se profissionalizando com
o passar do tempo por meio de metodologias
de fortalecimento desses grupos e de inclusão
socioeconômica”, completa Aline.
“O formato de atuação da Fundação tem o objetivo
de reduzir a sensação de separação causada pelos
muros que existem entre os residenciais e as comunidades dos entornos”, explica. “Desenvolver as
comunidades é uma forma de reduzir a necessidade
desses muros, que são reais e socialmente impostos.” O trabalho da Fundação é uma maneira de reconhecer e abordar os impactos que se relacionam
com o setor em que a empresa atua, contemplando
aspectos de ESG.

SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Os projetos da Fundação Alphaville são monitorados por meio de uma matriz em que são inseridos
os objetivos gerais e específicos de cada iniciativa,
com respectivas metas e indicadores.

processo de evolução (etapa denominada monitoramento), ao final (fase de avaliação de resultados)
e após decorrido um período de sua finalização
(etapa final, chamada de avaliação de impacto).

Há indicadores gerais, comuns a todos os projetos,
e que se relacionam com a causa da Fundação:
estimular o protagonismo social a favor de cidades
mais justas. A partir deles, são desdobrados os
indicadores específicos de cada um dos projetos,
relacionados à metodologia utilizada.

Esse processo é importante por inúmeros motivos: 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 sua perenidade e
expansão a outros grupos.

Os projetos são avaliados desde o seu início (fase
chamada de marco-zero), bem como durante o seu
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Inteligência social: contribuição para políticas públicas
Criada em 2000, a Fundação é estratégica para garantir a sustentabilidade do negócio da Alphaville Urbanismo e contribuir para as localidades em que a
empresa constrói seus residenciais. Além de manter
a estrutura da organização, a Alphaville investe nos
territórios por meio de recursos destinados aos projetos sociais, e possibilita que os ativos da Fundação
sejam utilizados por parceiros, tornando as iniciativas
mais acessíveis financeiramente.
Um exemplo é o modelo em que instâncias governamentais contratam a Fundação para a condução de
projetos e transferência de suas tecnologias sociais
para profissionais dos órgãos públicos. Nesse caso,
o pagamento da equipe gestora segue a cargo da
Alphaville, como aconteceu com o Programa Jovem
Sustentável Aprendiz, realizado em Senador Canedo
e Trindade, no último município sob contratação do
Ministério Público do Trabalho do Estado de Goiás.
“Além disso, o engajamento da Alphaville Urbanismo
se estende para outros territórios, pois a empresa
segue mantendo a equipe técnica e continua investindo mesmo se a região em questão não for de
interesse para os seus negócios de forma direta”,
acrescenta Aline.

As décadas de atuação da Fundação lhe conferem
uma expertise que apoia o entendimento do território. “Trata-se de uma das maiores riquezas da Fundação, contribui muito com políticas públicas”, destaca Aline. Ela explica que a organização tem o papel
de diagnóstico e articulação nos projetos realizados,
por meio de conexões com o grupo mobilizado e
do levantamento de possibilidades. “A Fundação é
parceira e viabilizadora, uma vez que os projetos
pertencem às comunidades, que são protagonistas
de seus territórios.”
O diagnóstico a que Aline se refere é um trabalho
extenso de mapeamento e leitura dos entornos
dos territórios onde a Alphaville desenvolve
empreendimentos. “É uma parte bem importante
do processo, pois mostra se a atuação da Fundação
é possível, e até que ponto podemos ir”, explica
Ricardo Benitez, Especialista em Sustentabilidade
da Fundação Alphaville. Ele conta que a organização
tem a premissa de emancipar os grupos após a
sua atuação, e que o diagnóstico tem a função de
nortear todo o processo, identificando e localizando
possíveis parceiros, bem como quais são os recursos
disponíveis e de que forma podem ser captados.

“A Fundação
é parceira e
viabilizadora, uma
vez que os projetos
pertencem às
comunidades, que
são protagonistas
de seus territórios”,
afirma Aline Oliveira,
a respeito do papel
da organização nas
iniciativas realizadas

Participantes durante atividade
da formação Convivência que
Constrói, em Camaçari, BA
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Voluntária durante a ação de
voluntariado Dia de Fazer a
Diferença, em revitalização de espaço
de uso público em São Paulo, SP

Conforme descreve Ricardo, para os diagnósticos
são mapeados os bairros de influência direta pelos
residenciais. O primeiro passo é uma análise remota
para identificar o que existe na cidade e uma pesquisa censitária. Em seguida, a equipe da Fundação
vai a campo e se aproxima de líderes comunitários,
dando voz a essas pessoas, e de representantes de
aparelhos públicos. Os dados oficiais e os colhidos in
loco são cruzados. Finalmente, o resultado do mapeamento é apresentado à Alphaville Urbanismo com a
proposta de atuação e orçamento.
Em todos os projetos, a fase seguinte é a definição
do planejamento do projeto, com descrições detalhadas acerca do público envolvido; justificativas para o
projeto; objetivos gerais e específicos; parcerias em

vista; um plano operativo com cronograma físico e
financeiro; boas práticas já realizadas, matriz de indicadores a serem monitorados e definição de responsabilidades. “Trata-se de tirar o projeto do mundo das
ideias, para que os públicos possam enxergar o que
querem alcançar e como fazê-lo”, resume Ricardo.
As informações apuradas acerca de um recorte do território, conforme acrescenta Aline, desenvolvem uma
inteligência social com a qual é possível contribuir
para os municípios. “O nosso papel é ajudar a avaliar
o cenário e trazer ferramentas para melhorá-lo.” Ela
explica que a Fundação se reúne com o poder público
e com parceiros, após o trabalho de diagnóstico, já
com uma proposta em mãos contendo uma oportunidade de solucionar questões do território.
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METODOLOGIAS
A Formação Protagonista é a base do trabalho
realizado pela Fundação Alphaville, e tem como
objetivo atuar para que os públicos reconheçam
o seu potencial de intervir positivamente em suas
comunidades, transformando territórios e tornando-os mais resilientes.

• Inteligência Social: Trata-se da capaci-

Uma metodologia importante e que está atrelada à Formação Protagonista é a Convivência que
Constrói, cujos focos são a mobilização e o fortalecimento comunitário. O autoconhecimento, o
entendimento do indivíduo dentro do território, o
conhecimento das relações e o seu impacto para
as cidades são premissas que norteiam todos os
projetos da Fundação, sendo que cada um tem o
olhar voltado para um público específico ou para
uma determinada necessidade.

• Inteligência Atitudinal: Visão de futuro,

Em 2020, em face da conjuntura ocasionada pela
Covid-19, as metodologias foram adaptadas de
forma a manter o tanto quanto possível seus efeitos positivos e transformadores, ao passo que a
Fundação se esforçava para apoiar seus públicos
em questões emergenciais (saiba mais no capítulo
Divisor de Águas).
Formação Protagonista

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

• Conhecimento técnico: Acesso não só ao

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

• Pensamento Crítico: Desenvolvimento de habilidades de análise crítica que ajudam a formar
um posicionamento diante de diferentes temas.

dade de trabalhar em grupo, colaborar com
a equipe, evitar ruídos e administrar conflitos. Saber lidar com a bagagem de experiências e com a diversidade de conhecimentos
dos colegas.

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.

Metodologia Convivência que Constrói
Atuação com base no olhar apreciativo, na escuta
e na convivência, a saber:

• OUVIR para analisar e compreender o cenário

local: as pessoas, as organizações, o território,
os problemas e os desafios, e os potenciais.

• DIALOGAR para planejar e construir inteli-

gência social com diferentes públicos: comunidade, ONGs, universidades, poder público e
iniciativa privada.

• AGIR EM CONJUNTO para implementar e
dividir responsabilidades: engajamento de todos os públicos no processo de construção das
transformações e construção das condições
para que o projeto tenha perenidade.

• EMANCIPAR para gerar autonomia e des-

dobramento de novas ações. O território
adquire maior senso de responsabilidade e
sentimento de dever cumprido, uma vez que
realiza parcerias legítimas com partes interessadas nas praças.
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Metodologias replicáveis
As metodologias da Fundação Alphaville são pensadas para que possam ser replicadas em outros públicos. Conforme explica Aline, o ponto de partida para
os projetos é a realidade local, e a ideia é que as
comunidades aprendam as metodologias e as multipliquem, gerando um alcance exponencial. Tais metodologias podem, inclusive, ser aplicadas com a parceria de outros atores, em outros territórios.
No entanto, a capilaridade alcançada pela Fundação
vai além do impacto socioambiental dos projetos realizados. À parte do investimento social privado da
Alphaville Urbanismo e da influência em políticas públicas, a Fundação também atinge o público interno
da empresa por meio de ações de seu Programa de
Voluntariado (veja mais no capítulo Agir em conjunto), e os clientes e moradores de empreendimentos
da própria empresa, por meio do recém-lançado Selo
Alpha Social.
“Há muito potencial para iniciativas sociais dentro dos
residenciais da Alphaville, muitos deles já promovem
ações, como campanhas de arrecadação de doações
ou apoio a iniciativas fora dos residenciais”, afirma Aline. Ela conta que a Fundação resolveu se aproximar
desses grupos e apoiar a ampliação de suas ações
para que se tornem mais qualificadas e impactantes.

Para reconhecer as boas práticas já realizadas,
a Fundação lançou em parceria com a Alphaville
Urbanismo, em novembro de 2020, o Selo Alpha
Social. “No começo de 2021, fizemos uma oficina
ensinando a planejar e a executar projetos sociais”,
relata Aline. Foram criadas cinco categorias atreladas ao negócio da empresa. As inscrições foram
abertas, e a Fundação obteve cases finalistas, provenientes das 50 associações de moradores que
participaram da oficina. Após avaliadas por um comitê, as melhores iniciativas foram reconhecidas e
comporão um banco público de boas práticas para
estimular o diálogo e o intercâmbio de conhecimento, experiências e expertise entre os residenciais.
Aline destaca que o selo é um movimento de expansão da estratégia social do negócio: “Trata-se
de mapear o que é feito pelo cliente e contribuir
para melhorar”. Algumas ações de associações de
moradores inclusive já impactam políticas públicas,
a exemplo do Alphaville Fortaleza, que é um dos
grandes apoiadores da ACCEU (Associação dos Catadores e Catadoras de Eusébio, saiba mais no capítulo Ouvir e dialogar). “O residencial transfere para
a ACCEU 3,5 toneladas de resíduos reciclados todo
ano, e é realizada a gestão ambiental com os moradores sobre a qualidade da coleta realizada.”

3,5

toneladas de resíduos por ano
são direcionadas do Alphaville
Fortaleza para a coleta seletiva
local, realizada pela ACCEU

50

associações de moradores
de residenciais participaram
do Selo Alpha Social em sua
1ª edição
Voluntária durante distribuição
dos itens da campanha Agasalhe
um Coração, em São Paulo (SP)
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Associada durante triagem de
materiais na ACCEU - Associação
de Catadores e Catadoras
do Eusébio, no CE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMPRESAS
DE OUTROS SEGMENTOS
A expertise desenvolvida pela Fundação é valiosa
no momento de endereçar aspectos de ESG, cada
vez mais importantes para a sustentabilidade e
para a longevidade dos negócios.
Esse modelo de atuação, materializado no Programa de Comunicação Social dos empreendimentos
da empresa, já é colocado em prática pela Fundação por meio da prestação de serviços para a própria Alphaville Urbanismo. “Em 2020, prestamos
serviços nas cidades de Montes Claros, Uberlândia
e Guarajuba e, no início de 2021, em São José dos

Campos”, descreve Ricardo, que coordena alguns
destes trabalhos.
O objetivo é abrir um canal de comunicação entre
o empreendimento, em fase de execução, e as comunidades locais. “Explicar os processos das obras
e o que está sendo realizado para mitigar possíveis impactos, apesar de ser uma obrigação legal,
é um cuidado que precisa ser levado a empresas
de diversos segmentos, de maneira tão qualificada
quanto o que executamos nessa parceria com a
Alphaville Urbanismo”, destaca Ricardo.
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Distribuição de itens de higiene fizeram
parte dos kits entregues para as
comunidades no Eusébio, CE

Parcerias

1

2

3

4

Expediente

18

Editorial

Carta aos leitores

Panorama

Parcerias

1

2

3

4

Expediente

Divisor de Águas
A conjuntura ocasionada pela pandemia transformou a
principal bandeira da Fundação — o protagonismo para
o desenvolvimento de cidades mais justas — em uma
questão crucial para a própria atuação e razão de existir
da organização. “Foi um momento bem desafiador no
sentido de adaptação, pois sempre aplicamos nossas
metodologias por meio de contato pessoal”, destaca
Fernanda, Diretora da Fundação Alphaville, ao explicar
que a equipe estava acostumada a se deslocar e a
interagir presencialmente com as comunidades.
Uma das preocupações da gestão da organização foi
o bem-estar da equipe, que passou a enfrentar situações ainda mais delicadas e a receber pedidos de ajuda de públicos diversos, inclusive pelas redes sociais.
Processos e agendas foram flexibilizados, e esforços
foram feitos para tratar todos os pedidos que chegaram até a Fundação, seja por meio dos próprios projetos, seja por iniciativa de outras organizações. “Isso
de certa forma nos aproximou de outros parceiros”,
afirma Aline Oliveira, Gerente de Desenvolvimento
Institucional da Fundação Alphaville.
A própria Comunicação Institucional também foi impactada, e a postura da Fundação nas redes sociais
mudou: o foco deixou de ser o universo da organização, com seus projetos, métodos e resultados, para
necessidades públicas, de forma a dialogar com a
nova realidade estabelecida.
Uma das questões mais decisivas para a Fundação,
no entanto, foi a adaptação das metodologias de trabalho. “Fizemos um estudo para avaliar de que forma
poderíamos transportá-las para o ambiente virtual
sem perder a qualidade de resultados”, esclarece Aline. “Percebemos que nem todas podem ser mantidas
online, a exemplo do PJS Aprendiz, mas algumas das
demais, como o PJS Cidadania Digital, poderiam ser
trazidas para um formato híbrido (Programa Jovem
Sustentável, leia mais no capítulo Ouvir e dialogar).”

“Foi um grande desafio, mas vimos que é possível fazer determinadas ações à distância e nem por isso
diminuir a qualidade da entrega”, conta Fernanda, enfatizando que a equipe manteve o suporte aos participantes dos projetos e adaptou os próprios processos
à nova realidade, usando ferramentas online e formatando materiais para aplicativos de mensagens instantâneas, mídias mais utilizadas pelas comunidades.

“Vimos que é possível fazer
determinadas ações à distância
e nem por isso diminuir a
qualidade”, afirma Fernanda
Toledo, a respeito das adaptações
em função da pandemia
A necessidade de atuar remotamente fez com que
a Fundação se debruçasse sobre o assunto e procurasse, no final de 2020, uma consultoria especializada em ensino à distância. “A ideia é migrar algumas
metodologias já existentes e formatar novas que se
adaptem a esse formato. E estamos começando pelo
PJS Cidadania Digital, que mantivemos e adaptamos
por meio de videoaulas enviadas por mensagem para
os smartphones dos estudantes”, diz Aline.
Ela explica que alguns projetos de formação que já
estavam acontecendo continuaram, nos casos em que
era possível seguir online ou com distanciamento presencial. “Foram decisões delicadas, pois tivemos que
avaliar o momento de cada grupo e definir quais precisavam de um auxílio de emergência, e quais poderiam
seguir com o desenvolvimento socioeconômico.”
Além disso, recursos inicialmente planejados para
projetos foram revertidos em materiais de primeira
necessidade, fundamentais para a sobrevivência e
segurança das comunidades.
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Descobertas positivas

Aproximação e colaboração

A reinvenção foi desafiadora e é contínua, já que a
pandemia persistiu em 2021 e acentuou questões
sociais importantes do País. Mas trouxe pontos positivos, como a otimização dos orçamentos dos projetos: uma vez que já não era mais possível viajar,
sob pena de expor a riscos a equipe da Fundação e
os participantes das iniciativas, os valores aplicados
em deslocamentos passaram a ser reinvestidos nos
próprios projetos.

Com integrantes em lugares diversos do Brasil, a
equipe da Fundação enfrentava desafios ocasionados
pela distância e pela falta de tempo para se reunir,
trocar experiências, interagir e compartilhar processos. Com o surgimento da pandemia, houve uma
grande mobilização da área de Tecnologia da Informação da Alphaville Urbanismo para que todos pudessem trabalhar remotamente e em segurança. Com
isso, adotou-se em toda a empresa — bem como na
Fundação — o modelo de reuniões online.

Fernanda também destaca que a nova relação com o
tempo e o espaço proporcionada pela atuação online
fez com que a equipe percebesse a possibilidade de
expansão dos territórios contemplados pela Fundação. Ela conta que existia uma resistência muito grande do Terceiro Setor com relação à tecnologia, e que
se percebeu que as ferramentas online são fundamentais para levar conhecimento a pessoas que muitas vezes não podem ser alcançadas pessoalmente.
“Foi um esforço grande de adaptação, mas os ganhos
foram muito bons.”

“Hoje, onde quer que se esteja, é possível participar
da reunião de equipe”, comemora Fernanda, destacando que as interações e criações coletivas entre os
membros da equipe voltaram. “A ferramenta online
trouxe um ganho enorme de aproximação da equipe,
era algo que não sabíamos como resolver antes e que
foi solucionado pelo uso da tecnologia.” Ela afirma
que as reuniões têm ajudado muito inclusive no apoio
pessoal, com um ganho significativo no viés humano
da situação.

Além disso, durante os esforços para atender as comunidades com relação a questões emergenciais, novas parcerias foram criadas. “Empresas de São Paulo
doaram recursos para projetos do Ceará que passaram a conhecer por conta da pandemia”, exemplifica.
“Percebemos que houve um movimento do Terceiro
Setor em geral, como sendo um agente capaz de reduzir o impacto negativo do que estava acontecendo
na sociedade.”

Para ela, os aprendizados e benefícios encontrados
por meio da busca pela resiliência vão ao encontro do
trabalho realizado pela Fundação em campo, com o
uso das metodologias junto aos públicos contemplados. “É encontrar soluções a partir das dificuldades
que a comunidade enfrenta”, conta. “Utilizamos dentro da equipe tudo isso que abordamos nos projetos,
passamos a aplicar dentro da Fundação as metodologias que praticávamos nos territórios.”

Graça Rodrigues, Especialista de
Projetos Sociais da Fundação,
durante distribuição de cestas
emergenciais no Eusébio, CE

“Percebemos
que houve um
movimento do
Terceiro Setor em
geral, como sendo
um agente capaz de
reduzir o impacto
negativo do que
estava acontecendo
na sociedade”,
diz Fernanda Toledo
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Comunidade do Morro do Pullman,
em SP, foi uma das beneficiadas
pelas entregas da ação de
voluntariado Agasalhe um Coração

APOIO À
ALPHAVILLE URBANISMO
A Fundação foi acionada pela área de Gente e
Gestão da Alphaville Urbanismo, que buscava
apoio para os próprios funcionários diante das
incertezas e dificuldades do momento. Havia na
empresa uma demanda alta por treinamentos
e iniciativas sociais de voluntariado, já que as
pessoas queriam contribuir e ajudar comunidades em vulnerabilidade por conta da pandemia,
mas não sabiam como fazê-lo.

As reuniões online também possibilitaram a aproximação entre a Fundação Alphaville e a Alphaville
Urbanismo, com encontros entre diferentes áreas de
cada organização. “Deu certo pois era remoto, todos
conseguiam estar presentes”, recorda-se Ricardo,
Especialista de Sustentabilidade da Fundação Alphaville. “Fizemos construções coletivas de estratégias
e as reuniões trouxeram mais tranquilidade para todos”, enfatiza.

A organização trouxe para a mantenedora, então, palestras, dinâmicas, treinamentos e ações
de voluntariado (leia mais sobre o Programa de
Voluntariado no capítulo Agir em conjunto). Foram realizadas, por exemplo, metodologias de
PNL (Programação Neurolinguística), com práticas coletivas online de técnicas de respiração
para diminuição da ansiedade e mudança de
perspectiva. Funcionários da urbanizadora também puderam atuar junto às comunidades por
meio do compartilhamento de conhecimentos
técnicos com participantes de projetos sociais
apoiados pela Fundação.

Os encontros remotos também possibilitaram que o
próprio Ricardo se reunisse com colegas de organizações do Brasil, da Colômbia e do México por meio de
um grupo de trabalho da RedEAmérica formado para
discutir maneiras de realizar leituras dos entornos,
com o objetivo de trocar conhecimentos sobre diagnósticos dos territórios. “Percebemos que todos têm
métodos diferentes, pois a forma de ler os entornos
tem a ver com os objetivos e causas de cada organização e grupos sociais envolvidos. Isso faz com que
haja cada vez mais relevância para o olhar atento e
personalizado aplicado pela Fundação antes de iniciar
qualquer projeto ou intervenção social.”
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Convivência à distância
Responsável pela construção de diagnósticos de alguns projetos da Fundação, Ricardo conta que não
precisou recolher dados remotamente em 2020, pois
pôde realizar a fase presencial das leituras de entornos no início do ano, antes da eclosão da pandemia.
Apesar dos inúmeros desafios impostos pela nova realidade, ele destacou alguns pontos positivos, como
ganhos em objetividade em reuniões, e afirmou que o
uso de aplicativos de mensagens instantâneas facilita
o diálogo com comunidades e parceiros.
Um exemplo foi a live realizada com estudantes e
professores da Universidade de Lisboa, em Portugal,
e jovens do programa Nós Propomos!, de Palmas, Tocantins. “O formato online trouxe a oportunidade de
fazer esse tipo de reunião remotamente, sem envolver custos”, ressalta Ricardo. “Essa conversa trouxe
um retorno muito importante para quem está à frente
do projeto.”
Outro case interessante envolveu os bairros de Jabaraí,
Portal e Perocão, dos entornos do residencial Alphaville
Três Praias, em Guarapari (ES). Ricardo conta que
aconteceu uma reunião presencial com o grupo antes
de a cidade determinar a paralização de encontros
presenciais por conta da pandemia, e que a chegada da
Fundação ao território foi vista de forma muito positiva
pela população local. Depois, houve uma construção

Ricardo Benitez, Especialista de
Projetos Sociais da Fundação,
durante encontro com moradores
e líderes comunitários do bairro
Jabaraí, em Guarapari (ES)

coletiva de ideias por e-mail e mensagens trocadas por
smartphones. “Em Guarapari o processo da metodologia
Convivência que Constrói seguiu à distância em 2021”,
afirma. Processos semelhantes também ocorreram em
Caraguatatuba (SP) e Cascavel (PR).
A Fundação também foi acionada por associações
de moradores de empreendimentos em São José
dos Campos e Ribeirão Preto, ambos em São Paulo. “Fomos procurados para ajudá-los a desenvolver
projetos socioambientais dentro dos residenciais”, diz
Ricardo. As orientações ocorreram online e estão em
fase de instrumentalização.
“A pandemia trouxe desafios e vamos ter que seguir
lidando com uma nova realidade, com processos mais
híbridos”, observa Ricardo. “Nesse contexto há benefícios, como melhor aproveitamento dos investimentos dedicados aos projetos, já que os valores que
seriam gastos com logística passam a ser reaplicados
nas próprias iniciativas.” Ele também destaca que o
ganho de tempo em função da redução de deslocamentos e do uso generalizado de ferramentas online
possibilitou que membros da equipe voltassem a estudar, como ele próprio: “Estou fazendo pós-graduação em Planejamento e Gestão em Cidades, o que
está me ajudando a aproximar a atuação da Fundação da Alphaville Urbanismo”.
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Atuação emergencial
Foram inúmeros os desafios trazidos pela pandemia.
Mas sem dúvidas, os mais difíceis estavam relacionados ao atendimento emergencial das comunidades
que, em muitos casos, se viram sem poder gerar renda e sem conseguir suprir as próprias necessidades. A
Fundação, então, buscou caminhos para apoiar essa
demanda, como a parceria com o movimento Família
Apoia Família. Hospedado na plataforma Benfeitoria,
o movimento foi criado para conectar diretamente
ONGs que viabilizam cestas básicas para famílias desamparadas e doadores que possam ajudar.
A Fundação indicou mais de 30 projetos para que
fossem apoiados pela campanha: 25 grupos do aTUAção PerifaSul; Unindo Forças, ACCEU (Associação
de Catadores e Catadoras do Eusébio), Comunidade
Quilombola de Cordoaria, Associação de Catadores
de Uberlândia e AVEMARE. “O PerifaSul entrou recebendo apoio para as famílias atendidas na região, e
os coletivos tinham o papel de redistribuir os itens”,
recorda-se Aline. As doações por meio da plataforma

Benfeitoria são feitas em dinheiro, por empresas e
pessoas físicas, para a compra de cestas básicas e
itens de saúde e higiene. Os projetos indicados pela
Fundação contaram com a parceria de grandes empresas, como o Grupo UOL, que apoiou as comunidades da ACCEU e de Cordoaria. Atualmente, mais de
2,3 milhões de pessoas no Brasil todo são beneficiadas. Até dezembro de 2020, o movimento arrecadou
mais R$ 12 milhões em doações, de acordo com o
próprio site da Benfeitoria.
A Fundação também adaptou e ampliou o seu Programa de Voluntariado, realizado com o público interno
da Alphaville. A tradicional ação Street Store, em que
roupas eram doadas em formato de lojas gratuitas ao
ar livre em São Paulo, foi adaptada e transformada
na iniciativa Agasalhe um Coração. O Dia de Fazer
a Diferença, outra importante ação de voluntariado
da Fundação, também foi adaptado para o formato
online (leia a respeito do Programa de Voluntariado
no capítulo Agir em Conjunto).

R$12
milhões
arrecadados em doações
pelo movimento Família
Apoia Família em 2020

30
Distribuição de cestas básicas
para moradores da comunidade
de Cordoaria, em Camaçari (BA)

projetos foram indicados
pela Fundação Alphaville
para receberem apoio
por meio da plataforma
Benfeitoria

Cestas de higiene pessoal
sendo organizadas para
distribuição em Eusébio (CE)
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Representantes do coletivo Mães
em Ação, formado em 2020 para
atenção à comunidade do Morro
do Pullman, em SP, que recebeu a
campanha Agasalhe um Coração

Reconhecimento
O sucesso das ações emergenciais e da adaptação do
próprio modelo de atuar fez com que outras organizações do Terceiro Setor procurassem a Fundação para
compartilhar conhecimento por meio de convites para
lives e webinars. “Nesses eventos havia um público de
organizações de diversos portes e estruturas interessadas em saber como fundações e instituições mais estruturadas estavam agindo”, afirma Fernanda. “Foi muito
saudável, uma forma de compartilhar experiências, erros e acertos com organizações de perfis diferentes do
nosso, e desses contatos surgiram algumas parcerias.”

Ela conta que a rede de gestores de organizações
se fortaleceu bastante, com grupos de trabalho
muito produtivos. Na RedEAmérica, organização
que reúne empresas e fundações da América Latina
para o desenvolvimento de comunidades sustentáveis, por exemplo, os encontros mensais aconteceram de forma online. De acordo com Fernanda, o
GIFE (Grupo de Institutos, Fundações e Empresas)
também promoveu mobilizações muito importantes, com oportunidades de aprendizado e trocas de
cases de sucesso.
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Direitos Humanos e oportunidades de trabalho
Os aprendizados do último ano e a situação socioeconômica do País fizeram com que a Fundação fosse além de uma adaptação momentânea de
suas formas de trabalho, mas de fato reavaliasse
a sua metodologia. “Sempre atuamos em conexão
com políticas públicas, mas hoje estamos avançando para um foco maior em Direitos Humanos”,
conta Fernanda.
A Fundação já contempla o tema em seus projetos,
com o viés da promoção dos Direitos Humanos,
por exemplo, quando produtores de alimentos orgânicos são capacitados para produzirem de forma
benéfica a eles próprios, ao meio ambiente e aos
consumidores, com todos os públicos envolvidos
tendo o direito à alimentação saudável e de qualidade assegurado; também aborda a proteção aos
Direitos Humanos, como em iniciativas nas quais
os jovens estão sendo protegidos para que consigam continuar a estudar, tenham uma oportunidade de trabalho digna e no futuro possam manter as
suas famílias; e a reparação dos Direitos Humanos,
a exemplo do projeto PJS Aprendiz, em que jovens
em cumprimento de medidas socioeducativas são
apoiados para que tenham seus direitos restaurados e não retornem a situações nas quais possam
violar os direitos de outras pessoas.

“As metodologias de certa forma já respondem a esse
aspecto, mas podem contemplá-lo com mais profundidade e de forma ainda mais interligada com a situação socioeconômica do País”, destaca Fernanda,
mencionando também a conexão dos projetos com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, principalmente o 11º, Cidades e Comunidades Sustentáveis.
“A Fundação sempre atrelou a sua atuação à política
pública local, e hoje a organização expande e olha
possibilidades mundiais, colaborando para uma visão
mais globalizada dos territórios.”
Mais um próximo passo importante da Fundação será
a criação de um novo módulo em sua metodologia que
contemple o mapeamento de possibilidades de trabalho. Segundo Fernanda, a Fundação está buscando
formas de alcançar oportunidades concretas, como fazer pontes entre os jovens participantes das formações
e o mercado de trabalho. Outro objetivo é apoiar os
grupos que atuam com empreendedorismo, para que
possam conhecer mais a fundo o mercado de consumo, se comunicar melhor e buscar clientes de maneira
mais efetiva. “A realidade econômica e social do Brasil mudou, e precisamos ajudar a criar oportunidades
para que as pessoas de fato aproveitem os aprendizados e mudanças pelas quais passaram durante os processos formativos da Fundação”, sintetiza Fernanda.

“Sempre atuamos
em conexão com
políticas públicas,
mas hoje estamos
avançando para
um foco maior em
Direitos Humanos”,
conta Fernanda Toledo

Produtores rurais durante
formação para certificação
orgânica em Camaçari, BA
(foto anterior à pandemia)
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Ouvir e Dialogar
“Na verdade eu já nasci orgânica”, brinca Marilene
Senhorinha da Costa, agricultora da região de Camaçari, Bahia, ao contar que seus avós já trabalhavam com cultivo de orgânicos, pois nunca usaram
qualquer tipo de veneno. Produtora de banana, umbu-cajá, goiaba, cinco tipos de alface, dois tipos de
coentro, araruta, acerola, graviola, caju, coco verde,
dendê, uma enorme variedade de hortaliças, além
de criadora de porcos, galinhas, ovelhas, patos e de
duas espécies de abelhas melíferas, Marilene é um
grande exemplo de dedicação, amor e respeito pela
terra e pela nobre tarefa de prover alimentos saudáveis para as pessoas.
Ela herdou o apreço pela natureza e um valioso conhecimento sobre como cultivar sem agredir o meio
ambiente. No entanto, precisou percorrer um longo
caminho entre a prática da agroecologia e a certificação como produtora de orgânicos, feito capaz de
melhorar a sua renda, mas também de lhe trazer a
valorização e o reconhecimento apropriados ao seu
importante trabalho.
Dentre os desafios enfrentados por Marilene estiveram duas grandes chuvas, que fizeram com que
uma remessa inteira de sementes se perdesse, e a
pandemia, que atrasou mais de seis meses o processo de certificação do grupo Pólo Verde, do qual
ela faz parte. O projeto de certificação de produtores de Camaçari, que capacitou um total de
60 pessoas de 29 unidades produtivas, teve início
de fato em novembro de 2019, mas os primeiros
contatos entre o grupo de produtores e a Fundação
Alphaville foram no final de 2017, por conta de uma
feira de produtos agroecológicos realizada com o
apoio da organização.

“Selecionamos a dedo os agricultores participantes”,
recorda-se Daniela Ornelas, da Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca de Camaçari. Essa
feira foi o primeiro passo para um projeto de certificação participativa elaborado anos depois pela Secretaria e apoiado pela Fundação. “Trata-se de um processo em que um grupo já certificado auxilia, fiscaliza
e certifica outro”, explica Daniela.

29

unidades produtivas foram
capacitadas para cultivar alimentos
orgânicos em Camaçari (BA)
A Fundação custeou todo o processo de capacitação
para o cultivo de orgânicos bem como a ida de participantes a Irecê, onde está o Raízes do Sertão, que
certificou o grupo Polo Verde. “Eles ainda vieram
com um viés a mais, que foi a realização de oficinas
para habilitar o agricultor como um indivíduo importante, um empreendedor rural”, destaca Daniela, se
referindo à aplicação da metodologia Convivência
que Constrói.
“O mais bacana, além do manejo e dos conceitos
de não usar defensivos químicos, é considerar a
relação do ser humano com o seu espaço produtivo e com a sociedade”, enfatiza Débora Silva e
Silva, Especialista em Projetos Sociais da Fundação
Alphaville, que aplicou a metodologia no grupo e
atuou em todas as etapas do processo, inclusive
nas visitas às unidades produtoras e nas formações
necessárias às certificações.
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Produção orgânica: um conceito de vida
De acordo com Débora, para que um produtor se
certifique como orgânico há uma série de critérios,
muitas vezes desconhecidos por grande parte do
público consumidor. Primeiro, a unidade produtiva
deve reservar uma porcentagem de sua área para a
preservação permanente. Caso a unidade seja muito
pequena, será certificada como quintal produtivo ou
agrofloresta, sistema que combina floresta e cultivo
em um mesmo espaço, no qual tudo é aproveitado e
uma espécie vegetal ajuda a manutenção de outra.
Débora conta que, assim como Marilene, muitos agricultores já incorporavam práticas da agroecologia em
seus cultivos: “O que faltava era um olhar para um
detalhe ou outro, como a manutenção da matéria orgânica que cai das árvores e que protege a umidade
do solo e os nascedouros de rios”.
Por outro lado, o maior desafio foi fazer com que o grupo compreendesse o fato de que o processo de certificação pode interferir na gestão familiar, uma vez que
o cultivo de orgânicos pressupõe respeito e equilíbrio
em todo o ambiente produtivo. A criação de animais
silvestres, por exemplo, é vedada; animais domésticos
devem ser bem cuidados; práticas consideradas como
mão de obra escrava e violência doméstica automaticamente exigem que o processo de certificação seja
revalidado e, em caso de reincidência, podem gerar a
desqualificação de todo o grupo envolvido.
“Quem compra um produto orgânico está consumindo não apenas um produto sem agrotóxicos,

Produtores rurais
comemoram certificação
orgânica, em Camaçari, BA

mas todo um conceito de vida em que os produtores têm relações sociais e emocionais saudáveis
com o ambiente”, afirma Débora. “O selo de certificação orgânica aumenta em 30% a 40% o valor dos itens cultivados, mas os produtores devem
pensar para além disso, percebendo todos os conceitos envolvidos.”
Hoje presidente da Associação Alameda do Rio, da
região em que vive e cultiva, Marilene é um exemplo da aplicação e da multiplicação desses conceitos.
“Estamos levando a agroecologia para toda a comunidade”, afirma. “As pessoas pararam de tacar fogo
no pasto, muitos não usam mais veneno, aprenderam
como preservar uma nascente, fazem rotatividade de
culturas e olham as formigas e lagartas como aliadas,
e não como vilãs”, destaca.
Marilene se sente orgulhosa por ter alcançado a certificação, e comemora a grande mudança na forma
como os consumidores veem os seus produtos: “Hoje
eu tenho como provar para os meus clientes que a
minha mercadoria é, sem sombra de dúvidas, orgânica, e muitos deles me parabenizam por isso”.
A pandemia trouxe muitos percalços, mas alguns benefícios. Um deles foi a aprendizagem e a adaptação
do grupo ao mundo virtual, processo que ainda está
acontecendo; outro foi o aumento da demanda por
orgânicos em Salvador. “As pessoas despertaram para
a necessidade de um corpo saudável, nutrido com
alimentos puros”, diz Daniela.

“O selo de
certificação orgânica
aumenta de 30%
a 40% o valor dos
itens cultivados, mas
os produtores devem
pensar para além
disso, percebendo
todos os conceitos
envolvidos”, explica
Débora Silva e Silva
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Além de qualificar os produtos,
a certificação orgânica amplia as
possibilidades de comercialização
e impacta diretamente na renda
mensal dos pequenos produtores
(foto anterior à pandemia)

Diálogo e transformação

Sucesso ambiental, social e econômico

Os próximos passos do grupo de produtores são o reforço da capacitação para o cultivo de orgânicos; atuar para renovar a certificação de seus cultivos, que é
constante e ininterrupta; e intensificar os treinamentos realizados para que, em 2022, possam se consolidar também como uma unidade certificadora capaz
de transmitir técnicas e conhecimentos adquiridos.

O diálogo também foi fundamental para melhorar
o trabalho e a qualidade de vida dos membros da
ACCEU, a Associação de Catadores e Catadoras
de Eusébio (CE). Jaires Lima, Coordenadora de
Coleta Seletiva do Município de Eusébio, conta que
há alguns anos eram frequentes problemas como
conflitos dentro da equipe da Associação, bem como
o desvio em rotas dos caminhões de coletas, o que
prejudicava a produtividade do grupo.

Peça-chave na formação e na certificação dos produtores, critério fundamental à produção de orgânicos,
o diálogo é incentivado em todo o processo, e é responsável pela manutenção de um ambiente saudável.
Dessa forma, o grupo deve passar por outras duas
formações no segundo semestre de 2021: mediação
de conflitos e comunicação não-violenta; e o fortalecimento das mulheres produtoras, para que tenham
mais espaço nos processos e decisões.
Segundo Daniela, de uma forma geral o projeto
tem como objetivo principal formar empreendedores rurais independentes, com capacidade de
se organizar, multiplicar seus conhecimentos e dar
frutos inclusive em outros territórios. “Mas queríamos ir além, queríamos transformar vidas, juntar
agroecologia e agricultura orgânica”, ressalta. “E os
produtores que se entregam a esse processo não
atuam apenas para obter a certificação, eles mudam as próprias realidades.”

Hoje, com as formações realizadas pela Fundação e o
empenho de profissionais da Prefeitura, a ACCEU se
tornou uma referência no Ceará e em outros estados.
“Antes da pandemia havia visitas quase que diárias de
outras instituições para entender o sucesso do modelo de trabalho praticado pela Associação”, conta Graça
Oliveira, Especialista de Projetos Sociais da Fundação
Alphaville. Em 2016 a Fundação recebeu, inclusive, o
Selo Benchmarking: Legítimo em Sustentabilidade em
reconhecimento aos resultados do projeto.
“Depois da Associação, a vida de vários catadores
mudou, não só a minha”, conta Lidiane Silva Vieira,
catadora e Presidente da ACCEU. “Tem muita gente
que sustenta a família, paga aluguel, e a nossa renda
melhorou muito.” Ela conta que há, inclusive, muita
procura por vagas para trabalhar na Associação, que
se tornou motivo de orgulho para os catadores.
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PROJETO EMANCIPADO E APOIO INSTITUCIONAL
Em 2017, a Fundação fez a entrega oficial do projeto ao poder público municipal com uma equipe
preparada para a gestão das operações. Desde
então, a Fundação atua como parceira institucional, com contribuições a exemplo das ações realizadas em 2020:

• Integração com o Alphaville Fortaleza. O re-

• Repaginação da marca, que mudou de ACEU

por setores, com o objetivo de dar tratamento
mais adequado a cada tipo de material. A organização ajudou a melhorar a harmonia interna
e a aumentar a produtividade;

(Associação dos Catadores de Eusébio) para
ACCEU (Associação de Catadores e Catadoras de
Eusébio), a fim de representar as mulheres do
grupo, que inclusive são maioria na Associação;

• Materiais de comunicação como cartões de vi-

sidencial construiu uma área somente para
materiais a serem destinados para a ACCEU, e
agora atua para melhorar a adesão dos moradores à coleta seletiva;

• Apoio para organizar a estrutura de trabalho

• Inserção da Associação no movimento Família
Apoia Família, para que recebessem auxílio em
função da pandemia;

sitas e camisetas;

• Dinâmicas e atividades de PNL (Programação
Neurolinguística);

• Doação de uma prensa junto com o Grupo 3Corações, outro grande parceiro da Associação.

Parcerias estratégicas e aumento da renda
Atualmente, além de um calendário organizado para
atender quatro bairros por dia, há um rastreador no
caminhão, e os moradores de Eusébio conseguem
acompanhar em tempo real a coleta. Também existe
uma diferenciação entre os resíduos comuns, recolhidos por uma empresa, e os materiais para reciclagem, que são colocados dentro de sacos de ráfia
identificados pelo nome do projeto.
A boa organização e o aumento da produtividade
do grupo trouxeram resultados muito positivos. Em
2020, 100% dos 23 bairros de Eusébio passaram a
ser atendidos pelo sistema de coleta seletiva. A Associação também se adequou para dar conta do aumento da demanda com maior produção de lixo pela
população em isolamento social. “Houve restrições,
pois alguns catadores eram do grupo de risco, mas
conseguimos remanejar as escalas e os preparamos
para que se protegessem”, relata Graça.
Com isso, a ACCEU coletou 353 toneladas de material em 2020, um recorde para o grupo e um número considerável para as dimensões do município. O

feito contribuiu para aumentar substancialmente a
renda dos catadores. A Associação também passou
a recolher e a comercializar isopor, e deu continuidade a um termo de parceria de logística reversa
de eletrônicos firmado com o Grupo 3Corações,
pelo qual a ACCEU é remunerada mensalmente.
“Duas pessoas foram capacitadas, com a ajuda da
Fundação, para separarem de forma apropriada
materiais eletrônicos”, recorda-se Jaires. “Criamos
um espaço exclusivo para a segregação de material eletrônico e fizemos um trabalho para que eles
precificassem e negociassem melhor os itens vendidos”, complementa.
Milene Pereira, Gerente de Responsabilidade Social
do Grupo 3Corações, explica que a empresa faz parte
da Coalização de Embalagens, projeto relacionado ao
poder público, em que há metas de reciclagem. “A
ACCEU é a nossa parceira aqui no Ceará para nos
ajudar a alcançar os objetivos da Coalizão.”
Ela afirma que a parceria do 3Corações no projeto
possibilitou que o Grupo fizesse contribuições sociais
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Associados da ACCEU, no Eusébio
(CE), com parceiros da Fundação
Alphaville e o Grupo 3Corações
(foto anterior à pandemia)

em excelentes condições. “Na ACCEU, as pessoas
trabalham em local adequado, têm uniformes, EPI’s,
escritório, cozinha para as refeições, condições que
os fazem ter orgulho da profissão”, comenta Milene.
Convidado pela Fundação para apoiar o projeto, o
Grupo 3Corações já fez diversas contribuições, como
a doação de dois caminhões; a doação mensal de
café para os catadores; e as já mencionadas parcerias para a compra de uma nova prensa e o repasse
de todos os eletrônicos da operação local, montante
que aumentou o volume de vendas da Associação.
“A Fundação é um parceiro muito importante para
nós”, destaca Milene, acrescentando que antes de fazer aportes em alguma iniciativa, o Grupo é criterioso
ao procurar informações sobre a organização, os parceiros apoiadores e a seriedade dos projetos. “A Fundação está atrelada à Alphaville, que já é bastante sólida; além disso, já conhecíamos o trabalho realizado
por meio do PJS Digital”, complementa, mencionando
o Programa Jovem Sustentável – Cidadania Digital,
outra referência importante em Eusébio (leia mais sobre a iniciativa nas páginas a seguir).

Um case de articulação e resiliência
A ACCEU é um caso emblemático de como um projeto
pode dar certo, ser emancipado e ter seus participantes transformados em protagonistas capazes de atuar
pela resiliência de seus territórios — como aconteceu
em 2020, durante a pandemia.
Primeiro, a Associação superou todos os desafios
iniciais enfrentados: a necessidade de educação e
colaboração da população, que precisou ser conscientizada sobre os critérios da coleta; aprimorou a
capacitação e a atuação dos catadores, uma categoria muitas vezes desassistida e excluída socialmente;
e articulou de forma harmoniosa e produtiva o poder
público e a iniciativa privada.
Como resultado, teve sucesso em todas as frentes
abordadas, social, ambiental e econômica, uma vez
que melhorou as condições de trabalho e a qualidade de vida dos associados; contempla uma demanda
ambiental importante do município e de um de seus
apoiadores; e melhorou consideravelmente a renda
dos catadores.
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Um legado de oportunidades e esperança
“O PJS ajuda o jovem no primeiro emprego, não só
com conhecimento técnico, mas com relação à postura, ao comportamento, a saber se comunicar e se
sentir confiante”, conta David Fernandes, ex-aluno e
atual educador do Programa Jovem Sustentável – Cidadania Digital. “Participar do programa foi muito importante para mim, pois eu estava entrando no ensino
médio e me senti mais seguro, aprendi a usar o Pacote Office, a me comunicar bem e a me posicionar.”
David é um dos mais de 4500 jovens que já participaram do PJS (Programa Jovem Sustentável – Cidadania Digital). Realizado em Eusébio (CE) desde
2008, o projeto apoia jovens de 14 a 18 anos nas
escolhas de caminhos profissionais e pessoais. Durante a formação, eles aprendem Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs), que inclui o Pacote
Office, têm aulas sobre temas como cidadania, meio
ambiente, arte e cultura, e participam de atividades
de PNL (Programação Neurolinguística). O curso tem
duração de quatro meses, com 120 horas de conteúdo, e acontece no contraturno da escola, no caso dos
alunos que ainda não concluíram o ensino médio.

Formado pelo PJS em 2011, David atou como voluntário na iniciativa em 2015, passou por uma
capacitação para se tornar educador e começou a
lecionar no projeto em 2016. “Foi uma experiência
muito boa, pude adquirir bastante senso de responsabilidade, principalmente pois estava na posição de
educador e lidava com alunos que eram quase da
minha idade”, recorda-se.
Hoje prestes a se formar em Sistema da Informação
e atuando como empreendedor — ele presta serviços
como programador de aplicativos para empresas de
Campinas (SP) e da Alemanha —, David pôde vivenciar
e presenciar o quão o importante o PJS é para os jovens de Eusébio (veja o box Resultados Mensurados).
Ele também foi testemunha das dificuldades enfrentadas pela equipe do Programa em 2020. “Foi muito
desafiador”, sintetiza Graça Oliveira, Especialista de
Projetos Sociais da Fundação Alphaville, ao explicar
que um viés muito importante do PJS é o ensino do
Pacote Office. Em função do impedimento imposto
pela pandemia, a prática tornou-se inviável.

RESULTADOS MENSURADOS EM DEZ ANOS DE TRABALHO
Em 2018, a Fundação realizou uma avaliação de impacto por ocasião da comemoração de dez anos do
projeto, que teve início em 2008. Veja os resultados alcançados em uma década de atuação:

• 82% estão em atividades formais;
• 54% trabalham com carteira assinada;
• 70% estão há mais de um ano em seus empregos;

• 50% estão trabalhando;
• 56% recebem entre um e dois salários mínimos;
• 54% dos jovens acreditam que o PJS ampliou
as suas oportunidades e acesso ao emprego e
renda;

• 41% afirmam que a participação no programa foi
decisiva para a conquista do primeiro emprego;

• 68% afirmam compreender a realidade social
do seu bairro;

• 65% informam terem iniciado ações de participação social no seu território;

• 71% relatam que a participação no PJS con-

tribuiu para a melhoria no seu desempenho
escolar;

• 76% afirmam que o PJS ampliou os seus interesses pelos estudos;

• 77% dos participantes que concluíram o PJS
declaram que ampliaram suas habilidades técnicas e conhecimentos em TI e em temas relativos a emprego, renda e sustentabilidade.
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PJS como política pública
Ela conta que a impossibilidade de fazerem aulas
presenciais, nos laboratórios de Informática disponibilizados pela Prefeitura, precisou ser parcialmente
contornada por aulas, dinâmicas e atividades gravadas em vídeo e enviadas via mensagem para os
smartphones dos alunos, já que a grande maioria não
possui computador em casa.
“Fizemos esses vídeos para mantê-los ativos nos
grupos”, conta. “Os jovens queriam voltar a ter contato com o conteúdo de forma presencial o tempo
todo, ver os professores e principalmente participar
das aulas vivenciais.” Ela conta que a Fundação está
desenvolvendo, junto a uma consultora de EAD (Ensino a Distância) uma nova metodologia que deverá
atender a demanda da transmissão do conteúdo de
forma virtual.
Rhaniel Lima, estudante do último ano do ensino
médio, é um dos alunos que sofreram com a suspensão das aulas do PJS. “Eu quis participar pois
estava precisando melhorar o meu currículo”, conta.
“Também me interessei por causa da Informática, já
que é muito difícil ter um curso desse tipo gratuito e
por esse período.”
O jovem, que conheceu o projeto pelas mídias sociais
e por indicação do próprio pai, chegou a ter duas
semanas de aula antes das paralizações, e diz que
“estava gostando muito e aprendendo bastante”. Ele
conta que segue acompanhando o grupo do PJS via

celular, e que os educadores dão muito apoio nos momentos difíceis.
A exemplo de Rhaniel, muitos estudantes sofreram
com a ausência das aulas e o início de um período de
incertezas e frustrações. Infelizmente, para os educadores não foi diferente: os sete profissionais contratados pela Prefeitura foram mantidos pelo poder
público durante todo o ano de 2020, e em 2021 receberam uma ajuda de custo da Fundação até o mês de
julho. Depois disso, a retomada das aulas presenciais
no projeto depende do fim da pandemia — ou pelo
menos de uma melhoria significativa dos índices de
vacinação e diminuição de contágio.
Grande referência no município, por prover oportunidades aos jovens da região de forma gratuita, o PJS
é reconhecido como tecnologia social pela Fundação
Banco do Brasil, e se estrutura para se tornar em
breve uma política pública em Eusébio, por meio da
criação de uma legislação específica.
Atualmente, a Fundação é responsável pela aplicação das metodologias e pela coordenação pedagógica, enquanto o município cuida da estrutura física e
da remuneração dos professores. A meta era que a
Fundação se desligasse do projeto no final de 2020,
já com uma equipe preparada pela organização para
coordenar e executar o PJS sozinha. “Assim que possível vamos voltar às atividades e vamos deixar esse
legado”, emociona-se Graça.

82%

dos jovens formados pelo
PJS estavam em atividades
formais em 2018, ano
em que foi realizada uma
pesquisa para aferir os
resultados de dez anos
do projeto
Atividade presencial do PJS
Cidadania Digital, que está
tendo formato adaptado para
expansão via Ensino à Distância
(foto anterior à pandemia)
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Agir em Conjunto
“Eu fiquei tão forte com a participação no aTUAção
Perifasul, que consegui outros apoiadores, e estou
montando uma plataforma educacional”, empolga-se
Samanta Bassalo, gestora da empresa social Educa
Fora da Caixa.
Criado em 2019, o Edital aTUAção Perifasul tem
como objetivo acelerar organizações de base da Zona
Sul de São Paulo — como a iniciativa de Samanta.
Hoje, 19 organizações são contempladas, cada qual
com histórias tão singulares, surpreendentes e bonitas como a de Samanta, que tem como propósito de
vida promover a cultura da paz para crianças. “Vou
dedicar a minha vida para que nenhuma criança passe
por qualquer violência moral ou psicológica”, afirma.
Para realizar um propósito tão nobre e desafiador,
Samanta aposta na educação. Tudo começou com a
criação de três CEIs (Centros de Educação Infantil),
batizadas de Caminhar com Amor I, II e III, locali-

zadas na periferia Sul de São Paulo (SP). Nas três
unidades, instaladas nos bairros de Cidade Ademar,
Parque Santo Antônio e Jardim Ângela, são atendidas
788 crianças e trabalham 120 pessoas em regime CLT.
O projeto Educa Fora da Caixa teve início justamente
nas creches dirigidas por Samanta por meio de aulas
esporádicas de yoga para educadores e alunos. “As
professoras relatavam que, além de elas próprias se
sentirem melhor, nos dias das práticas as crianças ficavam muito mais tranquilas”, recorda-se Samanta.
“Foi aí que tive a ideia de ir atrás de patrocínio para
tornar as aulas regulares.”
Por meio da participação em editais, como o Perifasul, Samanta conseguiu ajuda financeira para contratar os serviços de duas professoras de yoga. O surgimento da pandemia, no entanto, colocou os planos
em xeque. “Fiquei muito chateada, pois vi que teria
que acabar com o projeto”, conta.

UNIÃO DE RECURSOS PARA DIMINUIR DESIGUALDADES SOCIAIS
O Edital aTUAção Perifasul é inovador não
só por unir expertises e recursos das quatro
organizações responsáveis por sua gestão
— Fundação Alphaville, Fundação ABH, Instituto Jatobás e Macambira Sociocultural —,
mas por ter como foco pequenos negócios
de impacto social que estão começando a se
estruturar, ou que possuem receita anual de
até R$ 300 mil.
Estes são os principais objetivos do Perifasul:

• Fortalecer ações que gerem a diminuição
das 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;

• Fortalecer a atuação das organizações parceiras;
• Aproximar a visão e as necessidades apoiadores e apoiados;

• Gerar aprendizado por meio de uma experiência prática de competências complementares e
match funding.

As organizações aceleradas pelo Perifasul têm
como principais temáticas: arte e cultura, esportes, feminismo comunitário, empregabilidade de
mães solos, educação, empreendedorismo comunitário e comunicação.
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Atenção à população de rua de
SP foi um dos focos das ações
de voluntariado da Fundação
Alphaville, em parceria com
Alphaville Urbanismo e Trançamor

Rede forte de apoiadores
A pandemia parecia ser o fim de um projeto que trazia bem-estar e qualidade de vida por meio de uma
prática quase inacessível ao público contemplado por
Samanta. A crise sanitária sem precedentes, no entanto, se tornou o gatilho para algo muito maior, sem
limites físicos e com a capacidade de inclusive atingir
pessoas de outras partes do País.
“Depois de pensar e repensar muito, resolvi seguir
com o projeto de forma online, com videoaulas”,
afirma. “Por causa do Perifasul, outras pessoas me
procuraram para me apoiar e consegui mais patrocinadores.” Com isso, Samanta está desenvolvendo
uma plataforma educacional para educadores com
diversas aulas, incluindo yoga.
Um curso sobre comunicação não-violenta também
está sendo adaptado para o formato virtual. “Vários
especialistas ensinam como educadores ou pais devem se comunicar respeitosamente com uma criança”, explica Samanta.
Baralhos, livros e e-books com foco em preconceito
social e racial, além de meio ambiente, com o viés
da educação empática, serão comercializados. A ação
tem o objetivo de ajudar a financiar o projeto, que se
tornou sustentável em 2020. “A ideia é vender para

quem pode comprar, e doar os cursos e livros para
ONGs e escolas públicas que não puderem pagar.”
Se a pandemia parecia ser um percalço controlado, que trouxe novos contornos para o projeto, um
outro episódio quase colocou tudo a perder: o HD
com as 60 videoaulas produzidas durante 2020 foi
levado em um roubo sofrido pela TV Doc, empresa
responsável pelas gravações, também contemplada
pelo Perifasul. Por sorte, havia uma cópia com 80%
do material e o restante foi produzido novamente
com o apoio de voluntários.

“Por causa do Perifasul,
outras pessoas me
procuraram e consegui mais
patrocinadores”, relata Samanta
Bassalo, gestora da empresa
social Educa Fora da Caixa
“O que queremos falar para as periferias não só de
São Paulo, mas do mundo, é que gritar ou tratar mal
uma criança não é respeitoso, e que não é preciso de
forma alguma bater em uma criança para educá-la”,
enfatiza Samanta.
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Compartilhamento de recursos e de conhecimento
Assim como a iniciativa de Samanta, todas as demais
organizações aceleradas pelo Perifasul sofreram os
impactos da pandemia. “Houve duas baixas e um dos
coletivos se dividiu em dois projetos”, relata Diandra
Thomaz da Silva, à época Analista de Projetos Sociais
da Fundação Alphaville e responsável pelo projeto.
Ela conta que alguns passaram a realizar as atividades à distância, e outros mudaram completamente o
foco de atuação.
No início de 2020, as atividades do projeto chegaram a ser paralisadas por conta da crise sanitária.
“Percebemos que tínhamos que continuar, justamente pois os grupos do Perifasul estavam lidando com
os processos mais difíceis da pandemia”, recorda-se
Diandra. “Realizamos um diagnóstico para verificar
com os participantes condições de acesso à internet,
questões emocionais e se eles tinham interesse em
continuar num formato virtual.”

Extremamente dedicados e persistentes, conforme
relata Diandra, os participantes do Perifasul não só
aceitaram continuar o projeto de forma online, mas
superaram inúmeras dificuldades. “No início muitos
não tinham acesso à internet de banda larga, tinham
que participar dos processos formativos por celular, e
muitos não conheciam as ferramentas online.”
Além de realizar encontros semanais de descompressão e acolhimento durante a pandemia, o que
foi muito importante para criar uma rede de apoio,
foram produzidos vídeos com as oficinas de formação
do projeto e disponibilizados PDFs com exercícios.
Finalmente, durante 2020 foi ao ar a série Espiral do
Conhecimento, que tinha como objetivo fazer pontes
entre especialistas em campos de conhecimento e participantes do Perifasul. As mais de dez edições de 2020
estão disponíveis no canal do projeto no YouTube.

SOLUÇÕES PARA QUESTÕES EMERGENCIAIS
Uma das primeiras ações da Fundação Alphaville
frente à pandemia foi arrecadar doações para
apoiar famílias com alimentos, máscaras, itens de
higiene e outros aspectos de primeira necessidade
(leia mais sobre a atuação da Fundação durante a
eclosão da pandemia no capítulo Divisor de Águas).
Para tanto, a Fundação indicou a inclusão de
alguns projetos, como o Perifasul, no movimento
Família Apoia Família, hospedado na plataforma
Benfeitoria, e acionou outras fontes de recursos.
Confira ao lado as doações arrecadadas por meio
das organizações do Perifasul, que tinham a tarefa de receber e redistribuir os itens aos seus
territórios.

Para contribuir com doações, acesse:
https://combatecovid.org/fundacao-abh

Itens arrecadados e distribuídos em 2020:
• 11.401 máscaras
• 6.492 cestas básicas
• 91.027 kg de alimentos
• 10.422 kg de material de limpeza e higiene
• 56.680 ovos
• 22.387 livros
Valores doados e respectivas utilizações:
• R$ 5.000,00 em roupas, toalhas, cobertores etc.
• R$ 1.604,00 em insumos geriátricos e para bebês
• R$ 840,00 em medicamentos
• R$ 48.617,50 destinados para contas de luz,
água, gás, aluguel etc.
Foram beneficiados diretamente:
• 27.714 famílias
• 87.838 pessoas
Total doado: R$ 649.612,50
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Coletivo Trançamor, apoiado pelo
edital aTUAção Perifasul, durante
entrega de refeições para população
de rua em São Paulo (SP)

“Uma vez na rede, sempre na rede”
O Trançamor, liderado por Evelyn Daisy, foi outro
exemplo de iniciativa acelerada pelo Perifasul e que
foi capaz de se reinventar por conta da pandemia. “O
Trançamor era dedicado a elevar a autoestima da mulher preta”, relata Evelyn. “Fazíamos penteados em
pessoas em transição capilar, rodas de conversa com
psicólogas e dias de princesa.” O projeto entrou no
Perifasul com o objetivo de dar aulas para mães solo
e pessoas trans para que aprendessem uma nova forma de gerar renda.
Diante da impossibilidade de seguir com a atuação
presencial, Evelyn inaugurou uma cozinha social, que
produz marmitas para pessoas em situação de rua e
vulnerabilidade. Evelyn conta que, graças à rede de
apoio do Perifasul, o projeto recebeu doações de insumos de outras instituições. Conforme relata Evelyn,
também foi firmado, em junho de 2021, um contrato
para apoio pontual com a Fundação Julita e o Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo. O financiamento
de alimentos e a remuneração de funcionários para a
cozinha proporcionados pela parceria vão possibilitar
o aumento de doações de marmitas.

Evelyn conta que o aTUAção Perifasul foi uma das
primeiras formações das quais ela participou, e que
foi a que mais causou impacto em sua vida e no Trançamor. Para ela, os pontos altos foram as aulas de
Design Thinking, que a ajudaram a “ler pessoas e a
ter mais empatia”, e a rede formada pelas organizações que participam do Edital. “A Credit Suisse nos
procurou por recomendação dos organizadores do
edital, e sempre recebemos indicações de doadores”,
conta. “Isso mostra que a rede formada pelo Perifasul
realmente funciona.”
Para Diandra, a cogestão, compartilhada entre as
quatro organizações que fundaram o Perifasul, tem
como benefício a combinação de diferentes conhecimentos e a expertises mas, principalmente, a união
de esforços capaz de potencializar recursos e ampliar
impactos positivos. Ela explica que esse processo fez
muita diferença durante a pandemia, pois estavam
todos lidando com os mesmos desafios e angústias
e puderam construir relacionamentos fortes por meio
de uma rede de apoio mútuo. “Uma vez na rede,
sempre na rede”, sintetiza.
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Mesmo à distância, atuar para fazer a diferença
A rede formada pela união entre diferentes
organizações e iniciativas por conta do Perifasul
extrapolou o projeto. Um exemplo é a participação
do Trançamor na entrega de doações arrecadadas
durante uma ação do Programa de Voluntariado,
projeto organizado pela Fundação Alphaville para
os colaboradores da Alphaville Urbanismo. Por meio
do Trançamor, moradores em situação de rua e
vulnerabilidade social foram cadastrados enquanto
eram entregues as marmitas produzidas pela
iniciativa. “O Trançamor também fez a ponte com um
grupo de mães do Morro do Pullman, que recebeu
parte das doações”, relata Diandra.
A ação em questão foi a Agasalhe um Coração, realizada em 2020 como releitura do Street Store, iniciativa em que uma loja gratuita a céu aberto com roupas
a serem doadas era montada por ocasião da Campanha do Agasalho, durante o inverno de São Paulo. O
formato original da ação tornou-se inviável por conta
da pandemia, e um grupo de voluntários em formação da Alphaville abraçou a missão de viabilizá-la de
outra maneira.
“Eles tiveram que remodelar a Street Store de forma
a atingir os seus objetivos originais, mas garantindo
a segurança de todos os envolvidos”, afirma Diandra.
“Os voluntários redesenharam toda a ação, fizeram
até um concurso dentro da empresa para definir o

Doações da campanha
Agasalhe um Coração foram
organizadas no formato de
kits presente, personalizados
para cada beneficiado

nome.” Também foram coletados recursos por meio
de um crowdfunding e arrecadados itens de higiene e
saúde. Ao final, foram montados kits personalizados,
com roupas, sapatos, cobertor, máscara, sabonete e
álcool em gel, todos em formato de presentes com os
nomes dos destinatários.
“Foram os próprios voluntários que doaram ou montaram pontos de doação em suas casas, alguns também se disponibilizaram para transportar os itens”,
conta Aline Oliveira, Gerente de Desenvolvimento
Institucional da Fundação Alphaville. As roupas foram
higienizadas e separadas em kits por ela e por Diandra, que participaram da entrega junto a Gabriela Reple, da área de Negócios da Alphaville.
Única voluntária a participar da entrega em função da
pandemia, Gabriela se protegeu com máscara, faceshield e todos os cuidados possíveis. Ela também participou de outras iniciativas realizadas de forma online
pelo Programa de Voluntários em 2020. Uma delas foi
a criação de uma apresentação institucional para a
ONG Beija-flores Solidários, cuja missão é atender pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio
da distribuição de alimentos, cobertores, produtos de
higiene e água. “Fizemos um bate-papo com os responsáveis pela ONG, e montamos uma sugestão de
apresentação, que foi ajustada em uma segunda reunião com eles”, relata Gabriela. “Foi bem interessante.”

“Fizemos um
bate-papo com os
responsáveis pela
ONG, e montamos
uma sugestão de
apresentação, foi
bem interessante”,
afirma Gabriela Reple
sobre a criação de
uma apresentação
institucional para a ONG
Beija-flores Solidários
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DIA DE FAZER A DIFERENÇA
Ação de voluntariado mais tradicional da
Alphaville, realizada há 18 anos, o Dia de Fazer
a Diferença consiste em um mutirão realizado
pelos voluntários. Em 2020, diante das restrições
impostas pela pandemia, a iniciativa foi reformulada
e transformada na Semana de Atividades do Dia
de Fazer a Diferença, 100% virtual.
Com base na pesquisa Que Causa Move Você,
realizada todos os anos junto aos colaboradores
da Alphaville para verificar causas e públicos a
serem atendidos, foram escolhidas quatro organizações a serem contempladas: Beija-flores
Solidários, Obra do Berço, CEPAJ Barueri e Animais da Dona Alzira.
“Cada um tem o seu propósito para atuar, o
que temos que fazer é criar espaço e oportunidade para as pessoas se engajarem”, destaca
Diandra. “E conseguimos alcançar esse objetivo
mesmo durante a pandemia.”

Colaboradora da Alphaville
Urbanismo durante formação Alpha
Impacta, que capacita voluntários
a desenvolverem novas ações
sociais (foto anterior à pandemia)
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Gabriela também participou do desenvolvimento de
um projeto com sugestões de intervenções e melhorias para uma unidade da Cohab (Companhia Metropolitana de Habitação) de São Paulo. O grupo de
voluntários, em sua maioria arquitetos, montou um
arquivo com fotos de de áreas específicas do conjunto habitacional e respectivas propostas de intervenções que os próprios moradores poderiam fazer,
como a criação de hortas; palcos para palestras e
apresentações de teatro; mudanças na localização de
latas de lixos para incentivar o descarte adequado de
materiais; produção de grafites em muros externos
etc. “Usamos a experiência de voluntários que já participaram de intervenções presenciais, e colocamos
fotos de outras ações semelhantes realizadas pela
Fundação, para servirem de exemplo.”
Os voluntários também participaram de iniciativas
com foco no público da organização Obra do Berço, que promove proteção social básica a crianças,
adolescentes, jovens e famílias provenientes de comunidades em alta privação social da Zona Sul de
São Paulo. Foram realizadas: rodadas de respostas
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a cartas em formato de áudio gravadas por jovens
atendidos pelo projeto, a fim de responder questionamentos sobre vida e profissão; conversa em formato
de live sobre mercado de trabalho e possibilidades
de carreira na construção civil; criação de personas
dos jovens atendidos pela organização, tendo como
base áudios enviados; live sobre Plano Diretor, com
foco em sua aplicabilidade dentro das cidades; e bate-papo com famílias para alertar sobre perigos das
construções irregulares nas comunidades e compartilhar dicas construtivas, da qual participou Ewerton
Bonetti, Superintendente Técnico da Alphaville.
Convidado pela Fundação para falar sobre os riscos em ocupações desordenadas, Bonetti conta que
abordou perigos relativos a instalações elétricas e de
gás irregulares, construções em aterros sanitários e
ocupações de encostas. “Fizemos uma apresentação
de forma a mostrar as informações de maneira bem
visual”, ressalta.
As ações tiveram retorno extremamente positivo
por parte do público-alvo. Nilton Clecio, responsável
pelo Núcleo de Oportunidades Obra do Berço, afirma
que 82 famílias participaram da ação desenvolvida
por Bonetti. “Os participantes falaram que as dicas
foram pertinentes com as características do território, e que ele trouxe bagagem técnica de forma didática, com imagens e bons exemplos, e sem fazer
julgamentos”, relata.
Segundo Clecio, as oportunidades de falar diretamente com profissionais da construção civil também
tiveram ótima repercussão entre os jovens, pois “desmistificaram o assunto e trouxeram clareza sobre o
segmento, pois nessa idade é difícil ter acesso a arquitetos, engenheiros e urbanistas”. As personas criadas por meio de áudios enviados pelos jovens também foram muito úteis, pois Nilton as utilizou para

Klaus Monteiro, CEO da
Alphaville Urbanismo,
durante bate-papo com
voluntários participantes
do Alpha Impacta (foto
anterior à pandemia)

1

2

3

4

Expediente

apresentar os perfis dos jovens de forma lúdica a
possíveis parceiros da Obra do Berço.
As outras duas ações realizadas pelo grupo de voluntários foram voltadas aos animais domésticos: a
divulgação de uma feira de adoção realizada pelo
CEPAD (Centro de Proteção ao Animal Doméstico),
gerido pela prefeitura de Barueri; e arrecadação e
ração para os gatos e cachorros resgatados pelo projeto Animais da Dona Alzira. “Além disso, fizemos um
crowdfunding para dividir entre todas as instituições,
e conseguimos uma doação pontual de uma TV, que
foi doada para a Obra do Berço”, afirma Diandra.
O sucesso de todas as iniciativas pode ser atribuído
a um projeto maior, iniciado pela Fundação em 2020.
Trata-se do Alpha Impacta, formação que faz parte do
Programa de Voluntariado Corporativo da Alphaville.
“O objetivo era formar os colaboradores para que
começassem a organizar ações de voluntariado
dentro da empresa, deixando o viés de participação
social, no qual a Fundação desenhava os projetos e
dava a oportunidade de eles participarem, para um
modelo em que os voluntários assumissem a posição
de protagonistas, capazes de planejar as ações com
a vivência do ciclo completo da intervenção social”,
esclarece Diandra.
Para Gabriela, que é voluntária desde 2017, a Fundação é de estrema importância para a Alphaville.
“Quando entrei na empresa, me surpreendi com esse
viés social proporcionado pela Fundação, com ações
grandes desenvolvidas nas áreas dos residenciais, capazes de fazer com que a comunidade dos entornos
veja de forma positiva os empreendimentos”, afirma.
“Para o cliente também há um impacto muito positivo, pois as pessoas recebem um produto que, além
se ser de alta qualidade, traz projetos para o desenvolvimento das comunidades próximas.”
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