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ANEXO I  

RELAÇÃO DOS ENTREVISTADOS DA PRIMEIRA ETAPA DA PESQUISA 

DE CAMPO - EQUIPES E COORDENAÇÃO DO INSTITUTO XEROX E  DO 

PROGRAMA SOCIAL DA MANGUEIRA   

 

! Antonio Carlos Ferreira – Coordenador do Projeto CAMP Mangueira 

! Bárbara Gomes – Coordenadora-técnica do Projeto Olímpico da Mangueira 

! Carla – Coordenadora do Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS do 

Projeto Saúde da Mangueira  

! Célia Regina Domingues – Coordenadora do Projeto das Oficinas 

Profissionalizantes da Quadra. A entrevista foi agendada com ela, porém foi 

realizada com sua assessora, Marília.  

! Celso Perez – Coordenador Social-Comunitário da Mangueira e diretor social do 

Centro Cultural Cartola 

! Chiquinho da Mangueira –  Coordenador geral do Programa Social da Mangueira 

! Dra. Evódia – Médica e Coordenadora do Projeto Saúde 

! Gabriel Pache – Técnico do Instituto Xerox  

! Heitor Chagas – ex- diretor de Assuntos Corporativos da Xerox  

! Isabele Pereira – Coordenadora do Serviço Social do CAMP-Mangueira  

! Ivanir dos Santos – Morador da Mangueira e presidente da ONG CEAP (Centro de 

Articulação da População Marginalizada) 

! João Carlos Quintanilha – ex-Xerox e Presidente do CAMP Mangueira  

! José Pinto Monteiro – Diretor de Assuntos Corporativos da Xerox e Diretor do 

Instituto Xerox 

! Maria das Graças Fortunato – Responsável pela Secretaria da Casa das Artes da 

Mangueira 

! Samuel Belarmino – Coordenador-administrativo do Projeto Olímpico da 

Mangueira 

 

Nota – Algumas destas pessoas foram entrevistadas mais de uma vez. 
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ANEXO 2:  

TÓPICO-GUIA PARA AS ENTREVISTAS COM OS MORADORES DA MANGUEIRA: 

PARTICIPANTES E NÃO-PARTICIPANTES DO PROJETO OLÍMPICO E PROJETO 

CAMP 

 
PESQUISA: AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA AÇÃO SOCIAL DA  XEROX  NA 

MANGUEIRA 

 

 
 

PROGRAMA SOCIAL DA MANGUEIRA 

 
 

PROJETO SOCIAL: ____  PROJETO OLÍMPICO       ____ PROJETO CAMP 

 

ENTREVISTAS:  ____ PARTICIPANTE     _____  NÃO-PARTICIPANTE 

  

 

Nome (participante /não participante): 
______________________________________________________________________ 

Contato: _______________________________________________________________ 

Se não-participante, foi indicado por: _________________________________________ 

Entrevistado1: ____________________________________________________________ 

Data da entrevista: ________________________________________________________ 

 

 

PARTE I  -  QUESTÕES ABERTAS: 

Tema 1 – Identificação do entrevistado 

Posição na família 

Idade 

Escolaridade 

Ocupação 

                                                           
1 No caso do participante / não-participante ter menos do que 14 anos de idade. 



 275 

Imóvel próprio ou alugado: 

 

Desde quando mora na Mangueira? 

 

Outro aspecto que julgar relevante mencionar: 

 

 

Tema 2:  Participação no Projeto Olímpico e/ou no Projeto CAMP  

Se participou do Projeto: 

Por que decidiu participar? 

 

Como teve acesso? (ou como ficou sabendo?) 

 

 

Como se deu a sua participação? (desde quando? frequência?  outras modalidades do Programa?  
Campeonato?  Premiações? Estágio em empresas?) 

 

 

Pontos “fortes” e pontos “que deveriam ser melhorados” na implementação do Projeto. 

Sugestões. 

 

 

 

Se não participou do Projeto:  

 
Quis participar e não participou? Por que? 

 

 

Não quis participar?  Por que? 

 

Tema 3: Mudanças na qualidade de vida 

 

Houve mudanças em sua vida (qualidade de vida), após participar do projeto (e/ou após 
ano .............)?   Se houve mudanças, quais foram? 

 

Resposta livre:  
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Resposta induzida (categorias de mudanças especificadas na Parte II, e mencionadas para 
o entrevistado) 

 

 

 
 

Até que ponto as mudanças acima são percebidas como efeitos do Projeto? 

 

 

 

 

PARTE II - QUESTÕES ESTRUTURADAS 2 

O entrevistado deverá assinalar sua percepção quanto às seguintes mudanças ocorridas 

em sua vida pessoal,  após participar do projeto (e/ou após ano ...............)? 

 
1) Saúde  
Como variou o seu “grau de bem-estar físico”? 

------   piorou muito;     ----- piorou um pouco;    -------não variou;     ------- melhorou um pouco;    
------  melhorou muito  

 

2) Lazer  

Como variou o seu “grau de satisfação com a ocupação do tempo livre”?   

[Por tempo livre, entenda-se aqui o tempo que não é dedicado às atividades da escola e/ou para 

ajudar em casa] 

------   piorou muito;     ----- piorou um pouco;    -------não variou;     ------- melhorou um pouco;    

------  melhorou muito 

 

3)  Relacionamento com a escola  (a) 

                                                           
2 Para a definição dos conceitos, ver o anexo. 
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Como variou a sua “freqüência à escola” ? 

------   piorou muito;     ----- piorou um pouco;    -------não variou;     ------- melhorou um pouco;    

------  melhorou muito 

 

4) Relacionamento com a escola (b)  

Como variou o seu “rendimento escolar - notas obtidas nas provas”? 

------   piorou muito;     ----- piorou um pouco;    -------não variou;     ------- melhorou um pouco;    

------  melhorou muito 

 

5) Educação complementar (participantes / não-participantes maiores de 14 anos de idade) 

Como variou a sua “sensação de estar capacitado para o mercado de trabalho”? 

------   piorou muito;     ----- piorou um pouco;    -------não variou;     ------- melhorou um pouco;    

------  melhorou muito 

 

6) Oportunidades de inserção no mercado de trabalho (participantes / não-participantes 

maiores de 14 anos de idade) 

Como variou a sua “situação  de estar incluído (trabalhando) no mercado de trabalho”? 

(a) Antes: não trabalhava.   Satisfeito?  ____ não    ___  pouco    _____ muito 

Agora: não trabalho.                         Satisfeito? ____ não    ___  pouco    _____ muito 

(b) Antes: não trabalhava.   Satisfeito? ____ não    ___  pouco    _____ muito 

Agora: trabalho.     Satisfeito? ____ não    ___  pouco    _____ muito 

(c) Antes: trabalhava.     Satisfeito? ____ não    ___  pouco    _____ muito 

Agora: trabalho.    Satisfeito? ____ não    ___  pouco    _____ muito 

(d) Antes: trabalhava.     Satisfeito? ____ não    ___  pouco    _____ muito 

     Agora: não trabalho.   Satisfeito? ____ não    ___  pouco    _____ muito 

 

7)  Auto-estima 

Como variou o  seu “grau de confiança” em si mesmo?  

------   piorou muito;     ----- piorou um pouco;    -------não variou;     ------- melhorou um pouco;    
------  melhorou muito  

 

8)  Sociabilidade 
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Como variou o seu “grau de segurança no relacionamento com as outras pessoas”? 

------   piorou muito;     ----- piorou um pouco;    -------não variou;     ------- melhorou um pouco;    
------  melhorou muito  

 

9)  Construção da cidadania 

Como variou a sua “sensação de ser uma pessoa com o seu direito à educação respeitado”? 

------   piorou muito;     ----- piorou um pouco;    -------não variou;     ------- melhorou um pouco;    

------  melhorou muito 

 

10) Criminalidade 

O Projeto ______________  está contribuindo para reduzir a criminalidade (tráfico de drogas; 

furtos e roubos) no Morro da Mangueira.  

------  Discorda muito;   ----- Discorda;            ----- Concorda;       -----  Concorda muito. 

 

Nota: 

Se Participante, quem você indica para ser entrevistado na condição de Não-Participante 

do Projeto?  Deve ser uma pessoa que more perto de sua casa, do seu sexo e com idade 

semelhante à sua. 
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ANEXO 3 

 RESULTADOS DAS ENTREVISTAS COM OS MORADORES DA MANGUEIRA – 
AMOSTRA(4) DE PARTICIPANTES E NÃO-PARTICIPANTES DO PROJETO 
OLÍMPICO E DO PROJETO CAMP 

 

“EXPER 1”   

1) Características pessoais: 
Idade e escolaridade: 13 anos de idade. Cursa  a 2ª série do ensino fundamental, ou seja, está 
com 4 anos de atraso escolar. Faz o curso de Reforço / Aceleração Escolar. 

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Dois irmãos mais novos. Não houve 
referência ao pai. A mãe não está trabalhando atualmente. A mãe estimula a participação do 
filho no Projeto. 

 

2) Mudanças em sua vida (a partir de 2001), desde quando fez o Projeto Olímpico: 
“Gostava de ficar batendo nos outros, mexendo com os outros; agora gosta de percussão e 
jogar bola (sociabilidade). A saúde melhorou 100%; antes, tinha problema de respiração 
(saúde). Antes, tinha medo de ir na rua. Agora, com o Projeto, passou a ir e voltar sozinho para 
a Vila Olímpica. Tem criança por aí, que é grandona, mas é boba (auto-estima)” (mãe) 

 

3) Participa atualmente do Projeto Olímpico? Como percebe  o Projeto Olímpico?  
Sim, continua fazendo futebol e empolgado. “A Vila Olímpica dá oportunidade para muitas 
pessoas. Prefiro que ele fique lá do que aqui pelo Morro. Aqui só aprende o que não deve” 
(mãe) 

 
 
 
“CONTROL 1”   

1)  Características pessoais: 

Idade e escolaridade: 10 anos de idade. Cursa  a 2ª  série do ensino fundamental, ou seja, está 
com 1 ano de atraso escolar.  

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Ele é o 3º de 4 filhos, sendo o mais velho 
com 19 anos e o mais novo de 8 anos. A mãe está grávida de novo. O pai esteve preso durante 
sete anos; agora foi libertado e, há um mês, está trabalhando. 

 “Control 1” quis participar do Projeto Olímpico, mas a mãe sempre trabalhou fora (servente) e 
não podia fazer a sua inscrição. Agora a mãe não trabalha mais fora. Normalmente, ele joga 
bola na quadra da comunidade (lazer). 
  

 

2) Mudanças em sua vida (a partir de 2001): 
“O pai voltou prá casa; foi muito bom. Ele era mais rebelde; agora está mais calmo. Acho que 
é porque ele está crescendo (sociabilidade). Melhorou na escola; a letra melhorou; talvez seja 
porque ele mudou de escola” (mãe) 

 

3) Como percebe o Projeto Olímpico? 
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Não tem conhecimento sobre o Projeto. 

 
 

“EXPER 2”   

1)    Características pessoais: 

Idade e escolaridade: 13 anos de idade. Cursa a 5ª série do ensino fundamental, ou seja, está 
com 1 ano de atraso escolar. Faz o curso de Reforço / Aceleração Escolar. 

 

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Moram na mesma casa pai, mãe, 5 filhos 
e 1 neto. “Exper 2” é o caçula dentre os filhos. Pai e mãe estão desempregados. Procuraram o 
Atendimento Social-Comunitário há 1 ano e meio atrás, que os encaminhou para o CAT (Centro 
de Apoio ao Trabalhador), mas até hoje não foram chamados para uma proposta de trabalho. 
“Exper 2” fez futebol no Projeto Olímpico em 2001; em 2002, teve que mudar o horário da 
escola para de manhã, e não pôde mais continuar no futebol. 

 

2) Mudanças em sua vida (a partir de 2001), desde quando fez o Projeto Olímpico: 
“Exper 2 passou a se interessar mais pelo esporte e pelo estudo. Porque lá na Vila Olímpica 
tem uma regra que só pode fazer esporte quem estuda (escola). Ele agora olha mais prá ele 
próprio; não segue tanto as outras crianças (auto-estima). Ele também ficou mais calmo; antes, 
era muito agressivo (sociabilidade). Exper 2 passou a se alimentar melhor, a comer mais 
verdura; pois lá no Projeto eles ensinam quem quer ser atleta tem que se alimentar bem 
(saúde)” (mãe) 

 

3)    Participa atualmente do Projeto Olímpico? Como percebe  o Projeto Olímpico? 

“Não. Neste ano “Exper 2” só se inscreveu no futebol, mas não conseguiu vaga. Eu também,  
me inscrevi na natação, para tratar  um problema no joelho, mas não consegui vaga....... A 
Candelária é um ponto morto na Mangueira. Lá na Vila Olímpica, eles não se interessam pela 
gente. Acho que devia ter mais vaga no Projeto Esportes para o pessoal da comunidade. E ter 
mais divulgação também, porque quando a gente fica sabendo aqui em cima que abriu a 
inscrição, já é acabaram as vagas”.  (mãe) 
 
 

“CONTROL 2” 
1)    Características pessoais: 

Idade e escolaridade: 13 anos de idade. Cursa a 5ª série do ensino fundamental, ou seja, está 
com 1 ano de atraso escolar.  

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Moram na mesma casa a mãe, o padrasto, 
9 filhos (com ele, entre 30 e 10 anos de idade) e 3 netos.......  O padrasto trabalha (vigia); a mãe 
atualmente não trabalha fora, mas sempre trabalhou (casa de família).   

“Control 2” não participou do Projeto Olímpico porque, aqui na Candelária, é tudo muito 
longe..... a mãe trabalhava fora, e sempre procurava colocá-lo na escola mais perto. 

 

2)   Mudanças em sua vida (a partir de 2001): 
“Antes ele era nervoso; agora, está calminho. Acho que é por causa da idade (sociabilidade). 
Antes, ele ficava muito doente da garganta; agora melhorou (saúde). Antes ele gostava de ficar 
mais na rua com os coleguinhas; agora fica mais em casa, jogando o videogame que o irmão 
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deu prá ele (lazer). Também antes eu trabalhava fora o tempo todo, e ele ficava por conta das 
irmãs. Agora, eu não trabalho mais. Também antes a gente morava muito  lá em cima no 
Morro; agora, com o Favela-Bairro, eles indenizaram a gente, e nós compramos essa casa um 
pouco mais embaixo. Mas, eu vivo rezando para poder mudar daqui. Antes, ele fazia muita 
bagunça na escola e as diretoras me chamavam lá; agora, pelo menos não tenho mais 
reclamação dele (escola). Agora ele quer trabalhar; até arrumou um negócio de fazer pão, mas 
não deu certo. Eu digo prá ele que não quero saber dele vendendo as coisas pela 
rua.....(trabalho).” (mãe) 

 

3) Como percebe  o Projeto Olímpico? 
A mãe  praticamente não conhece o Projeto Olímpico.  “Agora, que ele tem 13 anos, “Control 
2” não quer participar do Projeto Olímpico  ...... ele está fazendo um esporte, acho que jiu-
jitsu,  na creche aqui perto da  comunidade....”. (mãe) 
 
 
 

“EXPER 3” 

1)    Características pessoais: 
Idade e escolaridade: 9 anos de idade. Cursa a 3ª série do ensino fundamental, ou seja, está no 
nível escolar adequado em relação à idade. 

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Pai (servente do Estado), mãe e 4 filhos, 
sendo “Exper 3” o caçula dos filhos.  “Tenda” (venda) em casa para complementar renda. Os 
pais são muito preocupados com os filhos. Os dois filhos mais velhos (de 22 e 21 anos) já estão 
na  faculdade – um está na UniverCidade (na Vila Olímpica) e o outro em faculdade particular. 
Ambos fizeram o Projeto CAMP......Por causa do tráfico, “a Mangueira está vivendo a sua pior 
fase. Se pudesse, mudava daqui hoje mesmo. Quem tem família é complicado..... A situação 
hoje em dia é tão preocupante que eu até deixei o samba e entrei para a Igreja (Evangélica)”  
(pai). 

 

2)     Mudanças em sua vida (a partir de 2001), desde quando fez o Projeto Olímpico: 
“Desenvolvimento físico (saúde), menos brigão (sociabilidade). Sonha ser atleta, pois vê os 

exemplos da Vila Olímpica” (mãe).  

 

4) Participa atualmente do Projeto Olímpico? Como percebe  o Projeto Olímpico? 

Continua apenas na natação; parou o futebol e atletismo, porque entrou para a explicadora  
(particular e também da Vila Olímpica)...... “A Vila Olímpica é um porto seguro. A disputa por 
vaga é muito grande. Tem que madrugar na fila.... Aqui na Candelária, a gente quase não fica 
sabendo de nada.....” (mãe)  ...... “Na minha época se tivessem todas estas oportunidades que 
existem, hoje eu era doutor” (pai) 

 
 

“CONTROL 3” 

1)    Características pessoais: 
Idade e escolaridade: Tem 9 anos de idade. Cursa  a 3ª série do ensino fundamental, ou seja, 
está no nível escolar adequado em relação à idade.  
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Situação familiar e relacionamento com o Projeto: O pai faz biscate e a mãe não trabalha. 
Dois filhos, sendo “Exper 3” o mais velho. Ele vai à explicadora todo dia. “Eu nem sabia que 
existia o Projeto Olímpico.  Eu nunca fui na Vila Olímpica.... “Exper 3” gosta de futebol, e 
joga ou no campinho daqui,  ou na Quinta da Boa Vista (tenho uma irmã que mora lá) -  mas é 
só no  sábado e domingo”  (mãe) 

 

2) Mudanças em sua vida (a partir de 2001): 

“A saúde de “Exper 3” sempre foi boa, até demais. Ele é um menino calmo; se a gente não 
ficar em cima, ele não se interessa em fazer as coisas. ...... Depois que ele está na explicadora, 
ele melhorou na escola ......” (mãe) 

 

3)   Como percebe  o Projeto Olímpico? 

Não tem informações sobre o Projeto Olímpico. Mas diz que “seria bom se pudesse colocar um 
projeto aqui mais perto. Prá gente, fica longe ter que  levar um filho prá um lugar, e o outro 
filho prá outro lugar. Fica muito cansativo ....... Quanto mais projeto, mais ocupação para as 
crianças daqui; assim, elas não vão se envolver com drogas.”  (mãe) 
 
 
 

“EXPER 4”   

1)    Características pessoais: 
Idade e escolaridade: 10 anos de idade. Cursa  a 5ª série do ensino fundamental, ou seja, existe 
adeqüação idade / série. 

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Filha única. O pai é taxista (há 7 anos 
atrás moravam no Morro dos Macacos), e a mãe fica por conta da filha (antes era bancária). Ela 
é muito estudiosa e responsável. Eles querem dar “tudo do bom e do melhor para a filha”, que 
tem computador, celular e estuda inglês em curso particular. ...Em 2002 começou a fazer inglês 
e teve que parar com a natação e GRD, do Projeto Olímpico 

 

2) Mudanças em sua vida (a partir de 2001), desde quando fez o Projeto Olímpico: 
“Não houve grandes mudanças, porque ela já é uma ótima garota. Saúde, ela sempre teve 
saúde de ferro! Ela sempre foi ótima aluna (escola). Por causa do inglês, ela passou a ter mais 
amigos (sociabilidade). Seu lazer consiste em brincar na Vila com as amiguinhas; praticamente 
não mudou.” (mãe e pai) 

 

3) Participa atualmente do Projeto Olímpico? Como percebe  o Projeto Olímpico? 
Não. “ .... Mas, o Projeto Olímpico é muito bom porque ocupa a criançada. Tinha que ter mais 
policiamento em volta da Vila Olímpica, aqui na passarela pois a molecada fica fumando 
maconha aqui....”(mãe e pai) 
 
 

“CONTROL 4” 

1)    Características pessoais: 

Idade e escolaridade: 9 anos. Cursa a 3ª série do ensino fundamental, ou seja, existe adeqüação 
idade / série  
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Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Mãe (vendedora), pai (cobrador de 
empresa) e irmão mais velho. A partir de 2002, a família teve que se mudar para Madureira, 
onde não tem que pagar aluguel. Por causa da escola, “Control 4” não se mudou, e ficou 
morando com a avó. ..... “É por causa do horário da escola que  ela não participa do Projeto 
Olímpico; senão ficaria uma correria.... e também nem sempre a avó pode levar” (mãe) 

2)  Mudanças em sua vida (a partir de 2001): 
“O que mudou na vida dela foi a mudança da família para Madureira, e ela teve que morar 
com a avó.  Longe da gente, ela viu que tinha que se fazer por ela mesma. Com isto, as notas na 
escola melhoraram. E tendo notas melhores, a auto-estima dela em relação aos colegas 
melhorou bastante (auto-estima). A saúde sempre foi dez. Agora até come melhor; acho que é 
porque está crescendo” (mãe).  
 

3) Como percebe  o Projeto Olímpico? 
“Acho que lá existe racismo social. Sempre que vou lá, noto um certo desinteresse, acho que é 
porque eu sou loura, branca, de olhos verdes e cabelo liso.... às vezes, a pessoa pode ir lá de 
chinelo de dedo, e ter dinheiro....  Eu estou há dois anos querendo fazer hidroginástica; ontem, 
por incrível que pareça, a vaga saiu..... Pela aparência, acham que a gente é rico, mas a gente 
não é. A gente vive empurrando com a barriga para sobreviver.  Às vezes eu passo dificuldades 
prá ter o que comer, prá comprar o pão. Fiz a inscrição de “Control 4” para balé afro (no 
Centro Cultural Mangueira) há 3 meses, e até hoje não chamaram. Não sei qual o critério 
deles, é meio complicado.....” (mãe) 
 
 
 
 

“EXPER 5”   

1)    Características pessoais: 

Idade e escolaridade: 16 anos de idade. Cursa o 2º ano do ensino médio (CIEP Nação 
Mangueirense). Assim, existe adeqüação idade / série. 

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Mora com a mãe, o padrasto, a avó e tem 
2 irmãos mais novos. A mãe não trabalha fora, mas faz cestas (de natal, de dia das mães, 
etc....conforme a época) para vender. Antes de fazer o Projeto CAMP, já tinha feito Projeto 
Olímpico - vôlei e atletismo. 

 

2) Mudanças em sua vida (a partir de 2001), desde quando fez o Projeto CAMP: 
“Depois que fêz o CAMP, “Exper 5” ficou mais independente. Pois aí ela tem o dinheiro dela, e 
compra as coisas que quer. Ela se cuida mais, pois está indo trabalhar (auto-estima). Ela 
passeia mais (lazer).  No Jornal, ela trabalha no computador, é como secretária, atende 
telefone; ela está aprendendo muita coisa.....(capacitação para o mercado de trabalho)” (mãe) 

 

3) Participa atualmente do Projeto CAMP?  

“Ela está fazendo estágio. Depois que fez o CAMP, “Exper 5” fez estágio por um ano no Jornal 
do Brasil. Depois, o JB mandou embora3 e ela ficou 6 meses parada. Agora o Jornal O Dia 
Chamou de volta, e ela está há um mês trabalhando” (mãe) 

 
                                                           
3 Por razão de crise financeira do jornal. 
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“CONTROL 5” 

1)    Características pessoais: 
Idade e escolaridade: 16 anos de idade. Cursa o 1º ano do ensino médio, ou seja, existe 
adeqüação idade / série 

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Pai, mãe e 3 filhos, sendo “Control 5” a 
mais velha. O pai trabalha (no Mercadão), mas a mãe não trabalha fora. Já fêz Projeto Olímpico 
(vôlei, atletismo e natação). “Agora, para fazer o Projeto CAMP, eu teria que estudar de noite; 
mas, eu não queria, e também nem a minha mãe deixa. É  muito difícil arrumar estágio de meio 
período....” (“Control 5”) 

 

2) Mudanças em sua vida (a partir de 2001): 

“Minha saúde sempre foi boa. Na escola, só falto se estiver doente. Tenho muita vontade 
mesmo de trabalhar: antes, eu já tinha, mas agora eu tenho muito mais ainda. Só que a minha 
mãe não me deixa trabalhar.....(inserção no mercado de trabalho)” (“Control 5”) 

 

3) Como percebe  o Projeto CAMP? 

“Eu acho que o CAMP deveria dar oportunidade de estágio de meio período. Eu não quero, e 
nem a minha mãe deixa eu estudar de noite. .... Eu conheço uma menina que faz estágio de meio 
período” (“Control 5”) 
 
 
 

“EXPER 6”   

1)    Características pessoais: 
Idade e escolaridade: 17 anos de idade. Cursa o 3º ano do ensino médio (CIEP Nação 
Mangueirense. Está em nível escolar adequado à idade.  

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Mãe e 4 filhas. “Exper 6” é a 2ª mais 
velha das filhas. A irmã mais velha é casada e tem 2 filhos; ela foi da 1ª turma do CAMP. A 
mãe faz salgadinhos para fora. “Exper 6” já  fez Projeto Olímpico – atletismo, chegou a 
competir e tirou medalha.  

 

2)   Mudanças em sua vida (a partir de 1999), desde quando fez o Projeto CAMP: 
“Desde março de 2000, faço estágio na Loréal. Lá trabalho com computador; faço os 
acompanhamentos em planilha excel..... Não sei se tem chances de continuar na Loréal depois 
que fizer 18 anos. Lá no trabalho, eles me cobram muito: para poder continuar, eu tenho que 
ter faculdade.  Quero fazer sociologia ou comunicação. Por isto, eu me esforço mais para 
estudar e tirar nota melhor.... (capacitação para o mercado de trabalho)   Com o estágio, a 
freqüência à escola piorou um pouco, pois eu chego do trabalho cansada. Mas depois, eu copio 
a matéria (escola)  Antes eu era muito fechada; mas comecei a ver outras pessoas no trabalho, 
e melhorei muito (sociabilidade). O trabalho melhorou muito a minha vida; agora, ajudo minha 
mãe aqui em casa (inserção no mercado de trabalho).” (“Exper 6”) 

 

3)   Participa atualmente do Projeto CAMP?  

“Faço estágio na Loréal desde 2000. No momento, estou de férias do estágio”. (“Exper 6”) 
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“CONTROL 6” 
1)    Características pessoais: 
Idade e escolaridade: tem 17 anos de idade. Cursa a 6ª série do ensino fundamental, ou seja, 
existe um atraso escolar de 4 anos.  

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: “Control 6” já tem duas filhas, de 2 e 1 
ano de idade. Ela foi morar com o pai das filhas em Olaria, mas não deu certo: estavam 
brigando muito. Agora, voltou para a casa dos pais – a mãe não trabalha e o pai está encostado, 
pois teve derrame. “Control 6” está agora procurando emprego, e as filhas ficam em horário 
integral em uma creche do Morro da Mangueira.  

“Há muito tempo fiz atletismo: cheguei a competir e tirar medalha...... Também fiz o Projeto 
Faz-Tudo (que são 6 meses), mas não cheguei a completar pois a minha filha ficou doente; 
ficou faltando um mês...... E há  poucos meses fui fazer a inscrição para o CAMP: só que foi no 
último dia, e esqueci o documento em casa”. (“Control 6”) 

 

2)   Mudanças em sua vida (a partir de 1999): 

“A mudança que teve mesmo foi que tive as duas filhas, uma em 2000 e a outra em 2001. ....  
Enquanto  estava morando com o pai das minhas filhas em Olaria, eu era muito presa (lazer). 
Só agora que voltei para a Mangueira, estou mais solta. Tinha parado de estudar -  só agora, 
eu voltei a estudar(de noite). E também estou me esforçando para poder ter um trabalho – pois 
agora eu tenho as minhas filhas”. (“Control 6”) 
 
 
 

“EXPER 7”   

1)    Características pessoais: 

Idade e escolaridade: Tem 15 anos de idade. Cursa a 8ª série do ensino fundamental, ou seja, 
existe adeqüação idade / série.  

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Mora com o pai, a mãe e 2 irmãos.  
“Exper 7” é a filha do meio. O pai trabalha como vigia, e a mãe trabalha em casa de família. No 
Projeto Olímpico, fez 2 anos de basquete (por recomendação médica foi orientada a praticar 
exercícios físicos).  Fez também explicadora na Vila Olímpica, mas agora ela disse que não 
precisa mais. Pensa em fazer o Projeto CAMP. 

 

2) Mudanças em sua vida (a partir de 2000), desde quando fez o Projeto Olímpico: 

“Consegui entrar em um time de basquete da Vila Olímpica; e  foi muito bom para a minha 
(saúde) Lá na Vila Olímpica é muito bom pois tem bastante espaço. (lazer) ” (“Exper 7”) 

 

3)    Participa atualmente do Projeto Olímpico? Como percebe  o Projeto Olímpico? 
“Tive que sair do treino do basquete por causa do horário da escola. Senão, estaria no time da 
Vila Olímpica até hoje ......... Acho que o maior problema do Projeto Olímpico são as vagas 
limitadas; tinha que ter muito mais vagas. Eu só consegui a vaga (para o basquete) porque na 
época não tinham muitas meninas no basquete. Mas agora, eu sei que  tem. Também natação e 
atletismo têm muito poucas vagas” (“Exper 7”) 
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“CONTROL 7” 
1)    Características pessoais: 

Idade e escolaridade: tem 15 anos de idade. Cursa o 1º ano do ensino médio (CIEP Nação 
Mangueirense), ou seja, existe adeqüação idade / série.  

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Mora com a mãe e o primo (7 anos). A 
mãe trabalha em casa de família. Já fez futebol em um curso da comunidade, e informática 
(2000) na Vila Olímpica. “Nunca tive vontade de fazer o Projeto Olímpico. Os esportes de lá 
nunca me interessaram. Eu gosto é de capoeira” (“Control 7”) 

 

2) Mudanças em sua vida (a partir de 2000): 
“Mudou o meu comportamento: aprendi a conviver melhor com as pessoas. Acho que é porque 
fiquei mais madura. Ainda posso melhorar mais; mas não depende só da gente, depende 
também das outras pessoas (sociabilidade). Faço aula de capoeira no CEMASI, organizado 
pela comunidade. Agora que os professores de capoeira estão mais fixos, as aulas melhoraram 
bem. Depois do Favela-Bairro, tenho saído mais prá rua, nem que seja para jogar bola (lazer). 
Já pensei em trabalhar, mas a minha mãe não deixa (trabalho)”. (“Control 7”) 

 

3) Como percebe  o Projeto Olímpico? 
“Nunca tive vontade de fazer o Projeto Olímpico. Os esportes de lá nunca me interessaram. Eu 
gosto é de capoeira” (“Control 7”) 
 
 
 

“EXPER 8”   

1)    Características pessoais: 
Idade e escolaridade: Tem 18 anos de idade. Cursa o 1º ano do ensino médio (noite) no CIEP 
Nação Mangueirense. Existe um atraso escolar de 2 anos.  

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Mora com a mãe e uma irmã mais velha 
(23 anos). A mãe trabalha (costureira). Antes do CAMP, tinha feito futebol no Projeto 
Olímpico, mas apenas por poucos meses. 

 

2) Mudanças em sua vida (a partir de 1998), desde quando fez o Projeto CAMP: 

“As mudanças foram só prá melhor. Depois que fiz o CAMP, comecei a trabalhar, a ganhar o 
meu dinheiro. Aprendi a ficar com mais responsabilidade, tipo a minha mãe passou a falar 
“agora você é o homem da casa”. Agora sempre que ela vai fazer alguma coisa aqui em casa, 
ela passou a contar comigo. Peguei bastante confiança em mim mesmo, tudo o que eu quero 
comprar, não peço mais à minha mãe (auto-estima).........O bom do CAMP é que a gente não 
precisa ficar correndo atrás de emprego. A gente vai lá, pega a carta de apresentação e vai 
para a entrevista na empresa. .... Por causa do CAMP, fiz estágio na Help Cópias (5 meses), 
tirando cópias xerox; na Hiper Midia Editora Ltda (1 ano e 8 meses) e na Integral  Transportes 
Agenciamento Marítmos (1 ano) como office-boy. ...... No final de 2002, trabalhei na campanha 
do Chiquinho da Mangueira para deputado estadual, segurando faixa. ....... Agora, eu não 
consigo mais ficar de bobeira aqui no Morro, que é muito perigoso. Eu gosto de trabalhar, eu 
quero trabalhar. ......Desde janeiro de 2003, estou chateado pois estou sem trabalhar. Ontem 
fui ao CAT (Centro de Apoio ao Trabalhador) e preenchi a ficha para trabalhar como 
mensageiro, atendimento em lanchonete, operador de telemarketing. Agora, quando vou 
procurar emprego de office-boy, posso dizer que conheço o centro da cidade (inserção no 
mercado de trabalho)” (Exper 8) 
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3) Participa atualmente do Projeto CAMP?  

Não, pois já completou 18 anos de idade. 
 
 

“CONTROL 8” 
1)    Características pessoais: 

Idade e escolaridade: 19 anos de idade. Cursa a 7ª série do ensino fundamental (CIEP Nação 
Mangueirense). Existe um atraso escolar de 4 anos. 

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Mora sozinho desde que a avó faleceu 
(novembro de 2002). Desde 1 ano de idade, morou sempre com a avó; hoje, sua mãe mora em 
Santa Cruz e o pai mora do outro lado do Morro da Mangueira. “Não tive a oportunidade de 
fazer o Projeto CAMP. Quando eu fui ao Projeto, já tinha passado da idade. ....... Também 
nunca fiz nenhuma atividade na Vila Olímpica..... Fiz o  curso de Agente Jovem, pelo Centro 
Cultural da Candelária (em 1999)......” (“Control 8”) 

 

2) Mudanças em sua vida (a partir de 1998): 

“Fiquei sem estudar durante 3 anos. Foi por desinteresse mesmo, estava sem paciência.... No 
meio do ano passado, voltei a estudar (escola) ..... Antes eu trabalhava aqui perto, fazia biscate 
para o Queijos Regina(entregas). Depois, a fábrica fechou......Agora, estou correndo atrás de 
trabalho; antes minha avó ajudava sempre.... Vou fazer teste para o clube de futebol; não sei 
que clube é, o meu amigo é que vai me levar lá (inserção no mercado de trabalho)” (“Control 
8”) 

 

3) Como percebe  o Projeto CAMP? 
Não tem conhecimento. 
 
 
 

“EXPER 9”   

1)    Características pessoais: 
Idade e escolaridade: Tem 18 anos de idade. Está cursando o pré-vestibular, ou seja, existe 
adeqüação idade / série. Quer fazer vestibular para Informática ou Administração na UERJ.  

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Moram a mãe e “Exper 9”; seu irmão 
mais velho já é casado. Sua mãe trabalha em firma de limpeza. “Sempre gostei de esporte desde 
pequena. Quando tinha 12/13 anos; fiz atletismo no Projeto Olímpico durante menos de 1 ano; 
parei porque o sol quente da tarde me dava dor de cabeça. Depois fiz vôlei por 3 meses. Parei, 
e fiz basquete.... Entrava e saía no Projeto Olímpico. Depois fui para o Clube Escolar (também 
do Programa Social da Mangueira), onde fiz futsal, handball e natação. Fui para lá,  porque 
tinha os esportes que eu gostava....... Quando tinha 14 anos, fiz o CAMP, mas apenas por um 
mês.. .... Em 2000,  fiz os três cursos do Projeto Faz-Tudo  - refrigeração, elétrica e 
carpintaria......  Também pelo Centro Cultural da Candelária, trabalhei nos correios, como 
arquivista, durante 1 ano e 3 meses até janeiro agora, pois só pode ficar lá até 17 anos e 10 
meses. Hoje mesmo, já fui ver um estágio na Fundação MUDES”. (“Exper 9”) 

 

2) Mudanças em sua vida depois que fez o Projeto Olímpico (a partir de 1998): 



 288 

“Nem sei dizer bem quais. Tem horas que sou mais confiante em mim mesma, tem horas que 
não. Depende muito da ocasião (auto-estima). A (sociabilidade) não variou; sou muito difícil de 
conversar com as pessoas. Na (escola) sempre gostei de estudar.” (“Exper 9”) 

 

3) Como percebe  o Projeto Olímpico? E o Projeto CAMP? 

 Não comentou especificamente sobre o Projeto Olímpico. Mas, “Exper 9” é o exemplo de 
pessoa que sabe cavar oportunidades – como no caso do Projeto Olímpico -,  e contornar 
dificuldades - como no caso do Projeto CAMP. Ela saiu do Projeto CAMP “porque tinha que ir 
de calça jeans ou preta e, na época, minha mãe estava desempregada e não pôde comprar” 
(“Exper 9”) 

 
 
 

“CONTROL 9” 
1)    Características pessoais: 
Idade e escolaridade: tem 15 anos de idade. Cursa o 1º ano do Ensino Médio, ou seja, existe 
adeqüação idade / série.  

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Mora com o pai, a mãe e 3 irmãos mais 
novos. Seus pais trabalham na tenda (venda), em sua própria casa . De vez em quando, seu pai 
faz biscate de hidráulica. “Conhecer o Projeto Olímpico, eu conheço. Mas não fiz por falta de 
tempo mesmo: é a escola, é o curso na FAETEC de informática, é a explicadora 
(particular)...... Também não penso em fazer o Projeto CAMP: penso em terminar os estudos e 
fazer uma faculdade” (“Control 9”) 

 

2) Mudanças em sua vida (a partir de 1998): 
“Mudou o nosso habitat: antes, nossa casa era pequena, com muito esforço, suor e trabalho, a 
casa foi aumentando. E a tenda também foi crescendo........ A freqüência à escola não se 
alterou, pois nunca falto. As notas na escola também não se alteraram; sempre tiro notas boas 
(escola)....... Minha auto-estima melhorou: antes eu era muito indecisa, não tinha opinião 
própria. Agora tenho minha própria opinião e objetivos..... Em termos de sociabilidade, nada 
alterou: sempre fui de fazer muitos amigos na escola e aqui no Chalé”. (“Control 9”) 

 

3)   Como percebe  o Projeto CAMP? 
“Eu acho que no Projeto CAMP, o jovem deveria ter, pelo menos, carteira assinada. Quando 
ele saísse, pelo menos ele teria o direito dele adquirido. Pois ele perde 3 anos lá fazendo um 
estágio, e não dá sorte de arrumar um emprego, e aí foram 3 anos que ele ficou estagiando e 
não pagou INSS, não descontou nada.... Por isto, eu prefiro que “Control 9” estude muito na 
escola, ao invés de ir para o CAMP – se com estudo a situação do trabalho tá ruim, sem estudo 
tá mais ruim ainda......” (pai) 
 
 
 

“EXPER 10”   

1)    Características pessoais: 

Idade e escolaridade: tem 12 anos de idade. Cursa a 6ª série do ensino fundamental (CIEP 
Nação Mangueirense). Existe adeqüação idade / série.  
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Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Mora com a mãe e a irmã mais nova. “O 
pai arrumou uma mulher e saiu de casa em 2001, mas ele continua pagando o aluguel e as 
despesas da casa” (mãe). A mãe tinha parado de trabalhar quando os filhos nasceram, mas 
desde a separação, ela procura trabalho e não consegue: encaminhada pela psicóloga da Vila 
Olímpica, já procurou o CAT (Centro de Apoio ao Trabalhador) e o SINE, mas de nada 
adiantou. 

“Exper 10” fez, primeiro, o Clube Escolar, desde os 5 anos de idade. Depois fez futebol e 
natação no Projeto Olímpico (2001). “Pus ele também para fazer capoeira na Quadra, porque a 
capoeira dá cesta básica. Mas, este ano, a gente ainda não recebeu a cesta básica até 
hoje.....Quando o pai dele saiu de casa, ele ficou muito rebelde, aí, eu procurei a psicóloga da 
Vila Olímpica. Ele quer ser professor de educação física” (mãe) 

A irmã de “Exper 10” já fez o Projeto Dançando Para Não Dançar durante dois anos. 
Atualmente ela tem a seguinte rotina de vida – e, com exceção do catecismo, todas estão 
relacionadas ao Programa Social da Mangueira: 
(2ª e 4ª feira): explicadora (7:30 hs); natação (8:20-9:00 hs) 
(4ª feira): psicóloga, terapia de grupo ((9:05- 10:00hs) 
(3ª e 5ª feira): Dança Popular (Casa das Artes) 
(3ª e 5ª feira): capoeira na Quadra (17-18 hs) 
Toda tarde: Escola Tia Neuma (13-17 hs) 
(Sábado): catecismo na Igreja N.S. da Consolata (9:30-11:30hs) 

“Como eu fiquei por conta dos meus filhos, todo canto que eu sei que tem um projeto bom [ e 
que eu não pude fazer pois eu era da roça, e que era o meu sonho], aí eu tento colocar eles..... 
Eu, como mãe, tenho a maior preocupação em ver meus filhos encaminhados na vida, 
trabalhando honestamente” (mãe) 

 

2) Mudanças em sua vida (a partir de 2001), desde quando fez o Projeto Olímpico: 
“O pior de mudança que aconteceu foi a minha separação com o pai, em 2001. O pai arrumou 
uma mulher e saiu de casa. No início, “Exper 10” ficou muito nervoso........ Na Vila Olímpica 
“Exper 10” aprendeu a conviver com outras crianças. Meu filho hoje é amigo; ele gosta de 
poder estar com outras crianças, conversando. Antes, ele tinha insegurança e timidez  
(sociabilidade). Tem pai que cria o filho isolado; o filho acaba não sabendo fazer as coisas 
sozinho.... o meu filho, se manda ele ir para o mercado, ele vai; foi ele que fez sozinho a 
matrícula dele para mudar para  o CIEP, ligou para o 0800 e fêz...... (auto-estima) Com os 
esportes, a coordenação motora dele melhorou bastante.  Quanto à escola, ele nunca foi de 
faltar à toa, e agora vai sozinho. As notas dele continuam nem ruins nem boas (escola). O 
(lazer) melhorou muito. Sempre que pode, “Exper 10” vai no Campão da Bandeirante jogar 
bola” (mãe) 

 

3)    Participa atualmente do Projeto Olímpico? Como percebe  o Projeto Olímpico? 

“Em 2001, conseguir vaga na natação para “Exper 10” não foi fácil, porque lá é muito 
procurado; vem gente de tudo quanto é lugar. Um dia, uma amiga me disse que iam sair 10 
vagas,...., e eu fiquei esperando na fila a tarde inteira, e fiz a inscrição dele..... Como a 5ª série 
do CIEP Nação Mangueirense é horário integral, ele teve que sair da natação em 2002. Agora, 
para este ano (2003), já não consegui mais vagas para ele na natação. O professor disse que 
ele demorou muito a voltar” (mãe).  

“Exper 10” quis sair do futebol do Projeto Olímpico, e está agora treinando futebol no Campão 
da Bandeirante, aqui na Comunidade (ao pé do Morro). “Eu quis sair porque eu queria 
participar das competições e não podia. ....Agora, garoto federado, quando parava de treinar e 
voltava, continuava federado. E garoto federado é que participa das competições” (“Exper 10”) 
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 “O Projeto Olímpico é muito bom, professores brilhantes e com a direção formidável do 
Chiquinho.... Muitas crianças acabam não indo porque os pais não podem levar. Acho que falta 
incentivo dos pais.....” (mãe) 

 

“CONTROL 10” 
1)    Características pessoais: 
Idade e escolaridade: tem 12 anos de idade. Cursa a 3ª série do Ensino fundamental, isto é, tem 
um atraso escolar de 2 anos.  

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: “Control 10” mora com a mãe, o padrasto 
e mais 6 irmãos, sendo o mais velho de 14 anos e o mais novo com 3 meses. O pai trabalha 
como faxineiro, e a mãe em casa de família. Os meninos ficam em casa sozinhos, cozinham e 
tomam conta dos irmãos mais novos. ..... “Não fiz o Projeto Olímpico, porque não sei como é 
que é..... Mas, a bateria da Quadra eu queria fazer desde pequenininho..... Eu falava, falava...... 
Minha mãe não queria..... Aí eu fui e me inscrevi sozinho, levei os documentos que eram 
precisos. Comecei a treinar bateria faz um mês .....” (“Control 10”) 

 

2) Mudanças em sua vida (a partir de 2001): 

“Mudou a casa. Antes não tinha telhado, não tinha casa em cima da laje, não tinha escada,.... e 
agora tem tudo isto.....  Eu busco a minha irmã na escola, e ajudo o meu irmão (de 14 anos) a 
fazer a comida...... Quando tinha 10 anos, eu desmaiava; agora, não mais (saúde). Acho que na 
(escola) eu melhorei um pouco: antes, eu faltava e fazia muita bagunça. Antes, minha mãe não 
deixava eu sair prá rua; agora deixa, e eu agora tenho vários amigos prá brincar: jogar bola, 
bola de gude, e soltar pipa (lazer)” (“Control 10”) 

 

3) Como percebe  o Projeto Olímpico? 
Não tem informações sobre o Projeto Olímpico. “Eu também jogo bola no campão da 
Bandeirante, lá embaixo.......” (“Control 10”) 

 
 

“EXPER 11”   

1)    Características pessoais: 
Idade e escolaridade: tem 8 anos de idade. Cursa o 2º ano do ensino fundamental (Escola Tia 
Neuma), ou seja, existe adeqüação idade / série.  

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: “Exper 11” e suas duas irmãs mais novas 
são criados praticamente pela tia. A mãe é chegada a uma bebida, e o pai arrumou outra 
mulher. A tia  (irmã da mãe) é aposentada e fica praticamente por conta dos 3 sobrinhos e da 
filha, que tem 13 anos de idade. “Exper 11 fez futebol no Projeto Olímpico só durante 1 ano 
(2001). Saiu por causa do horário; agora ele joga bola no clube do Vasco. Lá o treino começa 
às 4 da tarde e dá mais espaço; aqui na Vila Olímpica era à 1 hora da tarde e ficava muito 
puxado, até que chega da escola, almoça,.....No Vasco, é pago; mas eu e meu irmão fazemos um 
sacrifício e pagamos, porque ele gosta muito do futebol....” (tia) 

 

2) Mudanças em sua vida (a partir de 2001), desde quando fez o Projeto Olímpico: 
Auto-estima e sociabilidade  não variaram.    “Não tiveram muitas mudanças em sua vida de 
2001 para cá. “Exper 11” é um garoto excelente. Tudo ele reparte. Nem a minha filha é como 
ele...... Ele é muito responsável: se ele vê que a mãe tá ali bebendo, ele fica sempre por perto 
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prá tomar conta dela. Se tem um tiroteio, ele sai procurando as irmãs..... Ele também é muito 
compreensivo. Pelas condições de vida dele, ele poderia ser revoltado, e ele não é. Ele tem 
consciência do que é a vida dele, coisa que a irmã dele não tem.....” (tia)  
 
3)    Participa atualmente do Projeto Olímpico? Como percebe  o Projeto Olímpico? 

Não, agora “Exper 11” treina futebol no Vasco da Gama. “Eu não sou muito de ir à Vila 
Olímpica. Mas das vezes que fui lá, achei bem razoável o atendimento. Tem vários esportes. 
Tem muitas crianças que vêm de longe, isto mostra que o Projeto não é ruim. .......” (tia) 
Perguntada sobre como atrair as crianças da comunidade para o Projeto Olímpico, a tia falou: 
“Depende muito da situação dos pais. Porque muitas vezes a mãe tem que deixar os filhos para 
ir trabalhar. Você vê o caso da minha irmã, a sorte dela é que ela tem a mim..... Tudo bem que 
tem que trabalhar, mas tem que ter responsabilidade de deixar os filhos com uma pessoa 
responsável..... criança é criança. Os garotos não vão ter proposta de ir à escola por eles 
mesmos. Então, se a mãe ou o pai botam este rítmo dentro de casa: eu vou trabalhar porque eu 
preciso.... mas, chegam de noite e perguntam: você foi à escola? você fez isto? fez aquilo? Aí, 
sim, as coisas poderiam começar a mudar. Mas, não, eles deixam a responsabilidade com a 
criança, e pronto. ..... Os pais têm que dar limites, mas eles não dão. Eles têm a preocupação de 
botar o arroz com feijão prá criança em casa, mas não querem saber o que a criança faz 
durante o dia inteirinho.... Daí que eu acho que o pessoal da Vila Olímpica deveria vir aqui e 
fazer um trabalho de conscientização com estes pais...... Tinham que marcar um encontro aqui 
com os pais de noite. Sei que é uma coisa arriscada porque ninguém gosta de subir o Morro de 
noite. Mas é o único jeito de pegar estes pais em casa. Pois se fizer uma reunião lá na Vila 
Olímpica, ninguém vai, porque vão dizer que trabalham, não têm tempo. É igual reunião de 
escola, poucos vão” (tia) 
 
 

“CONTROL 11” 
1)   Características pessoais: 
Idade e escolaridade: tem 12 anos de idade. Cursa a 5ª série do ensino fundamental, ou seja, 
existe adeqüação idade / série.  

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Mora com o pai e a mãe. O irmão mais 
velho já não mora mais lá. Ambos os pais trabalham fora. A mãe trabalha em bilheteria de teatro 
na Zona Sul da cidade há 20 anos, sai de casa às 2 hs da tarde e só volta às 10 hs da noite.  
“Control 11” vai todo dia para o trabalho da mãe, inclusive aos sábados e domingos. Eles 
moram apenas há 2 anos na Mangueira; antes moravam em Inhaúma. “Control 11 não fez o 
Projeto Olímpico porque não tem tempo; não tem quem leve; não tem....... Também eu nem sei 
onde é que fica o Projeto Olímpico. Também nem tenho tempo prá ir lá” (mãe) 

 

2) Mudanças em sua vida (a partir de 2001): 

“Continuou a mesma coisa na vida de “Control 11”. De manhã, o pai sai para o trabalho e 
deixa ele na escola. Depois, vem em casa, toma banho, almoça. Aí ele vai para o serviço 
comigo: quando tem dever, ele ele fica lá comigo e faz; às vezes vai prá casa dos amiguinhos 
jogar videogame, ou a mãe de um garoto, quando vai prá praça, leva ele também; ou vai lá prá 
dentro conversar com os atores (lazer). E só voltamos prá casa às 10 hs da noite...........  Ele 
não falta à escola de jeito nenhum. Se tiver chovendo canivete, ele vai assim mesmo (escola).  A 
saúde não variou, sempre foi boa”.....  (mãe) 

Comentário da mãe de “Control 11” depois que a entrevista já tinha se encerrado: ...... “Os 
meninos hoje em dia são todos meio bobões..... não sabem fazer as coisas sozinhos, ir nos 
lugares, mexer na cozinha..... No meu tempo, não era assim, não!” 
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3) Como percebe  o Projeto Olímpico? 
Não tem conhecimento sobre o Projeto Olímpico, mas a mãe de “Control 11” reconhece que 
“quando as crianças estão lá, ficam fora de ficar na rua fazendo besteira” 
 
 
 

“EXPER 12”   

1)    Características pessoais: 
Idade e escolaridade: 13 anos de idade. Cursa a 8ª série do ensino fundamental (CIEP Nação 
Mangueirense). Existe adeqüação idade / série.  

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Mora com a mãe, o pai e a irmã mais 
nova. A mãe trabalha com contabilidade, e almoça sempre em casa; e o pai é vendedor. O 
imóvel é alugado. “Exper 12” entrou para o futebol do Projeto Olímpico (2001), mas só ficou 6 
meses. Logo que saiu do Projeto Olímpico, fez os cursos de informática da FAETEC (básico e 
avançado). Em seguida, fez teatro e vôlei no Clube Escolar. Agora (2003), começou o curso de 
fotografia no Projeto Casa das Artes.  

 

2) Mudanças em sua vida (a partir de 2001), desde quando fez o Projeto Olímpico: 
“Antigamente, eu me achava ruim de bola; pensava, pô, que eu não sabia nada. Depois que eu 
fui pro Projeto Olímpico, já saí sabendo o básico, e aí mudou muito. Agora eu me sinto mais 
seguro em relação ao meu futebol. Agora dá prá jogar  (auto-estima). Facilita mais ou menos 
para fazer amigos: à vezes, sim; às vezes, não....(sociabilidade). No colégio, eu melhorei 
bastante (escola). Minha saúde não variou, sempre foi boa (saúde). O (lazer) melhorou: antes a 
minha mãe não deixava eu ir sozinho para o Campão da Bandeirante” (“Exper 12”) 

 

3)    Participa atualmente do Projeto Olímpico? Como percebe  o Projeto Olímpico? 
“Não. Saí do futebol do Projeto Olímpico por causa do horário. Ficava muito cansado. Ia prá 
escola de manhã; vinha em casa almoçava e já tinha que ir para o futebol às 13 hs. Na Vila 
Olímpica não cheguei a participar de campeonato...... Agora  faço futebol no Campão da 
Bandeirante.........   O Projeto Olímpico é importante, sim. Faz com que os garotos, ao invés de 
olharem bandido como herói, passem a olhar Ronaldinho como herói” (“Exper 12”) 

 

“CONTROL 12” 
1)  Características pessoais: 

Idade e escolaridade: 13 anos de idade. Cursa a 5ª série do ensino fundamental, ou seja, está 
com um atraso escolar de 1 ano. 

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Mora com o pai, a tia e a avó. O pai é 
técnico de eletrodomésticos e a tia trabalha na Prefeitura. A mãe mora com o irmão em outro 
lugar. “Meu pai sempre tentou me botar no Projeto Olímpico, mas não consegue. Ele tinha até 
um amigo lá, que era professor de natação, e ia me botar; mas aí o amigo saiu de lá. Eu queria 
fazer futebol e natação. Meu pai preenche a ficha de inscrição, mas não consegue” (“Control 
12”) 

 

2) Mudanças em sua vida (a partir de 2001): 

“Minha relação com o meu pai e minha tia melhoraram muito [com a minha mãe, não] Acho 
que foi porque eu melhorei na escola. Antes eu era muito bagunceiro. Meu pai era toda hora 
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chamado na escola por minha causa. Eu repeti de ano duas vezes. Eu acho que eu melhorei 
porque eu cresci e fiquei mais velho  (escola) Antes, minha tia me prendia muito em casa – por 
causa da escola.. Agora passei a sair pra rua com os colegas, me sinto livre (lazer).  Antes eu 
me sentia fraco, porque só vivia deitado em casa. Ficava abatido. Depois que comecei a sair 
pra rua, eu comecei a engordar e a crescer (saúde). Antes, eu era brigão; agora sou mais na 
minha (sociabilidade). Sou tímido, tenho confiança mais ou menos em mim (auto-estima)” 
(“Control 12”) 

 

3)  Participa atualmente do Projeto Olímpico? Como percebe  o Projeto Olímpico? 
Seu pai tentou, mas não conseguiu inscrevê-lo no Projeto. Atualmente “Control 12” treina 
futebol no Campão da Bandeirante. 
 
 
 

“EXPER 13”   

1)    Características pessoais: 
Idade e escolaridade: 8 anos de idade. Cursa a 2ª série do ensino fundamental (Escola Tia 
Neuma), ou seja, existe adeqüação idade / série. 

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Mora com a mãe, avó e avô, e irmã mais 
nova. A mãe está desempregada, embora tenha curso superior de direito. Em 2001, fez a 
inscrição para futebol no Projeto Olímpico, mas acabou não cursando porque só tinha vaga para 
de manhã e coincidia com o horário da escola. Neste ano (2003), “procurei a Bárbara Gomes 
(coordenadora-técnica do Projeto Olímpico) e “Exper 13” conseguiu vaga e começou a fazer 
atletismo e natação” (mãe). 

  

3) Mudanças em sua vida (a partir de 2003), quando entrou para o Projeto Olímpico: 
 “Eu acho que o esporte não é bom só para o estado físico; mas também é muito bom pra 
disciplinar, a criança aprende a ter responsabilidade...... No Projeto Olímpico ele está tendo 
mais contato com outras crianças do que se ficasse em casa, porque aqui ele só ficava vendo 
TV (sociabilidade). Antes, “Exper 13” era uma criança magrinha; agora ele está se 
alimentando melhor. É principalmente por causa da idade dele, porque a natação ele só 
começou agora (saúde)” (mãe) 

 

3)    Participa atualmente do Projeto Olímpico? Como percebe  o Projeto Olímpico? 

Sim, Exper 13 só começou este ano no Projeto Olímpico (embora seu nome já estivesse no 
cadastro). “Eu gostaria que tivessem mais vagas para natação. Já tinha tentado vagas outras 
vezes; só consegui agora. Já estava querendo há algum  tempo....” (mãe) 
 
 

“CONTROL 13” 
1)   Características pessoais: 

Idade e escolaridade: 10 anos de idade. Cursa a 3ª série do ensino fundamental, ou seja, há 
adeqüação idade / série. 

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Em sua casa, moram seu pai, mãe, 8 
irmãos (entre 23 e 2 anos de idade), 3 sobrinhos, 2 primos e 1 tio. O pai é aposentado 
(capoteiro) e a mãe não trabalha. “Control 13 nunca participou da Vila Olímpica. Eu não tive 
tempo de fazer a inscrição dele. .... “Toda vez que vou lá, esqueço de levar os documentos.... Eu 
também não tenho confiança de mandar ele sozinho pra Vila Olímpica” (mãe) 



 294 

 

2) Mudanças recentes em sua vida: 

“Acho que ele piorou. Não quer estudar, não quer ir pra escola. Vai pra escola, faz bagunça. 
Eu sou chamada todo dia. O problema é que tem que passar sempre, pelas leis do ensino. ... Ele 
chora pra não ir pra escola. Fica querendo ir trabalhar com o irmão dele no lava-jato aqui da 
R. Visconde de Niterói (escola). A saúde dele melhorou muito depois que ele tirou o baço há 3 
anos atrás; não precisa mais de transfusão de sangue (saúde).  O lazer dele é ficar vendo TV 
(lazer)” (mãe)  

 

3) Como percebe  o Projeto Olímpico? 
“Control 13” nunca participou do Projeto Olímpico, mas tem vontade. “..... mas, eu quero fazer 
é atletismo. Eu posso ir pra Vila Olímpica com fulano.....” (“Control 13”) 
 
 
 

“EXPER 14”   

1)    Características pessoais: 

Idade e escolaridade: tem 10 anos. Cursa a 3ª série do ensino fundamental (Escola Tia 
Neuma). Existe adeqüação idade / série.  

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: “Exper 14” mora com a mãe e o pai. 
Ambos trabalham no Morro da Mangueira, ela como representante e ele como Agente 
Comunitário de Saúde. Os dois irmãos mais velhos moram com a avó.  “Exper 14” fez apenas 3 
meses de natação no Projeto Olímpico (2001); teve que sair por causa da otite. Em 2002 fez 
música no Projeto Casa das Artes.  

 

2) Mudanças em sua vida (a partir de 2001), desde quando fez o Projeto Olímpico e 
Projeto Casa das Artes: 

“Aprendeu a convivência com outras crianças. Porque, como eu não confio deixar ele andar 
sozinho, ele não tinha muita convivência com crianças de sua idade (sociabilidade). Ele está 
muito mais independente agora. Se eu deixar, ele vai pra tudo quanto é lugar sozinho. Eu é que 
não deixo. Acho que é também muito causa da idade. Ele quer sempre ser o líder (auto-estima) 
dos colegas. Ele nunca teve problema assim sério de saúde. Sempre foi boa (saúde). Na escola, 
sempre teve nota boa, não ótima. Também eu sou muito rígida, não deixo faltar (escola)” (mãe) 

 

3)    Participa atualmente do Projeto Olímpico? Como percebe  o Projeto Olímpico? 
Não participa. A mãe diz que “Exper 14  pede pra voltar pra natação, pra aula de música, mas 
eu é que não estou com tempo mesmo.... Ou eu vou trabalhar ou eu boto ele no Projeto. Eu não 
deixo ele ir sozinho pra lugar nenhum aqui. Até ele ter uma idade maior..... Porque os meus 
dois filhos maiores estudam em período grande, e não podem levar ele também.....” (mãe) 
 

“CONTROL 14” 
1)   Características pessoais: 
Idade e escolaridade: 7 anos de idade. Está matriculado na 1ª série do ensino fundamental, ou 
seja, matriculado na escola na idade adequada.  

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: “Control 14” não mora com a mãe (22 
anos) – esta mora com a filha caçula de 3 anos.  “Control 14” e outra irmã mais nova (do que 
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ele) moram com a avó  (que trabalha fora na lavanderia) e os 3 tios (o tio mais velho tem apenas 
14 anos de idade). Ele e a irmã passam o dia na casa da bisavó. Ele nunca fez nada na Vila 
Olímpica, pois não tem quem possa levá-lo. 

 

2)   Mudanças em sua vida (a partir de 2001): 

“A mudança foi que ele começou a estudar; no ano passado fez o C&A. Mas, neste ano, a 
freqüência dele à escola piorou, porque a mãe é que tem que levar ele à escola, e ela não leva. 
Ela não se preocupa (escola). O lazer dele  melhorou porque (com o Favela-Bairro) 
construiram as praças aqui: tem o parquinho aqui embaixo, e ele vai sozinho (lazer). A (saúde) 
sempre foi boa. “Control 14” é uma criança que, às vezes, acha que não tem capacidade para 
fazer as coisas. Fica meio retraído (auto-estima)” (prima, que mora na casa da bisavó) 

 

3)  Como percebe  o Projeto Olímpico? 
“Control 14 não tem uma pessoa para poder levar ele para o Projeto Olímpico. Eu (prima) 
estudo de manhã, a avó dele trabalha o dia todo, os tios estudam também porque são todos 
pequenos. A mãe trabalha também – pega às 9 hs da manhã e larga às 10 hs da noite” (prima, 
que mora na casa da bisavó) 
 
 
 

“EXPER 15”   

1)    Características pessoais: 

Idade e escolaridade: 17 anos de idade. Cursa o 2º ano do ensino médio (CIEP Nação 
Mangueirense). Existe adeqüação idade / série.  

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Sempre morou na casa da avó e avô (pais 
do pai). Moram lá também o tio com o filho mais velho. O avô está aposentado. O tio estava 
trabalhando, agora está desempregado. Fez o Projeto CAMP em 2000. No Projeto Olímpico, fez 
GRD durante 1 ano (2001); saiu porque achava muito cansativo e ela pretendia trabalhar. Fez 
também o curso (básico) de informática na FAETEC.  

 

2) Mudanças em sua vida (a partir de 2000), desde que fez o Projeto CAMP: 
“Mudanças na minha vida como um todo? Não mudou muito, porque eu não consegui começar 
a trabalhar. Eu preciso trabalhar pra poder conquistar meus ideais. .....  Quando fiz o curso do 
CAMP, minha auto-estima tinha melhorado, sim. Pensava que ia conseguir uma coisa, que eu 
não consegui depois. Aí ficou na mesma (auto-estima). Mercado de trabalho tá difícil mesmo, 
até pra trabalhar de faxina em casa de família (mercado de trabalho)” (“Exper 15”) 

 

3)   Como percebe  o Projeto CAMP? 
“Eu fiz o Projeto CAMP porque eu queria trabalhar...... Eu pedi a transferência no CIEP para 
de noite, mas não consegui.... aí também parei de mexer com carta de apresentação (para 
estágio)...... Eu preciso muito trabalhar, até para poder pagar a faculdade no ano que vem. 
Quero fazer vestibular para contabilidade” (“Exper 15”) 
 
 

“CONTROL 15a” 
1)    Características pessoais: 
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Idade e escolaridade: 17 anos de idade. Parou de estudar na 5a série do ensino fundamental, ou 
seja, atraso escolar de 4 anos.  

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Mora com os pais; os outros 2 irmãos 
mais velhos são casados e têm filhos. O pai trabalha com samba. A mãe está desempregada. Em 
1999, fez atletismo no Projeto Olímpico, mas por apenas 3 meses. “Control 15a não quer saber 
de estudar. Nessa última escola foi expulsa. Tem a Vila Olímpica mas ela não aproveita. Ela 
costuma ficar com umas amizades que eu não gosto..... Outro dia peguei ela fumando 
maconha.....Tem um tempão que ela não fala com a mãe” (pai) 

 

2) Mudanças em sua vida (a partir de 2000): 
“........ quando o meu pai trabalhava e a minha mãe também, eu tinha muito lazer, saia pra 
rua... (lazer).....só agora, depois que briguei com o meu pai, é que tenho que ficar em casa 
quase o tempo todo.... Sinto que já não posso ficar dependendo do meu pai e da minha mãe. Eu 
mesmo tenho que tomar conta da minha vida.... Se tiver um biscate pra fazer, eu faço: uma 
roupa pra lavar, uma roupa pra passar, olhar criança..... Estou procurando trabalho, mas o 
problema é que não tirei o  documento ainda! (trabalho)...... Se antes já era difícil eu ir pra 
escola direto, direto....tem um ano que eu parei de estudar...... (escola)” (“Control 15a”) 

 

3)   Participa atualmente do Projeto CAMP? Como percebe  o Projeto CAMP? 

Não participa. “Quando fui me inscrever no Projeto CAMP eu tinha 16 anos e estava fazendo a 
4a série do ensino fundamental. Aí eu não pude me inscrever por causa da escolaridade4”.  
(“Control 15a”) 
 

“CONTROL 15b” 
1)    Características pessoais: 
Idade e escolaridade: 18 anos de idade. Parou de estudar na 7a série do ensino fundamental, ou 
seja, existe um atraso escolar de 4 anos. 

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Mora com a mãe e 2 irmãs mais novas. A 
mãe, de vez em quando, faz faxina. O pai, que não mora com a mãe, trabalha como porteiro. 
Não fez nenhuma atividade no Projeto Olímpico. No caso do Projeto CAMP, participou duas 
vezes do processo de seleção, mas não chegou a fazer a inscrição.  

 

2) Mudanças em sua vida (a partir de 2000): 
“Eu parei de estudar. Parei porque comecei a trabalhar em uma fábrica de biquines em São 

Cristóvão; e aí não dava horário para eu  ir pra escola e trabalhar. Fiquei trabalhando só o 

período de experiência; depois fui mandada embora, porque eu faltei na experiência. Aí eu não 

quis voltar mais pra escola (escola). Antes não tinha nada aqui no Morro; era só cheio de 

barro, de pedra. Agora tem pracinha, tem campinho, tem um campo maneiro lá em cima 

(lazer). Nada de emprego, tudo em vão (mercado de trabalho)” (“Control 15b”) 

 

3)    Por que não participou do Projeto CAMP? Como percebe  o Projeto CAMP? 
                                                           
4 Abaixo do limite mínimo de escolaridade exigido pelo Projeto CAMP, que é estar cursando, ao menos, a 
5ª série do ensino fundamental.  
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“Fiz a entrevista para a seleção do Projeto CAMP. Aí tinha que levar o pai ou a mãe. Só que 
não dava pra eu levar... e a minha tia foi comigo, mas não podia, e tinha que ser o pai ou a 
mãe. Sei lá..... só se for uma coisa única, tua, que aí você tem força de fazer.... Mas se você já 
não tá com tanta vontade, e ainda não tem aquele incentivo de ninguém [ ou pelo menos o pai 
ou a mãe prá dizer que faz isto, que vai ser bom prá você] e você já tá acostumada com aquilo - 
a ficar dentro de casa  ou ficar na rua - , e não vem incentivo de ninguém, aí mesmo é que você 
não tem força pra nada....... você sabe como é – gente com 16, 17 anos não quer saber de fazer 
nada, e só ficar andando pra lá e pra cá.....” (“Control 15b”) 
“Tem gente onde eu moro, que ficava assim, como eu tô...... sem fazer nada....... mas eu não 
posso mais fazer o CAMP (idade).......... Meu primo mesmo, ele não fazia nada, até já estava um 
pouco envolvido com negócio (!)........ daqui do Morro mesmo...... mas aí, ouvindo sua mãe 
falando, vendo as outras pessoas fazendo, ele fez. Agora tá até trabalhando em coisa que ele 
quer fazer.....” (“Control 15b”) 
 
 

“EXPER  16”   

1)    Características pessoais: 

Idade e escolaridade: 16 anos de idade. Cursa o 1º ano do ensino ensino médio, ou seja, existe 
adeqüação idade / série. 

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Mora com o pai, a mãe e a irmã mais 
nova. O pai é gari comunitário na Mangueira e a mãe é inspetora de escola na zona sul da 
cidade. Fez futsal no Projeto Olímpico entre 1998-2001; chegou a ser federado. Depois fez 
atletismo, por apenas 4 semanas. 

 

2)   Mudanças em sua vida (a partir de 1998), desde quando fez o Projeto Olímpico: 
“A saúde melhorou bem. As notas sempre foram boas, e eu não era de matar aula (escola). Já 
tinha confiança em mim mesmo antes de jogar bola (auto-estima). A (sociabilidade) não 
variou; sempre fui brincalhão com os outros. O (lazer) também melhorou muito: agora pra 
jogar bola, tem o campão da Bandeirante, a quadra da Fundação; e, de vez em quando depois 
da aula, a quadra da Vila Olímpica” (“Exper 16”) 

 

3)  Participa atualmente do Projeto Olímpico? E do Projeto CAMP? 

“Saí do Projeto Olímpico (futsal) porque, quando passei para a turma do infantil, meu horário 
passou a ser de 9 às 10 hs da noite, na 3ª e 5ª feira. .... Então, eu saí porque minha mãe tinha 
medo, porque é perigoso ir pra Vila Olímpica de noite. Aí, eu fiquei aqui por cima 
mesmo!”(“Exper 16”) 

“Também eu  saí do Projeto Olímpico, porque agora estou jogando no Projeto que tem aqui 
embaixo, que é no campão da Bandeirante..... Pô, na Vila Olímpica, eu não conhecia quase 
ninguém dos meus colegas que jogavam comigo, porque eu não mantinha convivência com eles. 
Aqui (no campão da Bandeirante), os meus colegas já convivem comigo, cresceram comigo 
desde pequeno.” (“Exper 16”) 

“Quando tinha 14 anos, fiz a prova para o Projeto CAMP, mas não passei..... Agora que fiz 16 
anos, estou esperando abrir as inscrições para o Projeto Faz-Tudo” (“Exper 16”) 

 
 

“CONTROL 16”  
1)    Características pessoais: 
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Idade e escolaridade: 13 anos de idade. Está na 2a série do ensino fundamental, ou seja, existe 
um atraso escolar de 4 anos. 

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Mora com a mãe, o pai e 3 irmãos mais 
novos. O pai trabalha no almoxarifado de um hospital e a mãe faz cestas de café da manhã, 
vende plano de saúde, faz maquiagem, etc.... Até os 4 anos de idade, ficava em uma das creches 
do Morro. Aos 5-6 anos de idade, foi para a Casa da Criança, também no Morro. ..... Depois 
disso, a mãe de “Control 16” peleja com ele, mudando de escola para ver se acerta com uma que 
ele goste. “Control 16” não quer saber mesmo de estudar; até hoje não sabe ler. “Quando eu 
quis botar Control 16 no Projeto Olímpico, ele não quis. Também ele era muito novo.... Agora, 
ele gosta mesmo é de ficar na rua, com os amigos daqui do Morro, pra lá e pra cá, à toa. Eu 
digo pra ele: falsos amigos” 

 

2)   Mudanças em sua vida (a partir de 2001): 
“Ele só quer saber da rua. A rua não deixa ele estudar...... Pra ele, a rua é a rua. Hoje ele só 
está em casa, porque está doente, estava com febre até há pouco tempo...... Ele parou de 
estudar por dois anos..... Eu coloquei ele aqui num Projeto da Prefeitura, dava cesta básica e 
R$ 40 por mês. Ai ele ia poder até comprar a bicicleta que ele tanto queria.. Mas ele ia, faltava 
muito.. A rua não deixa...Você vê, hoje eu recebi uma carta da direção da escola de “Control 
16”, pois tem um mês que ele não vai à aula. Se eu não for lá, o Juizado de Menores vem aqui 
em cima (escola). A (auto-estima) dele só piora....”(mãe) 

“Também de que adianta estudar.... Meu pai tinha falado: se você estudar, vou te levar ao 
cinema. Aí eu estudei, e, passou, passou, passou......... e até hoje, nada de cinema....... Eu já 
disse pra minha mãe: eu quero é trabalhar; eu não quero estudar mais!” (“Control 16”) 

 

3) Participa atualmente do Projeto Olímpico? Como percebe  o Projeto Olímpico? 
“..... Eu mesma quase não vou à Quadra da Mangueira..... Das poucas vezes que fui lá, eu queria 
fazer o curso de cabelereiro, mas não consegui vaga.....” (mãe) 
“Uma coisa boa que o Chiquinho fez foi a Vila Olímpica. Eu votei nele. Mas as próprias 
crianças do Morro é que não se interessam.... O jovem quer aventura..... Eu acho isso errado, 
dizer que o jovem vai pra criminalidade porque alguém leva. Não, ele vai porque a cabeça é 
fraca. Porque se a pessoa tiver a cabeça forte, ele não vai pro lugar errado. Já me chamaram 
pra prostituição, pra vender droga, e eu não fui..... Eu tive derrame de barriga, porque 
“Control 16” falou que ia virar bandido. Eu falei: eu morro, mas você não vira isto!” (mãe) 
 
 
 

“EXPER  A”   

1)    Características pessoais: 

Idade e escolaridade: 14 anos. Cursa o 1º ano do ensino médio (CIEP Nação Mangueirense). 
Existe adeqüação idade / série.  

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Mora com o pai, mãe, tia e 1 irmão mais 
novo. O pai está desempregado e a mãe é diarista (faxina). Moram na Mangueira desde 1998; 
antes moravam em Copacabana. Entre 2000-2002, fez Projeto Olímpico (volei, GRD e natação). 
Saiu para trabalhar (faxina; entrega de quentinha) 

 

2)   Mudanças em sua vida (a partir de 2001), desde quando fez o Projeto Olímpico: 
“A mudança que teve foi que o meu pai ficou desempregado. Daí passamos a alugar o pequeno 
apartamento em que a gente morava em Copacabana, e viemos alugar essa casa  aqui, na Vila 
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(ao pé do Morro da Mangueira).  Como Vila é fechada, não tem problema ficar na rua. Com 
isto, acho que o meu lazer melhorou, pois antes ficava muito presa (lazer)  Comecei a me sentir 
mais solta, passei a valorizar as coisas em minha casa e em mim mesmo (auto-estima). ... A 
(saúde) continua boa, e as notas na (escola) também” (“Exper A”) 

 

3) Participa atualmente do Projeto Olímpico e do Projeto CAMP?  
Não participa. “Fui nesta semana na secretaria do Projeto Olímpico, mas disseram que as 
inscrições estão fechadas, e não sabiam informar quando vão  abrir de novo....... Sim, vou me 
inscrever para o Projeto CAMP, só que no ano que vem – pois aí vou ter que mudar de escola, 
pois acho muito perigoso estudar de noite aqui no CIEP” (“Exper A”) 

 
 

“EXPER B”   

1)    Características pessoais: 

Idade e escolaridade: 15 anos de idade. Cursa a 8ª série do Ensino fundamental, ou seja, existe 
adeqüação escolar.  

Situação familiar e relacionamento com o Projeto: Mora com a mãe, o pai, a avó e as irmãs 
mais velhas, de 19 e 24 anos. Em 1999, ele fez atletismo e futebol no Projeto Olímpico. Depois, 
parou. No dia da nossa entrevista, ia fazer a prova de seleção para o Projeto CAMP. 

 

5) Mudanças em sua vida (a partir de 2001), desde quando fez o Projeto Olímpico: 
“Antes nem conseguia subir no skate. Depois que fiz atletismo e futebol, minha flexibilidade 
melhorou bastante e agora estou mandando várias manobras no skate (auto-estima). Acho que 
o (lazer) melhorou também: antes, ficava menos na rua, brincava menos e tinha até medo de 
sair, mesmo a minha mãe deixando” (“Exper C”) 

 

3)    Participa atualmente do Projeto Olímpico? Como percebe  o Projeto Olímpico? 
Só fez o Projeto Olímpico em 1999. Agora gosta de andar de skate na rua, e há um ano vem 
fazendo boxe tailandês em uma academia. 
 

Notas: 
1) Por adeqüação idade / série na escola, consideramos aqui quando o entrevistado está na 

faixa de escolaridade compreendida no limite entre 1 ano a menos e 1 ano a mais em relação 
à seguinte tabela idade / série: 

Ensino Fundamental: 1ªsérie: 7 anos; 2ªsérie: 8 anos; 3ªsérie: 9 anos; 4ªsérie: 10 anos; 
5ªsérie: 11 anos; 6ªsérie: 12 anos; 7ªsérie: 13 anos; 8ªsérie: 14 anos. 

Ensino Médio: 1ªsérie: 15 anos; 2ª série: 16 anos; 3ª série: 17 anos. 

2) Lembrar que, no Brasil, a aprovação na escola pública é automática, até a 4ª série do ensino 
fundamental, salvo em casos excepcionais (confirmar?) 

3) O nome da escola em que o entrevistado estuda está mencionado apenas quando se trata de 
escola incluída no Programa Social da Mangueira.   

4) A amostra foi especificada no quadro ........ . 
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ANEXO 4 – TÓPICO-GUIA: FUNCIONÁRIOS E CLIENTES DA XEROX 

PESQUISA: COMO A AÇÃO SOCIAL DA XEROX É PERCEBIDA POR SEUS 

STAKEHOLDERS-CHAVE (RJ)? 

 

[NOTA:  Compromisso com a confidencialidade das respostas] 
 

I)   Identificação do entrevistado: 

Nome:  

Contato:  

Condição do entrevistado: 

Se funcionário:  ____  Gerente / Coordenador    ____ Não-gerente 

Desde quando?  

 

Se cliente: __ Grandes Contas     __ “Named”    ___ GMO 

Desde quando? 

 

 

II) Descrição da Ação Social da Xerox (ou do Programa Social da Xerox): 

Quais as principais iniciativas da empresa em prol da comunidade (2002)? 

 

 

Como você toma conhecimento do Programa Social da Xerox? 

 

 

 Você participa?  Por que? 

 

 

Você tem idéia do valor investido pela empresa em seu Programa Social (2002)? Você acha que 
é bem aplicado?   
 

 

 

III) Resultados da Ação Social da Xerox 

Você vê benefícios (ou impactos) da Ação Social da Xerox? 

a) Para as comunidades que a empresa atende? ___ Sim     ____ Não 

Quais? 
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b) Para você propriamente, enquanto funcionário? Ou para a sua empresa, enquanto cliente da 

Xerox? ___ Sim    ___ Não 

Quais? 

 

 

 

c) Para a empresa como um todo?   ___ Sim    ___ Não 

Quais? 

 

 

 

 

Na sua percepção, em que o Programa Social da Xerox influencia? 

 
1) Para as condições de vida das comunidades atendidas? (lembrar de outros fatores atuando 

simultaneamente como a conjuntura sócio-econômica do país, as políticas públicas, etc...) 

__  Não influencia     __ Influencia pouco      __ Influencia médio    __ Influencia muito   __ 
Não sei 

Comentar:  

 

2) Se funcionário, o Programa Social da Xerox influencia em sua motivação de trabalhar na 
empresa? (lembrar de outros fatores atuando simultaneamente como salários, realização 
profissional, condições de trabalho, etc..) 

__  Não influencia     __ Influencia pouco     __ Influencia médio    __ Influencia muito    __ 
Não sei 

Comentar: 

 

 

3) Se funcionário, o Programa Social da Xerox influencia em sua produtividade?  (lembrar de 
outros fatores atuando simultaneamente como tecnologia, condições de trabalho, salários, 
perspectivas, etc...) 

__  Não influencia     __ Influencia pouco    __ Influencia médio    __ Influencia muito     __ 
Não sei 

Comentar: 

 

4) Se cliente, saber que a Xerox tem Programa Social influencia em sua lealdade com a Xerox, 
isto é, em sua intenção de seguir sendo cliente? (lembrar de outros fatores atuando 
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simultaneamente como qualidade do produto/serviço, preço, condições de venda, 
propaganda, empresas concorrentes, etc....) 

__  Não influencia     __ Influencia pouco      __ Influencia médio    __ Influencia muito   __ 
Não sei 

Comentar:  

 

 

5) Se cliente, saber que a Xerox tem Programa Social influencia para a atração de novos 
negócios com a empresa? (lembrar de outros fatores atuando simultaneamente - questão 4) 

__  Não influencia     __ Influencia pouco      __ Influencia médio    __ Influencia muito   __ 
Não sei 

Comentar: 

 

 

6) De modo geral, você considera que o Programa Social da Xerox influencia na imagem da 
empresa? 

__  Não influencia     __ Influencia pouco     __ Influencia médio    __ Influencia muito    __ 
Não sei 

Comentar:  

 

 

7) De modo geral, você considera que o Programa Social da Xerox influencia no acesso da 
Xerox ao governo? 

__  Não influencia     __ Influencia pouco     __ Influencia médio    __ Influencia muito    __ 
Não sei 

Comentar: 

 

8) De modo geral, você considera que o Programa Social da Xerox influencia no acesso da 
Xerox às instituições de financiamento? 

__  Não influencia     __ Influencia pouco      __ Influencia médio    __ Influencia muito   __ 
Não sei 

Comentar:  

 

  

9) De modo geral, você considera que o Programa Social da Xerox influencia no aumento da 
lucratividade da empresa (há versões que enfatizam o aspecto “custo” da ação social 
empresarial)? 

__  Não influencia     __ Influencia pouco      __ Influencia médio    __ Influencia muito   __ 
Não sei 

Comentar: 
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ANEXO 5 – RESULTADOS DAS ENTREVISTAS COM OS FUNCIONÁRIOS E 

CLIENTES DA XEROX 

PESQUISA DE CAMPO: AVALIANDO A AÇÃO SOCIAL DA XEROX JUNTO AOS 

SEUS PRINCIPAIS STAKEHOLDERS – FUNCIONÁRIOS E CLIENTES 

 

FUNCIONÁRIOS 

 

I)  NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE A AÇÃO SOCIAL DA XEROX 

 

I.A) PRINCIPAIS INICIATIVAS: 

FUNC 1: É o CAMP Mangueira. Você está se referindo ao Projeto Olímpico? Mas eu chamo 
de CAMP; prá mim o CAMP envolve todo este trabalho que é feito com os adolescentes. .....  Eu 
vou saber te dizer mais sobre a Célula de Solidariedade do que sobre o Instituto Xerox. As 
ações da Célula de Solidariedade são mais claras para a população Xerox, pois envolvem os 
funcionários...... Não sei se a Célula é ligada ao Instituto; acredito que não é. O Instituto é mais 
voltado para fora, um âmbito maior. Em relação ao Instituto, a gente fica mais como 
espectador e não como participante.  

FUNC 2: Têm as Campanhas (do Papai Noel, do Leite, Dia da Solidariedade) que são 
organizadas pela Célula de Solidariedade. ..... A Xerox participa do CAMP Mangueira. CAMP 
e Vila Olímpica da Mangueira? Até há uns anos atrás, sabia que tinha um companheirismo 
destas ações com a Escola de Samba. Não sei se ainda existe este trabalho da Xerox na Vila 
Olímpica, estimulando os jogos. Mas os meninos do CAMP continuam trabalhando na Xerox.  
....... Não conheço  muito sobre o Instituto Xerox. Eu sei que o Monteiro trabalha lá. Mas o 
trabalho em si, a missão do Instituto, quando ele foi criado, isto eu não conheço.  ...... Não 
tenho certeza se a Célula de Solidariedade está ligada ao Instituto; eu acho que não! .....  

FUNC 3:  Tem o CAMP Mangueira – o esporte é uma atividade do CAMP. Têm as campanhas 
internas de doações (leite, Papai Noel, remédios, ....). E tem também as ações voltadas para 
meio-ambiente: reciclados, tonner,.... não sei se meio-ambiente é foco do Instituto Xerox. ..... 
Eu não conheço o Instituto Xerox; eu sei que ele existe, mas não sei o que ele faz, não tenho a 
menor idéia.  

FUNC 4: O que eu conheço mais é a ação com a Mangueira: tem a alocação dos menores aqui 
na empresa e as ações em campo com a Associação de Moradores da Mangueira.  ........ Não 
me inteiro muito sobre este assunto.   Mas, no caso dessa ação com a Mangueira, é porque ela 
está presente no nosso dia-a-dia, por causa dos menores trabalhando na empresa.  .......  Não 
sei o que é o Instituto Xerox, não significa nada pra mim. Tá sendo a primeira vez que ouço 
falar do Instituto Xerox.  ...... A Célula de Solidariedade, não sei se ela é uma iniciativa da 
Xerox ou dos funcionários. Eu sei que durante o ano, acontecem várias campanhas, mas não 
sei para onde vai o que é arrecadado. Eles até divulgam, mas é falta de interesse meu, mesmo. 

FUNC 5: Tem o Projeto Esportes, que visa tirar os jovens da rua e formar atletas de um lugar 
humilde, a Mangueira. Tem também o Projeto CAMP-Mangueira, de profissionalização. Tem 
ainda o Projeto Afro-Ascendentes, que visa dar suporte ao estudo de jovens negros pobres, 
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patrocinando acomodação, assistência e condições para poderem estudar. Acho este projeto 
mais interessante do que o projeto do governo de fixar cotas para negros em universidades 
públicas. Já as campanhas, elas não têm nada a ver com o Instituto Xerox; elas partem de 
iniciativa dos funcionários, contratados e ex-funcionários, através da  Célula de Solidariedade. 
........ Vejo o Instituto Xerox como uma organização separada da empresa, sem fins lucrativos, 
que potencializa esforços para ajudar no crescimento das pessoas. Não saberia dizer quando 
foi criado, tem um tempinho.... 

FUNC 6:  Voluntariado interno (campanhas do leite, agasalho, Papai Noel, ......); Vila 
Olímpica da Mangueira (esportes); Profissionalização dos adolescentes formados no CAMP 
Mangueira; e Casa do Zezinho, que é uma parceria da Xerox com uma ONG em São Paulo. .....  

FUNC 7: Dentro da Mangueira, tem o projeto educacional (CAMP), o projeto de esporte, e 
também um projeto de artes, tipo uma casa de artes, não sei se ela dá apoio à pintura ou teatro. 
No Morro dos Macacos, tem também um centro de artes, não sei se tem esportes lá. Tem a 
Campanha do Meio Ambiente, que envolve reciclagem de lixo nos escritórios e fábricas da 
Xerox. No campo cultural, tem a Biblioteca Reprográfica, que reproduz obras voltadas para 
cultura, mas que não são de interesse comercial. A Célula de Solidariedade é uma iniciativa 
dos funcionários, mas que a Xerox dá apoio, porém não investe dinheiro.  ....... O Instituto 
Xerox é que administra todos os programas sociais institucionais; foi criado mais recente, há 
uns cinco anos. .  ........  Já a Célula de Solidariedade não difunde o nome da empresa 
publicamente. É o grupo de funcionários que compõe a Célula que determina a destinação dos 
donativos arrecadados nas campanhas.  Já no CAMP, por exemplo, os funcionários nunca 
tiveram poder de decisão sobre como aplicar os recursos. O programa é totalmente 
administrado pelo Instituto Xerox.  

FUNC 8: Tem o CAMP Mangueira. Tem também os engraxates da Mangueira que trabalham 
aqui na empresa (antes eram mais garotos; por causa das demissões aqui na empresa, acho 
que é apenas 1 garoto); os surdos-mudos que trabalham na Associação dos Empregados da 
Xerox, arrumando as prateleiras. Na área cultural, tem o projeto dos negros; não me lembro o 
nome. Tem a Casa do Zezinho em São Paulo. O Monteiro está sempre dando palestras na 
FIRJAN, circulando em Brasília – e isto abre portas para a companhia.  .........  A Célula de 
Solidariedade foi criada pelos funcionários há 7 anos. Antes da Célula, eu ajudava 
individualmente uma creche em Laranjeiras. Hoje já são 30 instituições beneficentes 
cadastradas para receber os donativos da Célula. Têm as grandes campanhas, que são o Dia 
da Solidariedade, do Leite, de Papai Noel, além das campanhas SOS, de socorro imediato, 
quando há uma emergência. Aqui na sede, a Célula de Solidariedade tem 15 componentes da 
força de trabalho da Xerox, entre funcionários, contratados e estagiários. Há dois anos, a 
Célula de Solidariedade se uniu ao Instituto Xerox. O Instituto sempre apoia as campanhas da 
Célula. Por exemplo, no Dia da Solidariedade, o Instituto sempre convida pessoas 
“celebridades” para fazerem palestras durante o almoço comemorativo no restaurante da 
empresa. Já vieram o Betinho, o Oscar do vôlei e a Rosinha Garotinho. O Instituto também 
contribui com o custo das camisas que são distribuídas na ocasião.  

FUNC 9: Tem o Projeto Mangueira que engloba as atividades do CAMP-Mangueira, do 
esporte e do balé. Tem o aproveitamento dos deficientes auditivos, que normalmente trabalham 
na Associação dos Empregados da Xerox. Tem também as campanhas: do leite, do agasalho e 
do natal. .........  A Célula de Solidariedade é uma iniciativa de um grupo de funcionários e que 
tem todo o apoio da diretoria da Xerox.  A Célula é autônoma, não tem uma verba. Já o 
Instituto Xerox, eu acho que é ele que faz todo o trabalho social da empresa. A Célula e o 
Instituto se falam....  

FUNC 10: A ação social da Xerox está muito concentrada no CAMP e nas Células de 
Solidariedade. O CAMP Mangueira é o programa dos menores nas empresas. As Células de 
Solidariedade é uma iniciativa dos empregados que teve o apoio da empresa. Já ouvi falar em 
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projetos culturais, sobretudo música, voltados para os menores – acho que é basicamente no 
Rio. Em meio ambiente, tem o projeto de reciclagem de materiais em Manaus.  

FUNC 11: Em Resende, o trabalho social na Xerox está muito associado à Célula de 
Solidariedade; ao PEC (Programa de Envolvimento com a Comunidade); ao hospital de 
Resende, construído com o apoio financeiro da Xerox; e aos trabalhos de meio ambiente. ...... 
Tudo o que eu conheço sobre a Vila Olímpica da Mangueira é via televisão ou via jornal. Vira 
e mexe escuto alguma coisa na mídia    .....     A fábrica da Xerox em Resende foi terceirizada, e 
passou para a Flextronics em janeiro de 2002. O que houve foi basicamente uma mudança de 
crachá: os funcionários da Xerox que trabalhavam na fábrica foram incorporados à 
Flextronics. Atualmente, trabalhando na fábrica de Resende, são apenas 7 funcionários Xerox ( 
nas áreas de meio ambiente, de reutilização, e fiscal) – e eu sou um deles. A gente, então, 
passou a estar lotado na sede da Xerox....... Na época da Xerox, tínhamos uma Célula de 
Solidariedade na fábrica de Resende. A Célula foi mantida na Flextronics. ....... Vejo o Instituto 
Xerox como sendo o órgão gerenciador do trabalho social da Xerox, que analisa os projetos 
trazidos por funcionários, e que decide (ou não) apoiá-los  institucionalmente  

FUNC 12: Tem o trabalho da Mangueira: incentivo ao esporte, profissionalização dos menores 
e primeiro emprego. Abre as portas para as crianças da Mangueira. Tem também a Célula de 
Solidariedade que a Xerox apóia; são realizadas várias campanhas.  ......  Sei que o Instituto 
Xerox está relacionado com o CAMP; não sei mais detalhes sobre o Instituto Xerox.  

FUNC 13: Programa de menores do CAMP, que representa uma oportunidade para tirar os 
adolescentes do convívio com as drogas, colocá-los no convívio das pessoas de bem, e prepará-
los para o mercado de trabalho. Tem o Programa da Vila Olímpica da Mangueira, que oferece 
atividades esportivas para as crianças / adolescentes da Mangueira. Tem o Projeto Afro-
Ascendentes: eu sei pouco sobre ele, pois ele é muito recente, mas é alguma coisa voltada pro 
racial, preparar jovens de cor para o vestibular....Tem também outras ações sociais da Xerox 
em outros estados, que também não sei bem sobre elas, mas é na linha do CAMP-Mangueira. 
Acho que é Casa do Zezinho...  Tem a Célula de Solidariedade, que é uma iniciativa dos 
próprios funcionários, que organizam as campanhas ......  Acho que a Célula não é ligada ao 
Instituto Xerox.  

FUNC 14: Tem o CAMP-Mangueira, que inclui a parte esportiva, a parte profissionalizante e a 
parte empregatícia (na Xerox e em outras empresas).Abre um leque integrado. A gente tem aqui 
menores do CAMP de tudo quanto é lugar, não só da Mangueira. ..... Tem a Célula de 
Solidariedade, que é uma iniciativa dos funcionários e que organiza as campanhas. A empresa 
cede o espaço; virou uma coisa oficial da empresa. Todo mundo participa.  ..... Para mim, não 
está claro o que seja o Instituto Xerox. ....Tem ainda o patrocínio (Xerox Corporation) dos 
Jogos de Inverno e das Olimpíadas de 2004.  

FUNC 15: Tem o Programa dos Menores na Xerox [porém, quando fizemos uma pergunta a 
FUNC 15 sobre o CAMP Mangueira, ela mostrou desconhecer o que significava o nome]. Tem 
também a exposição do bazar na hora do almoço no restaurante – cada vez é uma instituição 
beneficente diferente que expõe. A Xerox organiza também as campanhas – tem o Dia da 
Solidariedade, o Dia do Natal, teve o movimento para compra de fraldas descartáveis,..... Não 
sei o que é o Instituto Xerox. 

FUNC 16: O principal é a iniciativa de esportes no Morro da Mangueira. O Instituto Xerox foi 
criado no Morro da Mangueira há 15 anos atrás. Pelo pouco que eu conheço, o seu objetivo é 
colaborar com a comunidade dando oportunidade para  menores carentes. Além dos esportes, o 
Instituto Xerox oferece outros cursos na Mangueira, mas não me lembro quais são. ..... Aqui na 
matriz, existe a Célula de Solidariedade, que faz as campanhas – do leite, natal, etc..., usando 
estratégias motivacionais interessantes. .... Até tres meses atrás, eu trabalhava nas filiais da 
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Xerox em São Paulo – lá também tinha a Célula de Solidariedade, que arrecadava roupas, 
mantimentos, etc.. para instituições beneficentes focadas.  

 

I.B)  COMO TOMA CONHECIMENTO?  

FUNC 1: A Xerox até divulga, mas é tudo muito distante. Eu fico até envergonhada, porque o 
meu marido sabe mais do que eu, que trabalho na Xerox, sobre o programa social da Xerox, 
porque ele lê mais jornal  do que eu. 

FUNC 2: No caso das campanhas da Célula de Solidariedade, a gente recebe antes os 
panfletos; tem o Jornal Mural que também faz a divulgação, os cartazes nos elevadores, e a 
Intranet da empresa. Depois das campanhas, a gente recebe a programação das entregas para 
as entidades atendidas; e aí, se o funcionário quiser, pode participar das visitas para a entrega 
de tudo o que foi arrecadado.  ...... Nunca fui à Vila Olímpica da Mangueira.  

FUNC 3: No caso das campanhas, a gente toma conhecimento através do endo-marketing, das 
ações internas de divulgação.  

FUNC 4:  Tomo conhecimento das campanhas por meio do Jornal Mural e da Intranet.  

FUNC 5: Tem o Jornal Mural e até mesmo a própria imprensa (jornal, TV). No site do Instituto 
Xerox, eu nunca entrei. Queria ter entrado antes de vir conversar com você, me preparado um 
pouco.  

FUNC 6: Através do Jornal Mural. Através da própria mídia: sempre que se fala em ação 
social empresarial, a Xerox está no meio. Através do site do Instituto Xerox, que traz um 
informativo sobre os projetos sociais do Instituto [ ao ser perguntada sobre a “Revista da 
Cidadania”, que é mensal e está no site do Instituto desde o início do ano,  FUNC 6 disse 
desconhecer] 

FUNC 7: Através da Intranet; Jornal Mural;  e-mails do Monteiro, que é o gestor do Instituto 
Xerox, divulgando ações e acontecimentos importantes, do tipo 75 anos da Mangueira e a visita 
do presidente Bill Clinton.   ......  Mas nunca fui a nenhum evento do Instituto Xerox. Já olhei 
uma vez a Revista da Cidadania, no site do Instituto. Não conheço a Vila Olímpica.  

FUNC 8: Através da Intranet; Jornal Mural; e-mails que são enviados para toda a força de 
trabalho da companhia; site do Instituto Xerox, que acesso na medida do meu interesse.  

FUNC 9: Jornal Mural; sempre recebo notícias por e-mail da área institucional que desenvolve 
estes projetos sociais. ....... Nunca acessei o site do Instituto Xerox. Nunca fui à Vila Olímpica 
da Mangueira, apesar de já ter recebido convites para ir..... 

FUNC 10: Jornal Mural; Intranet (Docushare); existe um calendário das campanhas......  Olhei 
uma vez apenas o site do Instituto Xerox, quando ele foi criado há uns dois anos atrás. O site é 
pouco consultado, tem pouca visibilidade. Poucas vezes vi algum funcionário consultá-lo. Acho 
que deveria haver, de vez em quando, uma chamada para o site. Nunca vi a Revista da 
Cidadania.  

FUNC 11: A mídia só trata dos projetos sociais grandes, como o Projeto Mangueira. Na 
Intranet, eu acompanho as atividades da Célula de Solidariedade. ........  

FUNC 12: Através do Jornal Mural; folders (as campanhas da Célula de Solidariedade); e 
Intranet (flashes).  ..... Não, nunca acessei o site do Instituto Xerox. Nunca fui à Vila Olímpica 
da Mangueira.  
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FUNC 13: É a Área de Comunicação Interna que divulga tudo o que acontece no Instituto 
Xerox, e também o próprio Instituto através de e-mail. Já entrei no site do Instituto Xerox, mas 
não freqüente. Nunca fui à Vila Olímpica da Mangueira.  

FUNC 14: Através de divulgação interna, e pelo fato de lidar com menores que nos trazem a 
realidade do CAMP. Sou responsável por um menor aqui na empresa.  

FUNC 15: Murais; cartazes na portaria dos funcionários; e-mails – por exemplo, agora 
mandaram um e-mail avisando que vai ter o bazar de natal no restaurante; tem a Revista sobre 
o Programa da Mangueira, que fica na entrada da Xerox ou nos departamentos, mas eu nunca 
parei para olhar. ...... Já ouvi falar sobre a Vila Olímpica da Mangueira, mas nunca fui.  

FUNC 16: Das campanhas, eu tomo conhecimento através do endo-marketing: Jornal Mural, 
os highlights na Intranet. Tem também a Revista da Mangueira, que fica aos montes na entrada 
da Xerox.  ..... Nunca acessei o site do Instituto Xerox. Não fui à Vila Olímpica da Mangueira, 
mas gostaria de ir.  

 

I.C) VOCÊ PARTICIPA? 

FUNC 1: Na Célula de Solidariedade, a gente é convidada a participar, a fazer as doações. 
Por exemplo, amanhã que vai ser o Dia da Campanha do Natal, a gente se sente participante. 
Também já doei um armário e uma máquina de lavar. Doei porque era meu interesse, para não 
ter custo com o conserto destes equipamentos que estavam com defeito. .... Quanto ao Instituto 
Xerox, eu fico sem saber como poderia participar, ajudar.  

FUNC 2: Participo nas campanhas, não na sua organização mas sim contribuindo com 
doações.  

FUNC 3: Nas campanhas, eu participo como doadora, e não na organização. 

FUNC 4: Em relação às campanhas da Célula de Solidariedade, participo com contribuições, e 
não como membro.  

FUNC 5: Eu gosto de participar nas campanhas. Ter isto aqui na empresa facilita. Pois, às 
vezes, eu quero ajudar e nem sei aonde. Fui criada com este sentimento de ajuda muito forte, 
desde pequena visitava orfanatos,..... Eu não tenho estrutura emocional para participar das 
visitas de entrega do que é arrecadado aos orfanatos, asilos e crianças com câncer.  

FUNC 6:  Participo nas campanhas com doações.  ...... Eu também sou supervisora de um 
adolescente-aprendiz aqui na Xerox. Ele é morador da Saúde, Morro da Previdência. Acho que 
no CAMP, antes de virem para cá, os garotos cursam tipo 1 ano letivo, de março a 
dezembro...... 

FUNC 7: Participo da Célula de Solidariedade por meio de doações.  

FUNC 8: Participo como componente (membro) da Célula de Solidariedade, ou seja, participo 
na organização dos eventos.   

FUNC 9: Participo como doador nas campanhas.. Por uma questão de solidariedade, país 
pobre..... 

FUNC 10: Participo como contribuinte nas campanhas, quando acionada. No futuro, quando 
tiver mais tempo, é uma vontade que eu tenho a de poder fazer trabalho voluntário, de assumir 
responsabilidades, ..... 



 308 

FUNC 11: Eu já participei de um PEC. Hoje eu não participo mais. A situação está muito 
difícil, e dentro do horário do trabalho, eu não teria condições de engajamento comunitário.  

FUNC 12: Participo como doadora nas campanhas.  

FUNC 13: Eu participo contribuindo nas campanhas. Me sinto tocada, cada um procurando 
fazer o seu papel de cidadão pode criar um mundo melhor.  

FUNC 14: Eu participo nas campanhas, fazendo doações.  

FUNC 15: Quando tem os bazares, a gente sente bem satisfeita de estar participando. O 
volume é que vai fazer a diferença.  

FUNC 16: Eu colaboro com doações nas campanhas. 

 

I.D)  TEM IDÉIA DO VALOR INVESTIDO? 

FUNC 1: Imagino que seja muito alto o valor, mas não tenho a menor idéia. Acho que é bem 
aplicado, mas também não conheço os frutos do que é feito.  

FUNC 2: Não sei quem banca as Campanhas, financiando o custo das camisetas distribuídas, 
os adesivos, etc..., se é o Instituto Xerox. Dos outros projetos sociais, não tenho o menor 
conhecimento do que é investido.  

FUNC 3: Não, nunca tive este tipo de acesso. Pode ser que até na Intranet tenha essa 
informação, mas eu nunca busquei.  

FUNC 4:  Não tenho a menor idéia! 

FUNC 5: Não tenho idéia do valor investido.  

FUNC 6: Não faço a mínima idéia. ....... Mas, com certeza, é um dinheiro bem aplicado: 
investir no adolescente (esporte e profissionalização) é investir no futuro. Afasta de droga.  

FUNC 7: Imagino que seja um total entre R$ 2 e 3 milhões.  Em conversa informal, tinha 
ouvido falar de R$ 1,2 milhão para o Projeto da Mangueira. Acho que é justo, que é um 
dinheiro bem aplicado mesmo que a empresa esteja passando por um período de dificuldade.  

FUNC 8: Não tenho idéia do valor investido pelo Instituto Xerox.  

FUNC 9: Não tenho nenhuma idéia do valor.  

FUNC 10: Não, nunca vi nenhuma cifra. Acho até que no site deva ter....  Imagino que não 
sejam recursos muito elevados dada a atual capacidade financeira da empresa. Não sei se são 
feitas parcerias nesses trabalhos sociais, mas acho que seria interessante mobilizar parcerias.  

FUNC 11: Não tenho idéia do valor investido. 

FUNC 12:  Não tenho idéia do valor que é investido. Mas, com certeza, é bem aplicado, porque 
conheço o Monteiro e sei que ele deve estar fazendo o melhor que pode. Pessoa muito humana. 

FUNC 13: Não tenho idéia do valor investido. Mas gostaria que o Instituto Xerox aplicasse em 
mais creches, em mais projetos sociais. Acho que deve haver restrição orçamentária. Gostaria 
de ver o Instituto como vangüardista nessa posição.  
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FUNC 14: Não tenho idéia do valor investido. Mas acredito que seja bem aplicado no caso da 
Mangueira. Interessante porque é um trabalho de longo prazo.  

FUNC 15: Não, nem idéia! No caso do Programa dos Menores, sei que a empresa entra com 
recurso. No caso dos movimentos de solidariedade, não sei se a empresa investe.  

FUNC 16: Eu li isto, algo de milhões de reais por ano. Pelo pouco que conheço do Projeto da 
Mangueira, é um projeto duradouro; se não fosse importante para a comunidade, não haveria 
razão da Xerox continuar a investir lá. Soube que o contrato com a Instituição no Morro foi 
renovado por mais cinco anos.  

 

 

II) PERCEPÇÃO DOS RESULTADOS 

 

II.1)  FORMULAÇÃO DE QUESTÕES ABERTAS: 

 

II.1.A) PARA A COMUNIDADE BENEFICIADA? 

FUNC 1: Não saberia dizer. Mas, se está motivando pelo esporte, tira da rua...... 

FUNC 2: Não conheço os resultados do trabalho do Instituto Xerox. Agora, quanto aos 
resultados das campanhas, há visibilidade e prestação de contas. A gente pode ir nas 
instituições beneficiadas (com as doações) no dia da entrega. Senão, podemos ver o jornalzinho 
com notícias da festa, ou até o vídeo.  

FUNC 3: Possibilidade de desenvolvimento profissional para os menores que vêm trabalhar 
aqui na Xerox. Não sei sobre o trabalho que é feito com estes menores lá no CAMP Mangueira, 
como é o processo seletivo para eles entrarem na empresa. Agora, sei que, quando eles entram 
aqui, eles recebem aula de inglês, de princípios de contabilidade, ..... 

FUNC 4: Os menores alocados aqui na empresa ganham vivência profissional, e ficam 
afastados das drogas. Agora, as ações em campo na Mangueira, acho que o apoio da Xerox vai 
pra creche, ginásio esportivo e, com isto, acaba favorecendo a comunidade.  

FUNC 5: No caso da Mangueira e dos negros, os benefícios são no sentido de oferecer novas 
oportunidades, futuros diferentes. Isto eu vejo pelos próprios adolescentes do CAMP aqui na 
empresa: muitos acabam contratados. Você vê que ajuda.  

FUNC 6: Uma pesquisa feita sobre criminalidade mostrou que o índice do Morro da 
Mangueira é o menor. Vi pela mídia. Isto é reflexo claro do investimento da Xerox no esporte e 
no CAMP.  

FUNC 7: No caso do CAMP Mangueira, a Xerox oferece oportunidade para os menores 
trabalharem e se desenvolverem.    .........  Imagino também que os recursos sejam bem 
aplicados, pois a gente vê os resultados: exposição dos troféus conquistados pelos atletas, que é 
feita uma vez por ano no restaurante aqui da empresa; as reportagens nos jornais, mostrando 
que o Morro da Mangueira tem o índice mais baixo de criminalidade, e saber que a Xerox teve 
uma participação nisso.... 
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FUNC 8: Os garotos do CAMP já saem daqui direto para o mercado de trabalho ou para 
servir o quartel. Tem também a oportunidade que é dada para os garotos-engraxates...... 

FUNC 9: Você vê os resultados. O resultado que mais aparece é o da Vila Olímpica da 
Mangueira com os atletas competindo internacionalmente – a imprensa esportiva é que 
divulga. Também através dos vídeos aqui na empresa e da televisão, a gente vê as oficinas de 
balé. ...... Tem também os menores do CAMP, que funcionam na empresa como office-boy. 
Muitos acabam contratados depois. Os resultados são aqui visíveis em termos de dar 
oportunidade a esses garotos, tirar da criminalidade pois eles estão muito próximos,....  

FUNC 10: No caso da comunidade da Mangueira, os prêmios alcançados nos esportes servem 
para projetar a comunidade. ...... Trabalhando aqui na Xerox, têm menores que moram na 
Mangueira, mas têm também menores que moram em outras localidades.  ....... Para as 
entidades beneficentes, é muito importante para elas poder contar com o apoio permanente da 
Célula de Solidariedade.  

FUNC 11: As comunidades de Resende atendidas pela Xerox têm um carinho muito grande 
pela empresa. A Xerox faz com a intenção de ajudar, e não de aparecer. Haja visto que no site 
do Instituto Xerox existem muitos projetos sociais, e as pessoas só conhecem o Projeto 
Olímpico da Mangueira. No site de Itatiaia, você vê que a Xerox já plantou quase 4.800 árvores 
na região; ou seja, foi um trabalho ecológico sem divulgação.  

FUNC 12: No que se refere ao trabalho esportivo na Mangueira, a gente vê pela mídia que os 
benefícios são muitos como a ocupação do tempo livre do adolescente, a elevação de sua auto-
estima, enfim a oferta de uma atividade prazeirosa que os desvia do mau caminho. Quanto aos 
menores que trabalham aqui na Xerox, a gente vê os resultados, e muitos deles são efetivados 
ao final do estágio.   

FUNC 13: Através de apresentação aqui na Xerox do juiz Siro Darlan há dois anos atrás, 
tomei conhecimento que na Mangueira caiu muito o número de menores infratores. ..... No meu 
papel de tutora de um menor aqui na empresa, vejo também os resultados: a diferença entre 
quando eles entram na empresa (para iniciar o estágio) e quando eles saem. 

FUNC 14: Afasta da criminalidade todos os adolescentes que fazem os cursos do CAMP 
Mangueira. Depois, o emprego na Xerox não é para todos, mas é para alguns. Destes, alguns 
acabam contratados na Xerox ao final do estágio. Tem um menor que já tem 15 anos de Xerox e 
é supervisor de área.  

FUNC 15: Não tenho visibilidade dos resultados. Não há divulgação. Só conheço os trabalho 
com os menores aqui na empresa.  

FUNC 16: Resultados tangíveis, não saberia te dar números..... Mas, uma vez que você dá 
oportunidades ao jovem de praticar esportes, você faz com que ele não tenha tempo de se 
envolver com o que não deve.  

 

II.1.B)  PARA VOCÊ, ENQUANTO FUNCIONÁRIO? 

FUNC 1: Nunca pensei dessa forma. Mas se diminui a criminalidade, tá me afetando de modo 
favorável. .... Também conviver aqui na empresa com os meninos do CAMP é aprender a 
enxergar uma realidade diferente – de crime, etc.... Sensibiliza a gente. 

FUNC 2:  Fico feliz de poder participar das campanhas, de poder ajudar ainda que não muito. 
É uma forma de realização no campo pessoal, independente de ser funcionária. 
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FUNC 3: Os menores nos ajudam muito aqui no trabalho na Xerox, em termos administrativos, 
encaminhamento de documentação, etc..... 

FUNC 4: Diretamente, o trabalho social da Xerox não me beneficia. Indiretamente, existem 
alguns garotos da Mangueira, em torno de 13/14 anos de idade, que vêm aqui na empresa, são 
cadastrados e engraxam os sapatos dos funcionários. O mais que eu faço é engraxar os meus 
sapatos, e pago R$ 2,00 cada vez.  

FUNC 5: É bom saber que a empresa, através do seu comitê, se preocupa com o social, e 
separa uma parte dos seus ganhos para investir no Brasil, na juventude. É bom trabalhar numa 
empresa com este valor.  

FUNC 6: A gente fica orgulhosa. As pessoas falam: eu vi a sua empresa (na TV)..... Se passar 
na Mangueira, é só mostrar o crachá da Xerox que é bem recebido.  

FUNC 7: Sentimento de orgulho em fazer parte da Xerox, que trabalha dessa forma..... 

FUNC 8: Aqui a gente aprende a doar, e tem todo o apoio da Xerox para isto, para o trabalho 
voluntário.......  Também saber que a Xerox investe em jovens, que tira da criminalidade é muito 
gratificante.  

FUNC 9: É positivo pra mim trabalhar em uma empresa com essa preocupação social. Eu sinto 
orgulho.  

FUNC 10: Acho interessante trabalhar em uma empresa que tem esta proposta social.  

FUNC 11: Eu tenho um sentimento de orgulho em trabalhar em uma empresa que tem essa 
postura perante a comunidade.  

FUNC 12: O benefício que vejo é a gente poder ser útil, poder ajudar os menores que 
trabalham com a gente aqui na empresa.  

FUNC 13: Me sinto orgulhosa em trabalhar numa empresa que não é só preocupada com 
número de vendas. Me sinto bem em poder contribuir através das campanhas.  

FUNC 14: Humaniza muito a empresa. Não é aquela coisa fria de empresa americana. É muito 
melhor trabalhar em uma empresa assim.  

FUNC 15: Gosto de fazer parte de um trabalho coletivo que está ajudando. Se tivesse tempo, 
faria mais individualmente.  

FUNC 16: Me atinge de forma positiva. Difícil esta pergunta. Mas se eu me preocupo com 
desenvolvimento social, e trabalho em uma empresa com essa preocupação, eu me sinto 
confortável.  

 

II.1.C) PARA A EMPRESA COMO UM TODO? 

FUNC 1: No ano passado, teve aquele problema de contabilização de resultados, que era uma 
questão de incompatibilidade com o método da matriz. Foi uma mancha que a imprensa 
marcou. Mas também essa mesma imprensa divulga o trabalho social da Xerox, e isso é 
importante para a imagem da Xerox. .....  Este ano também vivemos um momento difícil na 
empresa, com muitas demissões. Então a Xerox é uma empresa fria? Eu não penso assim, mas 
também não penso que a Xerox esteja tirando de mim para dar para o trabalho social. Mas 
também temos que entender que a empresa não é mais paternalista como antes. O fato de ter 
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trabalho social mostra que a empresa preocupa com o indivíduo. É claro que a gente prefere o 
paternalismo, mas eu sei que o mundo tá mudando com a globalização..... 

FUNC 2: Acho interessante uma multinacional, como a Xerox, repassar verba para o Instituto, 
que é sem fins lucrativos. Também acho interessante a empresa se dispor a ajudar a 
comunidade. Acho que deve ter benefício para a empresa, mas não sei exatamente qual ou 
como. 

FUNC 3: No caso do CAMP, é uma forma da empresa ajudar, mas também é uma forma da 
empresa gastar menos com a contratação dos estagiários. Acho que deve haver algum incentivo 
fiscal.  

FUNC 4: Com certeza, deve haver benefício fiscal para a empresa.  

FUNC 5: A Xerox ganha clientes – os clientes olham de outra forma para a empresa com esta 
preocupação social. Hoje em dia, as empresas passaram a valorizar essa coisa do social.  

FUNC 6: Pergunta difícil. Mas, aparecer na mídia, ser evidenciada por ação social é 
importante para a empresa. Com estes programas sociais, a Xerox tem uma boa entrada com o 
governo, é bem vista.  

FUNC 7: Imagino que exista benefício fiscal, não sei de quanto nem como........ Com certeza, 
traz benefício para a imagem da Xerox. Mas, eu não sei se as pessoas que não têm 
envolvimento com a Xerox ou com a Mangueira, se elas têm visibilidade do trabalho social que 
é feito.  

FUNC 8: A Xerox fica bem perante o governo, passa a ter um trânsito maior.  Também é muito 
bom para o nome da empresa.  

FUNC 9: Passa uma imagem positiva da Xerox para a sociedade em geral........  Eu acho que a 
empresa se divulga pouco. Só agora resolveram colocar outdoors de propaganda da Xerox. 
Deveria se divulgar também que a Xerox tem o “Selo Exame das 100 melhores empresas para 
se trabalhar no Brasil”.  

FUNC 10: Acho que é muito importante para a imagem da empresa, além do benefício dos 
incentivos fiscais.  

FUNC 11: Vejo o ganho social para a empresa, mas não o ganho financeiro. O ganho social é 
porque a Xerox está cumprindo o seu papel de empresa-cidadã. Agora, a comunidade que é 
alvo da ação social da Xerox, não tem condições de ser consumidora dos produtos Xerox. Daí o 
porque do não-ganho financeiro para a empresa, como eu entendo.  

FUNC 12: Além de estar fazendo um trabalho gratificante, a Xerox fica bem vista no mercado 
perante as outras empresas. Mostra que o seu objetivo não está só na parte comercial, mas que 
ajuda também no desenvolvimento social do país.  

FUNC 13: A ação social da Xerox representa um trabalho de marketing maravilhoso.  

FUNC 14: Primeiro, os funcionários confiam mais na empresa. Segundo, tem o retorno dos 
próprios menores do CAMP, que são muito comprometidos com o trabalho e fiéis à empresa. 
Terceiro, politicamente para a Xerox, ela se torna bem vista pelos órgãos governamentais e 
pela sociedade em geral.  

FUNC 15: Para a imagem da empresa é muito importante. Xerox tem histórico em fazer a 
diferença na Mangueira. Eu via isto quando trabalhei há 11 anos atrás em uma empresa 
fornecedora para a Xerox. Surtiu efeito positivo em mim naquela época.  
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FUNC 16: É importante para a imagem da Xerox. Quando atendo clientes, percebo que eles se 
preocupam com o problema social. Os clientes maiores, eles sabem que a Xerox tem ação 
social. No caso dos clientes menores, falo da ação social para buscar credibilidade junto a 
eles.  

 

II.2) FORMULAÇÃO DE QUESTÕES DIRECIONADAS:  

COMO VOCÊ AVALIA A INFLUÊNCIA DA AÇÃO SOCIAL DA XEROX ? 

 

II.2.A) PARA A COMUNIDADE? 

FUNC 1: Influencia muito. Porque a Xerox, através do CAMP, está lá na Mangueira.  

FUNC 2: Influencia médio. No caso das Campanhas, não resolve 100%, mas ajuda a melhorar. 
No caso do CAMP, há um aprendizado muito grande dos garotos que vêm trabalhar na Xerox.  
.....  A maioria dos meninos do CAMP que trabalharam diretamente comigo não eram da 
Mangueira. 

FUNC 3: Influencia médio. Pois, na realidade, são poucos menores trabalhando na Xerox, em 
relação ao tamanho da empresa  e também em relação ao tamanho da comunidade da 
Mangueira.  

FUNC 4: Influencia no aprendizado dos menores que fazem estágio aqui na empresa.  

FUNC 5: Influencia muito na comunidade onde a Xerox atua. Por comunidade, eu me refiro 
aos garotos que são beneficiados pela ação social da Xerox, suas famílias e vizinhos.  

FUNC 6: Influencia muito para a comunidade da Mangueira. É uma questão de abertura de 
mercado de trabalho para o adolescente e a possibilidade de prática do esporte.   ...... O 
feedback que eu tenho é pela imprensa, e não internamente na empresa.  

FUNC 7: Influencia muito para a comunidade da Mangueira. Pois ter a oportunidade de 
praticar  um esporte faz muita diferença. Senão, será que as crianças lá estariam na escola? 
Muitas, provavelmente não.  

FUNC 8: Influencia muito. 

FUNC 9: Influencia muito no sentido de dar oportunidades para o jovem da Mangueira. Você 
veja que, no caso da comunidade de Rio das Pedras, em Jacarepaguá, os jovens não têm essa 
oportunidade.   

FUNC 10: Considerando que não são tantos programas sociais e que nem deve ser um 
investimento vultoso, acho que deve influenciar pouco.  Também eu não estou muito a par dos 
resultados que estão sendo gerados. Mas se os resultados tivessem uma dimensão maior, acho 
que haveria uma divulgação mais espontânea na mídia. 

FUNC 11: Influencia muito para o grupo das pessoas atendidas (ou pelo Instituto Xerox ou 
pelas Células,....). Isto porque torna menor o impacto dos fatores sociais adversos para essas 
pessoas atendidas.  
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FUNC 12: Influencia muito para a comunidade da Mangueira, pois proporciona atividades 
esportivas para as crianças, ocupa o tempo livre dos adolescentes e ajuda as pessoas a estarem 
empregadas.  

FUNC 13: Influencia muito. O principal ponto é ajudar a tirar o menor da rua.  

FUNC 14: Influencia muito. Tem atletas campeões que saíram do CAMP-Mangueira. Outros 
projetos semelhantes ao CAMP-Mangueira foram criados no município do RJ. 

FUNC 15: Influencia médio a comunidade da Mangueira; porque por mais que a Xerox faça, 
sempre vai existir outros fatores atuando lá. Mesmo sem conhecer a fundo, acho que é positivo. 
Se toda empresa atuasse de alguma forma, haveria resultados maiores. Sobretudo trabalhando 
com crianças e jovens em ambiente de drogas e criminalidade. Então, elas deixam aquele 
ambiente, e passam a conviver no ambiente de trabalho da Xerox.  

FUNC 16: Influencia muito para a comunidade da Mangueira. Se está dando oportunidades 
para os jovens carentes fazerem cursos, se desenvolverem, saírem da marginalidade.  

 

 

II.2.B)  PARA VOCÊ, ENQUANTO FUNCIONÁRIO: INFLUENCIA NA 
MOTIVAÇÃO? PRODUTIVIDADE? 

FUNC 1: (1) No que se refere à motivação, o trabalho do Instituto Xerox não influencia, 
porque eu não participo dele. Mas o trabalho da Célula de Solidariedade influencia, sim, 
porque eu estou atuando por meio das doações. ....... (2) Quanto à produtividade, não 
influencia no meu caso.  

FUNC 2:  (1) Em termos de motivação, influencia pouco. Vou ser sincera, nunca pensei sobre 
isto antes. Quando falo com as pessoas de fora sobre as campanhas aqui na Xerox, falo com 
orgulho.   (2) Em relação à produtividade, não influencia nada, nada, nada........ 

FUNC 3: (1) Sinceramente, não  influencia na minha motivação de trabalhar.   (2) Na 
produtividade, influencia pouco. Os menores ajudam no trabalho, pois a gente delega para 
eles: passar fax, ligar para cliente,... Produtividade em vendas significa negócios, isto é, 
quantos negócios você traz para a empresa.  

FUNC 4: (1) Sinceramente, não influencia na minha motivação.  (2) Não influencia em 
produtividade. O trabalho aqui é em rítmo tão acelerado que a gente não tem tempo para 
pensar em outros motivadores. Os “guides” aqui são os resultados e as metas da empresa.  

FUNC 5: (1) Influencia médio na motivação. É bom trabalhar numa empresa com esse tipo de 
valor; mas também existem outros fatores que pesam mais.  (2) Não influencia para a 
produtividade. Com o sistema de PPR – Programa de Participação nos Resultados, o que conta 
mesmo são os  resultados gerados pelo funcionário.  

FUNC 6: (1) Influencia muito na motivação. Eu tenho orgulho de trabalhar na empresa, e não 
é um orgulho só pelo desempenho de faturamento.     (2) Na produtividade, não influencia. Se 
não tivesse ação social, eu produziria da mesma forma.  

FUNC 7: (1) Tenho orgulho, mas não chega a ser  fator motivador.  (2) Muito menos, não 
influencia para a produtividade.  
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FUNC 8:  (1) Influencia muito na minha motivação de trabalhar na empresa.  (2) Influencia 
muito para a minha produtividade. É uma felicidade para mim ver um menor chegar aqui 
grampeando o dedo, e sair preparado para o mercado de trabalho, sabendo fazer as coisas...... 

FUNC 9: (1) Influencia médio para a minha motivação. Me sinto bem em trabalhar na empresa 
que tem essa prática social.  (2) Não influencia para a minha produtividade. Pois durante as 
minhas atividades aqui na Xerox, eu não penso nas práticas sociais da empresa.  

FUNC 10: (1) Influencia pouco para a motivação. Quando o CAMP foi instituído e os menores 
vieram trabalhar aqui na Xerox, o trabalho foi considerado inovador. Mas, hoje em dia, quase 
todas as grandes empresas têm trabalho social, por razões de incentivo fiscal ou de imagem. 
Ser solidário está na moda e, por isto, deixou de ser diferencial.  (2) Para a produtividade, 
sinceramente não influencia. Não mesmo! 

FUNC 11: (1) Influencia muito para a minha motivação. Eu gosto de ver o trabalho social da 
Xerox, da forma desprendida como ele é feito.    (2) Não influencia para a minha produtividade. 
A minha produtividade está muito ligada à satisfação de estar fazendo o que eu gosto de fazer.  

FUNC 12: (1) Influencia muito. Fazer doações e ajudar os menores que trabalham na empresa 
me motivam para o trabalho.   (2) Para a produtividade, não influencia. Aí vai depender do 
profissionalismo de cada um.  

FUNC 13:  (1) Influencia muito para a minha motivação. Me sinto orgulhosa. Gostaria de 
fazer parte mais diretamente nessa área social.   (2) Influencia muito para a produtividade. 
Quem trabalha feliz, trabalha mais. Todo mundo gosta de viver vendo o bem. Vendo os menores 
na rua, no sinal de trânsito, penso que eles poderiam estar tendo a oportunidade de estar aqui 
dentro da empresa.  

FUNC 14:  (1) Influencia médio para a motivação, porque tem outros fatores que influenciam 
também. Não gosto de trabalhar em ambientes frios, o clima aqui é muito de ajuda, as pessoas 
participam (das campanhas). Depois todo mundo quer saber quanto a campanha arrecadou....   
(2) Influencia pouco para a produtividade. Aqui existem outros fatores atuando como a parte 
tecnológica da comunicação, tudo digitalizado (virtual), tem os treinamentos que a empresa 
financia,....   

FUNC 15:  (1) Influencia médio para a minha motivação em trabalhar na empresa. É bom 
saber que a empresa tem trabalho social. A empresa e a gente mesmo no dia-a-dia vivemos 
rodeados por ameaças: os mendigos em volta da Xerox quando saio à noite daqui do trabalho, 
as ameaças nos sinais de trânsito,.....   (2) Não influencia para a produtividade. No meu 
trabalho, eu lido com dados, modelagem, e não interajo com pesssoas. 

FUNC 16:  (1) Não influencia para a minha motivação em trabalhar na Xerox. Mas é 
deficiência minha, por não ter ido ainda visitar a Mangueira. Certamente se visse os resultados 
mais concretos, eu ficaria motivado.  (2) Para a produtividade, não influencia de jeito nenhum.  

 

II.2.C)  PARA A EMPRESA: INFLUENCIA NA IMAGEM?  ACESSO AO GOVERNO? 
ACESSO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS? LUCRATIVIDADE? 

FUNC 1:  (1) Para a imagem da Xerox, no caso do público externo, acho que influencia muito: 
jornal, TV, Clinton, atletas da Mangueira, corredores,...... Eu é que sou muito desligada.    (2) 
Acho que influencia muito no acesso ao governo, mas é achismo. Uma mão dupla, o governo 
quer aliados.    (3) No caso das instituições financeiras, acho que não influencia, pois as 
instituições financeiras visam apenas lucro.    (4) Não sou da área contábil, mas imagino que a 
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Xerox deva ter algum tipo de retorno,  como desconto no Imposto de Renda. Acho que investir 
em imagem influencia na lucratividade da empresa no longo prazo.   

FUNC 2: (1)  No que se refere às Campanhas, elas influenciam, entre médio e muito, na 
imagem da empresa prá dentro, em relação aos funcionários. Quanto à imagem pra fora, junto 
ao mercado, não sei se influencia.  (2) Quanto ao acesso ao governo, não saberia dizer. Sei que 
o Monteiro é uma pessoa conhecida, que ele ganha prêmios, condecorações, mas não sei 
exatamente qual o trabalho que foi feito no Instituto que motivou a premiação. Agora, quando 
Monteiro era gerente de filial, para mim ficava clara a razão de sua  premiação, que ocorria 
sempre que ele batia a meta de vendas.  (3) Não tenho a mínima idéia se o trabalho social da 
Xerox influencia no acesso às instituições de financiamento.   (4) Não saberia dizer se 
influencia na lucratividade. Na minha área, lucratividade está muito associada a meta de 
vendas. Por não conhecer o trabalho do Instituto Xerox, não conseguiria medir se ele 
influencia na lucratividade da empresa. Com certeza, as campanhas não influenciam.  

FUNC 3: (1) A Xerox trabalha muito bem essa questão da imagem na mídia. Muitos clientes 
meus, como a ATL e a Vale do Rio Doce, vêem a Xerox como modelo, querem visitar o Instituto 
Xerox. (2) Não tenho conhecimento se ter programa social influencia no acesso da Xerox ao 
governo.  (3) Não tenho conhecimento se influencia no acesso às instituições de financiamento.  
(4) Não sei dizer se influencia na lucratividade. Pode ser que tenha algum incentivo fiscal e 
que, no balanço final, isto represente lucro.  

FUNC 4: (1) Influencia pouco para a imagem da empresa. Onde a Xerox atua, a ação social 
contribui para a imagem da empresa naquela comunidade. Acho que falta divulgação: o 
máximo que acontece é um “RJ TV” falando de um evento esportivo, onde a Xerox é parte da 
matéria (atleta usando a blusa com o logotipo Xerox), e o espectador acaba  não fixando. Mas, 
por outro lado, acho também que não é o caso de divulgar: a empresa faz o trabalho social 
porque tem interesses e aufere benefícios, porque ninguém faz nada de graça.   (2) Não tenho a 
menor idéia se influencia no acesso da Xerox ao governo.  (3) Não influencia no acesso às 
instituições de financiamento. Estas instituições visam a segurança do retorno dos seus 
empréstimos.   (4) No meu caso, acho que não influencia para a lucratividade da empresa. 
Pode ser que no caso dos funcionários que se sintam motivados pelo programa social da Xerox, 
aí ele vai poder influir para a sua produtividade e, portanto, para a lucratividade da empresa.  

FUNC 5: (1) Com certeza, influencia muito para a imagem da empresa. Hoje em dia, as 
pessoas passaram a olhar muito para ação social. Até mesmo nas entrevistas para emprego, o 
currículo é valorizado se a pessoa faz trabalho social, participa em ONG,.....    (2) Influencia 
médio para o acesso da Xerox ao governo. Às vezes, acontecem aqui na empresa almoço do 
Instituto Xerox com pessoas ligadas ao governo, o que mostra que o programa social aproxima 
a empresa do governo.  (3) Não influencia no acesso da Xerox às instituições de financiamento, 
porque banco não olha para isto.     (4) Não influencia para a lucratividade da empresa. 
Porque, hoje em dia, as empresas ainda não selecionam de quem elas vão comprar em função 
de ter ação social.  

FUNC 6: (1) Influencia muito na imagem da Xerox. A empresa aparece na mídia não só por 
seus resultados, mas por estar investindo também em um Brasil melhor.  (2) Acho que deveria 
influenciar muito para o acesso da empresa ao governo, pois mostra a preocupação da 
companhia com o país. Poderia haver reconhecimento do governo......... (3) Não influencia no 
acesso às instituições de financiamento. Falou em financiamento, as coisas mudam de figura. O 
que conta é o faturamento e a liquidez da empresa, e não se somos solidários ou não.  (4) Acho 
que não influencia para a lucratividade. Isto porque, quando o cliente compra equipamento da 
Xerox, o que importa para ele é preço, qualidade, etc.... Ou seja, quando se trata de questão 
financeira, de consumidor-empresa, ele é mais frio, racional. Agora, é diferente no caso do 
consumidor final: por exemplo, vocë decide comprar o açúcar União porque está associado ao 
Senninha, isto é, ao Instituto Ayrton Senna.....  
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FUNC 7: (1) Influencia pouco para a imagem da Xerox. Isto porque acho que tem pouca 
divulgação. A Xerox não captura as oportunidades de difundir a imagem. Acho que a Xerox 
deveria divulgar mais através de uma Assessoria de Imprensa, de uma ação mais sistemática 
em jornais e revistas. Em parte, acho que esta pouca divulgação se deve ao fato de se tratar de 
projetos sociais – no caso de projetos culturais, a ação fica mais nítida para as pessoas, há um 
apelo maior -; e também em parte, é porque a empresa se divulga pouco mesmo.  (2) Acho que 
não influencia  para o acesso ao governo.  (3) Não influencia para o acesso às instituições de 
financiamento. Porque banco não vai olhar para ação social, e sim para a saúde financeira da 
empresa.   (4) Não influencia para a lucratividade. A única forma de contribuir seria através do 
retorno de imagem. Porém, como a Xerox está voltada para o corporativo, e não para o varejo, 
não vejo como a gente vá ter mais lucratividade por causa de trabalho social. Eu, como 
decisora de empresa, não seria influenciada por ação social.  

FUNC 8: (1) Claro, influencia muito para a imagem da empresa.   (2) Influencia muito para o 
acesso da Xerox ao governo. Você vê que o Monteiro é uma pessoa que tem muita entrada na 
FIRJAN, em Brasília, e isto é muito importante.  (3) Não influencia para o acesso às 
instituições de financiamento. Quando se mexe com dinheiro, a lógica é matemática.  (4) Acho 
que pode influenciar para a lucratividade. A imagem da Xerox fica tão acima da média que 
pode ajudar a vender mais.  

FUNC 9: (1) Influencia médio para a imagem da Xerox. Poderia influenciar mais se houvesse 
mais divulgação. A empresa só aparece quando vai alguém importante na Vila Olímpica e ela 
aparece, nos jornais ou na televisão, com um atleta da Vila usando a blusa com o logotipo 
Xerox. Ou seja, não parte da empresa a divulgação.   (2) Não influencia para o acesso ao 
governo. Até porque, no Brasil, mutinacional ainda é vista com um certo ranço, pois paga 
salários baixos e remete muitos dólares para fora.   (3) Não tenho idéia se influencia no acesso 
às instituições de financiamento.  (4) Não influencia na lucratividade, porque a Xerox não faz 
divulgação. Acho que o cliente saber da ação social da Xerox poderia influenciar em sua 
decisão de compra..... O programa social da Xerox é pouco divulgado para dentro da empresa, 
e é muito menos divulgado ainda para fora da empresa.  

FUNC 10:  (1) Influencia pouco para a imagem da empresa. Já influenciou mais no passado. 
Tá na hora de subir um novo degrau, e fazer algo diferente além do CAMP. Nunca parei pra 
pensar o que poderia ser.  (2) Não saberia avaliar se influencia no acesso ao governo. Com 
certeza, há uma maior proximidade – outro dia, Gilberto Gil (antes de ser ministro) esteve 
aqui. Agora eu não sei é se esta maior proximidade traz um retorno de negócio – talvez possa 
facilitar, na eventualidade de alguma dificuldade, mostrar que é uma empresa com valores. 
Porém, nada perceptível -  pelo menos na minha área, que é de preços, em termos de isenções 
ou reduções de impostos.  (3) Não influencia no acesso às instituições de financiamento.  Pelo 
menos com os bancos privados, não vejo esta ligação entre programa social e financiamento.  
(4) Não influencia para a lucratividade, pois ação social não é fator gerador de negócio.  

FUNC 11: (1) Influencia muito para a imagem da empresa. Com todas as pessoas que você 
conversa em Resende, elas têm um carinho muito grande pela Xerox.  (2) Não saberia 
responder até que ponto o trabalho social influencia no relacionamento Xerox-governo.   (3) 
Influencia muito para o acesso às instituições de financiamento. Porque a companhia tem uma 
imagem muito forte, uma base resistente e sólida, apesar dos altos-e-baixos. Você vê que as 
ações da Xerox Corporation subiram 100% de dois anos para cá.  (4) Não saberia dizer se 
influencia para a lucratividade. Isto porque não consigo vincular programa social com vendas / 
retorno financeiro.  

FUNC 12: (1) Influencia muito para a imagem da Xerox. No campo empresarial, ela se torna 
bem vista. Entre amigos, eu percebo isto: eles falam que viram os atletas da minha empresa, 
por causa da blusa Xerox / Mangueira......   (2) Acho que influencia pouco para o acesso da 
Xerox ao governo.   (3) Não influencia para o acesso da Xerox às instituições financeiras. 
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Porque acho que uma coisa não está ligada à outra; instituições financeiras visam retorno 
financeiro da negociação.  (4) Acho que influencia pouco para a lucratividade. Mas, de 
repente, até pode pesar: o nome da empresa estar associado a um trabalho social bacana; um 
cliente dar preferência à Xerox por causa do trabalho social que ela realiza.  

FUNC 13:  (1) Influencia médio para a imagem. Acho que o Instituto Xerox deveria investir em 
mais projetos sociais; e mesmo nos que já investe, ele se projeta pouco na mídia, no mercado.  
(2) Influencia médio para o acesso da Xerox ao governo. Isto porque não vejo na mídia a Xerox 
se posicionando, reivindicando e puxando para si o papel social. A Votorantim e a Globo, por 
exemplo, fazem isto.  (3) Não influencia para o acesso às instituições de financiamento. Estas 
instituições não estão preocupadas com trabalho social.  (4) Influencia pouco para a 
lucratividade. Primeiro, porque representa custo. E segundo, a pouca divulgação faz com que o 
programa social influencie pouco em termos de imagem. Empresa com imagem marcante nesse 
segmento de Responsabilidade Social certamente vai ter mais credibilidade e reter mais 
clientes. A Xerox divulga pouco no mercado não apenas o seu programa social, mas também os 
seus produtos e serviços – o que não é o caso, por exemplo, da Coca-Cola.  

FUNC 14: (1) Influencia muito para a imagem. O Programa Social da Xerox é reconhecido. A 
empresa é bem vista. Muitos clientes são levados a conhecer o projeto; e também pessoas da 
sociedade, esportistas, pessoas de outros países.  (2) Influencia médio para o acesso ao 
governo. A empresa tem as suas obrigações tributárias, e tem que estar em dia com elas.  (3) 
Não saberia dizer se influencia para o acesso às instituições de financiamento. A não ser que 
fosse financiamento para investir no CAMP ou em outro projeto social, aí, sim, acho que 
influenciaria, pois a Xerox tem histórico positivo no segmento social.  (4) Não saberia dizer se 
influencia positivamente para a lucratividade da empresa. Se fecha algum negócio porque tem 
o CAMP, isto eu não sei.....  

FUNC 15: (1) Influencia muito para a imagem da Xerox. Você veja que a Xerox é como um 
dinossauro entre as grandes empresas, e que conseguiu se manter no mercado. As pessoas que 
fizeram a história da empresa se orgulham muito do trabalho social que ela desenvolve.  (2) 
Não saberia responder se influencia para o acesso ao governo. Mas suponho que sim, pois hoje 
em dia fazer um trabalho na área em que o governo é carente, deve facilitar alguma 
aproximação.   (3) Não saberia se influencia para o acesso às instituições de financiamento. 
Nunca parei para pensar sobre isto.  (4) Não influencia para a lucratividade da Xerox. Não 
posso ver como! Se fosse a Royal, que desse aulas de culinária para comunidades carentes, 
então as pessoas treinadas passariam a consumir os produtos Royal. Mas, no caso da Xerox, as 
comunidades atendidas pela Xerox dificilmente vão ser consumidoras Xerox.  

FUNC 16: (1) Influencia muito para a imagem da Xerox. As empresas, com as quais a Xerox se 
relaciona, e a sociedade em geral estão agora preocupadas com ação social. A Xerox antecipou 
este tipo de preocupação.   (2) Influencia médio para o acesso da Xerox ao governo. Se a 
empresa tem preocupação social, isto deve proporcionar algum prestígio perante o governo.  
(3) Não influencia mesmo para o acesso às instituições financeiras. Os agentes financeiros não 
estão preocupados com programa social da empresa, mas sim com a saúde financeira. Tem até 
uma metáfora, que diz o seguinte:  a relação do banco com o cliente funciona como um guarda-
chuva. Quando tem sol, o banco dá o guarda-chuva para o cliente; mas quando chove, o banco 
toma de volta o guarda-chuva do cliente.  (4) Influencia muito para a lucratividade. Quando a 
empresa tem ação social, e o mercado inteiro está preocupado com ação social, a empresa está 
fortalecendo a marca. Assim, se faz ação social, a Xerox está valorizando a marca  e, com isto, 
fechando negócios.  
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CLIENTES 

 

I)  NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE A AÇÃO SOCIAL DA XEROX 

 

I.A) PRINCIPAIS INICIATIVAS DA AÇÃO SOCIAL DA XEROX: 

CLIENTE 1: Não saberia dizer. É desconhecimento mesmo!  Sei que algumas empresas, como 
a Natura e o Banco Itaú têm projetos sociais; mas, no caso da Xerox, não conheço os seus 
projetos sociais.  

CLIENTE 2: Eu sei que a Xerox foi pioneira como empresa a contratar patrulheiros. A  nossa 
instituição veio depois: vimos o vídeo dos patrulheiros na Xerox, e só há um ano e pouco, 
começamos a contratar patrulheiros do CAMP Mangueira. Atualmente, temos convênio com o 
CAMP Mangueira para contratação de patrulheirinhos para pequenos serviços [na sala onde 
realizamos a entrevista, tinha uma adolescente do CAMP Mangueira, moradora de Piedade, e 
que já fazia estágio lá, há pouco mais de um ano].   ......  Quanto a outros projetos sociais da 
Xerox, eu desconheço. Até já recebi um folder que informava, mas não me lembro de outros 
projetos...... 

CLIENTE 3: Xerox?! Eu não estou lembrado qual é a área de atuação social da Xerox. 
Imagino até que ela deve ter programa social; caso contrário, você não estaria fazendo o seu 
estudo de caso sobre ela.   

CLIENTE 4: Não sei falar sobre nenhuma iniciativa social da Xerox. Não saberia dizer. Eu 
sou do tipo de pessoa que só enxerga o que lhe interessa diretamente. ......   Eu percebo que tem 
havido uma reestruturação forte na Xerox, reunindo forças para minimizar problemas. Mas 
acho que o que falta à Xerox é ela perceber o que os clientes estão querendo, qual é a vontade 
deles – recentemente a Xerox queria nos empurrar alguns produtos goela a dentro; se a gente 
não tivesse tido capacidade de negociação....  

CLIENTE 5: Não tenho conhecimento de qualquer iniciativa da Xerox nessa área.  

CLIENTE 6: Não tenho nenhum conhecimento de como a Xerox atua na área social.  

CLIENTE 7: Projeto da Mangueira, que visa dar opção de esportes para crianças e jovens 
carentes. A Xerox participa financiando o projeto. Sei que já ganhou muitos prêmios.  

CLIENTE 8: Não conheço nada sobre ação social da Xerox.  

CLIENTE 9: Não sei dizer. Talvez é porque eu fique muito fechado aqui no escritório.... Somos 
muito voltados para os projetos sociais da nossa Companhia [o entrevistado também coordena 
os projetos sociais da empresa no RJ] 

 

I.B)  COMO TOMA (OU NÃO) CONHECIMENTO DA AÇÃO SOCIAL DA XEROX?  

CLIENTE 1: Aqui na companhia, temos contratos antigos com algumas empresas, como a 
Xerox, DHL, Vivo, Embratel, etc.... Eu acho que as empresas parceiras deveriam se informar 
mais sobre o que cada uma está fazendo na área social. Deveria haver mais troca de 
informações. Muitas vezes, o que ocorre é que a gente não tem tempo mesmo..... É importante 
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este tipo de informação. Por exemplo, suponha que eu seja procurada por uma pessoa do 
voluntariado aqui da companhia e ela me peça para eu indicar alguma empresa com 
benchmarking em projetos sociais. Assim, se eu soubesse que a Xerox tem programa social, eu 
ligaria para a gerente de vendas da Xerox com quem me relaciono, e pediria para ela 
encaminhar essa pessoa para o contato na Xerox.  

CLIENTE 2: Ví o vídeo dos patrulheiros trabalhando na Xerox. ..... Já recebi um folder 
informativo sobre os projetos sociais da Xerox, mas não me lembro dos projetos. 

CLIENTE 3: O entrevistado não fez referência a esta questão.  

CLIENTE 4: Eu queria dar uma sugestão. Talvez seria interessante a Xerox trocar com os 
seus clientes informações sobre os seus projetos sociais. Através, por exemplo, de jornalzinho a 
ser enviado aos clientes Xerox. .....  Aqui na nossa empresa, estamos começando agora em 
2003, a fazer um trabalho social. Mas a idéia é, daqui a algum tempo, já começarmos a 
divulgar a ação social da nossa empresa junto aos nossos clientes e parceiros. A nossa empresa 
sabe se mostrar, se vender. Daqui a pouco, estaremos aparecendo na mídia. Comparada à 
nossa empresa, a Xerox é um gigante que teria condições de se mostrar muito mais ...... Acho 
que é importante sabermos que a Xerox tem ação social, para a eventualidade de podermos vir 
a desenvolver um trabalho social comum, uma parceria social.  

CLIENTE 5: O entrevistado não fez referência a esta questão.  

CLIENTE 6: A Xerox nunca me enviou nada a respeito do seu programa social. Ela nunca se 
relacionou comigo nesse campo, só comercialmente. .... Acho que a Xerox deveria divulgar os 
seus projetos sociais. A Fundação Roberto Marinho faz isto muito bem. A Xerox só iria se 
beneficiar com isto, pois passaria a ser benvista.  

CLIENTE 7: Tomo conhecimento através da TV e jornais.  ..... Nunca recebi nenhuma 
divulgação da Xerox. Também não haveria porque receber; eu até acho legal que ela não fique 
botando a boca no trombone para todo mundo, para os clientes.... 

CLIENTE 8: O entrevistado não fez referência a esta questão. 

CLIENTE 9: Só ficarei sabendo sobre os projetos sociais da Xerox, se ela divulgar. ..... Se, por 
exemplo, a Xerox precisar de alguma coisa para a realização dos seus projetos sociais, vou 
direcionar esta demanda para a área de RH, e ver em que a nossa Companhia pode contribuir. 
........  De modo geral, acho que no Brasil falta divulgação no caso das empresas que fazem 
projetos sociais. Você veja, no caso da nossa empresa não divulgamos nada para o público 
externo; apenas para o público interno, no jornalzinho da Companhia, RJ e SP.  [Quando 
perguntado, o entrevistado afirmou não conhecer nada sobre GIFE, ETHOS, sobre o Núcleo de 
RSE na FIRJAN, apesar de ser muito empolgado com o tema] 

 

 

II) PERCEPÇÃO DOS RESULTADOS DA AÇÃO SOCIAL DA XEROX  

[QUESTÕES DIRECIONADAS] 

 

II. A) PARA A COMUNIDADE BENEFICIADA? 

CLIENTE 1: Não foi feita esta questão para o entrevistado.   
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CLIENTE 2: Não foi feita esta questão para o entrevistado. 

CLIENTE 3: Não foi feita esta questão para o entrevistado. 

CLIENTE 4: Não foi feita esta questão para o entrevistado. 

CLIENTE 5:  Não foi feita esta questão para o entrevistado. 

CLIENTE 6:  Não foi feita esta questão para o entrevistado. 

CLIENTE 7: (1) Acho mais interessante este tipo de atividade social estruturada, como a da 
Xerox, do que a do tipo doações eventuais. ...... É um projeto reconhecido, todo mundo sabe. Já 
ganhou vários prêmios.  .....  Qualquer ação social tem benefícios. Se for estruturada, como a 
da Xerox, os benefícios são maiores. O projeto da Xerox contribui para melhorar na 
Mangueira o problema da violência, para o desempenho escolar, para questões  de trabalho, e 
até para a questão da moradia por causa do sentido comunitário que ele desenvolve.  (2) Não 
saberia dizer se o projeto social da Xerox têm influência para os seus funcionários: aí vai 
depender de como a empresa potencia esta ação junto a seus funcionários. Se ela potencia, a 
cabeça cidadã deles muda.   (3) A ação social da Xerox influencia muito para a imagem da 
empresa. Para mim, ação social de empresa funciona como um cartão de visita. Quando ela faz 
ação social, está dando uma idéia de sua concepção de vida, do seu grau de cidadania. (4) 
Deve influenciar para o acesso da Xerox ao governo, ainda mais agora no governo Lula, mas 
não saberia precisar em que grau.   (5) Não deve influenciar para o acesso da Xerox às 
instituições de financiamento, pois as financeiras só querem ganhar dinheiro.  (6) Não 
influencia para a lucratividade da Xerox. 

CLIENTE 8:  Não foi feita esta questão para o entrevistado. 

 CLIENTE 9:  Não foi feita esta questão para o entrevistado. 

 

 

II. B)  SABER QUE A XEROX TEM PROGRAMA SOCIAL, INFLUENCIA PARA O 
RELACIONAMENTO DA EMPRESA-CLIENTE COM A XEROX: LEALDADE? 
ATRAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS? 

CLIENTE 1: (1) Não influencia para a lealdade. Somos profissionais. O que conta é o 
relacionamento profissional, é a relação custo/benefício dos produtos/serviços Xerox. Enquanto 
o contrato for bom para os dois lados, o relacionamento continua.  (2) Não influencia para a 
atração de novos negócios. Aqui na minha área, as coisas funcionam assim: eu detecto a 
necessidade de um produto/serviço; passo essa necessidade para a área de suprimentos, que 
vai ao mercado para buscar a melhor relação preço/qualidade.  

CLIENTE 2: Não influencia para a lealdade com a Xerox e nem para a atração de novos 
negócios. Na condição de servidores públicos, nós não podemos contratar. Ou seja, aqui a 
gente não escolhe a empresa que vai contratar, a gente licita!  Aqui a gente usa critérios 
técnicos para a locação / aquisição de equipamentos de reprografia; não vemos o lado social 
como prioritário. ........ Até 2001, tínhamos contrato com a Xerox para aluguel das máquinas 
copiadoras. No início de 2002, a Xerox perdeu a licitação; hoje temos, por licitação, 220 
máquinas locadas à empresa Office-Total e 3 centrais copiadoras com a empresa Super Copy. 
Atualmente, os contratos que temos com a Xerox são por dispensa de licitação, em função da 
inexigibilidade de licitação por motivos de qualidade técnica avançada e/ou ausência de 
similaridade no mercado. É o caso da locação com a Xerox de 1 máquina de emissão de 
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contra-cheques, 2 máquinas coloridas de alta precisão e conectividade e 1 máquina preto-e-
branco de alta precisão.  

CLIENTE 3: (1) Não influencia para a lealdade da nossa empresa com a Xerox. Vários 
fatores influenciam para essa lealdade, como: têm serviços que só a Xerox no mercado 
consegue prestar; relação custo / benefício; e a questão de relacionamentos para a solução de 
impasses. Não vamos gastar mais dinheiro por causa de programa social da Xerox.  (2) Não 
influencia para a atração de novos negócios com a Xerox. Fico satisfeito em saber que a Xerox 
está ajudando a comunidade. Mas a nossa empresa trabalha com planos estratégicos que 
devem ser seguidos, onde o fator redução de custos é muito importante, e também a otimização 
do processo e da qualidade da prestação dos serviços.  

CLIENTE 4:  Não influencia para a lealdade da nossa empresa com a Xerox e nem para a 
atração de novos negócios. A negociação entre a nossa empresa e a Xerox independente do 
trabalho social da Xerox.  

CLIENTE 5: Eu diria que influencia pouco para a lealdade da nossa empresa com a Xerox e 
para a atração de novos negócios. Em condições similares, saber a empresa atua na área 
social, faz com que tenhamos um olhar diferente. Porém, nas condições de concorrência em que 
a nossa empresa vive hoje, fica difícil querer atribuir caráter prioritário ao fato da empresa 
desenvolver programa social.  

CLIENTE 6: Não influencia em nada para a lealdade da minha  empresa com a Xerox e nem 
para a atração de novos negócios. Porque isto não traz benefícios nenhum para a minha 
empresa. Por exemplo, no caso de uma empresa vender para mim um produto por R$10 e ter 
ação social,  e a outra vender por R$ 9,50 e não ter ação social nenhuma, obviamente vou dar 
preferência a esta segunda. Ter programa social não é fator para fidelização de decisão.  

CLIENTE 7: (1) Tendo em vista os valores da nossa Escola, saber que a Xerox tem também 
estes valores, influencia médio para a nossa  lealdade com a Xerox. No final do ano passado 
(2002), quando decidimos não renovar com a Xerox os contratos para duas máquinas 
copiadoras, a razão foram as desavenças no campo da cobrança, as faturas estavam vindo 
sempre erradas ultimamente.. Fizemos, então, o contrato com outros fornecedores, que são ex-
funcionários da Xerox, que foram demitidos nessas ondas de demissão da empresa.. Hoje só 
temos contrato para três máquinas com a Xerox. ..... A gente percebe quando a empresa está 
atravessando uma fase difícil – a qualidade do atendimento cai. Foi o que aconteceu com a 
Xerox, que sempre foi conhecida por seu bom padrão de assistência técnica.     (2) Influencia 
médio. Em igualdade de condições, eu diria que ter projeto social influencia para a atração de 
novos negócios com a Xerox. Saber que a empresa tem uma atuação correta com os seus 
funcionários é outro fator que também influencia.  

CLIENTE 8: Uma empresa com ação social soa bem. Desde, é claro, que não seja uma isca de 
marketing. Aí, sim, eu quero ser mentenedor de uma ação social dessas, ao comprar o produto / 
serviço de uma empresa com ação social. ........ No fundo, a Xerox procura vincular muito o 
cliente, fazendo com que ele continue consumindo produto Xerox. Por exemplo, ao comprar 
uma copiadora Xerox, você tem que usar o papel chamex, que nada mais é do que papel Xerox. 

CLIENTE 9: (1) Influencia médio para a lealdade da nossa Companhia com a Xerox. Pois em 
termos de qualidade, considero a Xerox imbatível; ela é muito superior a outras concorrentes.  
(2) Influencia médio para a atração de novos negócios com a Xerox. Na mesma igualdade de 
condições, por exemplo entre a Xerox e a Canon, a gente procura olhar o que a empresa faz em 
termos sociais. E eu penso assim, porque a gente aqui na empresa está muito envolvido com 
projetos sociais.  
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III)  PERCEPÇÃO SOBRE A AÇÃO SOCIAL DA EMPRESA-CLIENTE 

[ FORMULAÇÃO DE QUESTÕES DIRECIONADAS]  

 

III.A) PRINCIPAIS INICIATIVAS DA EMPRESA-CLIENTE?  

CLIENTE 1: O Programa Social da nossa Companhia é composto do trabalho voluntário, que 
realiza as campanhas. Tem também a Fundação que tem uma ação focada nas comunidades 
ribeirinhas carentes onde a nossa empresa atua. Até há algum tempo atrás, a Fundação era 
muito voltada apenas para dar suporte apenas ao empregado; agora, ela está se voltando para 
as comunidades. Tem ainda a questão do meio ambiente, que é foco das atenções da nossa 
Companhia, de modo a compensar os estragos na natureza, inerentes à nossa atividade. Tem 
também o trabalho de adoção de algumas comunidades indígenas.  

CLIENTE 2: Tem a Associação Beneficente do nosso Órgão, que é sempre presidida pelas 
esposas dos presidentes que vão se sucedendo no Órgão. Entre as ações da Associação, ela 
distribui cestas básicas para funcionários carentes, plano de saúde também para 
funcionários...... Além da Associação, eu sei que um dos juízes daqui do Órgão desenvolve um 
trabalho social importante com crianças e jovens em situação de risco social.  

CLIENTE 3: Temos aqui o Projeto Saúde Ocular em 13 estados, que fornece óculos para 
crianças em escolas de comunidades pobres. [Quando fizemos outras perguntas em relação a 
este projeto, o entrevistado disse que seria melhor eu conversar com a área de RH, com a 
responsável pelos projetos sociais da empresa].  Temos também a doação de roupas e 
alimentos, com a coleta sendo feita através de stands colocados dentro da empresa. E temos o 
Projeto Aqüarius, de música clássica.  

CLIENTE 4:  A partir de 2003, começamos a olhar, aqui na empresa, um pouquinho para 
ação social. Começamos fazendo doações de alimentos e brinquedos. Criamos o “Mês das 
Crianças Empresa 4”, que é quando se realiza uma gincana social entre os funcionários / 
colaboradores e direção [ou seja, entre “a Grande Família Empresa 4”] para arrecadar 
brinquedos, dinheiro e alimentos. Começamos também fazendo doações de computadores – 
mais de 100 equipamentos foram doados neste ano. São os colaboradores da empresa que 
indicam as instituições a serem beneficiadas.  

CLIENTE 5: Temos uma ação na comunidade vizinha ao estaleiro, que é muito pobre. 
Fazemos conservação urbana (manutenção de vias e calçadas) e ambiental, buscando atender 
a legislação referente à poluição ambiental. Damos prioridade para contratação de mão-de-
obra na comunidade local, sobretudo para os serviços pouco qualificados e para o trabalho 
noturno. Sei também que os diretores do estaleiro colaboram com o trabalho social da Igreja, 
mas não tenho maior conhecimento sobre essa atuação deles.  

CLIENTE 6: Não temos programa social. O que fazemos aqui na empresa é dar preferência 
absoluta para a contratação de funcionários não-especializados a pessoas da região, isto é, da 
comunidade de Ramos – 10% do total dos nossos funcionários são daqui, da comunidade de 
Ramos.  Também de que adianta ter projeto social para a comunidade, se os funcionários não 
são da comunidade? Por exemplo, pagar uma sala de aula no Grêmio da Escola de Samba de 
Ramos, se os meus funcionários não são da comunidade. O funcionário não vai ficar feliz 
porque a empresa tá beneficiando a comunidade, e não tá beneficiando ele. ...... Aliás, quando 
o Grêmio precisa, a gente contribui com a edição de folhetos para eles.....  Há 10 anos atrás, 
tínhamos cesta básica e plano de saúde para todos os funcionários da nossa empresa. Hoje não 
temos nada disso, porque a margem de lucro da empresa não mais permite este tipo de 
benefício. As empresas vivem muito apertadas hoje em dia. Aqui na região, não vejo empresa 



 324 

alguma fazendo projeto social. Você pode ir por aí perguntando. Mas, quando eu puder, vou 
dar plano de saúde e cesta básica para o meu pessoal, pois, aí sim, é que eu vou ter retorno em 
fazer projeto social. Pois o meu funcionário vai ficar mais motivado em trabalhar na empresa.  

CLIENTE 7:  Há aproximadamente 28 anos, temos o Centro de Lazer – a escola cede o espaço 
do pátio, nas tardes de Sábado, para aproximadamente 2.300 crianças, a maioria delas do 
Morro da Rocinha. Tem uma organização sem fins lucrativos que coordena as atividades.  .... 
Temos a campanha do Kilo aqui no colégio e os alunos participam. O que é arrecadado é 
entregue na Rocinha. .... Participamos na formação de crecheiras para as creches comunitárias 
da Rocinha. .... Temos aqui na escola o Programa de Bolsas para o ensino médio, que é voltado 
para alunos que saem da escola pública. .....  Temos o Projeto Êxito, que é o pré-vestibular 
aqui na escola, na parte da noite, para pessoal carente, e a maioria acaba sendo da Rocinha – 
a idéia do pré-vestibular surgiu em uma das reuniões do Comitê de Cidadania (Betinho), 
quando uma líder da Rocinha anunciou este tipo de carência na comunidade. ..... Há 10 anos, 
temos o Projeto Amanhecer, onde alunos do ensino médio da escola, em parceria com uma 
ONG, trabalham a questão dos direitos humanos nas escolas públicas. ........  Estamos iniciando 
a área do voluntariado aqui na escola, com a participação conjunta de funcionários, alunos e 
pais.  

CLIENTE 8:  Uma Xerox podendo, uma Brahma podendo (o entrevistado trabalhou na 
Brahma até 1991), eu acho muito bonito o trabalho social das empresas.  Mas a minha empresa 
não está podendo! ........   Aqui na empresa, eu procuro dar oportunidade para os meus 
funcionários, sem nenhuma discriminação. Cheguei a ter aqui 18 funcionários, hoje são apenas 
5. Naquela época eu pagava, para os funcionários que tinham interesse, cursos de informática 
e desenho na prancheta. Meu apelido na empresa era papai. .... Hoje eu pago o almoço para 
eles no restaurante Chinês (R$ 5) aqui perto, dou vale-transporte, e não desconto do salário 
deles....... Enfim, eu procuro ajudar às pessoas que estão perto de mim, dentro do meu limite.  

CLIENTE 9: Na nossa empresa, o lado social sempre esteve muito presente. Na matriz, ela 
existe desde que a companhia foi criada, por volta de 1920. Os dois maiores projetos sociais 
que temos aqui no RJ são desenvolvidos em âmbito mundial na Companhia. Tem o “Fantasy-
Flight”, em que, uma vez por ano,  a gente escolhe uma instituição ou uma creche, e leva as 
crianças para uma viagem RJ-SP-RJ, em que passamos filme e oferecemos lanche para elas.  
Tem também o “Take your community to the workday”, em que, uma vez por ano, são levados 
adolescentes, entre 14 e 17 anos, para passarem um dia inteiro na empresa e, assim, 
conhecerem o ambiente de trabalho na companhia. [Nas fotos que vi sobre o “Fantasy Flight” 
de 2003, a grande maioria dos participantes do vôo era de funcionários e colaboradores da 
empresa com os seus filhos. Para o “Take your community to the workday” de 2004, o 
entrevistado disse que pretende convidar a turma da escola do seu filho] ...........  Tem também as 
doações de brinquedos que fazemos no Natal para orfanatos e hospital do câncer – os 
funcionários da companhia nos Estados Unidos doam para as campanhas aqui no RJ.....  
Fazemos também doações para o Programa Fome Zero, para a Fundação Leão XIII,.... 

 

III.B)  PRINCIPAIS RESULTADOS DA AÇÃO SOCIAL DA EMPRESA-CLIENTE? 

CLIENTE 1: (1) Influencia muito para o desenvolvimento social do país, sem falar na grande 
influência econômica, política e de geração de emprego, considerando aqui a atividade 
produtiva da Companhia.  (2) Influencia médio para a minha motivação; poderia influenciar 
mais se eu  estivesse mais diretamente envolvida com as atividades sociais. Fico também com a 
consciência mais tranqüila em relação aos danos causados ao meio-ambiente pela Companhia.  
(3) Não influencia em nada para a minha produtividade.   (4) Influencia muito para a imagem 
da empresa, que é tida como mais simpática e mais próxima da comunidade.  (5) Influencia 
muito para o acesso ao governo, ainda mais agora  no governo Lula, que valoriza a questão 
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social.   (6) Não saberia dizer se influencia para o acesso às instituições financeiras.   (7) 
Influencia para a lucratividade da Companhia, pois, ao beneficiar as comunidades pobres onde 
a empresa atual, acaba beneficiando também pessoas relacionadas aos nossos funcionários. 
Contribui para evitar atritos com índios, garimpeiros, pois quando eles resolvem fechar / 
explodir as estradas, os prejuízos são grandes para a nossa Companhia.  

CLIENTE 2: (1) Sim, a ação da Associação acaba motivando o funcionário. ....... As demais 
questões não foram colocadas para o entrevistado.   

CLIENTE 3: (1) Influencia muito para as pessoas atendidas das comunidades. Assim, se a 
empresa fornece óculos para as crianças de uma comunidade, está ajudando muito nas 
condições de vida daquelas crianças e de suas famílias.  (2) Influencia muito para a minha 
motivação.  (3) Não influencia para a minha produtividade. (4) Influencia médio para a 
imagem da empresa. Aqui na nossa empresa, acreditamos que, para fortalecer a imagem da 
empresa, devemos buscar uma marca bem estruturada e conhecida; que a empresa seja 
confiável, dinâmica e experiente; e que seja socialmente responsável, na medida em que busque 
participar de iniciativas e projetos sociais, aproximar-se de seus clientes, parceiros e de um 
grande ideal. O que ocorre é que, antes, não se dava tanta atenção à comunidade como vem se 
dando hoje em dia. Mas, de todo jeito, a relação com a comunidade é apenas parte  do que vai 
formar a imagem da empresa. .... As grandes empresas fazem ação social para melhorar 
imagem.  (5) Influencia médio para o acesso com o governo. A empresa que auxilia o governo 
na atividade social torna-se parceira do governo. O presidente da nossa empresa foi recebido 
pelo presidente Fernando Henrique Cardoso no ano passado. ....  (6) Não influencia para o 
acesso às instituições de financiamento. Quem empresta dinheiro, está interessado em ganhar 
dinheiro.  (7) Não influencia para a lucratividade da nossa empresa.  

CLIENTE 4:  (1) As doações influenciam muito para as pessoas beneficiadas pela empresa, 
isto é, ajudam muito. (2) Poder ajudar as pessoas representa um fator de motivação para os 
nossos funcionários e colaboradores. Dá alegria a eles.  (3) Não influencia para a 
produtividade da empresa.  (4) Influencia muito para a imagem da empresa. Friamente 
falando, qualquer ação social é bem vista no mercado. (5) Influencia médio no acesso ao 
governo. No atual governo, a coisa é mais bem vista. Porém, o que é dito, em termos de 
benefícios fiscais para ação social empresarial, não acontece na prática. Os benefícios existem, 
porém são muito poucos.  (6) Influencia pouco para o acesso às instituições financeiras. (7) 
Não influencia para a lucratividade. São coisas que correm distintas, paralelas, independentes: 
programa social e lucratividade.  

CLIENTE 5:  (1) A ação social do estaleiro influencia positivamente para a melhoria do local. 
Agora, a comunidade local se beneficia muito da atuação da empresa como um todo: 
desenvolvimento do comércio local, emprego da mão-de-obra local e a maior circulação de 
mercadorias.  (2) Influencia pouco para a minha motivação no trabalho. Mas o maior benefício 
da ação social é a aceitação do funcionário da empresa na região e a sua segurança. O 
estaleiro fica em uma área de risco, bem próximo à favela, onde são comuns os tiroteios entre 
grupos rivais de traficantes de drogas. (3) Não influencia para a minha produtividade.  (4) 
Influencia médio para a imagem da empresa. Hoje em dia, é importante ter projetos em meio-
ambiente (certificações ISO) e projetos sociais, sobretudo quando se trabalha com a 
PETROBRAS, que é o maior cliente da nossa empresa. (5) Influencia pouco para o acesso ao 
governo. Os projetos ambientais são muito mais importantes do que os projetos sociais. Estes 
últimos acabam funcionando como moeda de troca. Recentemente, fizemos uma solicitação ao 
governo estadual do RJ, e em troca ele nos pediu para participarmos do Projeto do Primeiro 
Emprego. (6) Não tem nenhuma influência para o acesso às instituições de financiamento. Você 
veja que o BNDES é o banco que tem ação mais privada no Brasil. (7) Não influencia para a 
lucratividade da empresa.  



 326 

CLIENTE 6: [a empresa não desenvolve programa social, por isto alguns itens não serão aqui 
mencionados] (1) Ter ação social não influencia no acesso ao governo. Veja que 30% do 
faturamento da nossa gráfica provém das vendas para o governo. E, nas licitações do governo, 
se ele puder comprar um mesmo produto de uma empresa com ação social  por R$ 10, e de 
outra empresa sem ação social por R$ 9,50, o governo vai comprar dessa segunda. Retórica 
esse negócio do social. Assim, você vê que mesmo no governo, ainda não há regras objetivas 
para atrair as empresas a fazerem projetos sociais.  (2) Influencia zero no acesso às 
instituições de financiamento. Você veja que no cadastro que as empresas têm que preencher 
quando buscam financiamento nos bancos, não há nenhuma pergunta relacionada a ter, ou 
não, projetos sociais. (3) Para a lucratividade, influencia negativamente. É custo para a 
empresa. E também se dou um campo de futebol para a comunidade, e não dou benefícios para 
os meus funcionários, estes últimos vão ficar é desmotivados.  

CLIENTE 7: Não foi feita esta questão para o entrevistado, na medida em que nos 
concentramos nos resultados percebidos para a ação social da Xerox, foco da nossa pesquisa.  

CLIENTE 8: [a empresa não desenvolve programa social; por isto, comentaremos apenas o 
item que foi comentado pelo entrevistado em relação à sua empresa] O que motiva o 
trabalhador na  minha empresa são os benefícios (pago vale transporte e ticket-almoço sem 
descontar deles), e não tanto o salário – eles recebem 1 salário-mínimo por mês. 

CLIENTE 9: (1) Influencia positivamente para a comunidade, na medida em que contribui 
para a formação das crianças / adolescentess, e que cria expectativa maior do ambiente de 
trabalho para eles.  (2) Influencia muito para a motivação dos funcionários da nossa empresa. 
Eles se sentem gratificados em  doar um dia de trabalho, quando trabalham como voluntários 
no “Fantasy-Day” e no “Take your community to the work-day”. (3) Com certeza, influencia 
muito para a produtividade dos funcionários. Meu pai já dizia:  quem não vive para servir, não 
serve para viver.  (4) Influencia muito para a imagem da empresa. A melhor propaganda é o 
boca-a-boca, a imagem da empresa passa a estar associada a algo de bom.  (5) Não saberia 
dizer se influencia para o acesso ao governo.  (6) Não influencia para o acesso às instituições 
de financiamento. Banqueiro é só número!  (7) Influencia muito para a lucratividade da nossa 
empresa, na medida em que aumenta a produtividade dos funcionários e que influencia 
positivamente na imagem da empresa.  

 


