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INTRODUÇÃO



Progressivamente, o terceiro setor se apropria da linguagem dos negócios para explicar

seus processos e resultados I Esse fenômeno pode ser observado nas relações das

entidades sociais com seus doadores, que começam a se assemelhar às relações das

empresas com seus investidores ou parceiros, onde o retorno sobre o investimento, o

desempenho e a transparência dos resultados são a base da credibilidade e da

continuidade das ações. Nesse novo espaço de empreitadas sociais, emergem também as

consultorias, desta vez, em filantropia estratégica', que se propõem a discutir os

sbeneffcios e os modelos mais adequados de empregar as doações - é melhor abraçar.

uma só causa social e assegurar que o investimento esteja surtindo impacto na
1

comunidade? Ou é mais prudente reduzir o risco e gerir um portfolio de investimentos
J

sociais? Ainda dentro da tendência de se inspirar no modelo da iniciativa privada, temos

a "profissionalização" do terceiro setor, onde contamos o crescente contingente de

profissionais que migram de grandes empresas competitivas para as organizações sem

fins Iucrati vos 3.

O movimento em favor do estabelecimento das melhores práticas do Terceiro Setor

parece responder a duas necessidades. A primeira, é a de se auto-afirmar enquanto um

novo setor na economia. Como explica Lester Salamon", professor e pesquisador da

Johns Hopkins University na área de organizações sem fins lucrativos, até muito pouco

tempo todos nós aceitávamos a existência de apenas dois grupos complexos de

instituições - aquelas que compunham o mercado, ou o setor privado, e aquelas que se

referiam ao Estado, ou o setor público. Esses dois setores estruturavam a vida social. O

desapontamento em relação às capacidades dos dois setores para resolver os problemas

da vida econômica e social está quebrando o paradigma do sistema bipolar e fazendo

emergir um terceiro setor formado por organizações híbridas - privadas na forma e

públicas nos objeti vos. Para disseminar seus valores e capacidades em todos os níveis da

I JACOBSON, S. Monitoring the Results ofGrantmaking. In: SHANNON,J. The Corporate Contributions
Handbook. Devoting Privade Means to Public Needs. San Francisco: Jossey-Bass Publichers, 1991, p.270
2 A KANITZ & ASSOCIADOS Guia da Filantropia. Endereço eletronico: http://www.filantropia.com.br e
o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social são exemplos disso
3 HEISE, T. Terceiro Setor estimula troca de prioridades. Folha de São Paulo, São Paulo, 03 set. 2000.
Suplemento Empregos, p.2
4 SALAMON,L. e HELMUT,A. The Emerging Sector : The Nonprofit Sector. in: Comparative
Perspective: An Overview, Baltimore, The Johns Hopkins University Institute for Policy Studies, 1994
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sociedade, o terceiro setor tem que se adaptar aos discursos já conhecidos - do mercado

e/ou do Estado - dando assim ressonância e autoridade a seus conceitos.

A credibilidade é a segunda necessidade visível do Terceiro Setor. Muitos autores já

destacaram que entre as principais causas do seu crescimento estão: a crise do setor

público; o colapso do socialismo na Europa Central e do Leste; a crescente política do

Estado mínimo; o crescimento dos serviços voluntários; a maior participação das

empresas que buscam a cidadania empresarial. Então, o Terceiro Setor está nitidamente

'1lproveitando uma oportunidade que se localiza entre o descrédito das operações do

governo (agravado pelos constantes escândalos de corrupção) e a vontade cidadã de

empreender em áreas onde o sistema público tem sido pouco eficiente. A adoção de

metáforas empresariais ajuda a reforçar a noção de eficiência e de empreendedorismo.

Logo, pode-se supor que aproximando a gestão do Terceiro Setor do estilo e linguagem

da iniciativa privada, sua credibilidade é aumentada e ele se torna mais apto a captar

recursos, tanto financeiros quanto humanos.

A despeito das necessidades metafóricas, sabe-se que o Terceiro Setor não funciona e

não tem por objetivo funcionar à imagem da iniciativa privada. Muitas entidades teriam

fechado suas portas se tivessem o lucro corno finalidade. A noção de responsabilidade

social, a extrema flexibilidade e o entusiasmo de seus colaboradores são as razões da

sobrevivência de várias entidades sociais. Isso quer dizer que elas desenvolveram um

"pano de fundo" particular que sustenta e justifica sua existência.

Este trabalho se propõe a discutir os modelos de gestão advindos dos dois campos - do

público e do privado - daéo que todo o projeto desenvolvido pelo Terceiro Setor

depende, em alguma medida, dos seguintes agentes: governo, sociedade civil e iniciativa

privada.

Para facilitar a consulta e a evolução da argumentação, o trabalho está estruturado em

três grandes partes. A primeira delas discute a origem do Terceiro Setor - suas

especificidades históricas e seus desafios - no Brasil e em outros países. Também

distingue os vários conceitos veiculados pelo Terceiro Setor, como: parcerias sociais,

responsabilidade social, filantropia corporativa, cidadania empresarial, e marketing

social e os efeitos dessas nomenclaturas.
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Ilustrando a discussão, a segunda parte descreve e analisa a experiência da Casa Ronald

McDonald, no Rio de Janeiro, que é fruto de um complexo sistema de parcerias inter-

setores, ou seja, do sistema fast-food McDonald's, uma empresa privada global; da

Associação de Apoio à Criança com Neoplasia, um grupo da sociedade civil; e do

Instituto Nacional do Câncer, um órgão governamental. A história da iniciativa, seus

valores e seus impactos são abordados sob as várias perspectivas de colaboração.

A terceira parte é instrumental para gestores de parceiras intersetoriais. O objetivo é o de

'"tonfrontar as os modelos de gestão das empreitadas sociais às políticas praticadas por

instituições multilaterais e pela iniciativa privada. Dois conceitos chave entram nessa

discussão; eficiência e inovação e como a aplicação desses conceitos pode mudar os

destinos do Terceiro Setor.
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AS ORIGENS O TERCEIRO SETOR

Marcos Kisil, atual presidente do IDIS (Instituto para o Desenvolvimento do

Investimento Social), declarou, em entrevista recente, que a gênese das organizações do

Terceiro Setor veio de necessidades humanas que não foram compreendidas nem pelo

Estado e nem pelo mercado c que elas são fruto da ação da sociedade civil,).

Essa percepção reflete o panorama das iniciativas sociais na América Latina. No

entanto, há diferenças de conceitos e terminologias sobre as ações do Terceiro Setor que
\....

são particulares a cada país, por exemplo: "éconornie sociale", na França; "public

charities", rra Inglaterra; "nonprofit sector", nos Estados Unidos. Mas, as divergências

das nomenclaturas citadas não são exclusivamente resultantes de diferenças lingüísticas.

Antes, elas são reflexo dos vários contornos conceituais que o Terceiro Setor assumiu

nessas regiões, em função de características históricas. Algumas delas são discutidas a

seguir.

Por conseqüência do estado de ilegalidade ao qual foram relegadas todas as suas

organizações não governamentais, entre 1791 e 1901, a França desenvolveu uma certa

idiossincrasia à filantropia e ao voluntarismo e estabeleceu uma forte tradição estatal na

promoção do bem-estar. Isto derivou sobretudo da hostilidade do governo em relação a

qualquer instituição que tentasse se interpor entre o cidadão e a nação

"democraticamente controlada". Por essa razão, o Terceiro Setor tem origem recente na

França. Ele emprega aproximadamente 800 mil pessoas, ou seja, 4,2% da força de

trabalho e representa 3,3% do PIE. O aumento da presença do Terceiro Setor na França

se deu decisivamente quande- Mitterand anunciou que as funções do bem-estar social

senam descentralizadas para os governos locais. De qualquer forma, a estrutura de

capital do Terceiro Setor nesse país continua sendo substancialmente suportada pelo

Estado, pelo menos, enquanto as doações privadas mostram-se pouco representativas.

Isso o coloca em posição vulnerável aos cortes das verbas públicas. Seu maior desafio

está na construção de uma base de capital privado mais sólida.

5 ROSSI,L. A Gestão para Resultados Como Ferramenta Administrativa nas Organizações do Terceiro
Setor, São Paulo: EAESP-FGV, 1998, 73p. (Dissertação, MBA, Organizações, Recursos Humanos e
Planejamento)
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Diferentemente da França, tanto na Grã-Bretanha quanto nos Estados Unidos, o

Terceiro Setor encontrou ambientes legais favoráveis, sobretudo em razão das premissas

inerentes à "common law" que assegura o direito de associação em prol do bem-estar

público. Os dramáticos efeitos da Segunda Guerra Mundial expandiram as funções do

"welfare-staie", Foi durante seu governo conservador, que Margareth Thatcher começou

a lançar responsabilidade sobre o setor privado na busca de soluções para os problemas

sociais. Na Grã-Bretanha, o sentido do voluntarismo é primordial para o Terceiro Setor.

~á mais de 1 milhão de pessoas em funções remuneradas, ou 4% do total da força de

trabalho. Além disso, estima-se que 51% da população esteja envolvida em atividades
I

voluntárias formais. Em termos econômicos, o setor movimenta 4,8% do PIB. 43% dos
J

gastos estão associados à educação.

O Terceiro Setor nos Estados Unidos é indiscutivelmente o maior tanto em termos

relativos quanto absolutos. A análise de Salamon6 indica que a confiança do americano

nas organizações sem fins lucrativos é, em parte, um reflexo da hostilidade às políticas

de governo. O Terceiro Setor aflorou nos anos 60 e tem sido, desde então, um terreno

fértil à proliferação de organizações que suportam movimentos sociais de várias origens,

com forte apelo ao debate: direitos civis, proteção do meio ambiente, conscientização do

consumidor, direitos dos homossexuais, movimento das mulheres, entre outros. Os

recursos do setor representam 6% do PIB e 7% da força total de trabalho nos EUA. A

composição de seus investimentos é concentrada: % são direcionados para instituições

de saúde e de educação.

Nos Estados Unidos e na Q!ã-Bretanha, a estrutura de capital do Terceiro Setor é

relativamente equilibrada. Cerca de 50% das' contribuições têm origem em taxas

privadas (desde pagamentos às universidades até seguros e hospitais privados). Na Grã-

Bretanha o aporte de capital por parte do governo é sensivelmente maior (40%) que nos

EUA (30%). Isto se deve sobretudo às diferenças na esfera da educação superior dos

dois países. Na Grã-Bretanha, o governo confere 2/3 das receitas das universidades. Nos

EUA, elas são sabidamente alimentadas pelo pagamento das taxas escolares por

indivíduos que as freqüentam. O complemento dessas somas (precisamente 19% nos

EUA e 12% na GB) advém das doações voluntárias de indivíduos e empresas.
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Francisco Paulo de Melo Neto e Cesar Froes7 fazem um análise das expressões que

permeiam o terceiro setor latino-americano. Concluem que a visão geral é de trabalho

comunitário, prática da solidariedade e cultura da filantropia. "Na América Latina, o

trabalho comunitário conseguiu se expandir mesmo sob a vigência dos regimes mais

autoritários e teve grande expressão nas Comunidades Eclesiásticas de Base com as

pastorais populares sob a orientação da Igreja Católica." O Terceiro Setor no Brasil

obedece um padrão complexo de iniciativas que vai desde escolas de alta qualidade,

\.hospitais, grupos esportivos e recreacionais, associações profissionais até serviço social

com os propósitos mais variados. O crescimento dos registros de empresas sem fins
,

lucrativos na Receita Federal mostra que o setor está em franca expansão. Entretanto,
j

parte considerável dessas organizações vive no informalismo. Freqüentemente, as

entidades do Terceiro Setor latino-americanas buscam soluções para resolver problemas

localizados, como a carência de saneamento nas regiões urbanas, a poluição, a sêca ou a

ocupação de terra. De imediato isto nos coloca frente a dois problemas. O primeiro, de

ordem estatística: o informalismo dificulta o real dimensionamento do setor. O segundo

problema, é que o conhecimento com relação às estratégias utilizadas para vencer

problemas dentro de uma área específica é compartilhado com muita dificuldade. Daí

observamos iniciativas em duplieidade e baixa troca de experiências, o que reduz a

produtividade do Terceiro Setor.

Melo Neto e Froes afirmam que os investimentos sociais no Brasil giram em torno de

0,5% do PID. É importante ressaltar que o governo tem feito esforços tanto para motivar

a substituição de políticas compensatórias (como a distribuição de cestas básicas) pelo

desenvolvimento sustentável dos programas comunitários.

O governo de Fernando Henrique Cardoso sinaliza que a responsabilidade social e as

parcerias intersetoriais estão na pauta das discussões das políticas públicas no Brasil.

Iniciativas como o Comunidade Solidária ou a Lei das Organizações da Sociedade Civil

e Interesse Público (OSCIP), sancionada em março de 1999, são exemplo disso.

6 SALAMON, L. op.cit.
7 DE MELO NETO,F. e FROES,C. Responsabilidade Social e Cidadania Empresarial: a administração
do Terceiro Setor. Rio de Janeiro: QualityMark, 1999
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Como se pode verificar nesta breve retrospectiva, o desenvolvimento do Terceiro Setor

deu lugar a uma diversidade de tipologias, o que prova que ele é bastante susceptível à

estrutura política, aos sistemas legais, financeiros e sociais e aos aspectos culturais -

com destaque à religião. Ele é uma resposta às ambições do nível de desenvolvimento

humano.

A CREDIBILIDADE NO TERCEIRO SETOR
~
Por que é que o terceiro setor sofre com o problema da credibilidade? Dois tipos de

,
literatura auxiliam nessa reflexão. Em primeiro lugar, os inúmeros textos que tratam de

Jfilantropia corporativa, sobretudo aqueles que orientam as empresas de todos os portes a

elaborar suas estratégias de doação. Em segundo, os conceitos de teoria econômicas, que

tratam das ameaças do "moral hazard' nas organizações sem fins lucrativos. Na prática,

a questão tem sido também abordada por distintos profissionais do setor, como mostra o

trabalho de Luiz Rossi9, sobre a gestão de resultados como ferramenta administrativa nas

organizações sem fins lucrativos.

Doadores, sejam eles empresas, indivíduos, ou agências do governo, querem ter certeza

de que suas contribuições fazemdiferença para a comunidade 10. Constantemente, eles

são desafiados a replicar comentários do tipo: "seu dinheiro não poderia estar sendo

aplicado de uma forma melhor?" No caso das empresas, pergunta-se se elas não teriam

mais retomo investindo em publicidade, em pesquisa, em salários ou simplesmente em

outra instituição? Quanto maior for a consciência dos problemas da comunidade e a

pressão social para que essãs perguntas tenham uma reposta argumentada, mais as

entidades do Terceiro Setor estarão submetidas às leis da competição por recursos.

Os profissionais especializados em filantropia empresarial recomendam cuidado na hora

de escolher uma "causa" com a qual contribuir. A empresa tem que analisar o impacto

do problema para a comunidade, bem como os resultados das organizações candidatas a

8 MILGRON,P. e ROBERTS,J. Economics, Organization & Management. New Jersey : Prentice Hall,
1992, p.524-525
9 ROSSI,L. op. cito
10 FARAGALLI, R. Guidelines for Selecting Organizations and Programs to Support In: SHANNON,J.
The Corporate Contributions Handbook, op.cit., p.227 a 237

9



receber as doações. Isso exige a avaliação do escopo do projeto, passando por seu

alcance e duração, quantidade de agentes envolvidos (beneficiários, voluntários,

administradores, doadores), contraposta aos objetivos da empresa.

Os economistas, por sua vez, apontam os fatores que colocam as organizações sem fins

lucrativos sob a ameaça do "moral hazard" - Oli seja, de um comportamento oportunista

por parte de seus gestores - e sugerem algumas precauções para minimizar essa

possibilidade.

"'"-Os argumentos de Milgron e Roberts ajudam a organizar as ressalvas à eficiência do

Terceiro Setor porque tratam dos três agentes envolvidos em suas ações. A primeira

observação refere-se aos doadores e à dificuldade que encontram em monitorar o

impacto marginal de suas doações. A outra diz respeito ao beneficiário. Enquanto que no

mercado, o comprador se recusa a pagar a menos que o fornecedor apresente um

desempenho aceitável, os beneficiários dos produtos e serviços do Terceiro Setor não

estão em posição legítima de reclamar maior eficiência porque não desembolsam para

recebê-los. Por último, observam os colaboradores das organizações sem fins lucrativos.

Se eles não têm o direito à participação nos rendimentos, então não teriam motivação

para melhorar a produtividade de suas atividades ou para otimizar seus orçamentos.

A percepção desses problemas pelos doadores pode provocar sérias implicações ao fluxo

de doações, alertam! Por isso, destacam alguns mecanismos que podem ajudar a reduzir

o "moral hazard", Uma das alternativa é recrutar colaboradores que tenham uma forte

identidade com os objetivos da organização, reduzindo o risco de que eles utilizem os

fundos da organização de ferma não apropriada. A política de dar preferência aos

voluntários no recrutamento de posições remuneradas atende essa orientação. Outro

exercício que traz resultados positivos é investir os membros do Conselho de

responsabilidade pelas operações da organização. Neste caso, a composição pode ser

fundamental. Grandes doadores são excelentes candidatos ao Conselho porque eles terão

interesse pessoal em garantir que suas doações estejam sendo bem aplicadas.

Personalidade públicas, como esportistas, artistas, também são recomendados.

Primeiramente, porque os pequenos doadores reconhecem seus nomes e confiam na sua

capacidade de controlar os investimentos. Em segundo lugar, eles não têm a expectativa

10



de lucrar pessoalmente com a participação no Conselho e, como têm uma reputação a

zelar, vão cuidar para que a organização seja bem gerida enquanto lhe prestar apoio. É

preciso fazer um comentário adicional às recomendações de Milgron e Roberts, ou seja,

que as organizações sem fins lucrativos atentem para que haja um equilíbrio na

composição do Conselho e de seus colaboradores em termos de diversidade étnica,

social, geográfica e profissional, a fim de que ela possa ter legitimidade e representação

para' cumprir sua missão, livre do viés de uma comunidade ou classe em especial.

OS CONCEITOS QUE PERMEIAM O TERCEIRO SETOR

jHá muitas nomenclaturas que permeiam as ações intersetoriais. Será que todas elas têm

como principal preocupação os benefícios sociais? Vale investigar os conceitos

escondidos por detrás de alguns termos como: responsabilidade social, parcerias sociais,

filantropia corporativa, marketing social e cidadania empresarial. Na literatura, nem

sempre foi possível observar um acordo formai sobre o significado de cada um deles. A

seguir encontram-se os entendimentos mais comumente veiculados e aceitos.

Responsabilidade social é a expressão chave. Dela decorre o seguinte debate: uma

organização deve atender aos interesses de quem? Hoje, muitos empresários ou gestores

da iniciativa privada se sentem pouco confortáveis em afirmar que atendem

exclusivamente aos interesses dos acionistas e à conseqüente maximização do lucro. A

noção mais ampla de interesses protagonizada pelos "stakeholders" está se

popularizando. De acordo c~m essa visão, as decisões de uma organização deveriam

considerar os objetivos dos êmpregados, dos clientes, dos fornecedores, dos acionistas,

da comunidade onde está localizada a organização e daqueles cujo ambiente é afetado

pela ação da firma. Isso toma as decisões empresariais muito mais complexas porque

grande parte das vezes os interesses desses agentes são conflitantes. Maximizar o lucro

para os acionistas é normalmente um objetivo de curto prazo que pode passar bem longe

de interesses de l~mgo prazo da comunidade, por exemplo. Como priorizar?
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De novo, temos as particularidade concernentes a cada cultura. Desta vez, tomemos o

exemplo muito peculiar do Japão e a pesquisa realizada por Masahiko Aoki 11, em 1990.

Ele perguntou a dois grupos distintos - gerentes médios e presidentes de grandes

empresas japonesas - (1) a quem as suas empresas pertencem? e (2) aos interesses de

quem suas empresas respondem? À primeira pergunta, os gerentes médios colocaram os

empregados em primeiro lugar; a sociedade como um todo, em segundo; os acionistas,

em terceiro; os clientes e a direção da empresa por último. No que se refere à segunda

~uestão, eles responderam que suas firmas atendem primeiramente aos interesses dos

empregados e depois aos dos acionistas. Ainda que as respostas dos presidentes das
,

empresas japonesas tenham sido ligeiramente diferentes daquelas dos gerentes de nível
J

médio, elas indicam o seguinte: as empresas pertencem quase que em equilíbrio aos

empregados (80%) e aos acionistas (87%), com várias menções à sociedade. Quanto aos

interesses, a maioria apontou os dos empregados em primeiro lugar e os dos acionistas

em segundo.

Deming, Fiegenbaum e tantos outros gurus da administração da qualidade total devem

ter notado a representatividade dos interesses dos empregados, fornecedores e clientes

nas empresas japonesas e a maneira como eles afetavam a produtividade. Em parte, esse

posicionamento também explicá' como o Japão conseguiu se tornar uma economia

poderosa ainda que com grande escassez de recursos naturais e mesmo depois dos

traumáticos efeitos da Segunda Guerra Mundial.

A noção de responsabilidade social se constrói aos poucos com base em aspectos que

cruzam a linha da história,J.!a cultura, da política, da economia e até da psicologia

empresarial. Certamente, a visão de que a empresa pertence a deve atender aos interesses

da sociedade não encontrou um terreno tão fértil no Ocidente. A responsabilidade social

vem, então, encontrando formas alternativas de se estabelecer sem ameaçar os dogmas

capitalistas do lucro - força motriz da realimentação dos investimentos.

Corno o capitalismo é fruto da cultura ocidental e não se sobrepôs a ela, corno ocorreu

em grande parte do Oriente, as entidades com fins sociais proliferam mais aqui do que

lá. Elas têm função corretivas das ineficiências sociais que o capitalismo, como sistema

II MILGRON,P. e ROBERTS,J. op.cit., p.317
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econômico, provoca. As parcerias sociais, as organizações não-governamentais, o

marketing social são, entre outras, tentativas de separar a ação cidadã da empresa, da

empresa que visa exclusivamente o lucro. É por isso que as iniciativas sociais do

Mcfronalds foram escolhidas para este estudo. Vamos investigar em que pontos uma

empresa, símbolo da cultura capitalista, tem dificuldades para conciliar os interesses de

todos os seus stakeholders e de que maneiras ela consegue implementar programas

socialmente responsáveis.

~elo Neto e Froes fornecem um conceito de responsabilidade social que melhor encerra

esta discussão: "...apoiar o desenvolvimento da comunidade e preservar o meio ambiente

não são s)lficientes para atribuir a uma empresa a condição de socialmente responsável.

É necessário investir no bem-estar dos seus funcionários e dependentes e num ambiente

de trabalho saudável, além de promover comunicações transparentes, dar retomo ao

acionista, assegurar sinergia com seus parceiros e garantir a satisfação dos seus clientes

e/ou consumidores."

Praticamente todas as outras expressões orbitam em tomo da idéia de responsabilidade

social. Elas refletem os modos de ação mais especificamente.

o termo parcerias sociais, por ex.emplo, é descritivo, assim como ele é definido pelo

Banco Mundial 12: "iniciativas conjuntas do setor público em conjunto com os setores

privados, com ou sem fins lucrativos, também referidos como governo, empresas e

setores civis. Dentro dessas parcerias, cada um dos atores contribui com recursos

(financeiros, humanos, tecnológico ou intangíveis como suporte político ou de
-informações) e participa do-processo de decisão." O termo denota uma relação de

interdependência onde "a contribuição de cada parceiro é essencial para a realização do

todo, independentemente da variação das forças e fraquezas das partes." O termo

parceria, ainda que seja de cunho social, é de fácil entendimento e aceitação na iniciativa

privada. Ele traduz uma prática conhecida dos negócios que é, em geral, motivada pelas

oportunidades de incorporar conhecimentos e aumentar a competitividade. Como nos

12 FISZBEIN,A. e LOWDEN,P. Working Together for a Change: Governrnent, Civic, and Business
Partnerships for Poverty Reduction in Latin America and the Caribbean, Washington,D.C. : Economic
Developrnent Institute of The World Bank, 1999, pA
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negócios, as parcerias sociais são freqüentemente difíceis de serem estabelecidas e

mantidas.

o relatório Working Together for a Change, do Instituto de Desenvolvimento

Econômico do Banco Mundial, que pesquisou 50 casos de parcerias sociais na América

Latina, mostra que as empresas envolvidas relatam ganhos quantitativos e qualitativos

de produtividade. Além dos resultados positivos ligados à causa em si, existe a

percepção de que a imagem da empresa junto à comunidade foi reforçada; de que os

"1'uncionários da empresa se sentem mais motivados no trabalho; que os processos de

recrutamento atraem mais e melhores candidatos; e que o encontro entre pessoas com

distintas jexperiências e perspectivas, oportunidade aberta pelo trabalho voluntário,

resulte em novas soluções para velhos problemas.

Heitor Paulo Battaggia" complementa a definição de parceria como "(1) a conjugação

de interesses comuns, (2) a adesão voluntária e (3) a responsabilidade partilhada no

alcance de objetivos almejados." Por isso, uma parceria tem que ser regida por um

convênio entre as partes, instrumento que regulamenta o ajuste entre agentes que não

desejam a mesma coisa (uma parte deseja a mercadoria, enquanto a outra visa o

pagamento, por exemplo). "As três características que dão forma às parcerias

pressupõem, portanto, uma condição de igualdade entre os participantes perante o objeto

da parceria."

Filantropia corporativa - é possível que esta seja a expressão mais complicada de ser

discutida porque ela esbarra na noção subjetiva de caridade. Muito da literatura sobre o
.

tema são reflexões ou recomendações estratégicas e técnicas para as empresas que

contribuem com projetos sociais. É um discurso dos profissionais americanos

responsáveis, em suas empresas ou consultorias, por julgar a propriedade de uma

solicitação de fundos ou de um programa de doações. O estudo é útil para entender a

base de operações das empresas americanas neste campo!

13 BATTAGGIA, H. Projeto Pescar. In: PROJETO PARCERIAS, POBREZA E CIDADANIA: Dez
Experiências de Alianças para a Redução da Pobreza, São Paulo, EAESP-FGV, EDIIBanco Mundial,
1999, p.193

14



Para facilitar a polêmica, lanço mão da explicação de Lance Buhl14 que sugere um

método para distinguir o que é do que não é filantropia corporativa. Ele recomenda que

cada doação ou suporte à comunidade seja posicionado numa linha contínua entre dois

pólos: um de puro altruísmo e o outro de auto-interesse. Esse contínuo representa

"valores intercambiáveis", ou benefícios que cada lado da transação quer obter. No

centro do contínuo, deve-se imaginar uma linha divisória que demarca o que é de

fundamental interesse da comunidade e o que é de interesse da empresa. Se a ação

~roposta encontra-se além da linha dos interesses da empresa, com nítido impacto nas

vendas ou nas relações públicas, onde a comunidade desempenha um papel secundário,
\

então se está lidando com marketing social, em vez de filantropia. Nesse caso, o
J

orçamento e a responsabilidade por esse programa devem ser delegados à gestão de

marketing.

Como mostra a pesquisa do Daniel Yankelovich Group'", realizada com CEOs de

empresas americanas, a "obrigação ética e moral de contribuir com causas que fazem

diferença na comunidadc'' acaba se confundindo com a expectativa de benefícios para a

própria empresa. 620/0 dos respondentes afirmam que uma campanha filantrópica ajuda a

atrair talentos para a companhia e para a comunidade; 520/0 acham que a filantropia

incremente as relações públicas; 490/0 acredita que realça a imagem da empresa; 390/0 diz

que melhora o ambiente de negócios; e outros 390/0 concluem que ajuda a vender

produtos e serviços. Não se trata de fazer julgamento negativo dessas percepções, mas é

recomendável que a empresa esteja ciente e seja transparente sobre qual é sua real

intenção e prioridade num determinado programa: a comunidade ou o marketing.

Cynthia Giroud 16 explica que o termo filantropia empresarial foi criado pela American

Express para descrever um conceito que muitos defendem ser uma ação pioneira daquela

empresa. O "cause-related marketing" baseia-se na premissa de que os consumidores

vão adquirir produtos ou serviços que ofereçam um "bônus emocional na forma de uma

14 BUHL, L. Leadership Opportunities for Grants Officers In: SHANNON,J. The Corporate Contributions
Handbook. op. cit., p.77
15 HIMMELSTEIN,J. Looking Good &Doing Good: Corporate Philanthropy and Corporate Power,
Bloomington: Indiana University Press, 1997
16 GIROUD, C. Cause-Related Marketing: Potential Dangers and Benefits In: SHANNON,J. The
Corporate Contributions Handbook, op.cit.p.140
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contribuição de caridade". A premissa é de que esse apelo aumente volume de vendas e

quanto maiores as vendas, maiores os fundos destinados à causa.

Outras empresas de cartão de crédito lançaram produtos com base no mesmo conceito.

As experiências brasileiras chamam esses produtos de cartões afinidade. O associado

não tem nenhum outro benefício de posse ou de uso do produto, exceto pelo fato de que

a companhia de cartão de crédito repassa uma parcela de suas despesas às entidades

sociais que vinculam sua imagem ao cartão. No Brasil, observou-se que o sucesso desses

~artões depende do investimento em marketing da entidade. O caso do cartão Instituto

Ayrton Senna Credicard é um exemplo bem sucedido. Por um lado, conta-se com a

imagem fie um reconhecido esportista. De outro, há um importante investimento em

marketing, tanto por parte da entidade social quanto da empresa de cartão de crédito,

com veiculação de anúncios em horário nobre nos principais canais de televisão.

Cartões afinidade semelhantes, lançados pelo Unibanco em parceria com a Fundação

Abrinq e com a Aqualung, não apresentaram resultados financeiros tão atraentes.

Estima-se que dois fatores influenciem as baixas adesões. O primeiro diz respeito à

notoriedade das entidades sociais. Ainda que a Fundação Abrinq e a Aqualung sejam

organizações relativamente grandes no Terceiro Setor, elas são de conhecimento de um
,.

público restrito e destinam menos verba à divulgação em massa de seus nomes que o

Instituto Ayrton Senna, por exemplo. Em função disso, os potenciais associados a esses

produtos de crédito são indivíduos que por outras vias, que não a comunicação de massa,

conhecem o trabalho da Fundação Abrinq (junto a empresas, prefeituras e a vários

segmentos profissionais em ],enefício dos direitos da criança) ou a ação da Aqualung,

em seus projetos ambientais. Acontece que uma parcela importante desse universo de

pessoas tem um estilo de trabalho alternativo cuja comprovação de renda

freqüentemente não atende às regras do comportamento de crédito exigidas pelas

empresas de cartões de crédito. Ainda que apresentem resultados financeiros discutíveis,

esses cartões continuam a ser lançados no mercado, mediante o argumento de serem

"politicamente corretos".

O marketing social pode ser colocado em prática de várias formas. Uma percentagem ou

a totalidade do valor da compra de um determinado item é designado à causa, a exemplo
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da campanha McDia Feliz, do Mcfronalds, que iremos retomar mais adiante; ou dos

artistas que doam parte de seus espetáculos ou produções em prol dos direitos humanos,

da educação, etc. Outras iniciativas não implicam transferência de dinheiro: como a

novela que tratou do tema das crianças desaparecidas usando mães e fotografias de

crianças reais, solicitando aos espectadores que informassem uma central de

atendimento caso conhecessem alguma daquelas crianças. A iniciativa levou a Parmalat

a imprimir, por meses consecutivos fotos de crianças desaparecidas em suas embalagens

\..Óeleite.

Giroud salienta os nscos associados às premissas do marketing social, tanto para a

empresa pri vada quanto para a entidade beneficiária:

• Os programas têm que ser selecionados com base na atração que exercem sobre o

consumidor - em vez de tentar adivinhar qual a causa mais importante do ponto de

vista do consumidor, os programas que realmente trazem benefícios para a

comunidade partem do pressuposto da necessidade de grupos específicos, como os

pacientes com AIDS, mulheres e crianças vítimas da violência doméstica,

desabrigados, dentre outros.

• O público pode atacar a causa que a empresa selecionou - por essa razão, a

empresa tem que ser criteriosa e estar convicta dos argumentos que a levaram a

escolher determinado grupo ou causa.

• O público pode não acreditar que o dinheiro esteja atingindo as pessoas para as

quais ele seria destinada. - o programa de marketing social tem que investir em

processos de comunicação com o público para esclarecer como os fundos são

captados, onde e de que maneira serão aplicados, assim como os resultados gerados.

A reputação da empresa fica dependente da transparência desse processo.

• O marketing social normalmente tem perspectivas de curto prazo e o benefício para

a comunidade é descontinuado - diferentemente da filantropia corporativa, o

marketing social é orientado para a promoção dos produtos e serviços da empresa,

portanto, se essa estratégia não prova estimular maior resposta do consumidor que

outras campanhas, entãu ela é abandonada. Para que a empresa não liquide

completamente uma iniciativa comunitária, é recomendável que ela destine os
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fundos levantados a vários beneficiários. Assim, ela indiretamente incentiva os

beneficiários a buscarem fontes alternativas de recursos e a evitarem a dependência

de um único doador.

• O marketing social pode pôr em risco a filantropia tradicional - uma abordagem

exclusivamente orientada a resultados pode fazer com que uma empresa invista

numa diversidade de projetos sociais pontuais e com isto acabe por não associar sua

imagem a nenhuma causa no longo prazo. O ideal é criar condições para que o

marketing social, a filantropia corporativa e a responsabilidade social coexistam

dentro de uma mesma organização.

De igual-forma, as organizações sem fins lucrativos beneficiárias de ações de marketing

social precisam ficar atentas a possíveis ameaças. Pode ocorrer que as empresas

doadoras tentem impor certas formas de atuação para aumentar a visibilidade do projeto,

que estejam em desacordo com a missão da entidade social. E por outro, que o

marketing social seja uma tática para acobertar um comportamento anti-ético

relacionado à atividade regular da empresa. Portanto, é recomendável que as duas partes

invistam num processo de conhecimento mútuo e esclareçam suas limitações e objetivos

desde o início da relação.

A participação da empresa nas ações da comunidade, associada à consciência do

consumidor e do público em geral em relação ao papel da empresa na sociedade, é que

gera a noção de cidadania empresarial. Robert Dunn 17, presidente da Business for Social

Responsibility, reforça: "Em algum ponto, as ações pelo ambiente e pela comunidade

deixam de ser vantagem e passam a ser pré-requisito."

Está registrado na memória empresarial o dia mundial de ação contra a Nike para

denunciar o trabalho infantil, os baixos salários e as condições insalubres de algumas

fábricas asiáticas que lhe forneciam tênis. O resultado foi a queda do valor de suas

ações, o que provocou uma reestruturação na sua política de alianças.

A despeito daqueles que acreditam que a preocupação social tenha um ciclo próprio -

"hoje está em alta, amanhã deverá estar em baixa de novo", como defende Allan Cohen,

17 A EMPRESA DO NOVO MILÊNIO - 5° fascículo - Empresa e Sociedade. Revista Exame, São Paulo,
22 dez.99
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da Babson College ", parece que se dissemina a consciência da interdependência dos

negócios e da comunidade. Educação, moradia, saúde, nível de emprego, drogas,

transporte, e a qualidade de vida em geral afetam os negócios, sua força de trabalho, seu

mercado, seus custos e a sua lucrarividade'". É por isso que as empresas têm cada vez

mais se envolvido com esses tópicos vitais à ambição do desenvolvimento humano.

ALIANÇAS ESTRATÉGICAS ENTRE ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
~
E EMPRESAS

James Ausdn20, professor da Harvard School of Business, elaborou um modelo para
Jexplicar as formas de colaboração entre o setor privado e as organizações sem fins

lucrativos. Seu entendimento se assemelha àquele proposto por Lance Buh121
, ou seja, se

apropria da figura do contínuo. O modelo permite que os parceiros categorizem a

colaboração. Ele pode se tornar uma ferramenta útil à gestão estratégica do portfolio de

relações. O "Contínuo da Colaboração" é composto de três estágios principais.

"filantrópico", "transacional" e "integrativo".

No nível filantrópico, a natureza da relação é predominantemente aquela onde há um

doador benevolente e um receptor passivo. O termo "caridade" resume esse momento. A

maioria das relações entre empresas e organizações sem fins lucrativos começam como

filantropia. Ela é relativamente fácil de ser administrada. A doação vem, em geral, como

resposta a uma solicitação pontual ou periódica e é seguida de um simples

agradecimento. A pró-atividade do doador é praticamente desnecessária. Os recursos

financeiros envolvidos podem ser significativos- para a organização sem fins lucrativos,

mas não costumam ser economicamente críticos para nenhuma das partes. As relações

filantrópicas engajam benefícios modestos. As organizações sem fins lucrativos

aumentam sua arrecadação e a empresa melhora sua reputação junto à comunidade. E

isso é tudo!

18 •A EMPRESA DO NOVO MILENIO, op.cit.
19 KARSON, S. The Controversy about Corporations. In: SHANNON,J. The Corporate Contributions
handbook, op.eit. p. 161
20 AUSTIN, J. The Collaboration Challenge: How Nonprofits and Businesses Succeed Through Strategic
Alliances. Nova Iorque: The Drucker Foundation, 2000
21 op.eit., p.1S
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Austin toma a relação entre a Timberland - uma indústria americana de calçados e

artigos esportivos - e a City Year - uma organização sem fins lucrativos dedicada a

promover serviços comunitários através da mobilização de grupos urbanos de jovens -

para explicar a evolução de uma colaboração em seu modelo do contínuo. O primeiro

contato entre as duas organizações aconteceu em 1989 por um captador de recursos da

City Year que solicitava doações de artigos fabricados pela Timberland. Naquele ano, 50

pares de botas foram pedidos para complementar o uniforme dos voluntários da City

~ear. A solicitação foi aprovada por um assistente administrativo da Timberland e não

significou nada além de uma caridade corporativa. No ano seguinte, a Timberland doou
\

70 novos pares de botas em resposta a uma segunda solicitação. Até aí a relação entre as
J

entidades havia se resumido a dois faxes com pedidos de doação e dois faxes de

agradecimento. Numa relação filantrópica, a colaboração é circunscrita aos recursos e as

interações são reduzidas ao estritamente necessário, como se a entidade solicitante não

quisesse "incomodar" o doador. As expectativas do doador também são limitadas, como

descreve o diretor de Operações da Timberland: "nossa expectativa era uma nota de

agradecimento e um senso de auto-congratulação e nada mais." Para ambas as

organizações as doações foram periféricas às suas atividades principais e de forma

alguma afetaram suas missões. Relações desse tipo com baixo grau de engajamento são

comuns e, em geral, de longa duração. Elas têm um valor significativo para ambas as

instituições, pois lhes permite total independência gerando benefícios mútuos.

Mas, esse não é o único tipo de relação possível. No segundo estágio - o transacional -

há troca explícita de recursos focando atividades específicas, como: o patrocínio de

eventos, o marketing social, ou a permuta de serviços. O engajamento das entidades é

mais ativo neste nível da relação e a agregação de valor flui significativamente dos dois

lados. Para as empresas, a relação com a organização sem fins lucrativos começa a se

conectar mais nitidamente com as operações do negócio. Prova disso é que as ações em

marketing social ou patrocínio de eventos são geralmente geridas pelo departamento de

marketing e não pelo stafffilantrópico. Segundo pesquisas de Austin, essa é a categoria

de despesas em marketing que mais cresceu nos últimos anos nos Estados Unidos,

chegando à cifra de meio bilhão de dólares. Muitas dessas colaborações resultam da

primeira interação entre empresas e organizações sem fins lucrativos, isto é, não foram
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precedidas de um estágio filantrópico. Austin adverte que a progressão no contínuo não

é automática e regressões podem ocorrer. Também não há julgamento de valor no tipo

de relação que as parcerias desenvolvem e um estágio não é necessariamente melhor que

o outro.

Com freqüência, o estágio transacional faz nascer programas voluntários por parte dos

empregados da empresa. Muitos depoimentos apontam essa atividade como uma fonte

de motivação e desenvolvimento dos recursos humanos da empresa que, em última

~stância, afetam positivamente a produtividade.

Para ilustrar o estágio transacional, voltemos ao exemplo de Austin. Foi um dos

fundadores da City Year, Alan Khazei, quem deu os primeiros passos para estreitar as

relações com a Timberland, propondo um encontro com seu vice-presidente de

marketing, Jeff Swartz. O objetivo de Khazei era de conhecer melhor a empresa. Foi

uma oportunidade para um entendesse a visão do outro e percebesse o potencial para

haver mais do que uma colaboração caridosa entre as partes. A reunião foi concluída

com a construção de uma identidade entre os parceiros e com a descoberta de que suas

missões se sobrepunham. Swartz definiu o estágio como "comercial" - ele é análogo a

uma relação comprador-vendedor onde as partes buscam transacionar valores
,-

específicos. Timberland e City Year têm agendas separadas. O objetivo de uma é

produzir botas e realizar lucros. O da outra é atrair jovens para o serviço e transformar a

sociedade americana. Ainda assim, há formas estratégicas de alinhar essas agendas para

que os resultados sejam mutuamente benéficos, pois os valores são compatíveis.

No desenho de uma nova -estratégia corporativa, Swartz agregou às preocupações

primordiais da companhia - "botas" e "marca" - o tema: "crenças". Essa nova

dimensão acordou que a empresa e seus empregados deveriam fazer uma diferença

positiva dentro da sociedade como um todo e que a cultura corporativa deveria fomentar

a resolução de problemas dentro e fora do ambiente organizacional.

A City Year tem uma crença semelhante, ou seja, mobilizar a sociedade promovendo o

engajamento cívico. Com o reconhecimento desses interesses comuns, a relação

Timberland-City Year se desenvolveu assim:
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1991 - A Timberland se tomou patrocinador financeiro de uma das equipes da City

Year.

1992 - A City Year organizou um dia de serviço voluntário para os empregados da

Timberland, que teve por finalidade ajudar na reforma de um centro de tratamento de

adolescentes. Segu. ....do Swartz, essa iniciativa cristalizou o valor do serviço comunitário

e melhorou o trabalho em equipe, o desenvolvimento de lideranças, as relações

interdepartamentais, bem como a gestão de projetos. No mesmo ano, a City Year

"'promoveu o evento de abertura de uma grande loja da Timberland e participou da

convenção anual de vendas. A Timberland, por sua vez, iniciou um processo de

recrutamJnto de voluntários recém formados da City Year para várias posições em sua

estrutura.

1993 - A Timberland se tomou o fornecedor oficial do uniforme da City Year. Com

isso, a City Year sinalizava claramente ao público em geral a parceria entre as duas

entidades, enquanto a Timberland promovia sua linha de artigos esportivos com pessoas

respeitadas pela comunidade.

1994 - A City Year pôde se expandir nacionalmente mediante o compromisso da

Timberland de patrocinar seus programas durante 5 anos. Esse foi um investimento de 5

milhões de dólares. Swartz foi nomeado presidente do conselho da City Year. Por sua

experiência em desenvolver trabalhos em grupo, a City Year liderou o treinamento da

Timberland no que diz respeito à construção de equipes. O resultado do trabalho

mereceu a seguinte observação de Swartz: "muitas empresas empregam milhares de

dólares neste tipo de conhecimento de desenvolvimento de equipes. Portanto, isto não é

filantropia. Eu acredito firmemente que as pessoas que nós treinamos em parceria fazem

aumentar vertiginosamente a produtividade e a efetividade da Timberland". Nesse ano, a

Timberland também permitiu que os empregados interessados tivessem 16 horas de

trabalho pagas para se dedicarem aos serviços voluntários.
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Casos semelhantes aos da Timberland e City Year despontam também na América

Latina22. A Conelca, uma subsidiária da americana Phelps Dodge Corporation, baseada

em llopango, EI Salvador, é um exemplo latino-americano que vale ser reproduzido.

llopango é um município urbano, com cerca de 100 mil habitantes, cuja base econômica

se sustenta na indústria. Ao mesmo tempo qu~ a atividade industrial emprega a maior

parte da população, ela contribui para a deterioração do meio ambiente.

A empresa estudada registra várias iniciativas de comprometimento com as
~
comunidades onde estão situadas suas fábricas. É uma tentativa de minimizar o impacto

negativo que suas operações normalmente causam. Em EI Salvador, a experiência

iniciou-sé em 1986, quando a Conelca estabeleceu contatos com escolas locais

oferecendo mudas de árvores para o plantio. A primeira relação consolidada foi com a

escola São Bartolo, a maior da região. Foi então que a empresa descobriu que a escola

sofria um desabastecimento de água encanada e convivia com condições sanitárias

deploráveis. A Conelca investiu na construção de um sistema de água potável e em

instalações sanitárias, com a ajuda voluntária dos pais dos alunos e da comunidade.

Além disso, a Conelca pagou as contas de energia elétrica da escola e financiou um novo

gerador de energia que beneficiou tanto a escola quanto às residências vizinhas. É..
importante salientar que essa assistência não estava prevista no programa da empresa.

Ela se concretizou a partir do conhecimento das reais dificuldades da escola e da

necessidade por parte da Conelca de tomar atitudes que aumentassem a credibilidade em

seu projeto.

Escolas que anteriormente Mtviam rejeitado a contribuição da Conelca reviram suas

posições, a exemplo de uma chamada Las Canas. Além de sofrer dos mesmos problemas

de infra-estrutura que a San Bartolo, essa escola estava em meio a um processo de

disputa de suas terras. Longas negociações foram necessárias até que esse problema

fosse resolvido. A Conelca teve tal envolvimento nesse processo, ao ponto de

sensibilizar a primeira-dama de EI Salvador a lutar pela causa e a oferecer uma série de

contrapartidas que também beneficiassem a comunidade, como: a doação de uma porção

22 FISZBEIN,A. e LOWDEN,P., op.cit., p.99
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de terra a um parque municipal, o início de um sistema de coleta de lixo e uma

campanha de plantio de árvores que hoje é liderado pelas próprias escolas.

o impacto dessas iniciativas foi significativo. De um lado, a companhia doa anualmente

cerca de 25 mil mudas de árvores para escolas e comunidades, o que a ajuda a

realimentar a floresta que ela dizima para continuar produzindo. Por outro lado, as

escolas tiveram o nível de presença dos alunos quase dobrado e puderam ampliar seus

serviços. Além disso, o fornecimento de serviços básicos às áreas vizinhas às escolas

~erviu de estímulo ao desenvolvimento de novos programas e organizações

comunitárias.

No "Coritínuo da Colaboração" a relação da Conelca com as escolas de Ilopango

evoluem de um estágio filantrópico para outro transacional. Porque os benefícios mútuos

do nível transacional são facilmente perceptíveis, as relações têm grande poder de

provocar um sintoma de reprodução, fazendo com que outras organizações se tomem

ávidas a colaborar e colher os mesmos frutos das parcerias-modelo entre empresas e

organizações sem fins lucrativos. Daí advém a grande responsabilidade por parte dos

iniciadores das parcerias em transferir o conhecimento gerado em seus projetos para

outras partes interessadas, bem como comprometer-se com a transparência dos
J";'

resultados obtidos. Nos próximos anos, a Conelca espera conseguir atrair outras

empresas para seus programas de parceira com a comunidade, demonstrando os

benefícios que ela obteve com seus esforços, que vão desde melhorar sua imagem frente

ao público até uma maior dedicação de seus empregados.

Outras colaborações alcançaram um estágio de i~tegração, através do qual as missões, as

pessoas e as atividades dos parceiros começam a fundir em ações coletivas e integração

organizacional. A relação mais se parece com um ''joint venture" que se toma central às

estratégias das organizações. A magnitude dos recursos envolvidos aumenta; as

interações entre os empregados da organização doadora e a entidade sem fins lucrativos

são mais constantes e comprometidas e, com freqüência, um dos altos executivos da

empresa se toma membro do Conselho Diretor e se ocupa da governança do parceiro

social. Assim, a aliança se toma institucionalizada. Poucas alianças intersetoriais

alcançam esse nível de colaboração.
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No caso da Timberland e City Year, Swartz descreve o estágio como "relação de missão

mútua: ainda que permaneçamos organizações separadas, quando nós nos associamos

para realizar projetos, tomamo-nos uma só entidade."

Em 1995, a Timberland testou uma nova linha de artigos chamada Equipamentos City

Year, lançou camisetas e mochilas com mensagens sobre justiça e racismo cuja renda

seria revertida à City Year e dobrou o tempo que seus empregados poderiam servir a

causas sociais, de 16 para 32 hlano.
\...
No estágio de integração a relação deve funcionar como uma verdadeira parceira, forte o

suficiente para suportar choques. A relação entre a City Year e a Timberland foi testada

em 1995{ quando a Timberland apresentou resultados negativos pela primeira vez desde

a abertura de seu capital. O preço de suas ações despencou, as demissões

desmoralizaram seus empregados e seus investimentos na City Year foram altamente

criticados tanto por agentes internos quanto externos. Ao mesmo tempo, a City Year

passou por um momento de dificuldades com as pressões do congresso para eliminar o

programa AmeriCorps responsável por 50% dos fundos nacionais da entidade. Essa

situação desafiou o valor e a durabilidade da aliança, mas a Timberland não negou seus

compromissos. Swartz alega que como ocorre numa LBO (leveraged buyout), ele havia
...:

feito seu investimento pessoal na City Year e ele, então, trataria a entidade como seu

patrimônio. É uma demonstração de que a relação se tomou efetivamente estratégica.

Em 1997, a Timberland aumentou as horas pagas para que seus empregados se

dedicassem a serviços comunitários, ou seja, 40 hlano. Desde então, a dedicação é.
progressiva. Em 1998, chegaram a quase 20 mil horas no total.

A Figura 1 resume as características das relações intersetoriais. À medida que elas se

movem ao longo do Contínuo da Colaboração em direção à integração, o nível de

envolvimento dos empregados e executivos de ambas as organizações aumenta e a

importância da colaboração para as missões dos parceiros salta de periférica para central.

Da mesma forma, a magnitude dos recursos materiais ou intangíveis empregados na

aliança crescem significativamente. O escopo das atividades desenvolvidas na

colaboração é ampliado e, em geral, uma interação com freqüência anual no estágio

filantrópico, aumenta para mensal ou semanal nos estágios transacionais ou de
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integração. A gestão da relação passa de uma tarefa bem simples, como transferir

recursos para outra entidade e verificar superficialmente seus relatórios, para uma

avaliação complexa e participativa. No decorrer dessa linha, também aumenta o valor

estratégico da aliança.

Figura 1. Contínuo da Colaboração"

Estágio I Estágio II Estágio 11I

~ATUREZA DA RELAÇÃO Filantrópica --. Transacional --. Integrativa

• Nível de-Envolvimento Baixo Alto

• Impottância da Missão Periférica Central

Magnitude dos Recursos Pequena Grande•
• Escopo das Atividades Estreito -Largo

• Nível de Interação Fraco Intenso

• Complexidade Gerencial Simples Complexa

• Valor Estratégico Menor Maior

CO-OPETIÇÃO

A co-opetição é mais um conceito de alianças estratégicas, elaborado pelos professores

americanos Brandenburger e Nalebuff/", do qual o terceiro setor pode tirar proveito. A

Teoria dos Jogos" é o pano de fundo da co-opetição que analisa cinco elementos básicos
'.

de uma aliança: 'players', varores agregados, regras, táticas e escopo. Se aceitarmos que

as alianças entre o capital privado e os interesses públicos fizeram emergir um novo

setor, então, ele deve se submeter a regras que mais ou menos se assemelham ao 'jogo'

econômico dentro. do qual estão inseridos os outros dois setores: mercado e governo. O

modelo proposto pelos professores americanos pode ajudar a validar essa hipótese e a

fazer enxergar o 'jogo' em sua totalidade.

23 AUSTIN, J op.cit., p. 35 li
24 BRANDENBURGER,A. e NALEBUFF,B. Co-opetition. Nova Iorque: Currency Doubleday, 1998
25 MILGRON,P. e ROBERTS,J., op. cit, p. 261-262
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o que é co-opetição? O termo foi empregado pela primeira vez por Ray Noorda,

fundador da empresa Novell, para explicar que as organizações têm que "competir e

cooperar ao mesmo tempo". Trata-se de cooperar na hora de 'fazer o bolo crescer' e

competir para dividí-lo. O modelo se aplica a qualquer tipo de organização: privada,

pública ou sem fins lucrativos. O que mais se adequa ao Terceiro Setor nesse conceito é

a sua inovadora perspectiva de competição e complementaridade, isto é, os concorrentes

não são só agentes de uma mesma indústria que disputam clientes.

~o Terceiro Setor, diferentemente do que ocorre com empresas privadas, as forças da

competição l agem fortemente sobre a captação de recursos e menos sobre os

beneficiários ou clientes, que existem em abundância quanto mais carente for o grupo

atendido. Portanto, espera-se que a competição intrínseca às organizações do Terceiro

Setor seja menos relevante. Suas iniciativas existem para minorar os carências sociais e

resolver problemas que o mercado e o setor público não foram suficientemente capazes

de resolver. Seu sucesso complementa as ações e aspirações do mercado e do governo-

melhorando a qualidade de vida de grupos carentes, melhora-se seu poder de consumo, a

arrecadação de impostos, as condições de cidadania, com ganho generalizado. O modelo

proposto consegue estruturar essa compreensão.
~.'..

A competição que o Terceiro Setor geralmente trava é com as demais prioridades de

seus doadores e voluntários, sejam elas: de publicidade, de redução de custos, de

aquisição de ativos, ou de qualquer outro tipo de artigo de consumo ou atividade. Para
.

que possam visualizar o "tasuleiro" do jogo, os agentes do Terceiro Setor têm que

visualizar sua "rede de valores".

A Figura 2 indica o modelo básico da rede de valores. Ela representa todos os players e

suas relações de interdependências.
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Figura 2. A rede de valores'"

CLIENTES

CONCORRENTES -- ORGANIZAÇÃO COMPLEMENTADORES

FORNECEDORES

j

Cada organização merece ter seu próprio mapa de rede de valores. Desenhá-lo é um

exercício que demanda esforço e reflexão. Na tentativa de classificar cada um dos

players, percebemos que eles podem assumir múltiplos papéis. Abaixo, proponho uma

rede de valores genérica para organizações sem fins lucrativos. Mas, reforço que cada

organização deve ter um modelo próprio que melhor explica sua rede de relações.

Figura 3. A rede de valores para organizações sem fins lucrativos

CLIENTES
Beneficiários do serviço,

doadores

CONCORRENTES
Outras prioridades dos doadores,
outras org. sem fins lucrativos,
baixa participação social

ORGANIZAÇÃOSEM FINSLUCRATIVOS
COMPLEMENTADORES

Empresas privadas e governo,
outras org. sem fins lucrativos,
mídia, reconhecimento público

FORNECEDORES
Voluntários, conselheiros, staff,

fundos governamentais ou intemacionais

26 Adaptação do modelo de Brandenburger e Nalebuff, op.cit., p. 17
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Na dimensão vertical da rede de valores, estão os clientes e fornecedores da organização

sem fins lucrativos.

Quem são os clientes de uma organização sem fins lucrativos? Em primeiro lugar, os

beneficiários dos serviços, que são normalmente elegíveis segundo os critérios descritos

pela própria organização, cujo objetivo é minimizar uma carência social. É importante

notar que o tratamento aos beneficiários de uma organização sem fins lucrativos difere

segundo a história e os objetivos da iniciativa, mas, em geral, pouco se assemelha ao

~atamento recebido pelos clientes de empresas privadas. Quando a entidade é

majoritariamente fruto da mobilização de grupos da sociedade civil, os beneficiários

exercem fom maior independência as prerrogativas de desenhar a organização, tomar

decisões e implementá-las, tendo grande influência sobre seus destinos e ações.

o trabalho desenvolvido para formar o que é hoje a ASMARE (Associação de Papéis e

Materiais Recicláveis), na cidade de Belo Horizonte, é exemplo da força que tem o

próprio beneficiário nas parcerias sociais. Como explica Pedro Jacobi, que documentou

o caso para a Fundação Getulio Vargas e o Banco Mundial:

"O modelo de gestão de resíduos sólidos implantado em Belo Horizonte desde
1993 não se propôs a ser apenas uma política pública pontual de enfrentamento
dos problemas relacionados ao destino final do lixo. Suas metas foram
formuladas pa.a atingir o sistema como um todo, articulando-se não só com
áreas do poder público, mas também com a iniciativa privada e a sociedade

. ·1 . d 27"CIVI orgamza a.

Muito antes da formalização das parcerias, a população de rua de Belo Horizonte já

tirava seu sustento da atividade de "catação" de lixo urbano. A situação de carência

econômica e isolamento social do grupo era agravada ainda mais pelas "Operações

Limpeza", realizadas periodicamente pela administração municipal com o apoio da

população, que se propunham a remover o entulho acumulado e os catadores, que

sofriam agressões da polícia e perdiam seus materiais improvisados de trabalho. Com

isso, os catadores se tomaram hostis a qualquer contato externo.

27 JACOBI,P. ASMARE: o papel das parcerias na geração de rendas In: PROJETO PARCERIAS,
POBREZA E CIDADANIA, 1999, Dez Experiências de Alianças para Redução da Pobreza, Fundação
Getulio Vargas - SP, EDIIBanco Mundial, p.30
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No final dos anos 80, uma equipe da Pastoral dos Moradores de Rua, entidade vinculada

à igreja católica de Belo Horizonte, inicia o trabalho de organizar e capacitar os

catadores de lixo da região. O primeiro passo foi o de resgatar a confiança do grupo,

"empreendendo uma iniciativa a médio prazo que reimprimisse a dignidade e o

sentimento de cidadania do grupo, tendo como objetivo inserí-los socialmente como

trabalhadores que contribuem para a limpeza da cidade e que sobrevivem de uma

atividade econômica digna."

~pesar das resistências do poder público, já em 1989, articulados, os catadores de lixo

conseguem se posicionar como agentes privilegiados junto aos serviços de limpeza da

cidade, c9m a aprovação da nova Lei Orgânica do Município.

Em 1990, orientados pela Pastoral, um grupo de catadores ocupa um terreno de

propriedade da Rede Ferroviária Federal, para utilizá-lo como local de trabalho, o que

permitiu eliminar o trabalho noturno e clandestino, escapando das perseguições da

polícia e dos fiscais. Assim se fundou a ASMARE, que além de ser um local de trabalho

e integração dos catadores de lixo da cidade, oferece assessoria jurídica, material de

trabalho, eventos educativos e uma identidade funcional a todos os sócios.

Desde então, as parcerias com entidades não-governamentais e com as duas últimas

administrações municpais se consolidaram, permitindo que a ASMARE continue a gerar

trabalho e reinserção social dos catadores de lixo de Belo Horizonte.

Outro importante grupo de clientes é aquele formado pelos doadores. Por que não

classificá-los como fornecedores, se eles suprem as organizações sem fins lucrativos

com fundos? Essa classificaçâo se apropria do modelo de James Austin (Contínuo da

Colaboração). À medida que a relação entre doador-organização se aproxima do estágio

transacional ou integrativo são as intenções e percepções de realização, prestígio, ou a

oportunidade de ajudar futuras gerações em contrapartida a uma contribuição que

imperam. Como qualquer outro cliente, os doadores são livres para investir onde e com

quem quiserem. Ver o doador como cliente significa: oportunidade de compartilhar

valores e de construir relações melhores e mais duradouras mutuamente benéficas.

Os fornecedores das organizações sem fins lucrativos são prioritariamente seus

voluntários, staff e conselheiros. Eles são os responsáveis por colocar toda a estrutura de
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serviços e relações em funcionamento, bem como por zelar pelo bom uso dos recursos.

Os fundos governamentais ou internacionais das mais variadas instituições de assistência

também são responsáveis por uma parcela importante das realizações do Terceiro Setor.

Em geral, o processo de solicitação de ajuda desses fundos é bastante burocrático e

moroso e demanda esforços consideráveis de voluntários, staff ou conselheiros da

organização.

Na linha horizontal, temos os complementadores e concorrentes. Na definição dos

professores americanos, "um player é seu complementador se os clientes valorizam

mais o seu produto quando eles têm o produto do outro player do que quando têm seu

produto sozinho." No âmbito dos negócios, exemplos disso seriam os hardwares e os

softwares ou a mostarda para o cachorro quente. Esse conceito é muito relevante para o

Terceiro Setor por seu grande poder de sinergia.

Podemos citar aqui dois programas genuinamente brasileiros que exemplificam as

relações de complementariedade sugeridas pelo modelo da co-opetição. Um deles é o

Projeto Pescar28 que aumenta o valor do seu objetivo, ou seja, a formação

profissionalizante de meninos carentes, com a oportunidade de emprego que cria para

seus alunos dentro das próprias empresas que o sustentam.

A idéia do Projeto Pescar nasceu em 1976, quando o empresário gaúcho, Geraldo

Tollens Linck, decide iniciar um trabalho de assistência a meninos carentes. A vivência

de negócios desse empresário era focada na manutenção e representação de

equipamentos mecânicos. Em consonância, ele inicia a Escola Técnica Linck. Sem

qualquer experiência pedagógica ou histórico de serviço comunitário, o empresário, com

o auxílio de uma freira católica, decide convidar garotos pobres que moravam nas áreas

próximas à sua empresa a freqüentar a escola. Como professores, eram escolhidos os

mecânicos da empresa Linck que tivessem maior habilidade de comunicação. Aos

poucos, critérios de seleção dos candidatos, pedagogia e formas adequadas de

administrar a escola foram ajustados.

Desde o início, o projeto se mostrou bem sucedido por sua capacidade de gerar

complementariedade entre o treinamento e a colocação profissional. Todos os 15 alunos

28 BATTAGGIA, H. op.eit. p.14
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formados pela primeira turma conseguiram emprego e foram considerados aptos por

seus chefes diretos.

À medida que a iniciativa se desdobra e passa a atender um número maior de crianças

que têm que buscar emprego noutros lugares, percebe-se que o conteúdo exclusivamente

técnico do curso não responde às exigências de ingresso no mercado de trabalho.

"Meninos que tinham uma história de vida caracterizada pela exclusão social ficavam

muitas vezes intimidados no processo de seleção. Isso prejudicava seu desempenho na

disputa por uma vaga." Com a reformulação do curso, foram integrados outros tipos de

aprendizagem como hábitos de higiene, convívio social e auto-estima. Além disso, a

Escola começou a compartilhar com o aluno a responsabilidade por sua colocação no

mercado de trabalho. A empresa Linck criou um sistema de contatos entre recém-

formados e seus fornecedores, clientes e concorrentes para combinar demandas. Os

alunos passaram, mesmo depois da formatura, a estabelecer um vínculo de longo prazo

com a Escola Linck, podendo acioná-Ia tanto para buscar uma nova posição quanto para

divulgar posições disponíveis em suas empresas.

Hoje, mais de 30 diferentes empresas replicaram a experiência do Projeto Pescar em

outras cidades.

Os membros da Associação dos Pequenos Agricultores do Município de Valente

(APAEB) , na Bahia, também se beneficiam da ação complementar da Cooperativa de

Crédito (Cooperer'". Ambas as iniciativas, que existem para impulsionar os pequenos

agricultores na zona sisaleira baiana, atestam resultados positivos quando em sinergia. A

APAEB e a Coopere estabeleceram uma parceira, mas são juridicamente autônomas.

Além de administrar os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo de

Desenvolvimento do Nordeste, a Coopere financia projetos de criação de animais e

energia solar. A APAEB tem instaladas batedeiras comunitárias de beneficiamento de

sisal em várias cidades da Bahia. Além disso, tem, na cidade de Valente, uma fábrica

para produzir tapetes e carpetes, que foi financiada pelo Banco do Nordeste do Brasil.

Com a existência desses três projetos/serviços complementares: batedeira, cooperativa e

29 DE ALEMIDA, W.L., Cidadania Ativa: a experiência dos pequenos produtores rurais de Valente. In:
PROJETO PARCERIAS, POBREZA E CIDADANIA, op.cit. p.227-244
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fábrica, os agricultores beneficiários dessas iniciativas tiveram sensíveis melhorias em

seu nível de vida e a região sisaleira tem hoje uma economia auto-sustentável.

No caso relatado por Austin, a City Year também exerce um relação complementar para

a Timberland quando transplantamos o modelo da rede de valores para o Terceiro Setor.

a doador é beneficiado com a parceria, visto que declaradamente um dos resultados do

investimento é o aumento da produtividade dos empregados quando podem associar seu

trabalho na Timberland a ações voluntárias na City Year.

A mídia e o reconhecimento público também podem funcionar como complementadores,

pois com sua capacidade de disseminar maciçamente os benefícios que a ação de uma

organização sem fins lucrativos traz para a sociedade, ela conscientiza , gera debate

sobre a causa e ainda atrai mais fornecedores e clientes que potencializam seu trabalho.

A ASMARE de Belo Horizonte, citada anteriormente, fez, entre 1993 e 1995, um
\

levantamento da repercussão do seu trabalho na mídia e concluiu que os jornais

veicularam 143 matérias sobre ela em 1993; 404 matérias em 199'+; e 373, em 1995. Já a

cobertura efetuada pela televisão foi de 47 matérias em 1993, chegando a 217, em 1995.

Para concluir o esquema da rede de valor, analisemos o papel dos concorrentes.

Segundo Brandenburger e Nalebuff, "um player é seu concorrente se os clientes derem

menos valor a seu produto quando eles têm o produto do outro player do quando têm seu

produto sozinho." Coca-Cola e Pepsi é o caso clássico de concorrência na indústria de

consumo, assim como o são Bradesco e Itaú no mercado financeiro de varejo. Como

mencionado acima, a abordagem tradicional da concorrência é cada vez menos aquela de

indústrias que produzem serviços ou produtos semelhantes. A perspectiva é

crescentemente a da solução de problemas. É "vestir as botas do cliente", neste caso, -

dos beneficiários e doadores - e entender o que lhes agrega valor.

Assim, na rede de valores, várias organizações sem fins lucrativos podem estar

competindo entre si para obter recursos financeiros ou humanos. Mas, muito mais do

que isso, suas ações concorrem com a desinformação, a cultura política, a baixa

participação do cidadão, a baixa sensibilidade das instituições privadas às discrepâncias

sociais, a recessão econômica, a reprodução social, dentre outras. Pela particularidade de
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seus fatores competitivos, o Terceiro Setor tem que ser muito flexível às mudanças

políticas e socio-econômicas, buscando fortalecer seus propósitos cooperativos.

Brandenburger e Nalebuff lembram que é muito comum focar a atenção em apenas uma

das partes do negócio e esquecer as demais. A rede de valores foi justamente elaborada

para conter a ação dessa parcialidade. Lembrando que beneficiários e

doadores/voluntários desempenham papéis simétricos e que concorrentes e

complementadores são como espelhos, pode-se colocar em prática estratégias que

aumentem o valor do jogo como um todo.

O exercício de estruturação da rede de valores ajuda a colocar a organização no centro e

a olhar o comportamento dos quatro players ao redor. Mas isso não encerra todo o jogo.

Há também a rede de valores dos clientes, fornecedores, concorrentes e

complementadores. Por exemplo, os recrutadores dos alunos do Projeto Pescar são os

clientes de seus clientes.

Na prática, vale a pena desenhar a rede de valores de cada um dos players de uma

organização porque pode-se encontrar novas maneiras de alavancar negócios deles e

consequentemente suas próprias oportunidades.

Outro ensinamento da rede de valores é a observação de que um único player pode

ocupar múltiplos papéis simultaneamente. Brandenburger e Nalebuff comentam o caso

do Museum of Modem Art (MOMA) e o Guggenheim Museum, ambos em Nova

Iorque, que competem por visitantes, membros, curadores, obras de arte e fundos e,

ainda assim, têm funções complementares. A opção de visitar vários museus numa

mesma cidade atrai muita gente à Nova Iorque. A sugestão dos professores é que os

museus criassem um passaporte conjunto para turistas ou para o fim de semana, prática

comum em muitas cidades européias. E ainda mais, o Guggenheim Museum poderia

emprestar pinturas do MOMA ou vice-versa em ocasiões especiais, tomando-se

fornecedores e clientes mútuos.

Capacidade de coordenação se toma vital quando a solução de problemas sociais

demanda ações e relações cada vez mais complexas. Dentro dessa perspectiva, vale
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mencionar as iniciativas da Ashoka e seu trabalho na área do empreendedorismo social "

que envolve ações conjuntas, onde participam (1) entidades da sociedade civil, através

de um prêmio, (2) estudantes universitários voluntários que oferecem serviços de

consultoria para os projetos- selecionados (3) a consultoria empresarial McKinsey, que

treina os estudantes e (4) vários doadores que provêm recursos. A ação da Ashoka tem

sido um exemplo de catalisador das complementariedades possíveis no

empreendedorismo social.

Até este ponto, procurei explorar conceitos teóricos pouco comuns aos trabalhos do

Terceiro Setor realizados no Brasil, marcados pela linguagem própria à administração de

empresas e à economia.

Discutir as implicações da intervenção da linguagem da administração privada nas

entidades sociais, bem como desenvolver uma observação mais detalhada sobre as

operações e resultados dessas organizações híbridas - privadas na sua forma e públicas

nos seus objetivos - são as preocupações dos próximos capítulos.

30 Ver www.empreendedorsocial.com.br
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PARTE 2

36



A FORMA CONCRETA DAS PARCERIAS INTERSETORIAIS

Para verificar se os conceitos apresentados na Parte 1 deste trabalho se aplicam na

prática, é necessário exemplificar de forma detalhada a formação e as perspectivas de

gestão das parcerias intersetoriais.

Escolher uma iniciativa náo foi tarefa fácil. As organizações sem fins lucrativos são

numerosas no Brasil. Só a Abong (Associação Brasileira de ONOs) registra hoje 250

associados. Mas, estima-se a existência de mais de 500 mil ONOs no País3l
. Três

critérios principais nortearam a seleção de uma organização dentre o abundante universo

que se pôs:

1) a instituição focalizada deveria apresentar um complexo pnsma de relações

intersetoriais, com destaque a uma relação estreita com a iniciativa privada, que

permitisse verificar a validade do Contínuo da Colaboração, de James Austirr'";

2) a parte privada deveria ainda ser conhecida globalmente;

3) deveria haver pouca ou nenhuma literatura analítica registrada sobre a parceria em

questão.

O Terceiro Setor tem recebido cada vez mais atenção de estudiosos, de instituições multi

ou bilaterais, de governos, de empresas e da mídia, o que tem provocado uma avalanche

de publicações. Jornais de grande circulação, como a Folha de São Paulo33 e O Estado

de São Paulo34
, veiculam, com poucos dias de diferença encartes especiais ou séries de

reportagens sobre o Terceiro Setor, mostrando que este é um tema em alta conta na

agenda da mídia. Paralelamente, escolas e universidades com o apoio de outras

instituições, como o Banco Mundial ou a Fundação Ford, fazem esforços para

identificar, disseminar e divulgar casos bem sucedidos de programas sociais que

impactam positivamente na construção da cidadania. Dentre eles, podemos citar o

31 ONGs, sem controle, ganham poder no País. O Estado de São Paulo, São Paulo, 30 ju1.2000. p.A 13
32 op.cit., p.19
33 A Nova Filantropia nos Estados Unidos, os doadores exigem transparência no uso do dinheiro e cobram
resultados. Folha de Seio Paulo. 20 ago.2000. Encarte TINIE, vol.3 n.29
34 op.cit.
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Programa de Gestão Pública e Cidadania da Fundação Getulio Vargas " - São Paulo,

que criado em 1996, havia constituído um arquivo de 2.445 casos até 199936.

Além da necessidade de focar num caso específico para aprofundar a análise da gestão

da parceria, há um objetivo adicional para escolher um caso pouco explorado na

literatura do Terceiro Setor: é justamente a crença de que essas entidades devem desviar

o mínimo de seus recursos financeiros e/ou humanos para o marketing ou a divulgação

de suas iniciativas. Ao atraírem agentes externos para discutir, vivenciar e divulgar seus

programas, as entidades do Terceiro Setor têm uma oportunidade de receber um feed-

back por parte de quem se dispõe a realizar uma análise crítica, que pode propiciar o

debate sobre a gestão e os resultados da entidade. Além disso, assim como funciona com

as empresas privadas que investem pesadamente em seus serviços de assessoria de

imprensa, as organizações do Terceiro Setor ganham credibilidade frente ao público em

geral quando têm seu trabalho divulgado por estudantes, jornalistas, analistas ou

auditores, enfim todos aqueles que não trabalham ou não se beneficiam diretamente dos

serviços da entidade.

Levando todos os critérios e objetivos descritos em consideração, foi escolhida a Casa

Ronald McDonald, no Rio de Janeiro, para a elaboração do caso. Os primeiros contatos

foram feitos com Francisco Neves, fundador e ex-presidente da Casa Ronald McDonald

(CRM). Atualmente, Francisco Neves, preside o Instituto Ronald McDonald, entidade

sem fins lucrativos, mantida pelo Sistema McDonald's, que visa coordenar as ações

SOCIaiS da empresa de fast-food em todo o Brasil. A maneira como o Instituto se

relaciona com a CRM será descrita no decorrer do caso.

Os contatos subseqüentes foram estabelecidos com Sonia Cardoso Novais Neves,

diretora de operações da Casa Ronald McDonald. Definidos os objetivos do estudo e

obtida a autorização do atual presidente da Casa, Luiz Ebert da Silva, foi realizada uma

visita à entidade, bem como um encontro com os membros de sua diretoria, em 31 de

agosto de 2000. O caso a seguir resulta:

35 WOOD Jt.,T. Cidadãos em Ação: Fundações Ford e GV revelam novos exemplos de gestão pública.
Carta Capital, São Paulo, 30 ago.2000 p.19-23
36 SPINK,P. The Rights Approach to :Local Public Management: experiences from Brazil In: Revista de
Administração de Empresas, São Paulo, v.40, n.3, p. 45-65
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1) das minhas observações com respeito à rotina de trabalho da CRM, circunscritas ao

dia que passei acompanhando voluntários, beneficiários e alguns doadores que, por

coincidência também visitavam a Casa,

2) do encontro com a diretoria da CRl\1, onde estavam presentes:

o presidente da CRM, Luiz Ebert da Silva

a diretora da CRM, Sonia Cardoso Novais Neves

a diretora de voluntários, Angela Damasio da Cunha

o diretor de planejamento e controle, Sérgio Carvalho dos Santos

o diretor de informática, Ricardo Moutinho da Cunha

o fundador, ex-presidente e, hoje, voluntário da CRM, Francisco Neves

3) de pesquisas paralelas com profissionais do Terceiro Setor e de documentos

fornecidos pela própria administração da CRM.

CASA RONALD McDONALD DO RIO DE JANEIRO - PROGRAMA DE APOIO À

CRIANÇA COM NEOPLASIA

A existência da Casa Ronald McDonald (CRM) é garantida por um processo de

colaboração entre empresas privadas, organizações governamentais e a sociedade civil.

O muro principal da recepção da CRM registra as provas desse esforço. Ele ostenta uma

imensa macieira pintada e cheia de frutos, essa obra, por sua vez, também doada pelo

artista plástico, Victor Hugo Bueno. Dentre as maçãs que florescem de galho em galho -

nas suas formas ouro, prata e bronze - despontam nomes mais e menos conhecidos de

doadores, dentre eles indivíduos e empresas, como: o McDonald's, Aços Macon,

Antarctica, Coca-Cola, Xerox do Brasil, Tijuca Tênis Clube dentre outros37
•

Desde outubro de 1994, a CRM oferece gratuitamente hospedagem e alimentação

temporárias, bem como a assistência necessária a pacientes pediátricos sob tratamento

de câncer em hospitais da cidade do Rio de Janeiro. Os serviços são extensivos a um

acompanhante e a duração é determinada pelo serviço social do hospital onde a criança é

tratada. Os pacientes são encaminhados à CRM pelo Instituto Nacional do Câncer

37 A lista completa de doares encontra-se no Anexo 3.
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(INCa) respeitando critérios que compreendem a falta de recursos financeiros da família,

a distância entre o hospital e a casa da criança, com atendimento preferencial àqueles

que residam em outras cidades ou em municípios distantes.

A Casa evita que a criança interrompa o tratamento ou fique internada

desnecessariamente, ocupando o lugar de outra criança que realmente precisa de

internação. Além disso, ela dispõe de uma estrutura tanto física quanto psicológica que

favorece a recuperação dos pacientes.

A fundação da CRM do Rio de Janeiro emergiu dos esforços de dois grupos distintos: a

comunidade e o Sistema McDonald's. De um lado, membros da comunidade,

mobilizados por pais que vivenciaram a experiência do tratamento oncológico de seus

filhos em fins da década de 80. A gravidade da doença do filho havia levado o pais

Francisco e Sonia Neves a buscar tratamento no Memorial Hospital de Nova Iorque e a

utilizar os serviços da Casa Ronald McDonald da cidade.

De volta ao Brasil, o casal foi convidado pelo diretor do Instituto Nacional do Câncer

(INCa), Dr. Marcos Moraes, a implantar nesse hospital uma sala de recreação baseada

no conceito do play-room do hospital americano. Para concretizar esse projeto, formou-

se um grupo de voluntários que fundaram, em novembro de 1990, o V-Criança.

O Sistema de fast-food McDonald's, paralelamente, desenvolve uma política mundial de

ações comunitárias, associadas à personagem Ronald McDonald, "embaixador" da rede

junto ao público infantil. Ronald McDonald chegou aqui em 1983, 4 anos depois da

inauguração do primeiro restaurante McDonald's no Brasil, mais especificamente em

Copacabana, Rio de Janeiro. No início, ele participava de campanhas de vacinação

infantil e outras atividades comunitárias. Em 1988, seria realizado o primeiro McDia

Feliz, uma campanha que já tinha como princípio angariar fundos para entidades

envolvidas no combate ao câncer infantil. Nesse dia, toda a renda obtida com a venda do

BigMac (exceto impostos) é revertida para entidades sem fins lucrativos que prestam

serviços sociais, selecionadas nas comunidades onde os restaurantes atuam.

Os projetos globais de ação social do Sistema McDonald's priorizam as áreas de

educação e saúde. Segundo dados fornecidos pela própria empresa, já foram doados em
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todo o mundo, mais de US$225 milhões aos programas da Ronald McDonald House

Charities.

No Brasil, o encontro entre a rede McDonald's e o grupo de voluntários responsáveis

pela sala de recreação do INCa aconteceu em 1991, quando a renda do McDia Feliz foi

destinada à área de Pediatria do Instituto.

o McDia Feliz de 1991 se tomou um marco na colaboração entre a rede fast-food e as

crianças em tratamento oncológico. Voluntários do V-Criança, profissionais do INCa,

famílias da comunidade da Tijuca, artistas e esportistas se reuniram na loja do

McDonald's Barra Drive, desenvolvendo uma programação que ampliou as proporções

do evento, viabilizando o encontro dos fundadores do V -Criança com o então presidente

do McDonald's, Peter Rosemberg.

Francisco Neves, líder do V -Criança, conta que foi "um longo namoro" até que a

instalação de uma Casa Ronald McDonald no Brasil se concretizasse. Como essa seria a

primeira experiência de parceria social de longo prazo do McDonalds na América

Latina, o processo jurídico de licenciamento de marca esbarrou em vários obstáculos e

sofreu inúmeras revisões. O processo acabou ganhando tamanha abrangência e

detalhamento que virou padrão mundial.

O presidente e os integrantes da diretoria do McDonald's se envolveram pessoalmente

com o projeto. Até que em dezembro de 1992, foi fundada a Associação de Apoio à

Criança com Neoplasia do Rio de Janeiro (AACN-RJ), agora uma organização formal

sem fins lucrativos e que tem por missão humanizar e apoiar o tratamento do câncer

infantil, através do trabalho voluntário.

Em 1993, a arrecadação do McDia Feliz é destinada a AACN-RJ. A decisão

vislumbrava um projeto mais amplo e ambicioso, ou seja, uma parceria de longo prazo

onde se contemplou a instalação da primeira Casa Ronald McDonald na América Latina

e, mais tarde, a expansão de seus serviços através do Instituto Ronald McDonald,

consistente com os moldes das ações sociais do McDonald's em outras partes do mundo.

A partir de 1993, a relação entre a AACN-RJ e o McDonald's se aproxima do estágio

"de integração" do Contínuo da Colaboração, descrito por James Austin. O nível de

comprometimento e de interação entre as instituições é alto, pois seus desempenhos
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estão interligados. Francisco Neves, ex-presidente e fundador da CRi\1, hoje

desempenhando as funções de presidente do Instituto Ronald McDonald's (IRM), afirma

que o atual presidente do McDonald's, Marcel Fleischmann, destina cerca de 7 horas

semanais à concepção e desenvolvimento do IRM. Essa dedicação é sinal do valor

estratégico da parceria nas missões de ambas as organizações. Hoje, podemos dizer que

o IRM e a CRM são interlocutores legítimos das ações sociais do Sistema McDonald's.

Eles têm por responsabilidade garantir que o McDonald's possa devolver algum

benefício à comunidade que valida sua existência como empresa, consumindo seus

produtos. Esse é, aliás, um compromisso público da Corporação McDonald's38.

Por outro lado, olhando da perspectiva da entidade social AACN-RJ, vemos que seus

interesses se cruzam com aqueles do Sistema McDonald's quanto ao objetivo de

melhorar a qualidade de vida da criança carente com neoplasia bem como quanto ao

compromisso de replicar essa experiência em várias regiões do país através de Casas de

Apoio, informações e pesquisas.

Os recursos que o McDonald's destina à AACN-RJ ainda são decisivos para a sua

atuação, representando 46,2% do total das receitas realizadas. No entanto, como resumiu

Sonia Neves, diretora da CRM, o "McDonald's é um padrinho para a CRM e não um

pai", isso quer dizer que a empresa dá um presente de aniversário substancial à entidade

- a renda do McDia Feliz do Rio de Janeiro - mas, não garante sua manutenção, que é

em mais de 70% assegurada por contribuições via carnê, totalizando 3.559 sócios-

contribuintes. A receita do McDia Feliz é exclusivamente destinada a obras de expansão,

como OCOITeucom a recente inauguração do novo prédio e da reforma da antiga CRM,

na rua Pedro Guedes 44, no bairro da Tijuca, aumentando o atendimento de 20 para 33

famílias e melhorando muito as condições de abrigo e lazer da Casa.

Daqui para frente, é o escopo das atividades da parceria entre a AACN-RJ e a rede

McDonald's que deve ser ampliado. O Instituto Ronald McDonald, com seus novos

projetos, que, a princípio, serão custeados pelo McDonald's (corporação, franqueados e

fornecedores), é um sinal desse movimento. Assim, também toma-se mais complexa a

gestão das várias atividades e do crescente grupo de voluntários (mais de 250 só na

38 ver http://www.rrnhc.com/abollt/abollt.htrnl
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CRM) que as instituições vão ter que administrar. Estabelecer prioridades e objetivos

claros sem inibir oportunidades e estratégias emergentes de trabalho é o grande desafio

da parceria neste momento.

A SITUAÇÃO DO CÂNCER INFANTIL NO BRASIL

São registrados cerca de 7.000 novos casos de câncer em crianças e adolescentes todos

os anos no Brasil. Apenas 4.600 casos são efetivamente tratados. Estima-se que parcela

importante desses casos tenha lugar no Norte e Nordeste, onde o quadro sanitário reflete

as condições de pobreza e onde as dificuldades de acesso da população aos serviços de

saúde são ainda maiores que em outras regiões do país.

A geografia do tratamento da doença é crítica. Há hoje 46 instituições cadastradas para

tratamento do câncer infantil, a grande maioria filiada ao SUS, Sistema Único de Saúde,

que presta assistência médica sem ônus. O problema: 34 dessas instituições estão

localizadas nas regiões Sul e Sudeste. Os dados epidemiológicos disponíveis no

momento permitem configurar o câncer como problema de saúde pública no Brasil.39

Há aproximadamente 2 anos, a mãe de João, que mora num município no interior do Rio

de Janeiro, percebe o inchaço de sua região abdorninal". As reclamações de dor são

constantes. O sintoma se assemelha ao de algum tipo de doença parasitária, comum na

região e nas condições de vida da família. A criança é medicada por um longo período

com um remédio contra verminose. Como a barriga continuava a crescer e a criança, por

sua vez, emagrecia, foi, então, levada a uma benzedeira, personagem que desempenha

importante papel no tecido social das comunidades carentes. Nas primeiras visitas, a

benzedeira defendeu que a criança deveria ter "vermes" e realizou os rituais de crendice

popular. Sem que a criança reagisse ao tratamento popular, a benzedeira, então, sugeriu

à mãe que procurasse um médico, quando se constatou um câncer já evoluído, mas com

boas possibilidades de tratamento.

39 Dados do INCa, www.inca.org.br/inca/releases/presscanbr.html
40 A história é fictícia, mas se assem lha à grande parte dos casos de crianças atendidas pela CRM.
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Esse é o quadro típico das crianças carentes que desenvolvem câncer no Brasil. A

doença que normalmente apresenta sintomas já em estágio avançado, demora ainda mais

a ser diagnosticada num ambiente de desinformação e pobreza.

O lado positivo da história é que com a evolução tecnológica e com as ações da

comunidade e dos profissionais da área médica, saltou-se, em 10 anos, de um índice de

30% de cura dos casos tratados para os atuais 70%. Não há dúvidas que as condições

físicas e psicológicas oferecidas à criança é fator decisivo na sua recuperação. Nesse

capítulo da história, a contribuição da CRM é incontestável.

Em geral, o tratamento é longo, podendo durar de 6 meses a 2 anos, e tem que ser

realizado longe de casa, sobretudo nas capitais da região Sudeste onde se constituíram os

centros de referência da doença. Uma das grandes preocupações da CRM hoje é com a

ruptura familiar que essa situação acaba causando. Freqüentemente, as famílias não

conseguem se recompor após o término do tratamento. Muito tem se discutido sobre

esse assunto e suas possíveis soluções. Na visão da diretoria da AACN-RJ, a alternativa

mais efetiva é a de replicar a experiência das casas de apoio junto aos pouco centros de

pesquisa do câncer do Norte e Nordeste, permitindo que as crianças da região possam se

tratar sem sofrer um deslocamento tão grande. Essa é a possibilidade de manter um

contato mais freqüente com sua família, evitando que ela se desestruture.

FORMAS DE ARTICULAÇÃO ENTRE OS PARCEIROS

Francisco Neves usa uma ilustração simples, mas que traduz a posição da Casa Ronald

McDonald e o modo como articula suas alianças.

Figura 4: Alianças Intersetoriais
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É na interseção dos três círculos que atua a CRM, contando, no Primeiro Setor, com o

apoio do Instituto Nacional do Câncer (INCa), um órgão do governo federal (Ministério

da Saúde) que oferece tratamento oncológico gratuito, através do SUS. Em 1998, o

INCa realizou 1l.600 consultas, 1.268 internações, 389 cirurgias e 10.160

quimioterapias, na pediatria do Hospital do Câncer. É o Serviço Social do INCa que

encaminha à CRM as crianças que necessitam de tratamento ambulatorial prolongado e

que não podem arcar com as despesas de hospedagem no Rio de Janeiro.

Quando, em 1993, o McDonald's decide transferir a arrecadação do MeDia Feliz do

INCa para a AACN-RJ, não houve nenhum tipo de atrito entre as duas instituições. A

questão da hospedagem era efetivamente a dificuldade mais grave enfrentada tanto pelas

famílias dos pacientes quanto pelo próprio INCa, pois grande parte das crianças ficavam

internadas apenas para tratamento ambulatorial, provocando ocupação desnecessária dos

leitos hospitalares, impossibilitando novas internações. Por isso, a AACN-RJ

estabeleceu como meta primordial a criação da Casa de Apoio. Com a expansão da

CRM, a entidade espera poder atender vários hospitais.

A parceria com o Segundo Setor - o mercado - vai muito além da relação com o

McDonald's. As colaborações corporativas vão desde doações de alimentos, materiais

de construção, serviços - chamadas "in-kind" - até doações em dinheiro mais ou menos

volumosas, originárias de uma lista de 36 empresas doadoras. O portfolio de relações

tem doadores em diferentes estágios: filantrópico, transacional e integrativo, conforme a

definição de Austin.

A AACN-RJ, por sua vez, reúne colaboradores de diferentes naturezas: apenas 12

funcionários (dos quais 8 prestam serviços na CRM), e 310 voluntários ativos, dos quais

257 trabalham na CRM. No corpo de voluntários contam-se os 8 diretores, sendo que só

a diretora da Casa, Sonia Neves, trabalha em regime de tempo integral. Os demais

voluntários dedicam, em geral, 3 horas semanais à CRM e se ocupam da organização da

Casa, de recepcionar os visitantes, da recreação das crianças e, no caso de profissionais

especializados, das terapias e das sessões de informações para as mães.
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Cada parte envolvida assume responsabilidades próprias. A definição de papéis

específicos é fundamental para o sucesso e expansão da experiência, como resume o

quadro a seguir.

Figura 5: Responsabilidade dos Parceiros no Apoio à Criança com Neoplasia

Governo (Ministério da CaQital Privado Terceiro Setor (AACN-RJ,
Saúde, INCa) (McDonald's, parceiros, Instituto Ronald

doadores) McDonald, Casas de
Apoio)

Orientação da política de Suporte financeiro às ações Mobilização da comunidade
controle do câncer no país da comunidade pelo pelo combate ao câncer

combate ao câncer infantil infantil
Manutenção das unidades Elaboração de campanhas Gestão das Casas de Apoio
de tratamento do câncer para arrecadação de fundos e programas suplementares
infantil
Pesquisa, ensino e Sensibilização do público Gestão das relações
informação sobre o câncer em geral para a importância Intersetoriais
infantil do problema, promovendo a

informação e o debate
Encaminhamento dos Possibilitar a transferência Avaliação de resultados e
pacientes em tratamento de know-how em gestão da das necessidades
ambulatorial para as Casas empresa para a entidade comunitárias e replicação
de Apoio social e vice-versa das experiências bem

sucedidas

Buscar diagnóstico em profissionais
da saúde

POPULAÇÃO

Além das responsabilidades específicas atribuídas a cada um dos três setores, é

necessário lembrar que todo o trabalho de apoio à criança com neoplasia depende da

iniciativa da família em buscar, o mais cedo possível, um diagnóstico junto a

profissionais da saúde. Por isso, essa responsabilidade é compartilhada entre todos os

agentes de todos os setores e, em última instância, com a população em geral.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AACN-RJ

São quatro os grandes grupos de atividades realizados pela Associação de Apoio às

Crianças com Neoplasia do Rio de Janeiro.

1) A Casa Ronald McDonald

o conceito da CRM é consistente com aquele adotado pela Ronald McDonald House

Charities, ou seja, uma "casa longe de casa". A CRM do Rio de Janeiro foi a 162a a ser

inaugurada, em 24 de outubro de 1994. Ela faz parte de uma rede de 200 CRMs no

mundo, distribuídas, segundo a rede McDonald's, em 15 países, que já receberam mais

de 2 milhões de famílias desde a sua inauguração. Com a ampliação e a reinauguração

em 27 de julho de 2000, a CRM ganhou uma nova ala com 5 pavimentos, somando uma

área total de 1.600 m2 construídos, com capacidade para hospedar 33 crianças

acompanhadas por um responsável. Além disso, foi construído um andar para acomodar

especialmente crianças submetidas ao transplante de medula. A Casa, que hospeda

crianças em tratamento de câncer em fase ambulatorial tratadas por hospitais no Rio de

Janeiro, oferece alimentação, transporte permanente da CRM para o hospital (ida e

volta), recreação, passeios semanais, assistência social, apoio psicológico, musicoterapia

e terapia ocupacional. As condições de cada família residente na CRM são revisadas a

cada 45 dias. Esse trabalho é conduzido pelo Serviço Social do INCa. A continuidade da

elegibilidade depende da condição de recuperação da criança, recursos e necessidades

familiares, bem como consulta ao médico responsável. 50% das crianças atendidas são

de outras cidades ou estados. Os serviços prestados pela CRM reduzem o impacto

negativo das internações quando o paciente necessita exclusivamente de tratamento

ambulatorial, o que se vê com:

• a maior disponibilidade de leitos hospitalares para crianças que realmente necessitam

de internação;

• a redução da taxa de abandono e violação do tratamento, aumentando as chances de

cura;

• redução de custos para a comunidade;

• maior benefício para o paciente do ponto de vista orgânico emocional.
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Em 1999, a CRM do Rio de Janeiro atendeu 109 crianças em tratamento oncológico,

acompanhadas de seus respectivos responsáveis.

Veja a maquete da CRM do Rio de Janeiro no Anexo 4.

2) Distribuição de Bolsas Alimentação

Essa ação atende as famílias de crianças em tratamento ambulatorial, residentes no

município do Rio de Janeiro, que não tenham recursos para ter uma dieta adequada. As

famílias assistidas são indicadas pelo Serviço Social do INCa e do Hospital Pedro

Emesto. As bolsas são distribuídas quinzenalmente por voluntários da AACN-RJ em

conjunto com outros grupos comunitários. A Bolsa se compõe de alimentos, em parte,

doados e, em parte, comprados com a arrecadação do Bazar AACN.

3) Eventos Beneficentes e de Divulgação

Esses eventos configuram importantes iniciativas de arrecadação para a continuidade e

ampliação dos projetos. Dentre eles estão o Bazar AACN e o McDia Feliz. O Bazar

constitui-se da venda de vestuário, artigos de utilidade doméstica e brinquedos a preços

acessíveis à comunidade. Os recursos do Bazar complementam a Bolsa Alimentação.

Ele acontece a cada semana na Sede da AACN-RJ e num posto montado junto ao INCa.

Os voluntários da AACN-RJ também se mobilizam e organizam a participação de

personalidades públicas no McDia Feliz. Nessa oportunidade, aproveitam para vender

artigos da Associação que aumentam a arrecadação. Além disso, a presença das

instituições parceiras do McDia Feliz nas lojas McDonald's ajuda a sensibilizar e a

informar a população sobre a gravidade do câncer infantil no Brasil.

Este ano, o McDia Feliz está acontecendo no dia 19 de agosto e tem a perspectiva de

arrecadar mais de R$5 milhões com a venda do Big Mac em todo o país.

A título de comparação, a Campanha Criança Esperança, promovida pela Rede Globo,

maior complexo de comunicação do Brasil, que realiza shows com artistas populares e

recebe doações voluntárias por telefone pelo período de uma semana, arrecadou, na

última campanha, pouco mais que R$5 milhões.
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4) Iniciativas de conscientização e prevenção

Os membros da AACN-RJ promovem palestras em comunidades, escolas, centros de

saúde, clubes, grupos religiosos e empresas para informar a dimensão do câncer infantil

e as maneiras de prevení-lo ou diagnosticá-lo.

A ORIGEM DOS RECURSOS DA AACN-RJ

A AACN-RJ não se enquadra nos modelos convencionais de recursos financeiros de

organizações de serviços sociais sem fins lucrativos, para os quais metade da receita

vem de doações privadas e a outra metade do governo." As receitas da AACN-RJ,

como mostram os gráficos de desempenho econômico a seguir, advêm quase que

integralmente de doações corporativas e de indivíduos, exceto pelos 19% que referem-se

à gestão de aplicações financeiras.

DESEMPENHO ECON6MICO/FINANCEIRO DA A.A.C.N - 1999

Outros DoaçOesAlimen~os RECEITAS REALIZADAS
27.437 (2%) 81.290 (6,1 l(,) R$ 1 342.617

Campanhas/Eventos____ 725 (2 %)

DoaçOesUvres
30.216 (2,3 %)

McDia Feliz - 620.419 (46,2 %)

DESPESAS REALIZADAS
R$ 578.291

Alimentos
143.122 (24,7

Tx. Públicas Veículo AACN
19.500 (3,3%)

Reforma Imóvel
!!:::;:;';---'f .784 (3,8%)

Outros
70.332 (12,2%)

Desp.FinAuditoria - 22.351 (3,8%)
Pessoal 24.057 (4,2%)

69.800 (12,1%)

41 LANDIM,L. Terceiro Setor: Estudo Comparado entre 22 países. ISER/Johns Hopkins, 1995
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Em 1999, mais de 46% da receita da AACN-RJ foi resultado do repasse da arrecadação

da venda de BigMac no Rio de Janeiro, durante a promoção McDia Feliz. Em todo o

Brasil, foram comercializados 1.525.333 desses sanduíches, o que representou um

faturamento de R$4.681.438,19, em 421 restaurantes da rede. Essa verba foi destinada a

56 entidades brasileiras dedicadas ao combate do câncer infantil em todo o país.

o valor total da doação à AACN-RJ corresponde ao resultado da venda de 240.225, nos

94 restaurantes da rede no Rio de Janeiro, dos tíquetes antecipados dos sanduíches e dos

materiais promocionais da campanha, além das doações espontâneas. Isso totalizou R$

620.419,00.

A doação do McDia Feliz não é contabilizada nas operações da CRM, uma vez que é

integralmente utilizada para investimentos em ativos. A Ata de Reunião da Assembléia

Geral Extraordinária da AACN-RJ, que aconteceu em 12/12/98 (ver Anexo 2), aprovou

o orçamento da empresa VERTICON, no total de R$1.405.863,39, para a reforma e a

ampliação da CRM. Como a obra foi concluída somente em 27/0712000, a maioria das

despesas com essa operação deve figurar somente no balanço de 2000. Em 1999, apenas

R$ 21.784, foram contabilizados como reforma de imóvel.

Tendo como fonte a mesma Ata citada acima, sabe-se ainda que até o mês 10/98, as

receitas da AACN-RJ tinham atingido o montante de R$ 930.631,00, com despesas no

total de R$ 296.337,00, gerando um superávit de R$ 634.294,00, sendo R$ 43.065,00 no

que se refere ao resultado inerente ao funcionamento da CRM e R$ 591.230,00 no que

se refere ao resultado destinado a Investimentos. Daí, pode-se depreender que a AACN-

RJ esteve provisionando o pagamento das obras de expansão da CRM. Somando-se os

quase R$ 600 mil de superávit de 1998 aos R$ 764 mil, de 1999, temos praticamente o

valor total da reforma do imóvel. Os mais de R$ 250 mil como resultado de aplicações

indicam uma situação financeira ainda mais confortável, o que pode representar um

potencial para arcar com investimentos maiores no futuro.

A seguir, temos o demonstrativo de operações da Casa Ronald McDonald

exclusivamente, excluindo-se os investimentos. É preciso lembrar que tanto as despesas

quanto as receitas da CRM estão contidas no desempenho economico financeiro da

AACN-RJ.
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DESEMPENHO ECON6MICO/FINANCEIRO DA A.A.C.N. - 1999
FUNCIONAMENTO CRM

RECEITAS REALIZADAS

PREVISTO : R$ 293.000
REALIZADO : R$ 337.942

Carnê - 243.406 (72 %)

DESPESAS REALIZADAS
PREVISTO : R$ 274.700
REALIZADO : R$ 272.157

A1imentação- 51.395 (18,9 %)

Carnês
29.638 (10,9 %)

Ix. Públicas
47.835 (17,6 %)

Segurança
50.246 (18,5 %)

Funcionários
53.571 (19,7 %)

A manutenção da CRM é fortemente suportada pelos sócios-contribuintes, totalizando

no ano de 1999, R$ 243.406,00, ou 72% da arrecadação total. Francisco Neves relata

que apesar do esforço para aproximar os doadores da CRM, uma pesquisa realizada

recentemente com 120 sócios-contribuintes apontou que 90% deles nunca visitaram a

Casa e que 100% gostariam de visitá-la. É por isso que parte dos voluntários faz o

trabalho de recepcionar os visitantes, doadores ou não. A Diretoria da CRM acredita que

a oportunidade de mostrar o trabalho já realizado gere credibilidade e entusiasmo em

antigos e em potenciais doadores, sensibilizando-os para a importância da causa e

fazendo-os enxergar as várias possibilidades de ação. A equipe relembra a visita do

presidente da Aços Macon, que a princípio iria doar uma cozinha residencial, mas que

depois de visitar o projeto, decidiu doar uma cozinha industrial.

Na tentativa de ampliar seus projetos de arrecadação, a CRM se engajou na campanha

Caçada às Latas, um programa em parceria com a LATASA para a reciclagem de latas
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de refrigerante e/ou cerveja. Com a coleta de 260 mil latas receberam 4 máquinas de

lavar e uma secadora de roupas para a lavanderia da nova CRM.42

Além das contribuições corporativas, em dinheiro ou "in kind", as pessoas físicas são

encorajadas a participar das seguintes maneiras: doando alimentos periodicamente à

Casa Ronald McDonald, depositando qualquer quantia na sua conta corrente'",

cadastrando-se como sócio-contribuinte, visitando e divulgando o trabalho e os eventos

da entidade ou tornando-se voluntário e doando semanalmente 3 horas, em tarefas na

Casa.

A Ata da Reunião do Conselho de Administração de 12/12/98, indicou que as contas dos

anos de 1994, 1995, 1996 e 1997 foram auditadas pela consultoria Ernst &Young .

•

o TRABALHO VOLUNTÁRIO

"Os voluntários são a mola mestra da Casa", afirmam os documentos que estabelecem as

premissas da CRM. São 310 voluntários ativos em todos os projetos da AACN-RJ e 257

na CRM. Hoje, um excedente de mais de 200 candidatos a voluntários esperam numa

lista de espera de aproximadamente 1 ano até serem chamados ao trabalho.

Angela Damasio da Cunha, diretora de Voluntários, relembra os tempos difíceis do

início das atividades do V-Criança e da AACN-RJ, quando tinha que aplicar muita

energia para convencer as pessoas a terem um compromisso de longo prazo com a causa.

Como a "recompensa por esse trabalho não é monetária", a entidade social tem que

atrair os voluntários por outros fatores de motivação. O problema é que nem sempre a

motivação do voluntário combina com a necessidade da entidade. Para reduzir os riscos

de frustração do voluntariado, a AACN-RJ age com transparência e institui uma espécie

de contrato de experiência, onde ambos, entidade e voluntário, se avaliam após um

determinado período de trabalho.

Das conversas com os voluntários no dia da visita à CRM, pude constatar a força que a

marca McDonald's imprime na decisão trabalhar na AACN-RJ. O rede de [ast-food é

tida como símbolo de solidez e credibilidade, valores que a empresa acaba repassando à

42 ver www.casaronal.or!!.br/latasa.htm
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entidade. Mas, como os voluntários se beneficiam disso? Em primeiro lugar pela

facilidade de comunicar seu trabalho. Com a popularidade do McDia Feliz e da marca

McDonald's os efeitos do trabalho voluntário são imediatamente reconhecidos e

legitimados. Em segundo lugar, os voluntários buscam condições favoráveis para

desenvolver seu trabalho. E o que a CRM oferece em termos de recursos vai muito além

do que outras instituições que contribuem com causas semelhantes dispõem. Isso não

quer dizer que os voluntários não "suem a camisa" para operacionalizar a CRM. O que é

possível verificar é apenas o fato de que as melhores condições de trabalho e a

popularidade da marca McDonald's potencializam a captação de recursos voluntários.

Exceto pela economia do esforço de atrair mais recursos humanos em caso de baixas, a

lista de mais de 200 candidatos a voluntários não traz nenhum benefício direto à AACN-

RJ ou à CRM Ao contrário, esse fato desperta uma nova responsabilidade, ou seja, a de

desviar esses recursos para outras entidades que necessitam dele. Segundo Angela não

tem sido fácil persuadir os candidatos ao trabalho voluntário na AACN-RJ a prestarem

serviços a outras entidades mais carentes de recursos. Eles simplesmente hesitam ou se

recusam. Muitos chegam à CRM com a expectativa primordial de "ficar ou brincar com

a criança" e não é só para isso que as crianças precisam do voluntário, explica Angela.

As rotinas operacionais da Casa levam o voluntário a se responsabilizar por aspectos da

limpeza das instalações até a recepção de visitantes e atividades recreativas,

educacionais e psicossociais'". Ainda que as atividades possam frustrar as expectativas

iniciais e que os procedimentos da AACN-RJ sejam rígidos para uma entidade do

Terceiro Setor, inclusive com a implantação da IS09000 em andamento, a rotatividade

de seu corpo de voluntários é surpreendentemente baixa: apenas 10% ao ano.

A CRM busca a diversidade em seus voluntários. Não há nenhum tipo de restrição aos

candidatos. A inscrição se faz através de um formulário da entidade e de uma visita à

CRM. Após a admissão, o voluntário faz um estágio de 2 meses quando se procede a

avaliação e a decisão pela continuidade ou interrupção do trabalho.

Uma vez por mês é agendada uma palestra ou oficina de aperfeiçoamento dos

voluntários, onde se promove o compartilhamento de conhecimentos e experiências. As

43 ver www.casaronald.org.br/casa5.htm
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sessões de musicoterapia hoje também envolvem o voluntário. Ao longo do tempo,

percebeu-se que o voluntariado é impactado pelas dificuldades dos pacientes e suas

famílias e precisam de um apoio psicológico para superar isso.

PERSPECTIV AS

Em 1999, é criado o Instituto Ronald McDonald, que tem por objetivo reduzir a taxa de

mortalidade do câncer infantil no Brasil. A visão ambiciosa de influenciar as estatísticas

nacionais pauta-se na formação de uma aliança estratégica definitiva entre o

McDonald's e o Instituto que leva seu nome, mas que existirá como entidade autônoma.

Para que esse objetivo subsista, os parceiros vão ter que garantir que seus líderes e

implementadores dêem atenção suficiente à causa, empregando os recursos e

desenvolvendo as habilidades que a empreitada demandará. Toda parceria gera custos -

principalmente transacionais - para manter o trabalho conjunto no dia-a-dia.

Até agora, há indicações de que tanto o presidente do McDonald's quanto o presidente

do IRM estão extremamente comprometidos. Um, Marcel Fleischmann, abrindo brechas

em sua exausti va agenda executi va para dedicar 7 a 8 horas por semana ao

desenvolvimento do Instituto. O outro, Francisco Neves, abrindo mão de sua carreira na

engenharia para levar adiante o sonho de minimizar os males do câncer infantil no país.

A própria corporação McDonald's já identifica Francisco Neves como seu porta-voz

formal para as ações de filantropia corporativa, solicitando que qualquer pedido ou

informação nesse sentido seja dirigido a ele. Essa atitude sinaliza a intenção do

McDonald's de dar continuidade à implementação de programas socialmente

responsáveis, permitindo, no entanto, que a base do sistema de govemança da

organização que vai se ocupar do desenho de suas ações sociais permaneça

independente, capaz de tomar decisões e implementá-Ias. Isso deve lhe garantir

autonomia e evitar que interesses dos acionistas/franqueados do McDonald's entrem em

conflito com os interesses de um grupo muito mais amplo de stakeholders, onde se

inserem as crianças que sofrem de câncer.

44 ver Manual do Voluntário, no Anexo 8.
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As perspectivas indicam que a experiência da CRM possa ser replicada para Casas de

Apoio em outras cidades, tendo como objetivo solucionar o problema da ruptura

familiar, que, como dito antes, é uma das maiores preocupações da diretoria da CRM

hoje.

Além disso, com a recente expansão da capacidade da CRM devemos assistir a um

processo de estabilização e institucionalização de suas ações na cidade do Rio de

Janeiro. Para assegurar o foco de sua atenção sobre as crianças com câncer e para que a

qualidade de gestão seja mantida, com a ampliação do corpo de voluntários e de

doadores, a CRM vai necessitar de maiores mecanismos de controle e organização. A

alocação de responsabilidade em tomo de projetos pode ser uma alternativa, desde que

não iniba a possibilidade de estratégias emergentes e do aprendizado permanente.

A CRM está prestes a entrar num estágio de amadurecimento. É importante, neste

momento, revisar os objetivos da AACN impedindo que eles se limitem à manutenção

da capacidade atual de atendimento da Casa. Isso poderia representar o ápice de um

ciclo de vida da entidade e, como sabemos, depois de todo ápice vem um declínio.

Para evitar essa ameaça, será preciso consolidar estreitas relações de colaboração entre a

diretoria da CRM e o IRM. O fato de Francisco Neves, fundador da CRM, ter aceito o

convite para presidir o IRM vai facilitar muito a concretização desse processo de

colaboração. Como pude constatar, o combustível que movimenta a diretoria da CRM é

o entusiasmo e o direito ao sonho. Por isso, eles não podem perder a visão do

empreendedorismo e do desafio diário.

O modelo global do Instituto Ronald McDonald deve ajudar a ampliar o escopo da

entidade para além do objetivo inicial de abrigar famílias carentes em tratamento

oncológico pediátrico. Para reduzir o número de casos de câncer infantil no país, o IRM

vai ter que implementar novas linhas de ação que envolvam a conscientização das

comunidades quanto à importância do diagnóstico precoce, a pesquisa e a

disponibilização de dados sobre a doença, a mobilização de novos voluntários e um

sistema de arrecadação que extrapole as fronteiras da corporação McDonald's. Para

viabilizar isso, vai ser fundamental estabelecer modelos de gestão de múltiplos projetos.

O envolvimento da comunidade McDonald's, sobretudo os funcionários, franqueados e
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fornecedores, pode ser de fundamental importância, visto que eles estão localizados em

vários pontos geográficos do país e dispõem de uma rede formal de informações que é a

própria estrutura organizacional.

A Casa Ronald McDonald é uma iniciativa de sucesso, capaz de gerar ganhos sociais

com as parcerias que estabelece entre a comunidade, o governo e a iniciativa privada.

Podemos julgar que sua contribuição para a realidade das famílias que passaram por lá é

definitiva. A CRM construiu uma base de incentivo a parcerias consistente e positiva

que vai auxiliar a multiplicação de experiências semelhantes sob a coordenação do IRM.
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PARTE 3
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o EMPREENDEDORISMO NO SETOR SOCIAL

A experiência da Casa Ronald McDonald demonstra a capacidade de agentes da

sociedade civil para buscar soluções às principais ameaças à gestão dos

empreendimentos sociais, ou seja, a dificuldade de conquistar a credibilidade do público

em geral; a conciliação de interesses conflitantes dos stakeholders de seus diversos

parceiros; a gestão da rede de valores e do portfolio de doações; a governança das

organizações sem fins lucrativos e a continuidade de suas ações.

Mas a questão central da qual se ocupa a Casa Ronald McDonald, como o fruto de

parcerias intersetoriais, se enquadra numa perspectiva muito mais ampla, que é aquela

da ação sobre os problemas que nem o governo nem as empresas privadas teriam

espontaneamente e individualmente interesse ou condições de atuar. No caso da CRM, a

sociedade civil tinha força e legitimidade para tomar a frente das iniciativas. Nem

sempre é isso o que acontece.

As sociedades estão demandando formas ao mesmo tempo inovadoras e eficientes de

resolver as desigualdades: na educação, na saúde, na habitação, nas condições de

trabalho, no tratamento do meio ambiente, enfim, no passo do desenvolvimento humano.

De forma colaborativa, vários setores da sociedade podem assumir a liderança desse

trabalho. E, devido às suas distintas naturezas, cada um deles aposta em estilos de gestão

deri vados da abordagem própria de seu setor de origem. Governos e organizações

multilaterais visam resolver macro-necessidades e, com isso, tendem a concretizar ações

com lentidão por causa da burocracia de seus pesados sistemas. Empresas tentam

transplantar suas melhores práticas da lógica lucrativa às iniciativas sociais, com atenção

à avaliação de desempenho. A sociedade civil, por sua vez, experimenta os problemas,

mobiliza lideranças e estabelece uma relação emotiva com a causa em questão.

A grosso modo, quem fornece importante parcela dos recursos financeiros tem maior

interesse em zelar pela eficiência, enquanto as comunidades, que operam esses recursos,

têm capacidade de inovar nas soluções a antigos problemas. Como azeitar as

engrenagens que movimentam o processo de colaboração intersetorial? Quais os

benefícios e os limites de adaptar práticas dos negócios - com ênfase em desempenho e

eficiência - a ambientes tão distintos como o das operações dos interesses públicos?
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Uma discussão menos conclusiva e mais analítica dos modelos pregados por cada parte

envolvida nas iniciativas sociais é o que se pode esperar a seguir.

PELA REDUÇÃO DAS MACRO DESIGUALDADES NO FUTURO

o discurso das organizações multilaterais se desenvolve sob a ótica das macro

desigualdades, como afirmou James D. Wolfensohn, presidente do Banco Mundial, em

1999:

"Com 3 bilhões de pessoas ainda vivendo com menos de $2 dólares por dia, com a
crescente desigualdade entre os ricos e os pobres, com florestas sendo devastadas na
razão de um acre por segundo, com 130 milhões de crianças fora da escola, com 1,5
bilhão de pessoas que não têm acesso à água tratada, e com 2 bilhões de pessoas
sofrendo pela falta de saneamento básico, nós não podemos ser cornplacentes.t'Y

Não pretendo julgar o mérito das ações e dos interesses político-econômicos dos países

que o Banco Mundial, o FMI ou a ONU representam. Desde sua constituição, essas

organizações sempre estiveram diretamente envolvidas na condução dos déficits

externos das regiões pobres, tendo como seus maiores acionistas os países credores.

Se o objetivo fosse o de criticar o papel das organizações multilaterais como

representantes das mais ricas nações do planeta, sem dúvida, poderíamos começar pelas

muitas inconsistências entre seus discursos e suas práticas. Isso vai das conseqüências

econômicas que, no longo prazo, causam o fluxo de excedentes agrícolas dos países

ricos para os países pobres até as barreiras comerciais e alfandegárias impostas a vários

países, a venda de armamento bélico, só para citar alguns exemplos. Entretanto,

organismos como o Banco Mundial e a ONU são fundamentais como incentivadores e

realizadores de um vasto elenco de estudos e iniciativas que visam divulgar as

desigualdades sócio-econômicas inter e intra-nações,

Atuando como instituições irmãs, o FMI tem por responsabilidade supervisionar a

estabilização macroeconômica enquanto o Banco Mundial tem que garantir o

desenvolvimento dos aspectos estruturais e sociais dos seus "países clientes". Apesar

das críticas a essas instituições, no sentido de que representam os interesses e ideologias

45 WOLFENSOHN, J. A Proposalfora Comprehensive Development Framework, correspondência ao
The Board, Management, and Staff of the World Bank Group, 21 jan. 99
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das nações desenvolvidas, há que se lembrar que "os interesses mútuos são mais comuns

que os conflitantes46
".

o conceito pregado por Wolfensohn contempla a análise dos "dois lados da moeda". O

primeiro deles fala a linguagem dos ministros das finanças, com os relatórios do FMI, as

cifras da balança de pagamentos, as estatísticas de crescimento, as políticas monetárias e

fiscais, ou seja, uma apresentação da macroeconomia. O segundo lado apresenta os

aspectos estruturais, sociais e humanos, que deveria ir além das conhecidas estatísticas

de mortalidade infantil, de desemprego ou de crianças fora da escola. A análise

simultânea desses dois lados, segundo Wolfensohn, seria imperativa para a criação de

uma plataforma para o desenvolvimento sustentável.

Muitas vezes, como reconhece o próprio presidente do Banco Mundial, tentou-se

perseguir um "alvo fácil", deixando dificuldades estruturais para serem resolvidas

depois. Com ISSO, muitos programas falharam porque desprezaram

complementariedades essenciais. A construção de novas escolas, por exemplo, não

minora as condições de pobreza se não houver estradas que levem as crianças até ela e

se não houver livros, equipamentos e professores treinados. Iniciativas que aumentem as

oportunidades de inserção social e econômica das mulheres não surtem resultado algum

se elas têm que passar a maior parte do tempo buscando água potável e cortando madeira

para cozinhar a comida. Incentivos para estabelecer bancos e instituições financeiras

podem ter resultados caóticos sem que haja um sistema de regulamentação e supervisão

de suas operações. As privatizações sem a implementação de um efetivo sistema

regulatório pode ser a receita para o desastre.

A partir das críticas às experiências do Banco Mundial, foi formulada uma matriz de

"pré-requisitos ao crescimento sustentável e à redução da pobreza". Essa matriz se

propõe a considerar as possibilidades de ação dos vários agentes (governo, instituições

multilaterais, sociedade civil e setor privado) no processo de desenvolvimento, dentro de

um determinado cenário estrutural-humano-físico e segundo estratégias específicas.

46 BRESSER PEREIRA, L.c. Crise Econômica e Reforma do Estado no Brasil. São Paulo: Editora 34,
1996
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Essa abordagem holística do desenvolvimento não é uma defesa exclusiva do presidente

do Banco Mundial. Ela está presente no discurso de outros tantos agentes vinculados ao

processo de transformação social, como José Bernardo Tor047 que defende: "a visão-

missão do Terceiro Setor em sociedades de baixa participação é contribuir para a

construção do projeto da nação." Ou na reflexão de Jacques Marcovitch48
: "o

crescimento econômico é necessário, mas quando é realizado sem sensibilidade para a

cultura e para o compromisso social induz a tensões desestabilizadoras do próprio

crescimento."

A matriz do Banco Mundial se produz como mostra a Figura 6, a seguir.

Figura 6: Os pré-requisitos para o desenvolvimento sustentável e a redução da
pobreza49
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A abordagem sugere que a formação da estratégia de desenvolvimento auto-sustentável

deve se fundamentar num "processo reativo'Y''. É, portanto, o ambiente que estabelece a

pauta. No limite, esse modelo deveria forçar todos os agentes das organizações

multilaterais a levar em consideração a gama disponível de poderes decisórios, dadas as

forças e demandas do contexto externo.

Os pré-requisitos de ordem estrutural, segundo Wolfensohn, incluiriam:

47 TORO,J.B. O papel do terceiro setor em sociedades de baixa participação: quatro teses para discussão.
In: 3° Setor: Desenvolvimento Social Sustentado São Paulo: Editora Paz e Terra, 1997, p.35
48 MARCOVITCH,J.Da exclusão à coesão social: profissionalização do terceiro setor. In: 3° Setor:
Desenvolvimento Social Sustentado op.cit. p.122
49 WOLFENSOHN,J. op.cit., Anexo 2
50 MINTZBERG,H. e aI. Safári de Estratégia: um roteiro pela selva do planejamento estratégico. São
Paulo: Bookman Companhia Editora, 2000, p. 210
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1. Um governo "Bom e Honesto" - usando os qualificativos do próprio autor, esse seria

um governo bem organizado, com um sistema legislativo e regulatório transparente,

com representantes treinados e remunerados de forma apropriada e que tivessem o

comprometimento absoluto de prevenir, investigar, punir e inibir todo o tipo de

corrupção existente.

2. Um sistema judiciário efetivo - o governo deve assegurar um sistema de

propriedade, contrato, trabalho, bancarrota, códigos comerciais e direitos do cidadão,

sem os quais o desenvolvimento eqüitativo não é possível.

3. Um sistema financeiro bem or2anizado e supervisionado - o governo tem que

estabelecer um sistema de fiscalização de bancos, instituições financeiras, e

mercados de capitais que seja efetivo e baseado em padrões aceitos

internacionalmente.

4. Uma rede de programas sociais - deve ser dada assistência aos mais velhos, aos

incapacitados e aos menos favorecidos, às crianças, aos incapazes de encontrar

trabalho, àqueles afetados por desastres naturais ou por guerras. Em algumas

economias de transição, deve ser criada uma rede de seguro social para assistir aos

desempregados em resultado de privatizações em larga escala. Os governos também

devem liderar programas especiais para povos indígenas cujas necessidades sejam

diferentes e cuja cultura e integração deve ser preservada.

Os aspectos estruturais propostos pelo Banco Mundial são dificilmente encontrados num

ambiente de desenvolvimento, dentro do qual o tecido social normalmente ameaça

romper - pela violência, desemprego, baixo nível de educação dentre outras situações

adversas. Então, o modelo de Wolfensohn - que deveria ser uma matriz com grandes

quadros em branco, que permitiria a construção de uma estratégia de desenvolvimento

auto-sustentável baseada em ampla análise e debate das pré-condições - isto é, do

descritivo e não do prescritivo - engessa a lista das nações elegíveis à ajuda das

organizações multilaterais e compromete o futuro dos países em desenvolvimento com

uma alternativa político-social-econômica marcadamente ocidentalizada e capitalista.
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A segunda parte da matriz dos pré-requisitos para o desenvolvimento sustentável,

formulada pelo Banco Mundial, trata dos aspectos humanos da sociedade, com ênfase na

educação e na saúde

5. Instituições de Educação e Conhecimento - a educação é vista pelo Banco Mundial

como a chave para profundas mudanças estruturais nos países em desenvolvimento.

Tem que começar com a educação primária universal, seguida por um sistema de

formação secundária aberto e competitivo e complementado pela educação de

terceiro grau. Em paralelo, o Banco Mundial defende as necessidades de

desenvolvimento das ciências, tecnologias e transferência de conhecimento como

uma possibilidade única para os países em desenvolvimento de alcançar as

sociedades mais avançadas tecnologicamente, tomando posição na competição pelo

mercado global.

6. Saúde e População - serviços de saúde pública têm que ser providos com uma

composição de recursos, tanto privados quanto públicos. O Banco Mundial vê o

crescimento populacional nos países pobres como uma questão crítica que tem que

ser resolvida conforme as crenças e a cultura do local. A instituição ainda lembra

que, enquanto a pobreza diminui proporcionalmente em muitos países, o crescimento

populacional é tão rápido que a pobreza em números absolutos continua crescendo.

Passando aos pré-requisitos físicos, temos:

7. Saneamento básico; 8. Energia; 9. Estradas. Transpol1es e Telecomunicações e 10.

Preservação da Cultura e do Meio-Ambiente - o Banco Mundial defende a eqüidade

de acesso a todos esses serviços como uma questão de saúde e de oportunidade de

ascensão social aos cidadãos, mas também como pano de fundo para o efetivo

desenvolvimento dos setores produtivos do país.

Finalmente, Wolfensohn apresenta o 4° bloco de pré-requisitos para o desenvolvimento

sustentável:

11. Estratégias Rurais; 12. Estratégias Urbanas; 13. Estratégias do Setor Privado e 14.

Questões Específicas ao País - esses tópicos tratam de iniciativas que os governos

deveriam implementar para assegurar soluções integradas ao desenvolvimento de

cada um dos setores, visando planos de assistência de grande abrangência e não o

63



socorro a agentes individuais. As ações sugeridas vão do microcrédito ao

planejamento urbano das grandes cidades. Para o Banco Mundial, especial atenção

tem que ser dada à iniciativa privada, pois "nada tem mais significado para o

crescimento econômico do que o setor privado". O tópico 14 da Matriz é

considerado uma caixa vazia (a única!), completada com considerações específicas

às necessidades do país. Wolfensohn cita o caso da Bolívia, que agrega a essa quadro

seus projetos de combate ao narcotráfico.

Os 14 pré-requisitos estruturais, humanos, físicos e estratégicos do eixo horizontal se

inter-relacionam com o eixo vertical, onde são listados os agentes do desenvolvimento: o

governo; as instituições multilaterais, a sociedade civil e o setor privado.

A matriz pode servir como uma ferramenta de gestão que resume as intenções,

capacidades e responsabilidades de cada player no processo de desenvolvimento do país.

No entanto, a matriz proposta por Wolfensohn parece encerrar apenas o aspecto

institucional formal do ambiente onde as parcerias pelo desenvolvimento se constituem.

E como reconhece o Instituto para o Desenvolvimento Econômico, do próprio Banco

Mundial, as parcerias são constituídas num espaço de dimensões formais e informais.

"Instituições formais são leis, códigos e regulamentos que estruturam a interação entre o
Estado e a sociedade, das constituições nacionais aos contratos legais e as
regulamentações orçamentárias. Instituições informais são as normas e atitudes não
codificadas que sustentam as regras formais e determinam como essas regras são
realmente interpretadas (...) É a combinação dos fatores formais e informais que
fornecem a base da estrutura de incentivos para a formação de parcerias e cria um
ambiente que pode ser favorável ou desfavorável a elas.5i

"

O que quero dizer com isso é que a matriz proposta por Wolfensohn ajuda a entender

como uma organização multilateral de tamanho porte é capaz de defender conceitos

como o desenvolvimento autosustentável, aplicando o antigo modelo das soluções-

padrão - relegando ao segundo plano os aspectos específicos dos países em

desenvolvimento e a capacidade de inovação de seus agentes. Vale lembrar que o

tratamento dado pelo FMI às dívidas externas dos países pobres também passa pelas

po Iíticas- padrão.

5i FISZBEIN,A. e LOWDEN,P. op.cit, p. 47
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"INOV AÇÃO" x "MELHORES PRÁTICAS"

Oportunamente, vemos emergir o paradoxo "inovação" - "melhores práticas". A

distinção proposta em recente artigo de Peter Spink52 sugere que as melhores práticas

no contexto das iniciativas sociais poderiam ser definidas como "ciência feita de fora"

("science fr0111without"): uma abordagem da ação e do desenvolvimento estilo 'saber o

quê' que cai facilmente na armadilha da imitação"; enquanto a inovação poderia ser

descrita com a "ciência feita de dentro" ("science from within "), ou a dramática procura

pelo 'saber como' e 'saber porquê' que está enraizada nas circunstâncias da inovação".

Melhores práticas e inovação são conceitos comuns no âmbito das empresas privadas.

Assim como macro-políticas faz parte do glossário de gestão da administração pública.

Ambos os entendimentos necessitam de ajustes para serem aplicados à dinâmica do

empreendimento social.

Em primeiro lugar, podemos buscar o que a iniciativa privada compreende desses dois

conceitos. As melhores práticas tratam basicamente da avaliação de desempenho e

eficiência, ou seja, porque a qualidade de um resultado deve ser melhor que a de outro.

Os economistas Milgron e Roberts descrevem as três maneiras objetivas de determinar

um padrão de desempenho. A primeira estabelece como uma certa operação é mais

eficientemente realizada e quanto tempo deveria levar, necessitando de "estudos de

tempo e movimento". Para transplantar esse entendimento para as iniciativas sociais,

teríamos que destacar um engenheiro que pudesse estudar, por exemplo, a execução da

vistoria da Casa Ronald McDonald por um de seus voluntários. Com um cronômetro, ele

seguiria o voluntário em seu trabalho, determinando quanto tempo demoraria para que

percorresse um andar em velocidade normal, abrindo as portas de todos os cômodos,

fazendo uma checagem dos principais itens, repondo o que fosse necessário e reportando

as reposições. Conduzir tais estudos é custoso. Sem falar, que eles desprezam, ainda que

com toda a sua tecnicidade, a capacidade do executor em aprender e em adotar novas

práticas que facilitem e reduzam o tempo da tarefa, ficando, portanto, rapidamente

obsoletos. A segunda maneira, é usar "avaliações comparativas de desempenho", ou

52 SPINK,P.op.cit.
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seja, avaliar uma determinada tarefa segundo o desempenho de pessoas em trabalhos

similares. Por fim, a terceira maneira, é usar o sistema de "desempenho passado",

comparando o desempenho presente e passado da mesma pessoa, numa mesma

atividade.

Esses tipos de avaliação estabelecem as melhores práticas tanto no que diz respeito aos

funcionários de um empresa quanto no que tange o desempenho da organização como

um todo em relação ao mercado. E, mesmo no contexto das empresas privadas, já se

percebeu quanto e. como as avaliações desse gênero e suas formas de recompensa

freqüentemente implicam em conseqüências nefastas ao negócio. Por exemplo, se um

empregado percebe como as exigências dos padrões futuros dependem do seu

desempenho presente, ele pode se recusar a cooperar com esforços para aumentar a

produtividade.

o mais curioso é que nenhuma dessas técnicas parece servir ao contexto das iniciativas

sociais. Em primeiro lugar, porque essas empreitadas não nascem nem se desenvolvem

num ambiente de competição como ocorre com a iniciativa privada, Quando falamos de

empresas que buscam uma expansão baseada no lucro, logo entendemos que elas têm

que "ser bem sucedidas na identificação de suas áreas de competência, depois investir

nessas competências e, finalmente, introduzir produtos e serviços onde suas

competências lhes proporcionem custos baixos ou vantagens de mercado'<". E, assim

que isso for obtido, o conhecimento técnico das competências tem que ser protegido de

forma a evitar que os concorrentes possam atingir resultados semelhantes no curto prazo,

ameaçando uma posição conquistada.

No caso do Terceiro Setor as intenções de expansão podem ser bastante reduzidas,

devido a seu foco de resolver problemas da comunidade. Mas também a maneira como

novos entrantes são recebidos no Terceiro Setor é muito diferente do que acontece num

ambiente competitivo onde as organizações concorrem por clientes/consumidores. Se

houver alguma noção de "melhores práticas" no Terceiro Setor, então elas tendem a ser

amistosamente compartilhadas: não só os dados que compõem o que se julga por melhor

prática, mas também as maneiras de se chegar a ela. O único impeditivo a esse

53 MILGRON,P. e ROBERTS,J., op.cit. p. 570
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compartilhamento é o incentivo comparativamente menor, em relação a iniciativa

privada, em trocar informações. Isso acontece (1) porque não existe uma disputa pelo

mercado da solução dos problemas sociais e (2) devido às iniciativas descentralizadas,

onde os gestores das ações têm riqueza de informações sobre o ambiente e os problemas

sociais, a necessidade de conhecer as melhores práticas para garantir um bom

desempenho é discutível - o que se entende por melhores práticas na educação numa

comunidade no Nordeste do país pode não ser a melhor prática para trabalhar o mesmo

problema numa comunidade do Sul, por exemplo.

Apesar disso, é irsportante que instituições de estudos e pesquisas se organizem para

conhecer e divulgar os trabalhos desenvolvidos por iniciativas intersetoriais. Essas

informações podem ser úteis tanto para as operações de entidades sociais como para

atrair empresas e indivíduos doadores.

É justamente na obtenção de recursos financeiros que o entendimento das melhores

práticas pode representar uma ameaça. Como observa James Austin, "cada vez mais, os

provedores de fundos em geral estão procurando organizações capazes de mensurar e

demonstrar os resultados derivados dos investimentos sociais a seus doadores". "A

conseqüência da disseminação da 'cultura da auditoria' é que o conhecimento fica

limitado às práticas pré-codificadas'Y", ou seja, aquilo que deveria ser e não o que é, "o

diálogo rapidamente dá lugar à padronização e a padronização transforma-se em refém

dos interesses hegernônicos", perdendo o sentido a lógica descentralizada da solução de

problemas da comunidade, própria ao empreendimento social.

Isso não quer dizer que o uso de "indicadores de benefícios" não seja recomendável? Ao

contrário, eles servem para sistematizar a transparência dos investimentos aos doadores

e, assim, sustentam a credibilidade da entidade. Ao mesmo tempo, eles servem como

ferramenta que avalia o "preço" de uma colaboração intersetorial.

"O valor da colaboração para uma organização sem fins lucrativos pode ser
entendido como a soma de recursos financeiros ou a quantidade de 'in-kind'
que uma empresa fornece em contrapartida aos serviços da entidade ou, por
exemplo, no uso do seu nome em uma ação de marketing social. Esse valor é a
chave que determina se uma colaboração vale a pena ou não.,,55

54 SPINK,P. op.cit., p. 50
55AUSTIN,J. op.cit., p. 90
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A avaliação consiste da relação custo-benefício. É claro que toda a associação tem um

risco implícito, principalmente no que diz respeito à imagem das instituições envolvidas.

É por isso que, como vimos em várias situações de alianças intersetoriais apresentados

neste trabalho, a preocupação inicial da afiliação se baseia em descobrir se os princípios

e valores das partes se complementam, se juntos eles estarão de acordo em promover os

mesmos benefícios. Exemplos nítidos disso foram descritos no "longo namoro" inicial

entre o V-Criança e o sistema McDonald's, ou na lenta evolução no Contínuo de

Colaboração entre a Timberland e a City Year.

A auditoria dos resultados é, portanto, uma conseqüência, uma prestação de contas, mas

ela por si só não tem a capacidade de estimular o diálogo de organizações dispostas a

buscar soluções para problemas sociais.

Por outro lado, aceitar que a gestão do Terceiro Setor esteja majoritariamente sustentada

na inovação é colocar o processo de aprendizagem em posição estratégica. "É

solucionar problemas e usar o senso comum", contestando os padrões estabelecidos pela

sociedade. É, sobretudo, ser capaz de gerar respostas a necessidades emergentes não

contempladas em estratégias prescritivas, como as das organizações multilateriais.

Além do Prêmio Gestão Pública e Cidadania da Fundação Getulio Vargas, que conta

com o apoio da Fundação Ford, há outras iniciativas que acreditam ser a inovação e não

as melhores práticas que causam real impacto social, como a Ashoka, associação

filantrópica, conhecida por prover suporte financeiro e consultoria a empreendedores

sociais. Para contar com o apoio da Ashoka, os candidatos têm que demonstrar:

• uma idéia original para solucionar um importante problema social;

• criatividade no que diz respeito à visão, estabelecimento de objetivos e solução de

problemas;

• experiência e conhecimento empreendedor;

• habilidade para pensar através de estratégias complexas;

• um plano de ação realista que tenha probabilidade de causar impacto nacional;

• fibra ética.
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Mesmo em sua associação com a consultoria McKinsey para a manutenção do Centro

de Competência na Área Social (CCAS), a Ashoka afirma que o papel da consultoria é

exclusivamente o de aumentar a possibilidade de impacto social através da fusão de

conhecimentos, sem que isso implique em empregar estratégias-padrão. O resultado se

reflete no tipo de atividade realizada pelo CCAS que encerra oportunidades de

discussão, divulgação e troca de informações, muito mais do que o estabelecimento de

procedimentos formais, assim como mostram os títulos dos projetos: "Concurso

Nacional de Idéias Inovadoras em Captação de Recursos"; "Publicação de Idéias

Inovadoras em Mobilização de Recursos no Brasil"; "Treinamento em Captação de

Recursos"; "Treinamento em Estratégias de Apresentação"; "Realização de Projetos de

Consultoria com a parceira da Ashoka / McKinsey"; "Concurso de Planos de Negócios

para Empreendedores Sociais"; "Suporte Constante ao Acesso a Informações e

Contatos,,56 .

Tudo isso para defender que a crescente demanda por transparência e pela gestão de

resultados não iniba o vigor de inovação do Terceiro Setor. Vital para o empreendimento

social é que os envolvidos sejam capazes de aprender a respeito de uma situação tanto

quanto sua capacidade de lidar com ela. Assim, é preservada a vocação do Terceiro

Setor de "administrar por mudanças'Y', através de um processo incrementai de solução

de problemas e de ajustes mútuos entre as organizações parceiras, que é característica

daqueles que reconhecem ser o problema das desigualdades sociais grande demais para

suas capacidades individuais.

56 Para a descrição de cada projeto, visitar http://www.ashoka.org.br
57 LAPIERRE,P. In: Safari de Estratégia. op.cit. p. 134
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Sob o guarda-chuva genérico do Terceiro Setor produzem-se atividades de "cidadania

participativa" dos mais variados tipos: filantrópicas, voluntárias, que podem incluir as

interações entre o setor empresarial, o governo e a sociedade civil, em diferentes graus

de colaboração.

Estado e mercado são, indiscutivelmente, instituições. Eles não existem naturalmente.

"No capitalismo contemporâneo, o Estado e as grandes corporações têm um papel

especial de complementar o mercado no mecanismo de alocação de recursos/''." Mas,

essa condição nem sempre se sustenta. O que vemos na realidade é que os dois setores

não são capazes de encontrar soluções para as ineficiência do sistema social sem a

participação efetiva do cidadão conduzindo diretamente as ações de interesse de sua

comunidade.

Assim, o Terceiro Setor figura como um rótulo para todo o tipo de atividade não

lucrativa que atenda às necessidades de uma comunidade. Necessidade essas que, por si

próprias, não seriam prioritárias ao setor privado, que visa o lucro em primeira instância;

nem ao Estado. no seu papel regulador e constitucional.

Talvez se tome necessário perguntar se o Terceiro Setor deve realmente ser analisado

como a mais nova instituição a ecJodir no fim deste milênio, ou seja, uma alternativa

para a correção das desigualdades e conscientização das "sociedades de baixa

participação". Ou, se por outro lado, o Terceiro Setor deve ser encarado - em toda a sua

complexidade e dificuldade de articulação - apenas como um conjunto de iniciativas

inovadoras e informais que devam justamente evitar a institucionalização, assim

preservando sua capacidade de identificar e solucionar problemas no micro-espaço

social, com muita flexibilidade de ação sobre as necessidades específicas a uma

comunidade. Esse debate deve trazer à tona a questão da efetividade x eficiência, bem

como os interesses e experiências de atores distintos.

De um lado, temos os cidadãos em suas comunidades, com o entendimento prático de

suas dificuldades. De forma associativa, eles fazem emergir movimentos que buscam a

viabilização de resultados reais e permanentes - efetivos - legitimando operações pouco

formais.

58 BRESSER PEREIRA,L.C. op.cit. p.66
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Por outro lado, empresas, governo e instituições multilaterais exigem das organizações

sem fins lucrativos uma abordagem cada vez baseada em padrões de desempenho,

impondo políticas e processos padronizados. Em parte, essa exigência tem a ver com a

transparência de investimento de recursos e com a representação legal dessas ações

voluntárias, o que é absolutamente saudável e bem-vindo. Entretanto, essa demanda por

eficiência também diz respeito a um conflito de padrões de gestão que tem que ser

compreendidos e respeitados no processo de colaboração intersetorial. "O Terceiro

Setor não se caracteriza por investimentos intensivos de capital. Distingue-se, ao

contrário, pelo uso extensivo do trabalho, apelando para a sua criatividade e para a sua

dimensão voluntária. (...) É mais rico em eficácia simbólica do que em resultados
. . ,,59quanti tati vos.

Por tudo isso que foi dito, há razões para acreditar que a institucionalização do chamado

Terceiro Setor é uma ameaça à sua dinâmica tão particular e que engloba conceitos e

componentes tão variados. Seria mais coerente tratar cada iniciativa de caridade, de

filantropia, de marketing social, ou de aliança estratégica, como um processo diferente

em seu estágio de interação intersetorial, tal como propõe James Austin, no modelo do

Contínuo da Colaboração. Através dele pode-se analisar, planejar e avaliar tanto a

evolução de uma aliança em particular, quanto o portfolio de parceiras de uma

organização sem fins lucrativos. Essa visão facilita o equilíbrio das relações construídas

ou em construção, corrigindo prováveis deficiências que a dependência de poucos ou de

um único parceiro pode causar.

Retomemos o exemplo da Casa Ronald McDonald, descrito na Parte 2 deste trabalho.

Ela é resultado de uma parceria evolutiva entre a Associação de Apoio às Crianças com

Neoplasia do Rio de Janeiro (AACN-RJ), o sistema de [ast-food McDonald's e o

Instituto Nacional do Câncer (INCa). O caso retrata a iniciativa da comunidade mediante

a necessidade visível de prestar assistência a crianças carentes com câncer, cujo

tratamento demanda locomoção ou mudança para os centros de tratamento, localizados

nas grandes capitais.

59 FERNANDES,R.C., O que é o Terceiro Setor? In: IOSCHOPE,E. (org.). op.cit. , p.32

72



No decorrer dos anos, a entidade busca ampliar suas ações dividindo responsabilidades

com parceiros estratégicos. Hoje, em vias de expandir sua experiência para além da

comunidade carioca, ela lida com um processo operacional muito mais complexo - que

envolve voluntários, doadores, beneficiários, outras organizações sem fins lucrativos - e

atinge um estágio de integração estratégica com o McDonald's. Dentro dessa

perspectiva, o fundador da Casa se toma presidente do Instituto Ronald McDonald,

sendo o porta-voz legítimo da corporação, com a responsabilidade de coordenar a ação

social da empresa.

A tentativa de reduzir as carências das comunidades infantis faz parte da política

mundial do McDonald's, mas a campanha McDia Feliz, tal como existe hoje, é uma

iniciativa que nasceu no Brasil e que já está sendo difundida com sucesso em outros

países onde a cadeia de fast-food atua.

É importante lembrar que o estágio integrativo da colaboração é bastante custoso. Ele

exige muito investimento em coordenação e por causa disso, a questão em foco tem que

ser suficientemente séria para que todos os envolvidos tenham um interesse pessoal e

comprometimento autêntico com suas soluções.

Também é recomendável que o estudo de uma parceria do tipo empresa-comunidade

leve em conta o envolvimento dos funcionários nesses programas sociais: sua

participação voluntária, os benefícios tangíveis e intangíveis que essa participação lhes

provê (informação, exposição, compensação em horas trabalhadas), bem como o

equilíbrio entre a capacidade que a empresa tem de beneficiar a comunidade externa e os

benefícios que ela oferece a seus funcionários. No caso do McDonald's, por exemplo,

esse envolvimento acontece necessariamente durante a campanha McDia Feliz, até

porque faz parte da rotina dos processos de venda do negócio, mas não se perpetua na

mesma proporção depois da campanha.

Não aproveitar a chance de envolver os funcionários em causas sociais pode ser um

grande desperdício. Estudos de casos realizados pelo Banco Mundial e outras

instituições mostram que as pessoas que participam de iniciativas sociais bem-sucedidas,

com visível melhoria de bem-estar do grupo assistido, sentem-se fortificados para
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enfrentar outros problemas e passam a ter mais orgulho da organização com a qual

colaboram, com relativos ganhos de produtividade.

As parcerias intersetoriais com objetivos sociais estão se fortalecendo cada vez mais no

Brasil. Seus contornos ainda são incertos. É uma história que pode ter um final mais ou

menos feliz dependendo da disposição e da capacidade de continuidade de seus atores -

empresas, governo e sociedade civil.

Há inúmeros desafios pela frente. Três deles são comuns a todas as instâncias da

sociedade: (1) mobilizar cada vez mais cidadãos para o combate das desigualdades e da

exclusão social, seja qual for o setor que eles representem; (2) capacidade para mostrar

que essas ações geram valor para a sociedade e (3) impedir que a discussão com respeito

às melhores práticas de gestão das iniciativas sociais causem a inoperância ou até o

rompimento de parcerias.

Também se pode verificar desafios específicos a cada um dos setores. Às empresas cabe

entender o valor da "cumplicidade com seu entorno't'", promovendo ações sociais que

beneficiem a comunidade que a sustenta, incentivando a participação voluntária de seus

funcionários.

Ao mesmo tempo, a nova lógica de colaboração, desafia o governo a reduzir o nível de

burocracia para formalizar as organizações sem fins lucrativos e a aumentar sua

capacidade de articular com elas a identificação e a concepção de prioridades sociais.

Ainda sobre as organizações sem fins lucrativos recai a maior parte das

responsabilidades, como: zelar pela pluralidade e representatividade na composição de

sua diretoria e de seus colaboradores, comprometer-se por trabalhar pela continuidade de

seus programas, realizar uma gestão de recursos transparente para aumentar a

credibilidade de suas ações, compartilhar conhecimentos e capacitação com entidades

menores exercendo a cooperação, além de ter orientação para trabalhar em parceria com

outros setores gerindo o risco do portfolio de recursos.

60 MARTINELLI,A.C. Empresa-Cidadã: uma visão inovadora para uma ação transformadora. In:
IOSCHOPE,E. op.cit. , p.Sl
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Esperemos que as previsões otimistas de James Austin com respeito à expectativa de

crescimento das parcerias intersetoriais estejam mais corretas do que os comentários de

Peggy Dulanll, do Instituto Synergos, "o fato de que parcerias têm se tornado moda

pode ser contraproducente, porque sem objeti vos concretos e específicos, e marcas a

serem alcançadas, os participantes podem rapidamente se decepcionar com parcerias

como meio de solucionar problemas."

É impossível avaliar com segurança o futuro do Terceiro Setor. Tudo o que temos são

estatísticas mais ou menos confiáveis com respeito ao investimento e ao crescimento das

parcerias sociais no mundo. De certo, ainda há muito trabalho a ser feito até que o

problema das desigualdades sociais seja solucionado por completo. É fundamental que

os acadêmicos e os profissionais das mais variadas áreas estejam sensibilizados e

envolvidos com as iniciativas sociais de sua comunidade.

61 DULANY, P. Tendencias Emergentes em Parcerias Intersetoriais Processos e Mecanismos para
Colaboração. In: IOSCHPE,E. op.cit. p.66
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Anexo 1: Estatuto da "Associação de Apoio à Criança com Neoplasia
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Associação de Apoio à Criança com Neoplasia

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA COM
NEOPLASIA DO RIO DE JANEIRO - (AACN-RJ)

CAPíTULO I - DENOMINAÇÃO, OBJETIVO, ESTRUTURA, ATUAÇÃO E SEDE:

Artigo 1° - A Associação, entidade de caráter filantrópico e absolutamente sem fins
lucrativos, com prazo indeterminado, funcionando sob a forma jurídica de sociedade civil,
denomina-se ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA COM NEOPLASIA DO RIO DE
JANEIRO (AACN-RJ). Fundada em 05 de dezembro de 1992, passa a ter o presente
Estatuto aprovado na Assembléia do Conselho de Administração realizada no dia 21 de
junho de 1997.

Artigo 2° - A Associação tem como objetivo oferecer de forma gratuita hospedagem e
alimentação temporárias e assistência necessária a pacientes pediátricos doentes e sob
tratamento de câncer em hospitais da Cidade do Rio de Janeiro, durante o período
necessário para tanto, extensivas a seus familiares, através da criação e da manutenção
de casas de apoio, bem como pelo desenvolvimento, incentivo e participação em
atividades nas áreas educacional, cultural, pedagógica, psicológica, filantrópica e de
entretenimento, sempre em prol de pacientes pediátricos e da prevenção do câncer.
A Associação também poderá apoiar iniciativas independentes de pesquisa científica
realizadas por terceiros, desde que em prol de pacientes pediátricos e da prevenção do
câncer.

Artigo 3° - A estrutura da Associação compõe-se de um Conselho de Administração,
uma Diretoria Executiva e três Conselhos Consultivos (Científico, Fiscal e Jurídico).

Artigo 4° - Todas as doações de qualquer espécie recebidas pela Associação serão por
ela administradas para a execução de seus objetivos.

Artigo 5° - A Associação não se engajará na prática de medicina, ou diretamente na
pesquisa científica, ou ainda em qualquer outra manifestação participativa, seja ela qual
for, que se afaste dos limites e finalidades estabelecidos para seus objetivos.

Artigo 6° - O escritório, sede da entidade, fica localizado na Cidade do Rio de Janeiro, à
Rua Pedro Guedes n° 44, no bairro do Maracanã. A Associação poderá a critério do
Conselho de Administração, estender suas operações para outras cidades. Todas as
reuniões de membros da Associação, quaisquer que sejam suas categorias, serão
obrigatoriamente realizadas na Cidade do Rio de Janeiro.
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Associação de Apoio à Criança com Neoplasia

CAPíTULO I I - MEMBROS:

Artigo r - Poderão participar em qualquer condição ou categoria, como membros
associativos as seguintes pessoas:

a) Pais de crianças que sejam ou tenham sido portadoras de neoplasias;
b) Profissionais da área médica ou áreas correlatas que estejam envolvidos ou

se interessem pelo trabalho voluntário junto a pacientes neoplásicos infantis;
c) Pessoas de qualquer segmento da sociedade interessadas no bem estar dos

pacientes infantis portadores de câncer, bem como suas famílias, que
subscrevam o objetivo desta Associação.

Artigo 8° - A Associação terá três categorias de membros, podendo uma pessoa, se
assim o desejar, atuar em mais de uma categoria. A designação de cada uma delas e a
qualificação de seus membros estão descritas a seguir:

a) Membros fundadores: pessoas físicas que subscreveram a ata da
Assembléia Geral que deu origem a esta Associação. A condição de membro
fundador habilita a ocupar quaisquer dos cargos da Associação, seja no
Conselho de Administração, na Diretoria Executiva ou nos Conselhos
Consultivos;

b) Membros honorários: pessoas físicas ou jurídicas que tenham se destacado
em atividades em prol da Associação e que tenham sua indicação aprovada
por maioria absoluta do Conselho de Administração. A condição de membro
honorário (somente no caso de pessoa física) habilita a ocupar quaisquer dos
cargos da Associação, seja no Conselho de Administração, na Diretoria
Executiva ou nos Conselhos Consultivos;

c) Membros efetivos: pessoas físicas que assumam o compromisso de prestar
serviços voluntários de forma periódica à Associação seguindo os
regulamentos estabelecidos pela Diretoria Executiva e tenham honrado esse
compromisso por pelo menos 24 meses ou pessoas físicas e jurídicas que
assumam o compromisso de contribuir financeiramente de maneira periódica
para a manutenção da Associação e tenham honrado esse compromisso por
pelo menos 60 meses. A condição de membro efetivo habilita a ocupar
cargos na Diretoria Executiva.

Artigo 9° - O desligamento de um membro da Associação poderá ocorrer:
a) Pela sua morte ou incapacidade definitiva;
b) Pelo seu pedido de desligamento do quadro associativo;
c) Por decisão da maioria absoluta do Conselho de Administração, desde que

permitido ao membro amplo direito de defesa e por fundada razão, como por
exemplo ausências injustificadas aos compromissos ou negligência no
cumprimento de suas tarefas.

Parágrafo Único - A readmissão de membros efetivos será realizada mediante
pedido por escrito endereçado à Diretoria Executiva que poderá, por maioria de
votos, aceitar ou negar o pedido. A readmissão de membros das demais
categorias deverá ser apreciada pelo Conselho de Administração que poderá, por
maioria de votos, aceitar ou negar o pedido.
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Associação de Apoio à Criança com Neoplasia

Artigo 100
- Os direitos ou deveres de qualquer membro da Associação são

intransferíveis, podendo, o mesmo, ser representado em qualquer ato da Associação por
procuração, devidamente averbada em cartório, desde que aprovado por maioria
absoluta do Conselho de Administração.

Artigo 110
- O valor das contribuições financeiras a serem feitas pelos membros

contribuintes serão estipulados pela Diretoria Executiva.

Artigo 120 - Os membros da Associação poderão e deverão transmitir por escrito à
Diretoria Executiva sugestões, opiniões, queixas e modificações objetivando o
aprimoramento dos serviços prestados pela Associação.

Artigo 130 - Os membros da Associação não terão nenhum direito, título, interesses e
vantagens sobre quaisquer bens ou direitos da Associação, nem dela perceberão
quaisquer valores, bens ou direitos à qualquer título, proibidos em especial de
remuneração ou distribuição de possíveis patrimônios da Associação em caso de
dissolução e liquidação; nesta hipótese a Associação, por assembléia convocada
exclusivamente para tratar desse assunto, e por maioria absoluta do Conselho de
Administração, decidirá o destino dos haveres sociais, preferencialmente para entidade
congênere e que goze de irrestrita e ilibada reputação.

Parágrafo Único - A alienação ou gravame, de qualquer espécie de bens ou
direitos patrimoniais da Associação ficam sujeitos à autorização mediante voto de
dois terços do Conselho de Administração, com razões fundamentadas e
destinação especifica à favor da Associação, sob pena de nulidade.

Artigo 140 - Tratando-se de uma associação beneficente, de caráter filantrópico, sem
fins lucrativos e não participando seus membros de quaisquer vantagens diretas ou
indiretas, não responderão eles nem solidária nem subsidiariamente, nem terão qualquer
responsabilidade por débitos ou obrigações assumidas, sob qualquer forma, pela
Associação.

CAPíTULO II I - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Artigo 150 - A condução da Associação, bem como a determinação das atividades e o
controle de todos os seus órgãos, será feita por um Conselho de Administração que terá
todos os poderes para decidir sobre os bens e direitos da associação, de forma
irrevogável, desde que respeitando a legislação vigente no país e os termos deste
estatuto.

Artigo 160 - Serão eleitos para o Conselho de Administração os membros fundadores e
os membros honorários, no máximo de 27 (vinte e sete) e um piso de 15 (quinze)
conselheiros. Eles podem ser de qualquer nacionalidade, mas devem ter residência fixa
no Brasil.
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Associação de Apoio à Criança com Neoplasia

Artigo 1r - O mandato dos membros do Conselho de Administração será de 3 (três)
anos, sendo permitidas reeleições.

Parágrafo Único - No caso de vacâncias e novas vagas no Conselho de
Administração, os novos integrantes serão indicados por maioria absoluta dos
seus membros em exercício, para cumprimento do restante do mandato.

Artigo 18° - O Conselho de Administração terá um Presidente, indicado pela maioria de
seus pares, com mandato de 3 (três) anos, sendo permitidas reeleições.

Parágrafo Único - Em caso de renúncia, morte ou incapacidade permanente do
Presidente, assumirá interinamente suas funções o membro com mais idade do
Conselho de Administração, até que o novo Presidente seja eleito, por maioria
dos membros do Conselho, em votação convocada especialmente para esse fim,
dentro do prazo máximo de 2 (dois) meses a partir da vacância do cargo.

Artigo 19° - Os conselheiros reunir-se-ão pelo menos uma vez por ano, no mês de
março, em horário e local a ser estabelecido em documento convocatório, pelo
Presidente do Conselho, podendo reunir-se também, a seu critério e a qualquer tempo,
desde que previamente avisados todos os seus membros, no mínimo com 5 (cinco) dias
úteis de antecedência. Em todas as reuniões cada membro terá direito a um voto, e as
decisões serão tomadas por maioria absoluta dos membros presentes, exceto nos casos
explicitados nesse Estatuto.

Artigo 20° - É terminantemente proibido a atuação de membro associativo, de qualquer
nível ou condição que conduza a um conflito de interesses entre terceiros e a
Associação, respondendo civilmente quem por qualquer forma violar esta disposição.

CAPíTULO I V - DIRETORIA EXECUTIVA:

Artigo 21 ° _ A Diretoria Executiva administrará a Associação nas suas operações e na
consecução de seus objetivos de maneira responsável e dividindo entre seus membros
as respectivas funções que abarcarão os itens de finanças e de controle geral, bem
como um presidente. A Diretoria que terá um mínimo de três componentes, será eleita
pelo Conselho de Administração, escolhidos os membros dentre aqueles fundadores,
honorários ou efetivos da Associação, com mandato de dois anos, sendo permitidas
reeleições.

Artigo 22° - A vacância, por qualquer motivo, de cargo da Diretoria, será preenchida,
interinamente, por um membro da Diretoria Executiva, que acumulará funções, indicado
pelo Presidente da Diretoria.

Parágrafo Único - No caso de vacância do cargo de Presidente da Diretoria,
deverá ser realizada reunião de diretoria, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis,
para indicação interina, entre seus membros, do novo Presidente.
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Artigo 230 - A Diretoria Executiva reunir-se-á na sede da Associação, pelo menos uma
vez por mês, em dia e horário pré-avisados a seus membros com antecedência. Por
decisão própria, a Diretoria reunir-se-á por tantas vezes quanto deseje ou sejam
necessárias.

Artigo 240 - A Diretoria determinará, em reunião especial para esse fim, com a presença
de todos os seus membros e sob a direção do Presidente, as funções que cada um
exercerá em prol da Associação, levando-se em consideração a titularidade atual ou
eventual dos diretores. De tal reunião será lavrada ata específica e detalhada, dela se
tirando quantas cópias necessárias e sendo obrigatoriamente submetida ao escrutínio do
Conselho de Administração, o qual poderá promover ampliações, reduções e
esclarecimentos, ou medidas de controles patrimoniais que julgar necessários,
realizando-se então nova reunião da Diretoria para adequação dos poderes alterados.

Artigo 250 - Por decisão da Diretoria, referendada pelo Conselho de Administração, os
poderes individuais poderão ser criteriosarnente detalhados em "Regimento Interno" que
será preparado, aprovado e impresso sob as chancelas do Conselho de Administração e
da Diretoria.

Artigo 260 - Todos os contratos e documentos que criem obrigações passivas ou ativas
para a Associação, todos os cheques ou qualquer tipo de título financeiro emitido ou
assumido pela Associação, deverão conter obrigatoriamente, sob pena de absoluta
nulidade, duas assinaturas dos integrantes da Diretoria Executiva, sendo um deles o
Presidente. A Diretoria Executiva escolherá os bancos e/ou instituições financeiras,
dentre uma lista organizada pelo Conselho de Administração, para depósito ou aplicação
dos fundos da Associação.

Parágrafo Único - O Presidente da Diretoria poderá substabelecer a outros
membros da Diretoria, a assinatura de cheques ou qualquer título financeiro, de
acordo com o Plano Anual de Operações, previamente aprovado pelo Conselho
de Administração.

CAPíTULO V - DISPOSiÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS:

Artigo 270 - O ano fiscal da Associação se inicia em 10 de janeiro e se encerra em 31 de
dezembro de cada ano.

Artigo 280 - A Associação manterá os livros e registros que as leis brasileiras
determinem obrigatoriamente, além de, obviamente, os livros de atas e de presenças às
assembléias das reuniões do Conselho de Administração, e as atas de reuniões da
Diretoria Executiva, que deverão ser guardados na sede da Associação.

Parágrafo Único - Qualquer membro associado, ou seu representante legal, terá
acesso aos livros e registros da Associação, obrigatoriamente na sua sede,
mediante solicitação ao Presidente da Diretoria Executiva, o qual determinará
data e hora para tal avaliação, sujeitando-se a Associação às demais solicitações
devidamente fundamentadas.
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Artigo 290
- Qualquer alteração nos artigos estatutários somente poderá ser feita com a

aprovação da maioria absoluta do Conselho de Administração em reunião especialmente
convocada para esta finalidade, em que a emenda proposta tenha sido entregue por
escrito, junto com a convocação, a todos os membros do Conselho de Administração
com pelo menos 10 (dez) dias úteis de antecedência à reunião.

Artigo 300
- A Associação terá suas contas auditadas no mínimo anualmente, ou quando

se fizer necessário, por empresa independente, de reputação ilibada, e que não tenha
possibilidade de conflito de interesse com a Associação e com seus membros do
Conselho de Administração e da Diretoria Executiva.

Artigo 310
- A Associação poderá filiar-se a quaisquer entidades ou Associações de seu

interesse, no Brasil ou no exterior, pertinentes ao seu objeto, desde que devidamente
aprovada pelo Conselho de Administração.

o presente Estatuto constitui cópia fiel daquele registrado no Livro Registro de Ata.

Rio de Janeiro, 21 de Junho de 1997

Ronaldo Marques
Presidente da Assembléia Geral

Roberto Carlos Vernes Mack
Secretário
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Anexo 2: Ata de Reunião da Assembléia Geral Extraordinária da AACN-RJ. realizada em 12/12/98
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Associação de Apoio à Criança com Neoplasia

ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA COM NEOPLASIA DO RIO DE

JANEIRO-AACNIRJ

Aos doze dias do mês de dezembro de mil novecentos e noventa e oito reuniram-se os membros
do Conselho de Administração, na sede da Associação de Apoio à Criança com Neoplasia do
Rio de Janeiro(AACNIRJ), às nove horas e trinta minutos, com o objetivo de apreciar os
seguintes assuntos constantes do Edital de Convocação: l-Resultados do McDia Feliz 1998; 2-
Resultados Financeiros e Operacionais até outubro de 1998; 3- Parecer da Auditoria Externa; 4-
Novos Projetos do Conselho Cientifico; 5- Obra de Expansão da Casa Ronald McDonald
(CRM); 6- Previsão de Custos Operacionais da CRM; 7- Instituto Ronald Me Donald; 8- Eleição
da Nova Diretoria Executiva; 9- Aprovação dos Novos Membros do Conselho Científico; 10-
Nova Configuração da AACN-RJ; 11- Deliberações e 12- Assuntos Gerais. Dando início à
reunião o Sr. Marcel Fleischman informou sobre a impossibilidade da presença do Sr. Gregory
Ryan, Presidente do Conselho de Administração da AACN-RJ. Na ausência do Sr. Gregory
Ryan, os conselheiros presentes elegeram o Sr. Mareei Fleischman para presidir a Assembléia
Geral. Tomando a palavra o Sr. Marcel Fleischman fez a abertura da Assembléia Geral
Extraordinária, solicitando ao Sr. Guaracy Coutinho, que apresentasse os resultados do Me Dia
Feliz de 1998. O Sr. Guaracy Coutinho comentou os resultados da campanha, mostrando os
seguintes dados: Previsão quantitativa de vendas: 193.000 unidades; Quantidade vendida:
198.60 I unidades; Previsão de Receita: R$ 530.000,00; Receita Obtida: R$555.531,00, sendo
que deste total R$ 485.818,00 já foram realizados, R$ 12.000,00 deverão ser recebidos do Banco
de Boston e R$ 55.713,00 foram repassados ao Instituto Ronald McDonald e deverão ser
restituídos futuramente, conforme esclarecimentos prestados pelo Sr. Francisco Neves. Em
seguida o Sr. Guaracy Coutinho teceu elogios ao trabalho executado pela equipe de voluntários
e fez agradecimentos a toda a equipe da Rede Me Donald. Passando ao segundo item da Pauta o
Sr. Luiz Ebert teceu inicialmente comentários sobre a parceria com o Grupo Intercontinental
Importação e Exportação de Alimentos e o Sr. José Gilvomar Rocha Matos representando o Sr.
Manoel Lopes da Cunha Fava, ausente por motivos pessoais, falou sobre os resultados da
campanha de venda de alimentos importados, com percentual destinado a AACNIRJ,
apresentando Quadros Demonstrativos das vendas em novembro de 1998, com resultado, para a
AACN, de R$ll. 742, 76, esclarecendo, finalmente, que o referido valor seria pago no dia
10/0 1/99, juntamente com o resultado a ser apurado em dezembro de 1998, conforme estabelece
o Contrato firmado entre as partes. Dando seqüência o Sr. Luiz Ebert discorreu sobre a situação
econômico-financeira da AACN, mostrando que a arrecadação atingiu o montante de R$
930.631,00 até outubro/98, com despesas no total de R$296.337,00, gerando um superavit de R$
634.294,00, sendo R$ 43.065,00 no que se refere ao resultado inerente ao funcionamento da
Casa e R$591.230,00 no que se refere ao resultado destinado a Investimentos. A seguir o Sr.
Luiz Ebert destacou a importância do Bazar na angariação de recursos para a distribuição de
cestas básicas. Passando ao terceiro item o Sr. Mayer Taublib, presidente do Conselho Fiscal,
apresentou o Parecer da Auditoria Externa, emitido pela empresa Ernest & Young, com
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aprovação das contas relativas aos anos de 1994, 1995, 1996 e 1997, destacando, entretanto, que
o Parecer apresentava duas ressalvas, relativas a inexistência de cálculos de depreciação e ao fato
de a Correção Monetária do Ativo Imobilizado não ter passado pelo resultado do Exercício, visto
que foi lançada diretamente em conta de Reserva. Dando esclarecimentos sobre o assunto o Sr.
Ruy do Carmo Borba, Diretor Financeiro da AACN/RJ, esclareceu que as ressalvas não
representavam restrições as contas aprovadas, visto que: a) a depreciação é facultativa e b) por
lei , todo o superavit de uma Instituição Filantrópica deve, obrigatoriamente, ser aplicado na
aquisição de imóveis, na recomposição de seu imobilizado e/ou reinvestido em seus objetivos
sociais, não havendo, assim, necessidade de serem constituídas provisões ou reservas
específicas, já que todo o resultado deverá ser aplicado de acordo com a mencionada legislação.
Já no que se refere à correção monetária do Imobilizado, a AACN/RJ não estava obrigada,
legalmente, a efetuá-Ia e se o resultado da correção foi creditado diretamente em conta de
Reserva, nenhum prejuízo houve para a AACN. Tal prática foi adotada pela Associação para
que o superavit daqueles exercícios representassem, rigorosamente, a diferença entre as Receitas
auferidas e os gastos necessários para sua obtenção. Dando prosseguimento a reunião, antes de
entrar no quarto item da Pauta, as crianças da Casa Ronald Me Donald, sob a coordenação do
setor de musicoterapia, prestaram homenagem ao Sr. Francisco Neves, devido ao seu
desligamento da presidência da AACNIRJ. A seguir, entrando no item número quatro do Edital
de Convocação a presidente do Conselho Científico, Dra. Sima Ferman, apresentou os novos
projetos do Conselho, a saber: 1- Projeto Educação, que engloba os seguintes itens: 1.1-
Conscientização nas escolas; 1.2- Projeto Escola no Hospital; 1.3- Projeto Escola na Casa e 1.4-
Livretos; 2- Projeto Reintegração Social; 3- Projeto Sala Curativo; 4- Projeto Psicologia e
Musicoterapia; 5- Projeto Odontologia (Consultório Odontológico no Hospital); 6- Projeto
Equipamento CTI Pediátrico. Os projetos 5 e 6 deverão funcionar no próprio Hospital. O Sr.
Francisco Neves esclareceu que os projetos poderiam ser viabilizados através do Instituto Ronald
Me Donald, desde que aprovados por seu Conselho Científico. Passando ao item cinco da Pauta
o engenheiro Amauri Toledo deu explicações sobre a contratação da firma construtora para
iniciar a obra de expansão da Casa Ronald Me Donald. O Comitê formado por Amauri Toledo,
Eduardo Rocha, Silvia, Sonia, Luiz Ebert e Francisco Neves analisou as propostas apresentadas
pela empresas CATUAI, PRES, RC e VERTICON, concluindo que a melhor proposta foi a da
VERTICON, no valor de R$ 1.405.863,39. Ao comentar o cronograma da obra o Sr. Amauri
Toledo mostrou que a demolição teria início em fevereiro de 1999, a construção seria iniciada
em março de 1999 e que o prazo inicial para execução da obra, inicialmente previsto para 14
meses, seria reduzido para 12 meses, o que permitiria manter a previsão inicial para sua
conclusão. Neste momento o Sr. Francisco Neves informou que a Sra. CHER YL SELCKE, do
RMHC Internacional, irá doar US$ 50.000,00 para a obra, através do Instituto Ronald McDonald
do Brasil, ato logo este tenha concluído sua legalização e desde que seja apresentado pela
AACN/RJ o projeto de arquitetura e o orçamento, em inglês. No item seis da Pauta o Sr. Luiz
Ebert fez comentários sobre o custo de manutenção e funcionamento da Casa após as obras de
expansão, apresentou Quadro mostrando a Projeção de despesas de manutenção para o ano
2.000 e destacou a necessidade de planejamento visando o aumento da arrecadação, no que se
refere as receitas de funcionamento da Casa, para as quais previu um crescimento de 66% em
relação as despesas atuais. Destacou, entretanto, para breve, o auferimento de novas receitas com
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a implantação das Caixas de Troco nas lojas do McDonald. No item sete o Sr. Francisco Neves
falou sobre sua ida para o Instituto Ronald Me Donald, destacando a importância da renovação
dos quadros da Diretoria da AACN, do trabalho a ser realizado pelo Instituto no apoio ao
tratamento do câncer. No item oito da Pauta, com referência à nova Diretoria Executiva, os
conselheiros aceitaram o pedido de dispensa do Diretor Presidente, Sr. Francisco Neves, a
indicação do Sr. Luiz Ebert para substitui-lo, a antecipação do fim do atual mandato, que
ocorreria em junho/99 para dezembro/98, início do novo mandato em dezembro de 1998,
mantendo-se o prazo de dois anos para duração do novo mandato. A seguir o Sr. Luiz Ebert
relembrou as origem e o caminho percorrido pela AACN/Casa Ronald Me Donald até chegar a
situação atual, fazendo agradecimentos ao ex-presidente e sua esposa, Sra. Sonia Novais Neves.
A seguir apresentou os pedidos de dispensa dos seguintes diretores: Aldo de Luca, Mário César,
Antônio Ivo Daflon, Wilson França, Alcir Sampaio e da tesoureira Daisy Chagas. No item nove
foi proposta a inclusão dos seguintes nomes para integrar o Conselho Científico, a partir de
dezembro de 1998: .Angela Machado(psicóloga), Maria Emilia Melo da Silva(assistente social),
Eralda Ferreira da Silva(nutricionista), Analúcia Gomes Lopes Oliveira(nutricionista), Dr.
Avelino(médico oncologista) e Angela Damásio da Cunha(pedagoga). Passando ao item 10 do
Edital de Convocação o Sr. Luiz Ebert apresentou a nova configuração da Diretoria Executiva
da AACN, a qual passaria a ter a seguinte composição: Presidente, Diretoria Administrativa,
Diretoria da CRM, Diretoria Financeira, Diretoria de Planejamento e Controle, Diretoria de
Apoio Social, Diretoria de Eventos, Diretoria de Informática, Diretoria de Voluntários, Diretoria
de Comunicação e Marketing e Diretoria de Arrecadação. Passando ao item onze-Deliberaçoes-
o Sr. Luiz Ebert repassou os assuntos submetidos a apreciação da Assembléia, tendo sido
aprovados, por unanimidade de votos, os seguintes assuntos: 1- Ficou aprovado que o Sr. Ruy do
Carmo Borba, na condição de Diretor Financeiro, fará contatos com a empresa Ernest & Young
visando a retirada das ressalvas existentes no Parecer de Auditoria, pelos motivos já
apresentados, 2- Os conselheiros aprovaram a continuidade dos estudos relativos aos Projetos
apresentados pelo Conselho Cientifico, devendo tais projetos serem submetidos ao Instituto
Ronald Me Donald, visando a obtenção de recursos, enquanto que o Projeto relativo aos Livretos
será desenvolvido diretamente pela AACN, independentemente de aprovação pelo IRM, 3- Foi
aprovado o orçamento apresentado pela empresa VERTICO:-I, no total de R$I.405.863)9 para a
obra de expansão da CRM, não estando incluído nesse orçamento o valor do mobiliário. Com
referência a renda do próximo Me Dia Feliz, ficou decidido que a AACN apresentará projetos
ao Instituto Ronald McDonald para analisar a viabilização dos referidos projetos, 4- Foi
aprovada a nova composição e membros da Diretoria Executiva da AACN/RJ e dos Conselhos
Científico Fiscal e Jurídico, a saber: Diretoria Executiva: Presidente: Luiz Ebert da Silva;
Diretor Administrativo: Luiz Carlos Cardoso Santos; Diretor da CRM: Sonia Cardoso Novais
Neves; Diretor Financeiro: Ruy do Carmo Borba; Diretor de Planejamento e Contrôle: Roberto
Carlos Vernes Mack; Diretor de Apoio Social: Molka Wayrnberg; Diretor de Eventos: Guaracy
Coutinho; Diretor de Informática: Ricardo Moutinho P. da Cunha; Diretor de Voluntários:
Angela Damásio da Cunha; Diretor de Comunicação e Marketing: Eduardo Secco; Diretor de
Arrecadacão: Christian StautTer . Membros do Conselho Fiscal: Mayer Taublib (Presidente),
José Mauro Lorga e Newley Magalhães; Membros do Conselho Jurídico: Alaerte Jacinto da
Silva (presidente), Carlos Eduardo G.S. Santos e Paulo Roberto Corrêa; Membros do Conselho
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Científico: Dra Sima Ferman (Presidente), Cassilda Soares, Daniel Tabak, Humberto Oliveira,
Jacob Kligerman, Maria Cristina F. Souza, Maria do Carmo Sampaio, MarIy Chagas, Nivaldo
Barroso Pinho, Pedro L. Fernandes, Raul Corrêa, Regina M. Ferreira, Jane Dobbin, Angela
Machado, Maria Emilia Melo da Silva, Eralda Ferreira da Silva, Analúcia Gomes Lopes
Oliveira, Angela Damásio da Cunha e Avelino, 5- Foi aprovado o mandato de dois anos para a
nova diretoria e Conselhos Científico, Fiscal e Jurídico, contados a partir de dezembro de 1998.
6- Foi aprovado que a AACN administrará os recursos do Instituto Ronald Me Donald até que
ele esteja legalmente constituído. A AACN deverá adotar controles através de contas individuais
em nome do Instituto, a saber: no Ativo, contas Bancárias e de Aplicações Financeiras e no
Passivo, Conta Credora representando os recursos pertencentes ao IRM e sub contas devedoras,
representando os gastos efetuados pelo Instituto. Os recursos líquidos serão repassados ao
Instituto, com prestação de contas, tão logo sua situação jurídica esteja regularizada. No item
Assuntos Gerais houve destaque para o prêmio "Troféu Beija Flor", recebido pela Diretora de
Voluntários, Sra. Angela Damásio, diretamente das mãos de Dona Ruth Cardoso, presidente da
entidade "Comunidade Solidária". Ainda nesse item a Sra. Angela Damásio falou sobre o
Congresso Internacional das Casas Ronald Me Donald, a ser realizado em abril de 1999 e os
conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, a ida de três membros da AACNIRJ para

. representar a CRM do Rio de Janeiro. Nada mais havendo a tratar o senhor presidente deu por
encerrada a Assembléia, solicitando que fosse lavrada a Ata, que vai assinada pelo Sr. Marcell
Fleischman, Presidente da Assembléia Geral e por mim, Ruy do Carmo Borba, Secretário.

A PRESENTE ATA CONSTITUI CÓPIA FIEL DAQUELA REGISTRADA NO LIVRO
REGISTRO DE ATAS.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1998

MARCEL FLEISHCMAN
PRESIDENTE DA ASEMBLÉIA GERAL

RUY DO CARMO BORBA
SECRETÁRIO
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Anexo 3: Relação de Doadores da Casa Ronald McDonald

RELAÇÃO DE DOADORES DA CASA RONALD McDo~.-\LD

Auditoria Ernest & Young
Aços Macon Indústria e Comércio Ltda.
As Amigas
Átila Serviços de Vigilância Ltda.
Braslo Produtos de Carne Ltda.
Brapelco Comércio Transporte e Serviço Ltda.
Coca Cola Rio de Janeiro Refrescos Ltda.
Colégio Elza Campos
Distribuidora de Ovos Luciana 2000 Ltda.
Diversey Lever
Dorma Sistema de Controle para Portas Ltda.
Dorsa Indústria e Comércio Ltda.
Dressa Color
Emplarel
Fundação Ary Frauzi no
Hariel Mc Holist
Holográfica & Editora Ltda.
Instituto Ronald McDonald
Josuá Foto Studio Ltda.
Netter Industrial Comercial Ltda.
NT Telecomunicações
PraticaI Time Assessoria & Serviços
Promo Pen Indústria e Comércio
Publicom Assessoria Comunicação
Riviera Engenharia S/C Ltda.
Rotary Club Ilha do Governador
São Rafael Indústria e Comércio Ltda.
Semic
Sistema McDonald's
Studio Angeli
Tijuca Tênis Clube
Tok Lever
Transportadora Mudanças Populares
Tycoi Comunicação e Marketing
Unimed
Xerox do Brasil



Anexo 4: Maquete da Casa Ronald McDonald



Anexo 5: Organograma e Composição da Diretoria da AACN-RJ
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Anexo 6: Membros da Diretoria Executiva da AAC~-RJ
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MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AACN-RJ:

DIRETOR PRESIDENTE: Luiz Ebert da Silva (Casado, Brasileiro, Administrador de Empresas)
Identidade: 2.618.830-IFP; CPF: 237.931.127-72
Fones: 268-8732 (res.) / 536-7757 (trab.) ## Fax: 536-7777 (trab.)
End.: Rua José Higino, 340/301 - Tijuca - Rio de Janeiro - CEP: 20520-200
DIRETORA DA CASA RONALD MeDONALD: Sonia Cardoso Novais Neves
Casada, Brasileira, Engenheira
Identidade: 2.973.437-IFP; CPF: 427.123.517-20
Telefax: 204-0053 (res.) / 9942-1926 (cel.)
End.: Rua Conde de Bonfim, 107/604 - Tijuca - Rio de Janeiro - CEP: 20520-050
DIRETORA DE VOLUNTARIOS: Angela Damasio da Cunha (Casada, Brasileira, Pedagoga)
Identidade: 3.148.558-IFP; CPF: 801.490.577-68
Fones: 577-8771 (res.) / 9942-0466 (eel) / 567-4833 (trab.)
End.: Rua Caruaru, 81 - Grajaú - Rio de Janeiro - CEP: 20560-210
DIRETORA DE APOIO SOCIAL: Molka Waymberg (Casada, Brasileira, Aposentada)
Identidade: 1.682.809-IFP; CPF: 636.324.547-87
Fone: 254-1425 (res.) / 9962-3391 (eel)
End.: Rua São Francisco Xavier, 118/501 - Tijuea - Rio de Janeiro - CEP: 20550-012
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE: Roberto Carlos Vemes Mack
Casado, Brasileiro, Engenheiro
Identidade: 16.515-0/ CREA-RJ; CPF: 020.356.187-20
Fones: 268-2931 (res.) / 519-7667 ou 519-8761 (trab.) ## Fax: 519-8293 (trab.)
End.: Rua Oliveira da Silva, 15/ 1001 - Tijuca - Rio de Janeiro - CEP: 20530-510
DIRETOR DE COMUNICAÇAO E MARKETING: Eduardo Secco (Casado, Brasileiro, Empresário)
Identidade: 04.574.272-3/ IFP; CPF: 929.095.907-04
Fones: (024) 231-5676 (trab.) /610-2524 (res.) / 9974-2233 (cel) ## Fax: (024) 237-0064 (trab.)
End.: Rua do Imperador, 766 - Petrópolis - RJ - CEP: 25620-001
DIRETOR DE EVENTOS: Guaracy Coutinho (Casado, Brasileiro, Engenheiro)
Identidade: 2.128.932/ IFP; CPF: 247.643.107-91
Fone: 273-189 (res.) / 9987-6306 (cel)
End.: Rua Batista das Neves, 91 / 1004 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - CEP: 20520-060
DIRETOR DE ARRECADAÇAO: Christian Stauffer (Casado, Suiço, Administrador de Empresa)
Identidade: W497.951-1 RNE; CPF: 673.664.658-87
Fones: 553-5597 (trab.) / 325-1854 (res.) /9971-7445 (cel) ## Fax: 552-4689 (trab.)
End.: Praia de Botafogo, 21 /1004 - Botafogo - Rio de Janeiro - CEP: 22250-040
DIRETOR DE FINANÇAS: Ruy do Carmo Borba (Casado, Brasileiro, Contador)
Identidade: 39.759-7/ CRC-RJ; CPF: 050.091.707-87
Fones: 439-7492 (trab.) /493-5529 (res.) / 9987-2653 (cel) ## Fax: 439-7220 (trab.)
End.: Rua Cel. Eurico de Souza Gomes Filho, 325/301 - Barra da Tijuca - RJ - CEP: 22620-320
DIRETOR DE INFORMATICA: Ricardo Moutinho Pereira da Cunha
Casado, Brasileiro, Engenheiro
Identidade: 2.724. 928-IFP; CPF: 314.588.157-49
Fones: 233-3340 (trab.) / 577-8771 (res.) / 9619-9398 (cel) ## Fax: 263-3088 (trab.)
End.: Rua Caruaru, 81 - Grajaú - Rio de Janeiro - CEP: 20560-210
DIRETOR ADMINISTRATIVO: Luiz Carlos Cardoso Santos
Casado, Brasileiro, Corretor de Seguro
Identidade: 2.015.882-3/ CRA-RJ; CPF: 304.477.717-87
Fones: 220-4830 (trab.) / 348-8990 (res.) / 9976-0465 (cel)
End.: Rua Edgard Werneck, 721 /203 - Freguesia - Jacarepaguá - RJ - CEP: 20530-510
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Anexo 7: Descrição das Atividades dos Órgãos e Cargos da AACN-RJ
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Associação de Apoio à Criança com Neoplasia

DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS E CARGOS DA AACN-RJ:

ÓRGÃO: CONSELHO DE ADMINISTRACAo

Atividades:

1- Responsável pela condução da ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA COM NEOPLASIA
DO RIO DE JANEIRO (AACN), bem como pela determinação das atividades e o controle de
todos os seus cargos, tendo todos os poderes para decidir sobre os bens e direitos da AACN,
desde que respeitando a legislação vigente no País s e os termos do Estatuto da AACN;

2- Responsável pela nomeação da Diretoria Executiva, do Conselho Científico, do Conselho
Fiscal e do Conselho Jurídico.

ÓRGÃO: DIRETORIA EXECUTIVA

Atividades:

1- Responsável pela administração da AACN nas suas operações e na consecução de seus
objetivos de maneira responsável e dividindo entre si as respectivas funções, de acordo com
as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração e os termos do Estatuto da
AACN;

2- Todos os membros da Diretoria Executiva terão mandato de dois anos, podendo ser reeleitos
para mais de um mandato consecutivo ou não, após aprovação de maioria absoluta do
Conselho de Administração;

ÓRGÃO: CONSELHO CIENTíFICO

Atividades:

1- Coordenar o apoio aos serviços médico, odontológico e psicossocial da AACN;

2- Decidir sobre a divulgação técnico-científico e sobre a publicidade em geral, quanto à
difusão de dados técnicos e médicos da AACN;

3- Subsidiar a Diretoria Executiva para a tomada de decisão quanto à participação de
profissionais em eventos da área de saúde.
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Associação de Apoio à Criança com Neoplasia

ÓRGÃO: CONSELHO FISCAL

Atividades:

1- Examinar e emitir parecer sobre os balancetes e os demonstrativos financeiros da AACN /
CRM, para apreciação do Conselho de Administração.

ÓRGÃO: CONSELHO JURíDICO

Atividades:

1- Dar todo o suporte jurídico necessário às atividades da AACN.

CARGO: PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACÃO

Atividades:

1- Principal responsável pela condução das reuniões do Conselho de Administração, devendo
presidi-Ias;

2- Poderá criar comitês de trabalho para a execução de missões específicas;

3- Terá mandato de três anos, sendo permitidas reeleições.

CARGO: DIRETOR PRESIDENTE

Atividades:

1- Principal executivo da AACN, responsável por supervisionar e controlar todos os aspectos de
suas atividades;

2- Presidir todas as reuniões da Diretoria Executiva;

3- Assinar com mais um membro da Diretoria Executiva, qualquer contrato ou documento legal
que o Conselho de Administração tenha autorizado;

4- Efetuar pagamento de despesas, sem limites de valores, em conjunto com um membro da
Diretoria Executiva;

5- Exercer a representação ativa e passiva, judicial e extra judicial da AACN;

6- Responsável pelos assuntos internacionais mantendo contatos com IAB, OAK BROOK,
CHILDREN CHARITIES (RMHC) e outras CASAS RONALD McDONALD (RMH) do mundo;

7- Supervisionar e coordenar atividades dos demais membros da Diretoria Executiva.
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Associação de Apoio à Criança com Neoplasia

CARGO: DIRETORA DA CASA RONALD McDONALD

Atividades:

1- Substituir o Diretor Presidente nas suas ausências e impedimentos, auxiliando-o no que for
necessário, dentro das condições que o Estatuto da AACN lhe permite;

2- Assumir interinamente o cargo de Diretor Presidente, em caso de renúncia ou vacância, até
que seja eleito novo Diretor Presidente pelo Conselho de Administração.

3- Responsável pela Administração da Casa Ronald McDonald (CRM) e pela supervisão de
todas as atividades que nela ocorrer;

4- Chefe imediato de todos os funcionários da CRM;

5- Coordenar junto com os demais Diretores as atividades na CRM;

6- Responsável pela captação das necessidades de alterações dos manuais da CRM;

7- Manter registro dos bens patrimoniais da CRM;

8- Manter em perfeito estado o funcionamento dos equipamentos e bens necessários à
operação da CRM;

9- Manter sempre disponíveis os alimentos e materiais de limpeza necessários para o
atendimento dos hóspedes da CRM;

10- Ter conhecimento da escala diária de voluntários, dispondo de opções e/ou soluções a
serem tomadas em casos de falta de voluntários ou de emergência;

11- Viabilizar a execução de todos os eventos a serem realizados na CRM, atentando para não
causar transtornos ao bom funcionamento da CRM e a tranquilidade dos hóspedes;

12- Tomar conhecimento com antecedência de visitação à Casa obtendo detalhes quanto ao
seu objetivo, quantidade de pessoas, horário e duração;

13- Dispor de numerário, conhecido como "caixa pequena", cujo valor deverá ser definido pelo
Diretor Presidente e Diretor Financeiro, destinado a pequenas despesas diárias, devendo os
comprovantes de despesas serem apresentados ao Diretor Financeiro a cada nova
solicitação;

14- Responsável uruco pelas orientações, adiantamento de salários, folgas, férias, etc., dos
funcionários da CRM;

15- Responsável pelos contatos junto ao Serviço Social dos hospitais beneficiados para saber
das necessidades dos pacientes pediátricos residentes no Rio e apresentá-Ias nas reuniões
da Diretoria Executiva;
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Associação de Apoio à Criança com Neoplasia

CARGO: DIRETORA DA CASA RONALD McDONALD (Cont.)

16- Responsável pela guarda dos materiais utilizados, tais como biblioteca, fitas de jogos e
filmes, e materiais de artes (papéis, tesoura, etc.).

17- Responsável, em conjunto com a Diretora de Voluntários, pela elaboração e execução do
plano de atividades de eventos internos da CRM, tais como de recreação, escolares, festas
de aniversário, festas tradicionais (natal, ano novo, páscoa, dia das mães, etc.), eventos
especiais e culturais, definindo recursos financeiros e físicos necessários, bem como pelas
datas de realizações.

CARGO: DIRETORA DE VOLUNTÁRIOS

Atividades:

1- Responsável pela elaboração do plano anual de treinamento, incluindo cronograma,
definindo recursos financeiro e físico necessários, bem como pelas datas de realizações;

2- Responsável pelo recrutamento, entrevista, cadastramento e credenciamento de voluntários;

3- Responsável pelo treinamento de voluntários;

4- Responsável pelo encaminhamento de voluntários para as atividades da AACN;

5- Coletar junto aos Diretores as necessidades de voluntários, suas características e atividades
a serem desempenhadas, cargas de trabalho e treinamentos necessários;

6- Manter atualizado os dados dos voluntários e informar aos demais Diretores a existência de
voluntários disponíveis;

7- Manter reuniões periódicas, ao menos uma vez por ano, com o corpo de voluntários,
objetivando obter subsídios sobre as atividades desempenhadas de treinamentos, cargas
horárias, grau de satisfação e sugestões de melhorias, emitindo relatórios para
conhecimento da Diretoria;

8- Manter com a Diretora da Casa Ronald McDonald relação da escala diária de voluntários
pelas diversas atividades, bem como de voluntários disponíveis em caso se falta ou
emergência;

9- Manter a Diretora da Casa Ronald McDonald informada sobre treinamentos, reuniões e
entrevistas a serem realizadas na Casa, detalhando suas execuções (recursos, locais,
horários);

10- Responsável pela elaboração e operacionalizaçâo da "Semana de Homenagens ao Trabalho
Voluntário" da AACN;
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Associação de Apoio à Criança com Neoplasia

CARGO: DIRETORA DE VOLUNTÁRIOS rCont.)

11- Responsável, em conjunto com a Diretora da Casa Ronald McDonald, pela elaboração e
execução do plano de atividades de eventos internos da CRM, tais como de recreação,
escolares, festas de aniversário, festas tradicionais (natal, ano novo, páscoa, dia das mães,
etc.), eventos especiais e culturais, definindo recursos financeiros e físicos necessários, bem
como pelas datas de realizações;

12- Responsável pelo contato com os representantes legais de voluntários dos hospitais
beneficiados e conveniados com a AACN, bem como de outras Associações do Brasil e do
Exterior;

13- Responsável pela coordenação e operacionalização dos voluntários do Grupo de Apoio
Psicológico aos hóspedes e voluntários da AACN / CRM;

14- Responsável pela coordenação e operacionalização dos voluntários do Grupo de Visitação
aos hóspedes da CRM que estão internados em hospitais;

CARGO: DIRETORA DE APOIO SOCIAL

Atividades:

1- Responsável pela organização e manutenção do bazar;

2- Responsável pela organização, coleta e distribuição das Bolsas de Alimentação aos pacientes
pediátricos em tratamento ambulatorial nos hospitais beneficiados e conveniados com a
AACN;

3- Responsável pela criação e coordenação de vínculos de apoio à AACN nas diversas
localidades do Estado do Rio de Janeiro;

4- Manter a Diretora da Casa Ronald McDonald informada sobre os eventos a serem realizados
na CRM, detalhando suas execuções (recursos, locais, horários);

5- Apoiar a Diretora de Voluntários na elaboração do plano de treinamento necessário para as
atividades sob sua responsabilidade.

CARGO: DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

Atividades:

1- Preparar os planos de negócios anual e bianual com o auxílio dos demais membros da
Diretoria e apresentá-lo ao Conselho de Administração;

2- Auxiliar a Diretoria Financeira na elaboração da proposta orçamentaria anual;
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Associação de Apoio à Criança com Neoplasia

CARGO: DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE rCont.)

3- Elaborar estudos econômicos de viabilidade de investimentos em novas atividades ainda não
enquadradas no ramo que o grupo opera;

4- Responsável pela custódia dos Livros, Registros e demais documentos da AACN;

5- Responsável pela convocação de reuniões, pela realização das atas, pela contagem nas
votações e pelo envio de cópias das atas aos interessados;

6- Responsável em secretariar todas as reuniões da AACN controlando o bom andamento sob a
orientação da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração;

7- Responsável pela avaliação e desempenho da AACN I CRM através de avaliações periódicas
comparando as realizações com as previsões dos planos de negócios, de arrecadação, de
eventos, de despesas, de treinamento, de voluntários e de outras atividades da AACN I CRM;

8- Responsável pela elaboração de relatórios para o Conselho de Administração, relatando o
resultado da avaliação e controle dos negócios, aqui incluído o Relatório Anual;

9- Responsável, junto com a Diretora Financeira, pelo acompanhamento de qualquer tipo de
auditoria na AACN I CRM.

CARGO: DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETlNG

Atividades:

1- Responsável pelo relacionamento com a mídia através de contatos com a imprensa escrita,
falada e televisada;

2- Responsável pela produção de vídeos, fotos, slides e newsletter;

3- Responsável pela avaliação dos contatos visando a participação em seminários, conferências,
house-tour de empresas, divulgação a McPals;

4- Auxiliar a Diretora de Voluntários no treinamento de preparação de "speakers";

5- Responsável pela elaboração dos planos de divulgação pertinentes, apresentando as
necessidades financeiras e físicas para a realização das atividades de comunicação
necessárias; bem como pela sua execução;

6- Responsável por todo material de comunicação da AACN (folders, jornais, releases, etc);

7- Responsável pelo marketing de todas as campanhas de levantamento de fundos para a
AACN ICRM;
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Associação de Apoio à Criança com Neoplasia

CARGO: DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETlNG (Cont.)

8- Elaborar em conjunto com o Diretor de Eventos as campanhas anuais e bianuais, justificando-
as (o que, porque, quanto e quando), incluindo os recursos físicos e financeiros necessários,
e receita prevista, apresentando ao Diretor de Planejamento;

9- Para todas as campanhas previstas no calendário de eventos, informar em tempo hábil as
diretrizes das campanhas ao Diretor de Eventos para que o mesmo possa operacionalizá-Ias.

CARGO: DIRETOR DE EVENTOS

Atividades:

1- Responsável pelo planejamento dos recursos humanos, físicos e financeiros necessários para
operacionalizar os eventos externos previstos no calendário da AACN I CRM;

2- Responsável pela operacionalização e execução dos eventos da AACN I CRM, incluindo a
distribuição antecipada de material de propaganda, venda antecipada e suas realizações;

3- Responsável pelo relatório de realização de cada evento, descrevendo atividades
preparatórias, recursos físicos e financeiros previstos e efetivamente utilizados, e receitas
auferidas. Deverão também ser abordados os pontos positivos, negativos e críticos do evento.

CARGO: DIRETOR DE ARRECADAÇÃO

Atividades:

1- Responsável pela arrecadação de recursos materiais e financeiros da AACN I CRM;

2- Responsável pelo cadastramento dos doadores.

CARGO: DIRETOR DE FINANÇAS

Atividades:

1- Substituir o Diretor Presidente nos seus e impedimentos, no caso de impossibilidade da
Diretora da Casa Ronald McDonald, dentro das condições que o Estatuto da AACN lhe
permite;

2- Principal agente financeiro e contábil da AAC .•I CRM;

3- Responsável por todos os fundos da AACN I CRM;

4- Responsável pelos aspectos legais e fiscais da AACN I CRM;
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Associação de Apoio à Criança com Neoplasia

CARGO: DIRETOR DE FINANÇAS rCont.)

5- Responsável pela elaboração da proposta orçamentaria anual, auxiliado pelos demais
Diretores, para apreciação da Diretoria Executiva e posterior aprovação do Conselho de
Administração;

6- Elaborar balancetes e relatórios periódicos;

7- Apoiar o Diretor de Planejamento na elaboração dos planos de negócios para apreciação do
Conselho de Administração;

8- Elaborar anualmente o balanço anual para apreciação da Diretoria Executiva e posteriormente
do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração;

9- Manter em arquivo todos os recibos, notas fiscais, duplicatas e demais documentos
necessários para prestação de contas;

10-Dirigir e fiscalizar os serviços de Tesouraria da AACN / CRM;

11-Dar e receber recibos relativos a receitas ou despesas da AACN / CRM;

12-Depositar receitas em nome da AACN / CRM nos bancos e/ou instituições financeiras
selecionadas e aprovadas pela Diretoria Executiva;

13-Emitir cheques para pagamento de despesas da AACN / CRM, sem limite de valores, em
conjunto com o Diretor Presidente;

14-Elaborar mensalmente relatórios de receitas e despesas para apreciação da Diretoria
Executiva;

15-Receber do Diretor de Arrecadação as prestações de contas referentes às arrecadações
obtidas nos eventos;

16-Receber dos membros da Diretoria as prestações de contas das despesas efetuadas;

17-Verificar os saldos de caixa e bancos;

18-Apresentar mensalmente o movimento financeiro da AACN / CRM, contendo inclusive os
extratos bancários atualizados, para elaboração dos balancetes;
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Associação de Apoio à Criança com Neoplasia

CARGO: DIRETOR DE INFORMÁ T/CA

Atividades:

1- Responsável por todos os serviços de apoio logístico e de informática aos demais Diretores
da AACN;

2- Responsável pela área de documentação e serviços de gráfica da AACN I CRM;

3- Responsável pelo treinamento dos voluntários na área de informática;

4- Responsável pela elaboração, manutenção e atualização da "Home Page" e do "Email" da
AACN I CRM, bem como das respostas às consultas realizadas via Internet.

CARGO: DIRETOR ADMINISTRA T/VO

Atividades:

1- Responsável pela Administração da AACN e supervisão das atividades internas;

2- Responsável pela manutenção de arquivos e controle de atas, comunicados, cartas e outros
documentos emitidos e recebidos pela AACN;

3- Providenciar a emissão e encaminhamento de documentos (cartas, memorandos e outros);

4- Manter contatos com órgãos diversos, dentro de sua alçada e responsabilidade, para
resolução de assuntos e ou obtenção de informações de interesse da AACN;

5- Participar do planejamento orçamentário anual, bem como das revisões periódicas que se
fizerem necessárias;

6- Responder pelo suporte administrativo às demais Diretorias, alocando os recursos disponíveis
ou buscando alternativas que se ajustem às necessidades;

7- Colaborar com as demais Diretorias, na elaboração de manuais, cartas e outros documentos;

8- Identificar alternativas de otimização de recursos materiais, financeiros e de pessoal;

9- Executar outras tarefas eventuais e correlatas.

DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS E CARGOS DA AACN-RJ - cargo299.doc - Pág. 9 I 8



Anexo 8: Manual dos Voluntários da AAC\-RJ e da CRM

BEM - VtNDO!

Bem - vindo à Associação de Apoio à Criança com Neoplasia e a CASA

RONALD McOONALD, a- (j'{M(U f!Ub o-.Amor- (j'~ .. .I Agradecemos seu

ingresso na equipe.de VOLUNTÁRIOS e toda ajuda e apoio que você será capaz de

nos dar.

A equipe de VOLUNTÁRIOS é.rnuito importante para manter todos os projetos da

AACN - RJ e ajudar a humanizar o.tratamento do câncer na infância.

É nossa intenção preparar VOlUNTÁRlOS com suficiente senso de dever para

permitir um trabalho de qualidade aliado ao prazer.

Obrigado por tudo, e especialmente por cada momento de esforço e de amor

doado.

Temos certeza que, como VOLUNTÁRIO, você terá uma experiência gratificante e

grande satisfação pessoal.

1



1- HISTÓRICO

IA - COMO COMEÇOU A "RONALD McDONALD HOUSE"

Em 1973, Kim Hill, a filha de sete anos do jogador de futebol americano do Philacelphia
Eagles, Fred Hill, estava sendo tratada de leucemia no Children's Hospital na Philadelphia. Hill e seus
colegas de time estavam determinados a fazer alguma coisa para beneficiar famílias usando o
Children's Hospital. Eles procuraram o médico de Kim, Dr. Audrey Evans, chefe dos
hematologistas/oncologistas infantis, e mencionaram o seu desejo de ajudar. O Dr. Evans expressou
a séria necessidade de uma "Casa longe de Casa" perto do hospital, e começou assim a procura por
uma casa adequada. Isto finalmente levou a um esforço conjunto de levantamento de fundos pelos
Eagles e proprietários de restaurantes McDonald's da Philadclphia para bancar a compra e reforma
de uma casa velha perto do hospital com sete quartos, uma sala de estar, cozinha e uma lavanderia.

A "House" abriu em 1974, e foi batizada com o nome "ROXALD McDONALD HOUSE",
não somente por causa do esforço no levantamento de fundos dos restaurantes McDonald's. mas ..
pelo positivo, esperançoso e alegre sentimento de amor que este bem conhecido personagem de
palhaço poderia inspirar junto às crianças.

Em 1976, o Dr. Edward Baum, ~DICO do Children's Memorial Hospital em Chicago. e
Charles Marino, o pai de uma criança com leucemia, ouviram falar da "House" da Philadelphia e
decidiram criar uma instituição semelhante em Chicago. Uma associação sem fins lucrativos de pais e
VOLUNTÁRIOS foi formada, e, em 1977, uma casa "Vitoriana" restaurada, com 18 quartos, foi
aberta como segunda RONALD McDONALD HOUSE. A segunda casa provou que o conceito
funcionaria em várias áreas, então uma organização foi criada para distribuir informações e assistir
pessoas por todo o país que também sentissem a necessidade de tais instituições. Esta organização,
que hoje coordena e supervisiona todas as "RONALD McDONALD HOUSE" dos Estados Lnidos
da América e de outros países, é conhecida como "International Advisory Board of Children's
Oncology Services, Inc".



lB - HISTÓRIA DA CASA RONALD McDONALD ( CR1\1 ) NO RIO DE JANEIRO

Pais que vivenciavam e vivenciaram a experiência de tratamento oncológico de seus filhos no
Memorial Hospital de Nova York - EUA foram convidados pela Direção do INSTITUTO
NACIONAL DE CÂNCER (INCa) para implantar, neste hospital, a sala de recreação baseada no
"play-room" do hospital americano.

Foi então formado um grupo de VOLUNTÁRIOS que fundaram em Nov/90 o "V-CRIANÇA"
para atuar na sala de recreação do INCa.

Em 1991 a rede McDonald ofereceu a renda do McDia Feliz ao Instituto Nacional de
CÂNCER, para a área de pediatria, que solicitou o apoio do "V-CRI A.!"\IçA". Foram convidadas
também famílias do Tijuca Tênis Clube para participar como apoio ao grupo, desenvolvendo e
executando na loja "Barra Drive" toda uma programação condizente com o porte do evento.

O transbordar do "doar-se" no McDia Feliz uniu os grupos V-CRIAl'l"ÇA, INCa e familias do
Tijuca Tênis Clube. Desta união nasceu a idéia de fundar uma Associação, formada por pessoas de
vários segmentos da comunidade, preocupadas em humanizar e apoiar o tratamento de CÂNCER na
criança, independente de sua posição sócio-econômica, cultural ou religiosa.

Em 05 de dezembro de 1992 foi fundada a ASSOCIAÇ.Ã.O DE APOIO À CRIANÇA COM
NEOPLASIA DO RIO DE JANEIRO - AACN / RJ.

A experiência de todos os grupos do INCa junto aos pequenos pacientes e seus familiares
mostrou a grande dificuldade das famílias, residentes fora do município do Rio de Janeiro, em dar
continuidade ao tratamento de seus filhos devido à falta de recursos financeiros para se manterem na
cidade.

Evidenciada tal dificuldade a AACN / RJ estabeleceu como meta primordial a criação de uma
Casa de Apoio, que era um antigo sonho de vários grupos VOLUNT.ÁRIOS do INCa, bem como de
profissionais atuantes no hospital (médicos, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, etc.)

Em junho de 1993, a rede McDonald's, realizou outro McDia Feliz doando a arrecadação o do
evento para a AACN / RJ implantar a Casa de Apoio. Em outubro de 1993, a AACN / RJ adquiriu
um imóvel, sendo o mesmo em novembro de 1993 apresentado à comunidade em geral. Nesta
ocasião foi formalizada a parceria entre INCa, AACN e McDONALD'S, criando-se no Rio de
Janeiro a primeira CASA RONALD McDONALD - CRM da América Latina e a 162a aberta no
mundo



2 - O que é a Casa Ronald McDonald do Rio de Janeiro?

E uma "Casa longe de casa" destinada a crianças carentes até 18 anos que vêm de outros
municípios ou estados para tratamento de câncer acompanhadas de um responsável e não têm
condições financeiras de se hospedar no Rio de Janeiro, durante o tempo necessário para o
tratamento ambulatorial. A Casa evita que a criança interrompa o tratamento ou fique internada
desnecessariamente. A permanência é determinada pelo Serviço Social do hospital. Neste período, a
criança e seu acompanhante recebem todo tipo de apoio, incluindo, além da hospedagem,
alimentação, lazer, suporte emocional e transporte.

. A CASA RONALD McDONALD ( CRM ), a Casa que o Amor construiu ... ! é administrada pela
Associação de Apoio á Criança com Neoplasia ( AACN ), entidade sem fins lucrativos, que se
dedica a apoiar e humanizar o tratamento de câncer infantil, cujos integrantes não recebem qualquer
compensação financeira pelos serviços prestados. São voluntários, doações de empresas, de
membros de hospitais, de sócios-contribuintes, campanhas e eventos que garantem o sustento e a
manutenção da Casa.

3 - IMPORTÂNCIA DA CASA RONALD McDONALD ( CR.t\1 )

· Progresso no tratamento do câncer;

· Permitir que as crianças permaneçam no RJ durante as etapas do tratamento;

· Aumento da capacidade de atendimento por parte dos hospitais;

· Melhorar o atendimento global à criança com câncer
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5 - ÁREA DE ATUAÇÃO DO VOLUNT.ÁruO

• Casa RonaJd McDonald;

• Bazar;

• Bolsa de Alimentos;

• Grupo de Visitação;

• McDia Feliz;

• Eventos

• Outros Projetos.

6 - O PAPEL DO VOLUNTÁRIO

• O VOLUNTÁRIO é responsável pelo apoio operacional nas tarefas diárias da casa;

• O VOLUNTÁRIO deve promover a interação com os hóspedes e assisti-los em suas
necessidades, dando apoio, compreensão e calor humano às crianças e aos seus
familiares através de atividades recreativas, educacionais e psicossociais;

• O VOLUNTÁRIO é o verdadeiro representante da CASA RONALD McDONALD
para visitantes, convidados especiais, doadores e contribuintes especiais;

• O VOLUNTÁRIO deve ser confiável na execução de seus deveres e estar na Casa nas
horas programadas;

• O VOLUNTÁRIO deve sempre divulgar o trabalho da AACN e da CASA RONALD
McDONALD junto à comunidade;

• O VOLUNTÁRIO não deve usar o nome da AACN e da CASA RONALD
McDONALD para autopromoção ou beneficio próprio;

• O Grupo de VOLUNTÁRIOS faz parte de uma equipe que se ajuda mutuamente. A
amizade, união e a troca de experiências só trará beneficios para a causa.

Q "OS VOLUNTÁRIOS SÃO AS BATIDAS DO CORAÇÃO DA CASA". Q



7 - O PERFIL DO VOLUNTÁRIO

• Ter comprometimento;

• Ser participativo;

• Ter habilidade na relação interpessoa1;

• Ser paciente;

• Ser bom ouvinte;

• Ser compreensivo;

• Ser amigável;

• Ser flexível;

• Ser compassivo.

8 - ESTRUTURA DE PLANTÃQ

• Número de plantões diários: 4 ( quatro ).

• Duração: 3 ( três) horas.

• Início I término do plantão: 9h I 21h

• Número de voluntários em cada plantão: até 10 ( dez ), sendo designado um
coordenador.

• Exclusão de voluntário: falta em 4 ( quatro) plantões consecutivos sem a devida
justificativa

• Afastamento do voluntário por periodo superior a 1 ( um ) mês requer reciclagem de
treinamento por ocasião do retorno. I



CJtltlllual do CVo/unlárío
Orienlações e C](egras

o voluntário que desrespeitar as orientações deste manual será excluído do
programa e perderá o direito a convocações futuras.

o voluntário tem inteira liberdade de sugerir e/ou recomendar idéias que
visem a melhoria de serviços prestados e/ou tarefas realizadas.

o voluntário que abandonar o programa por. qualquer razão e não retomar
dentro de um período de 1 ( um } mês, deverá submeter-se novamente ao
plano de treinamento orientado pela Casa por ocasião do seu retorno, que
estará condicionadoà existência de vaga no quadro de voluntários.

o voluntário será notificado quando tiver 2 ( duas ) faltas no mês ou manter
uma incidência constante de atrasos na chegada ao plantão.

o voluntário que faltar 4 ( quatro ) plantões consecutivos sem a devida
justificativa, será considerado como desistente e automaticamente
substituído.

2 - IDENTIFICAÇÃO

Durante o seu plantão, o voluntário deverá utilizar avental e crachá, de
forma a facilitar sua identificação. A camisa de meia manga com a marca da
Casa também poderá ser utilizada.

o avental e a camisa de meia manga podem ser comprados na Secretaria.

o voluntário poderá usar o avental e crachá fora da Casa, somente se estiver
efetuando serviço externo em beneficio da Associação e devidamente
autorizado pela Administração.

Na desistência ou afastamento por qualquer motivo, O voluntário deverá
devolver o crachá

o voluntário que comparecer na Casa fora do seu plantão deve se identificar
ao coordenador do plantão e justificar a sua presença.



3 - CUMPRIMENTO DE HORÁRIOS

Os horários estabelecidos para os plantões devem ser cumpridos
rigorosamente, de forma a não comprometer o desenvolvimento das rotinas
operacionais da Casa.

4-PLANTÃO

O voluntário quando chegar na Casa deve dirigir-se ao segurança para que
ele registre a sua chegada.

O voluntário que não puder comparecer ao seu plantão, deverá comunicar
com antecedência mínima de 24 ( vinte e duatro ) horas ao seu coordenador
eaCRM.

O voluntário não pode trazer crianças para o seu horário de plantão.

O voluntário deve evitar trazer objetos de valor nos dias de plantão. A Casa
não se responsabiliza por extravio ou perda de objetos de valor.

O voluntário quando chegar ao seu plantão deve observar os quadros de
aviso e as folhas de comunicação no interior da pasta para inteirar-se das
notícias desde o seu último plantão.

No ato da visita, pessoas que se dirigirem à Casa não poderão atuar como
voluntários, de forma a não prejudicar o bom andamento das rotinas.

5 - SALA DO VOLUNTÁRIO

Deve permanecer sempre limpa e organizada.

Quando a sala estiver vazia deve ser mantida fechada com o trinco. Ao
término do último plantão, o segurança trancará a sala com chave.

6 - COORDENADOR DE PLANTÃO

O coordenador deve distribuir as tarefas entre os voluntários presentes.

o coordenador deve incentivar o revezamento das rotinas durante o seu
plantão.

O coordenador designará o seu substituto para cobrir suas ausências e/ou
impedimentos.

O coordenador que não puder participar das reuniões deve solicitar ao seu
substituto ou outro voluntário para representá-lo.

No início ou no final do plantão, o coordenador ou o substituto tem a
responsabilidade de ler a ata de reunião e/ou avisos, junto com os
voluntários, explicando com detalhes as resoluções definidas, pedindo que
todos rubriquem o documento.

9



7-0UTROSCOORDENADORES

- Baseados na rica experiência do coordenador de plantão resolvemos criar
outras coordenações que pudessem agilizar e dinamizar as atividades da casa
que são oferecidas aos hóspedes. Foram criadas e estão funcionando com
criatividade e muita organização, as seguintes coordenações:
. coordenador de festas - é responsável por organizar todas as festas de
aniversário de hóspedes e todas as festas simbólicas como Natal, dia das mães,
dia dos pais, Festa Junina, Páscoa, etc., assim como conseguir as doações
necessárias para a elaboração e execução da festa.
coordenador de passeios - é responsável por programar e organizar passeios

culturais e recreativos na cidade, bem como conseguir o meio de transporte, os
ingressos, os voluntários que irão acompanhar o grupo de hóspedes e o local
para o lanche. Todos os passeios ocorrem semanalmente e até hoje não
apresentaram nenhum custo para a casa.
· coordenador de atividades recreativas - é responsável por organizar e agendar
as atividades que serão executadas dentro da casa como teatros, shows de
mágica, de música, etc.
· coordenador de oficinas - é responsável por elaborar oficinas com atividades
que irão aprimorar os hóspedes, conseguir profissionais para atuar nelas, assim
como o material necessário a sua execução. Devido a carência dos nossos
hóspedes estas oficinas têm sido um recurso muito valioso para
profissionalização deles.
· coordenador de recursos audio - visuais - é responsável por captar, organizar
e manter em funcionamento todos os recursos disponíveis para os hóspedes
adultos e crianças ( fitas de vídeo - game, cd, fitas de vídeo, etc. )
· coordenador de controle de estoque - é responsável por organizar e controlar
todo o material da casa que se encontra nos diversos depósitos ( de alimentos
perecíveis, de material de limpeza e higiene, de brindes, etc. )
· coordenador de atualização de voluntários - é responsável por receber de
volta os voluntários que estiveram ausentes da casa por mais de 2 meses e
atualizá-lo em relação as novas regras e rotinas.
Todos os assuntos relacionados a Festas, Atividades Recreativas, Passeios,
Treinamento, Oficinas, Eventos e Artes Manuais devem ser tratados e/ou
encaminhados aos respectivos Coordenadores responsáveis.

8 - APOIO PSICOLÓGICO

O voluntário deverá se dirigir à Administração no caso de necessitar de
apoio psicológico para o desempenho de suas funções.

9 - REPRESENTAÇÃO / DIVULGAÇÃO

O voluntário deve sempre divulgar o trabalho da AACN / CRM junto à
comunidade em geral, sendo vedada a utilização da instituição para
beneficio próprio.

o voluntário poderá representar a AACN / CRM quando for autorizado
pela Diretoria.

Quando estiver no hospital para visitar parentes ou amigos, o voluntário não
deve utilizar a sua condição para obter vantagens.

10



10 - INCa

Nas visitas ao INCa, dentro do horário de visitação estipulado pelo hospital,
o voluntário não deve levar alimentos e presentes para crianças, respeitando
as normas do hospital que não permitem tal procedimento.

11 - RELACIONAMENTO COM HÓSPEDES

O voluntário deve tratar os hóspedes, principalmente as crianças, de forma
igual para evitar possíveis conflitos.

O voluntário não deve encorajar os hóspedes oferecendo suas próprias
crenças religiosas, sendo mais importante transmitir confiança e otimismo.

O voluntário deve integrar a criança ao ambiente da Casa, desenvolvendo a
sua socialização, dando noções de organização, transmitindo conceitos de
higiene corporal, educação e polidez, incluindo atividades de independência,
responsabilidade e respeito ao próximo.

No desenvolvimento das atividades com as crianças, no caso de
desobediência e contrariedade incontrolável das mesmas, o voluntário deve
procurar a ajuda dos responsáveis para controlar a situação.

O voluntário deve manter uma postura positiva diante dos responsáveis ou
crianças com relação às atividades desenvolvidas pelas mesmas, evitando
palavras de censura e desconforto nas relações. .

Quando forem detectados problemas de ordem social, emocional ou
financeiro com relação aos hóspedes, o voluntário não deve tentar
solucionar o problema, devendo reportar a situação à Administração para
tomada de providências necessárias.

Não é permitido fazer listas na Casa para prestar ajuda aos hóspedes.

A criança nunca deve ficar sozinha nas dependências da Casa, devendo o
voluntário alertar o responsável sobre essa condição.

o voluntário não deve deixar as crianças subirem nas mesas e cadeiras,
pularem e fazerem movimentos bruscos ( podem estar com plaquetas baixas
), e em caso de dúvidas, antes de realizar qualquer atividade mais agitada, o
voluntário deve perguntar ao responsável se as crianças podem participar.

11



12 - NORMAS DE SAÚDE

o voluntário que estiver ou ter contato com doença infecto-contagiosa
( Ex.: sarampo.,.. gripe, catapora, diarréia aguda e tuberculose) em atividade,
não deverá comparecer à CRM e alertar a administração.

o voluntário deve manter cuidados higiênicos de suma importância,
mantendo o local asseado e lavando as mãos sempre que chegar na Casa ou
após cumprir tarefas cujas circunstâncias sejam passíveis de contaminação.

o voluntário deverá utilizar luvas sempre que houver expectativa de contato
com sangue ou secreções.

Artigos contaminados com sangue ou secreções não devem ser jogados fora
ou limpos com solução de água e alvejante doméstico ( 1 parte de alvejante
para 10 partes de água ).

Ferimentos produzidos por objetos perfurantes devem ser comunicados
imediatamente à Administração.

Restos de sangue e/ou secreções podem ser lançados no vaso sanitário sem
tratamento especial.

o voluntário não pode medicar ou interferir na prescrição médica.

Pequenas quantidades de remédios que não precisam de prescrição médica,
tais como antiácidos, analgésicos, xaropes, etc., poderão ser distribuídos aos
hóspedes adultos, quando solicitado.

Nos casos de intercorrências médicas ( Ex.: febre, vômitos, etc. ), a criança
deverá ser encaminhada ao hospital.

13 - ACIDENTES

Na ocorrência de pequenos ferimentos, o voluntário deve providenciar o kit
de primeiros socorros localizado no armário 7 ( sete) do lactário.

Quando for constatado ferimentos graves, o voluntário deve chamar uma
ambulância. O incidente deve ser documentado na folha de ocorrências e
também notificado à Administração.

14 - SEGURANÇA E PROTECÃO

O voluntário que perceber comportamento que coloque em risco a
segurança das pessoas da Casa, deverá comunicar imediatamente à
Administração.



Não será permitido o porte de armas e uso de bebidas alcoólicas, bem como
qualquer comportamento abusivo. O infrator será obrigado a se retirar da
Casa.

No caso de qualquer crise onde haja envolvimento policial, o voluntário não
deve permitir a entrada da mídia na Casa, bem como não deve se pronunciar
a respeito do caso , devendo comunicar o episódio imediatamente à
Admínistração.

No caso de ocorrência de incêndio, o voluntário deve acionar imediatamente
o Corpo de Bombeiros, e dentro de suas possibilidades, deve procurar
evacuar todas as pessoas da Casa através da saída de emergência mais
próxima.

15 - SECRETARIA

o voluntário não deve permanecer na Secretaria para não prejudicar o
trabalho da Admínistração da Casa, a não ser que seja solicitado.

16 - UTILIDADES

O voluntário poderá utilizar o telefone público instalado na Casa para
efetuar ligações.

17 - REFEIÇÕES DOS VOLUNTÁRIOS

o voluntário pode fazer refeições na Casa mediante o pagamento de ticket,
desde que haja quantidade suficiente de alimentação e somente após o
atendimento a hóspedes e funcionários.

A compra de ticket deve ser efetuada pelo Coordenador ou seu substituto,
obedecendo o seguinte horário: Para o almoço : das 9 às 12h30min. Para o
jantar: das 18 às 19h30mín.
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18 - PROJETOS PARA OS VOLUNTARIOS

TREINAMENTO : Antes de se tornar um voluntário da Casa, a pessoa passa
por um treinamento onde recebe informações sobre : o histórico da criação da
primeira Casa Ronald McDonald do mundo, o histórico da nossa Casa, o que é
ser voluntário, o seu papel no nosso programa, o funcionamento da nossa Casa
e suas rotinas, dados sobre o câncer e a alimentação da criança doente. Depois
do treinamento ele passará por um estágio de 2 meses no plantão escolhido e só
depois disso será efetivado como voluntário da Casa, recebendo o seu pino
ATUALIZAÇÃO : Mensalmente, o nosso "Centro Cultural Construindo o
Saber" oferece, aos nossos voluntários, palestras ministradas por profissionais
experientes sobre temas ligados ao trabalho na Casa Ronald McDonald, visando
enriquecer a atuação do voluntário. Estes profissionais também atuam neste
momento como voluntários, não havendo custos.
SUPORTE: é o atendimento mensal dos voluntários por uma equipe de
psicológas ( também voluntárias ). Nesses encontros são realizadas dinâmicas e
atividades que buscam aliviar as tensões decorrentes do trabalho e propiciar
uma maior harmonia na atuação e nas relações interpessoais.
INTEGRAÇÃO: Buscar a harmonia e a integração é também o objetivo dos
encontros trimestrais em que reunimos grande parte dos membros desta grande
equipe. São eventos variados como: bailes,churrascos, lanches, etc., sempre
com brincadeiras e muita animação, onde juntos nos divertimos e aprofundamos
nossos vinculos de amizade.
AVALIAÇÃO: Este é outro ponto muito importante do nosso programa.
Ouvir as críticas e idéias cio voluntário aperfeiçoa o nosso trabalho. A cada
semestre fazemos uma grande avaliação através de um questionário, onde o
voluntário avalia o seu desempenho, o desempenho da Casa Ronald e levanta
idéias para melhorar o trabalho da equipe. Estes questionários são tabulados e
posteriormente são discutidos com eles numa reunião onde registramos as
nossas estratégias de ação para o período seguinte.
COMUNICAÇÃO: Além disso, semanalmente o voluntário pode fazer uso de
uma folha de comunicação entre ele e as Diretoras de Voluntários e de
Operações da Casa Ronald McDonald, onde pode registrar suas criticas, suas
sugestões e outras informações ligadas a estas duas áreas. Todos são
respondidos.
RECICLAGEM: Anualmente, no mês do aniversário da Casa Ronald
McDonald realizamos este encontro com o objetivo de aprimorar o
desempenho, aumentar a motivação e o comprometimento do voluntário com o
seu trabalho. Esta reciclagem acontece sempre num Domingo, de 9:00 às 18:00
h, num hotel da cidade. Lá acontecem palestras, mesas-redondas e oficinas de
trabalho extremamente enriquecedoras. É também uma grande oportunidade de
integração entre todos os voluntários e o momento de comemorarmos mais um
ano de existência da Casa Ronald McDonald.
COMEMORAÇÃO: E para fechar o ano um grande evento: a comemoração
do Dia Mundial do Voluntário, no dia 5 de dezembro. Neste momento
homenageamos todos os voluntários por possibilitarem a existência da "Casa
que o amor construiu ..." e por nos darem a certeza que são mãos dadas que
fazem um mundo melhor.



19 - TAREFAS DOS VOLUNTÁRIOS

A ) Controle do funcionamento da Casa;

B ) Controle de material;

C ) Controle da cozinha e refeitório:

D ) Recreação das crianças;

E ) Atividades sócio-culturais;

F ) Apresentação da Casa;

G ) Recebimento de donativos;

H) Bazar;

I) Eventos;

J ) Divulgação e cadastramento de novos sócios.

K ) Procedimentos na admissão e alta de hóspedes

20 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS TAREFAS

A) Controle do funcionamento da Casa

o voluntário deve percorrer as dependências da Casa verificando o
funcionamento de banheiros, bebedouros, lavanderia e ar condicionado.

o voluntário responde pela reposição de materiais - toalhas de papel, copos
descartáveis, sabonete líquido, desinfetante para banheiros, papel higiênico,
sacos de lixo e outros.

B) Controle de material

o voluntário responde pela arrumação, conservação e controle de estoques
de alimentos e materiais mantidos nos depósitos existentes.

C) Controle da cozinha e refeitório

o voluntário responde pelo provimento de ingredientes necessários para o
cardápio elaborado, bem como observa as I condições de arrumação e
limpeza do ambiente e armazenamento de alimentos contidos nas geladeiras
e freezers. Também orienta os hóspedes em relação ao melhor uso e limpeza
dos alimentos

D) Recreação das crianças

Caberá ao voluntário orientar as crianças no desenvolvimento de trabalhos



· ,
disponível os vários brinquedos existentes.

E) Atividades Sócio-culturais

o voluntário poderá colaborar nas atividades que envolvem aniversários,
passeios, festas tradicionais e oficinas para hóspedes.

F) Apresentação da Casa

o voluntário responde pela apresentação da Casa a visitantes em geral,
candidatos a voluntários e hóspedes.

o voluntário deve conhecer com detalhes a história da Casa e suas
necessidades, de forma a ter condições de transmitir o objetivo com clareza
e discernimento.

G) Recebimento de Donativos

o voluntário atenderá pessoas que se dirijam à Casa para efetuarem doações
em geral, registrando em ficha própria os dados do doador para
agradecimento posterior. .

H) Bazar

o voluntário poderá atuar na busca de doações, arrumação, venda e
divulgação para o Bazar, que representa mais uma forma de arrecadação.

I) Eventos

o voluntário poderá participar na realização de eventos, tais como: McDia
Feliz, Feiras, Coquetéis, Exposições, etc.

J) Divulgação e cadastramento de novos sócios

- O voluntário deve buscar, através de divulgação I visitação, parceiros
interessados em auxiliar à Casa.

K) Procedimentos na admissão e alta de hóspedes

Por ocasião da admissão do hóspede, o voluntário deve levá-lo para
conhecer todas as dependências da Casa, bem como esclarecer os pontos
básicos constantes do manual do hóspede nos casos de dúvidas por parte do
acompanhante. Na saída do hóspede o voluntário procederá a conferência e
verificação das condições do quarto, ajudará no recolhimento de pertences e
remoção de alimentos, assim como preenchimento de avaliação do hóspede
por sua estadia na casa.

21- GRUPOS

Alguns trabalhos exigem um número maior e definido de voluntários, assim
como um treinamento bem específico para o seu campo de atuação. Estes
voluntários atuam na casa e também no trabalho desenvolvido pelo seu grupo.
Todos eles também têm um coordenador e realizam reuniões mensais de estudo
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e/ou avalIaçao .
. Grupo de visitação - este grupo tem como objetivo dar suporte emocional às
crianças que estiveram hospedadas na casa, no momento que se encontram mais
debilitadas e estão internadas no hospital. Diariamente, no horário de visitas do
hospital, um voluntário do grupo visita a criança e seu responsável, dando-lhe
apoio, carinho e muito afeto.
o Grupo de distribuição de bolsas de alimentos - A bolsa de alimentos tem a
finalidade de ajudar as crianças de até 15 anos, sem recursos, em tratamento
ambulatorial do câncer em nossa cidade, que não precisam se hospedar na casa.
Em 98 foram distribuídas mais de 300 bolsas por mês, o que representou mais
de 6 toneladas de alimentos. Este projeto é mantido através de doações e da
venda de objetos usados no bazar. É a certeza de que para vencer todas as
barreiras a criança tem que estar bem alimentada.
o Grupo de conscientização do câncer - este grupo trabalha para
conscientizar as pessoas da possibilidade de cura do câncer. Atua
desenvolvendo feira de ciências em escolas,. realizando palestras em
comunidades, centros de saúde, clubes, escolas, etc. Estão elaborando em
conjunto com médicos, psicólogos e assistentes sociais, uma revista em
quadrinhos que abordará a doença e seus aspectos importantes de uma forma
leve e acessível ao público infanto - juvenil.
o Grupo multiprofissional de atendimento psicosoeial - uma equipe de
psicólogos, musicoterapeutas e assistentes sociais atende às crianças, seus
familiares e os voluntários dentro e fora da Casa Ronald McDonald. Este
serviço tem se mostrado fundamental para manter a estrutura emocional dos
habitantes da casa. Semanalmente, as mães têm três atendimentos:
musicoterapia, atendimento terapêutico e grupo operativo com a assistente
social, cada um em um dia pré-determinado. As crianças têm sessões semanais
de musicoterapia e atendimento terapêutico. Há também o atendimento de
emergência, quando um hóspede fica muito triste ou deprimido, uma psicóloga
é acionada e vai atendê-lo, independente do dia ou da hora.
o grupo MeDia Feliz - este grupo é responsável por coordenar e organizar toda
a progamação de diferentes atividades que será realizada no McDia Feliz, assim
como treinar os voluntários que irão atuar neste dia. Em 1998 tivemos
trabalhando no McDia Feliz, mais de 2000 voluntários, distribuídos em :75 lojas
do McDonald's no Estado do Rio de Janeiro.

22 - ROTINAS DE PLANTÃO - CRM

As rotinas de cada plantão são mantidas nas pastas e devem ser cumpridas
rigorosamente, de forma a não prejudicar as operações do plantão seguinte.

23 - OCORRÊNCIAS

No caso de ocorrência de irregularidades nas atividades operacionais, tais
como: falta de materiais, serviços e rotinas não realizadas, sugestões de
melhoria e outros assuntos pertinentes, o voluntário deverá preencher a
folha branca com as observações, para efeito de conhecimento e tomada de
decisão da Diretoria de Operações da CRM
No caso de ocorrer assuntos relacionados ao desempenho de voluntários,
tais como: avisos e justificativas de faltas, pedidos de licenças, dificuldades
de relacionamento entre voluntários, dúvidas, sugestões de melhoria e
outros assuntos pertinentes, o voluntário deverá preencher a folha colorida
com as observações, para efeito de conhecimento e tomada de decisão da
Diretoria de Voluntários.
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BEM-VINDO!

Bem-vindo à Casa Ronald McDonald, a Casa que o
t· Iamor cons ruiu ....

A Casa oferece condições para que as famílias se sintam como se
estivessem em suas próprias casas. Devido ao fato de nossos hós-
pedes dividirem muitas áreas comuns, solicitamos sua participa-
ção no sentido de tornar nossa "Casa longe de Casa" num ambi-
ente alegre e aconchegante.

Respeito pelos outros e tolerância são necessários para uma per-
feita harmonia entre as famílias.

"

Este manual foi elaborado através de sugestões discutidas em reu-
niões semanais com os hóspedes, assistentes sociais e equipe ad-
ministrativa da Casa. Apresentamos orientações relacionadas a
sua hospedagem e o que temos a oferecer. Não hesite em pergun-
tar se você tiver alguma dúvida. Nossa equipe de voluntários esta-
rá sempre pronta para ajudá-lo a tornar sua estadia o mais con-
fortável possível.



ORIENTAÇÓES E REGRAS DA CASA RONALD McDONALl>

l-ESTADIA

A Casa oferece condições para que o hóspede tenha uma estadia agradável como se estivesse em sua
própria casa, portanto é necessário sua participação no cumprimento de suas responsabilidades e tare-
fas, atendendo com respeito e gentileza, voluntários, funcionários, outros hóspedes, visitantes e vizi-
nhos.

-/ O hóspede que desrespeitar as orientações constantes deste manual será convidado a se retirar da
Casa e perderá o direito a estadias futuras.

I •

Durante a sua estadia, o hóspede tem inteira liberdade de sugerir e/ou recomendar idéias que visem a
melhoria dos serviços prestados e/ou tarefas realizadas.

No caso de dúvidas e/ou necessidade de obter esclarecimentos adicionais, o hóspede deve dirigir-se à
Adm inistração no horário de 9h às 18h.

2 - IDENTIFICAÇÃO

O hóspede deverá utilizar crachá, de forma a facilitar a sua identificação e terá que devolvê-lo quan-
do receber alta do hospital para retomar ao seu local de origem.

*-3 - CUMPRIMENTO DE HORÁRIOS

"\ - Durante a permanência na Casa, os horários estabelecidos para as atividades em geral deverão ser
cumpridos rigorosamente, observando que o horário limite de despertar para o acompanhante é 7h,
ficando a criança desobrigada a cumprir O horário estabelecido. Às 6h30min o segurança tocará a si--
rene.

4 - APOIO - SOCIAUPSICOLÓGICOIMUSICOTERAPIA

Toda quarta - feira haverá reunião com as mães, coordenada pela Administração e sob orientação da
Assistente Social do INCa para tratar de assuntos diversos, tais como: operação da Casa (regras e ta-
refas ), problemas sociais e emocionais, dúvidas sobre a doença, normas de saúde e outros assuntos
de interesse.

A Casa oferece apoio psicológico para os hóspedes uma vez por semana (quarta-feira).

A Casa mantém 1 ( uma) vez por semana sessões de musicoterapia para as crianças (quinta-feira) e
.. responsáveis (segunda-feira).

5 -ORIENTAÇÃO MÉDICA

Na Casa, o responsável pela criança deve seguir as orientações dadas pelo seu médico quanto a me-
dicamentos, horários e cuidados com a criança. .

Serão mantidas na Casa aquelas crianças que normalmente seriam liberadas para a sua residência.
Em caso de qualquer interferência médica, o paciente será encaminhado ao hospital.

Quando houver necessidade de utilizar a Casa por mais tempo do que o estipulado, o responsável
deve apresentar, por escrito, solicitação do médico ou pedir à Assistente Social que envie novo en-
caminhamento.
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6 - YISIT A PARA HÓSPEDES

Horário: 14h às 19h.

Local de Permanência: sala de visita e área externa.

o número de visitantes é limitado em 3 ( três) por hóspede.

7- REMÉDIOS

A casa não tem responsabilidade de dar remédios específicos para o tratamento das crianças. Os
remédios deverão ser solicitados na farmácia do hospital ou comprado pelos pais. A Casa possui me-
dicamentos caseiros que só cederá mediante receita médica.

Os remédios devem ser mantidos no armário da mesinha de cabeceira do quarto, que deve ser tranca-
do com chave, de forma a mantê-los fora do alcance das crianças.

8 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

O hóspede ao chegar receberá potes com sabão em pó e amaciante para lavagem de roupas, que serão
reabastecidos por voluntários com intervalos de 7 ( sete) dias, uma caixa para guardar produtos de

. limpeza para realização das tarefas do dia seguinte e um par de luvas.

Material de uso pessoal e fraldas descartáveis somente serão distribuídos ao hóspede quando a Casa
receber doação, sendo 3 (três) a quantidade máxima de fraldas oferecidas e que só serão distribuídas
no último plantão.

9 - SEGURANÇA E PROTEÇÃO

A guarda de bens pessoais é de responsabilidade do hóspede. Os pertences devem ser mantidos tran-
cados o tempo todo.

Quando se ausentar, o hóspede deverá deixar as chaves na sala de voluntários ou com o segurança.

O hóspede que perceber comportamento que coloque em risco a segurança de pessoas na Casa, deve-
rá comunicar imediatamente à Administração.

Não será permitido o porte de armas e uso de bebidas alcoólicas, bem como qualquer comportamento
abusivo. O infrator será obrigado a se retirar da Casa.

10 - TRANSPORTE

Horários:
CASA HOSPITAL

6:45 7:00
8:45 9:00
10:45 11:00
11:45 12:00
12:45 13:00
14:45 15:00
16:45 17:00
18:45 19:00

O carro somente fará o transporte nestes horários se houver necessidade, devendo o hóspede sempre
comunicar o seu horário de saída da casa e o horário que estiver liberado no hospital.

A casa oferece transporte apenas para o trajeto Casa - INCa / INCa - Casa.
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ll-TAREFAS

Serão distribuídas diariamente tarefas de limpeza entre os acompanhantes.

Todos os hóspedes são responsáveis pela conservação e limpeza de todas as dependências da Casa,
independentemente de ter sido responsável pela limpeza de outras áreas.

Nos dias em que houver passeio cedo, o responsável deverá deixar sua tarefa pronta, caso contrário, o
Coordenador do evento está autorizado a não levá-lo, o que sai prejudicial para a criança. que não
poderá participar do evento.

A limpeza dos panos de prato deverá ser feita pelo responsável da lavanderia.

Ao passar roupa, o ferro deve ser colocado sobre a tábua sempre em posição vertical para não quei-
mar o forro e guardá-lo no Suporte preso na parede no término da tarefa.

Os hóspedes devem permanecer calçados, de forma a evitar acidentes.

A limpeza da sala de visita, escadas, área externa e cestas de lixos deverá ser feita sempre que hou-
ver necessidade durante o dia.

12-QUARTOS/ARN.UUuos

Na sua chegada, se o hóspede não encontrar o quarto em condições de uso, deve comunicar à Admi-
nistração para tomada de providências.

Cada mãe receberá um kit numerado contendo roupas de cama. touca para utilizar no preparo de
refeições e pano de chão.

A designação dos quartos é feita pela Administração da Casa e/ou por solicitação da equipe do hos-
pital, podendo haver situações de necessidade de mudança de quarto durante a estadia.

Os quartos devem estar sempre arrumados e em condições de uso permanente.

As camas das crianças devem permanecer sempre com os protetores, exceção feita para os adoles-
centes, quando nestes casos. o protetor deverá ficar guardado no interior do armário.

Não será permitida a colocação de roupas penduradas, comidas nos armários e camas desfeitas.

Quando o hóspede sair do quarto, deverá manta a porta trancada e colocar as chaves penduradas do
lado de fora em local apropriado.

13- BANHEIROS

O hóspede deverá verificar o banheiro após utilização efetuada pelo seu filho.

Manter registros, chuveiros e pias fechados, bem como não deixar roupas, toalhas pessoais, fraldas e
panos de chão nos banheiros.

Não colocar toalhas de papel, copos descartáveis, absorventes íntimos, papel sanitário ou fraldas
descartáveis nos vasos sanitários.

Não permitir que as crianças fiquem sozinhas no banheiro.

Os banheiros devem permanecer sempre fechados e as chaves maruidas presas no portal,
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14 - REFEIÇÓES

A sirene anunciará o início e o fim de todas as refeições. Após estes horários, o hóspede poderá fazer
uso dos alimentos do armário do lactário e da biscoiteira.

REFEIÇÃO INICIO FIM
Café da manhã 6h 8h

Alm~o 12h 13h30min
Lanche 15h30min 16h
Jantar 19h 19h30min

As 3 ( três) últimas refeições serão servidas pelos voluntários, sendo que as crianças terão prioridade
no atendimento.

Os hóspedes ajudarão a cozinheira no preparo das refeições, e na folga dela, esta tarefa será realizada
por eles.

O preparo das refeições e seu consumo estão restritos, apenas, na cozinha e refeitório, que deverão
ser sempre limpos após o seu uso.

Não é permitida a guarda de qualquer tipo de alimento e bebida nos quartos. Os alimentos perten-
centes aos hóspedes devem ser guardados em armário ou geladeira existente no refeitório (utilizar
potes com a numeração do quarto, que será vistoriado periodicamente por um voluntário.

Somente criança com deficiência fisica poderá fazer refeições no quarto, ficando o acompanhante do
mesmo responsável pela limpeza do quarto.

No preparo das refeições, as mães que auxiliam a cozinheira deverão usar touca.

O hóspede deverá jogar os restos de comida na lixeira, bem corno providenciar a lavagem de pratos e
talheres antes de colocar na máquina.

Visitas para hóspedes podem fazer refeições mediante o pagamento de R$ 3,00 (três reais), desde que
haja quantidade suficiente e somente após o atendimento a hóspedes e funcionários.

Toda refeição diferente do cardápio ficará por ronta do hóspede (compra, preparo e limpeza).

Esquentar comida à noite é de responsabilidade do hóspede designado para esta tarefa neste dia.

15- COZINHA

A cozinha é para uso de todos os hóspedes, e todos terão um espaço reservado na geladeira.

Estarão disponíveis etiquetas para identificação de mantimentos, de forma a evitar que sejam usados
por qualquer pessoa ou jogados fora durante a limpeza.

Após utilização, os hóspedes deverão lavar seus pratos, copos e talheres.

Os hóspedes deverão manter as pias, mesas e chão sempre limpos e os sacos plásticos das lixeiras
devem ser trocados quando estiverem cheios.

16 - DEPÓSITOS

É entrada exclusiva para os voluntários autorizados pela Administração.
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17 - USO DE MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR

Horário: das 8h às 20h.

Havendo necessidade de utilização das máquinas por mais de uma vez ao dia, o hóspede deverá
aguardar 2 ( duas) horas para novo processamento.

Após o uso das máquinas de lavar, limpar o filtro e jogar os pêlos na lixeira externa próxima ao re-feitório.

A lavanderia deve ser mantida sempre limpa e arrumada após o uso.

Não colocar panos de chão nas máquinas, bem como não deixar roupas espalhadas sobre as mesmas.

18 - AR CONDICIONADO

Horário de utilização do ar condicionado: das 20h às 7h.

o aparelho somente poderá ser ligado, fora do horário estabelecido, para as crianças que se encon-
trem enjoadas e enquanto permanecerem no quarto. O ar deverá ser desligado quando a criança dei-
xar o quarto.

19 - UTILIZACÃO DE EQUIPAMENTOS

Todos aparelhos de televisão deverão ser desligados às 23h.

Qualquer orientação sobre a forma de utilização e operação de qualquer eletrodoméstico ou equipa-
mento eletrônico poderá ser feita pela Administração ou por um voluntário.

20 - SALAS

Para uso de todos os hóspedes e para receber visitantes. Deve estar sempre limpa e arrumada.

21 - SALA DE RECREACÃO

No plantão que tiver número insuficiente de voluntários, será solicitado a um hóspede a ajuda para
tomar conta das crianças que estiverem na sala de recreação.

22 - ÁREA EXTERNA

É utilizada para circulação e único lugar da Casa destinado aos fumantes ( área ao lado do portão de
serviço ).

A responsável pela área externa deverá colocar, à noite, o lixo na calçada para coleta.

A responsável pela área externa deverá lavar o piso ao redor da mangueira pelo menos 2 (duas) vezes
ao dia.

23 - UTll..IDADES

O hóspede poderá utilizar o telefone público instalado na Casa e deverá alertar seus familiares para
que liguem para o número (021) 520-2560. As ligações para fora são feitas pelo sistema de cartão
magnético. A conversação neste telefone será controlada pelo segurança e apenas por 10 minutos.
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As chamadas telefônicas serão transmitidas aos hóspedes pelo segurança de 9h às 22h. Após este
horário ele só a transmitirá se o hóspede estiver na sala de visitas aguardando a ligação. As transmis-
sões pelo telefone da Casa só serão feitas se o público estiver com defeito ou ocupado e a conversa-
ção não deve ultrapassar de 5 minutos.

Correspondências, mensagens telefônicas e avisos serão colocados no escaninho da Sala de Voluntá-rios.

Objetos encontrados nas dependências da Casa, cujo{s) dono(s) seja(m) desconhecido{s), devem ser
colocados na caixa de achados e perdidos localizada na lavanderia

24- ANIMAIS

Não serão permitidos animais na Casa.

25 - AUSÊNCIA DA CASA

O hóspede deverá comunicar à Secretaria toda vez que se ausentar da Casa

Durante a permanência na Casa, o acompanhante que precisar sair deverá levar a criança. Voluntários
ou outro hóspede não poderão ficar tomando conta da criança.

Não é permitida a saída da Casa após 20h, exceto nos casos de emergência para o hospital.

Responsáveis que estiverem na Casa no fim de semana não poderão dormir fora e se saírem devem
retomar às 20h.
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A mãe só poderá sair com seu filho ( passeio particular e outros motivos) com autorização do médi-
co e antes de sair deverá deixar suas tarefas prontas e assinar um documento com o segurança.

Crianças maiores de 13 (treze) anos poderão sair acompanhadas de voluntários ou outros hóspedes,
apenas, para locais próximos da Casa, tais como: pracinha, farmácia, supermercado, padaria, etc.,
sendo necessária a autorização e assinatura do responsável no documento específico em poder do se-gurança.

26- PASSEIOS

Nos passeios, agendados pela equipe da Casa ( praia, parques de diversão, teatro, cinema, museu e
outras atrações), só participarão as crianças que tiverem autorização do médico e deverão estar
acompanhadas de seus responsáveis.

27 - ALTA DO HÓSPEDE NA CASA

O hóspede deverá apresentar autorização médica e do Serviço Social do hospital que prevê a libera-ção.

Após a alta do hospital, o hóspede deve retornar à Casa para providenciar a arrumação do quarto e
deixar as roupas de cama e banho, touca e pano de chão limpos.

O hóspede não poderá deixar a Casa aos sábados e domingos, somente quando autorizado pelas As-
sistentes Sociais. Deverá, neste caso, verificar se não esqueceu nada no interior do armário de rou-
pas, no refeitório e na geladeira, bem como deixar as roupas lavadas, e na impossibilidade, indicar
qual o hóspede que ficou com a devida responsabilidade de lavá-las e pedir ao coordenador do plan-
tão para anotar na folha de ocorrências.

Ao ter alta da Casa, o hóspede deverá assinar o formulário de saída e preencher a avaliação de de-
sempenho na secretaria, não sendo permitido deixar esta responsabilidade para outro hóspede.

O horário de saída da Casa deverá ser feito entre às 9h e 18h.


