R E S U LTA D O S D A S AT I V I D A D E S 2 0 1 5

Responsabilidade Social
Sustentabilidade

O voluntariado na Even é movido pela força de
vontade dos colaboradores voluntários, jovens
beneficiados e equipes escolares. Essa dedicação
e empenho trazem resultados que ultrapassam as
expectativas de todos os envolvidos.
Os projetos nos quais os voluntários atuam são
voltados para a área de educação e realizados em
escolas e entidades de comunidades próximas
aos empreendimentos da Even, de acordo com a
Política de Investimento Social Privado (PISP). Os
voluntários colocam suas habilidades profissionais
e pessoais a serviço de crianças e adolescentes de
escolas públicas por meio de conteúdos diversos
que expandem a sua consciência social, com a
expectativa de apresentar a esses jovens novas
possibilidades de comportamentos dentro e fora das
escolas. Paralelamente, os projetos são pensados
para que os colaboradores exercitem competências
valorizadas pela Even dentro de seu Programa de
Gestão de Desempenho.

“O incentivo à participação
dos colaboradores em
trabalhos voluntários sociais
e/ou ambientais também
é um método aplicado
junto a treinamentos
para o desenvolvimento
de competências nos
profissionais.”
5º Estudo de Sustentabilidade –
BDO – 2014/2015

Para que o trabalho germine, a área
de Sustentabilidade direciona recursos
financeiros, humanos e técnicos para o
segmento que ela entende ter o maior
potencial transformador na sociedade:
o educacional, que influi diretamente
em todos os demais setores. Quando
os voluntários da Even se dedicam a
tecer um relacionamento com centenas
de jovens oriundos das mais diversas
realidades sociais, eles depositam
em sala de aula muito mais do que
ensinamentos sobre como preservar os
recursos naturais, lidar com o dinheiro
ou conduzir a carreira - eles lançam
valores que irão se multiplicar em
incontáveis dividendos no futuro. Além
disso, durante o voluntariado, muitos
colaboradores descobrem talentos e
competências que nem imaginavam
possuir – tornando a experiência ainda
mais transformadora.
À medida que o voluntariado se
fortalece na Even, é cada vez mais
reconhecido por todos como um
valor para a organização, que serve
aos interesses da comunidade
e está alinhado à estratégia de
desenvolvimento do negócio da
construção. O equilíbrio entre o que
é bom para a sociedade e para a
companhia é fundamental para manter
em curva crescente os investimentos
que a empresa pretende alocar na
implementação de mais projetos.
Em nossa opinião, o voluntariado
pode e deve ser estratégico,
contribuindo para promover a cultura
e os valores da organização, além de
ser uma importante ferramenta de
desenvolvimento de competências nos
profissionais.

Os executivos da Even sabem que são elementos essenciais para o
sucesso dessa empreitada. Os diretores não só apoiam suas equipes na
dedicação de tempo aos projetos, como também se voluntariam para
executá-los. Além disso, o apoio que a área de Sustentabilidade recebeu
da alta gestão permitiu criar um ambiente na companhia de maior
envolvimento geral em ações voluntárias. Isso se reflete no aumento
considerável de participantes nos projetos ano após ano.
O voluntariado na Even ganhou corpo desde 2013, mas ainda tem
um caminho a percorrer para sua maturidade. Todos estão dispostos a
perceber e atender às necessidades crescentes de quem precisa dos
voluntários da empresa. E também abertos para responder aos anseios
dos nossos próprios voluntários, que muito podem contribuir para o
aprimoramento dos projetos.

Que essas equipes transformadoras se multipliquem.
É o que desejamos e é para isso que trabalhamos.
Área de Sustentabilidade
Responsabilidade Social

Projeto
Cidadão
Even

O que é?
Os alunos dos três anos do Ensino
Médio de quatro escolas públicas
de São Paulo (SP) trabalharam no
desenvolvimento de competências
e aprendizados voltados para sua
formação cidadã. O projeto se
desenvolveu por meio de atividades
lúdicas baseadas na metodologia
clown, aulas, palestras, elaboração de
campanhas e visitas à empresa.
Focado no desenvolvimento de
indivíduos mais conscientes, o projeto
contou com materiais educativos
elaborados pelos próprios voluntários
Even, jogos e outras dinâmicas
diferenciadas, divididos em quatro
módulos (Autodesenvolvimento,
Mercado de trabalho, Solidariedade e
Conhecimento Técnico) e realizados
semanalmente durante todo o ano.

Beneficiados

201
104

alunos e

colaboradores voluntários

Módulo
Autodesenvolvimento

Por meio de atividades lúdicas baseadas
em jogos e exercícios teatrais, os alunos
trabalharam seis (06) temas ao longo
do módulo: Comunicação, Planejando
meu futuro, Negociação, Criatividade e
inovação, Trabalho em equipe e Liderança.

Alunos participantes que já
tinham tido aula ou curso
sobre liderança, trabalho
em equipe, comunicação,
criatividade ou negociação

Os voluntários foram capacitados para
aplicar as atividades de modo que os
temas pudessem surgir naturalmente no
grupo durante o desenvolvimento dos
exercícios.

Depoimento de aluno participante

“Foram aulas práticas
e isso me surpreendeu e me
ajudou bastante”

29%

97%

Alunos participantes
disseram que o módulo os
ajudou a lidar melhor com
conflitos e situações que
precisam ser negociadas

Depoimento do colaborador voluntário

“As dinâmicas foram bem
explicadas e o material de apoio
sempre atendeu as
necessidades da atividade”

Depoimentos dos alunos participantes

“Eu gostei bastante, acrescentou
muito não só para o meu
currículo mas para mim como
pessoa”
“Os profissionais foram muito
atenciosos”

Depoimento do colaborador voluntário

“O envolvimento com os
participantes foi tão grande e tão
enriquecedor, que os encontros
semanais vão fazer falta... Não é
só a gente que está lá ensinando
algo para esses jovens, eles
também nos mostram como é ver o
mundo de outra forma, com outras
expectativas, em outros cenários”

1%

Você acredita que o conteúdo abordado
no módulo contribuiu positivamente
para sua formação como aluno e futuro
profissional?
Sim
Não

99%
Depoimento do colaborador voluntário

Depoimentos dos alunos participantes

“Através das atividades
conseguimos relembrar ou até
mesmo perceber a importância
das competências que tentamos
passar para eles. As dinâmicas
elucidaram de uma forma
prática tudo o que vivemos no
nosso dia a dia e me fez perceber
alguns erros que eu cometo e
nem percebia”

“Queria agradecer a Even por
essa oportunidade”
“Foi um projeto muito instrutivo
e interativo, aprendemos na
prática”

2%

O módulo te ajudou a pensar de forma
criativa e inovadora?

6%
92%

Sim
Não
Não respondeu

Depoimento do colaborador voluntário

Depoimentos dos alunos participantes

“Os alunos eram muito
interessados, preocupados com
o futuro, muito participativos e
animados. Pontos a destacar na
escola em que trabalhei foram o
comprometimento, a educação, o
respeito com que nos receberam
em todas as aulas”

“Antes eu não gostava de
trabalhar em equipe, e depois do
projeto eu passei a gostar”
“Foi um curso produtivo e
gostoso de fazer”
“Cada aprendizado é uma
conquista e uma vitória”

Depoimentos dos alunos participantes

“Minha mente abriu bastante. O
projeto é um sucesso!”

“Superou todas as minhas
expectativas completamente”

“O melhor foi ter contato com
profissionais que pudessem
passar seu conhecimento de uma
forma mais dinâmica e criativa”

“O projeto é incrível”

“Os voluntários são muito gentis e
engraçados”

“Muito obrigado pela
oportunidade de aprendizagem!”

“As dinâmicas são
maravilhosas”

O módulo Autodesenvolvimento
contribuiu para você, voluntário,
trabalhar em você mesmo os temas
abordados com os alunos?
Sim
Não

100%

Módulo
Mercado de trabalho

Alunos, filhos de mestres de obra Even e
filhos de corretores Even Vendas tiveram
a oportunidade de passar um dia na
empresa, seja no escritório ou em um dos
canteiros de obras, para acompanhar um
voluntário no desenvolvimento de suas
tarefas. Este módulo teve como objetivo
dar uma visão mais realista do dia-adia da profissão pretendida pelo jovem,
de forma a auxilia-lo na escolha de sua
carreira. Com a atividade, o participante
teve a chance de interagir com
profissionais do mercado que, por sua
vez, puderam tirar dúvidas, compartilhar
um pouco de sua história com o jovem e
até aconselhá-lo em suas escolhas.

100%
dos alunos participantes
disseram que o dia na
empresa os ajudou a
pensar sobre qual curso
superior fazer

Depoimentos dos alunos participantes

Depoimento do colaborador voluntário

“O momento mais marcante fica
por conta da visita à obra, e nela,
as explicações sobre cada parte
do projeto”

“Os alunos estavam bem
interessados em conhecer
os trabalhos realizados pela
área da engenharia e pela
obra, tiraram muitas dúvidas e
puderam confirmar ainda mais o
interesse”

“Tudo que aconteceu hoje me
marcou. Agradeço a Even pela
oportunidade”

Depoimento do colaborador voluntário

“Ser voluntário nos faz bem
com nós mesmos, neste
projeto de empresário
sombra conhecer histórias,
lembrar do meu passado me
deixou mais feliz”

Depoimento do aluno participante

Depoimento do colaborador voluntário

“Foi muito mais do que eu
imaginei, um dia aqui foi
como uma aula prática, um
ensinamento do que irei lidar no
dia a dia”

“Com este programa percebemos
que pequenas ações podem ajudar
os estudantes a esclarecerem as
dúvidas e decidir de maneira mais
assertiva a profissão a seguir”

Você acredita que o dia de hoje contribuiu
positivamente para sua formação como
aluno e futuro profissional?

Sim
Não

100%
Depoimentos dos alunos participantes

“O dia todo me marcou, pois
aprendi coisas novas, vi de perto
como funciona a empresa, e agora
sei o que quero ser um dia”

“A equipe foi bem atenciosa
comigo e só tenho a agradecer por
essa oportunidade”

Depoimento do colaborador voluntário

Depoimentos dos alunos participantes

“Foi bastante interessante conhecer
e poder de alguma forma ajudar um
aluno que ainda não tem certeza
sobre qual carreira seguir”

“O dia foi bem produtivo, uma
oportunidade incrível”
“Me ajudou a entender o que eu
quero fazer daqui pra frente”

Depoimentos dos colaboradores voluntários

“Este tipo de programa promove
a interação aluno, empresa
e voluntário. O aluno tem a
oportunidade de conhecer uma
grande empresa, o voluntário tem
oportunidade de ajudar trocar
experiencias sobre a opção do curso
e sobre sua vida profissional”

“Foi a primeira vez que participei
do Projeto, foi gratificante. Com
certeza participarei novamente”
“Na minha opinião, as
expectativas foram superadas!”

Depoimento do colaborador voluntário

Depoimento do aluno participante

“Programa produtivo e
importante, uma pena não ter
tido a rica oportunidade na minha
carreira”

“Consegui tirar dúvidas sobre a
minha futura área, foi muito bom
mesmo”

Depoimento do colaborador voluntário

Depoimentos dos alunos participantes

“Gostei muito de participar pois
além de transmitir experiencias
pude também estar bem proxima
a essa nova geração. Esse
programa reflete bem o ditado
‘faça o bem que receberá o bem’”

“Com certeza vou levar o que
aprendi aqui para o meu futuro”
“A experiência de conhecer o
dia-a-dia de um profissional foi
única”

Módulo
Solidariedade

Voluntários se revezaram entre realizar
palestras sobre trabalho voluntário,
conduzir dinâmicas voltadas à empatia,
ética e cooperação, e atuar como
“mentores” dos alunos na criação e
desenvolvimento de uma campanha
social na escola ou no bairro. O objetivo
deste módulo foi despertar e estimular no
jovem o seu lado solidário, possibilitando
que ele tivesse uma vivência real do
trabalho voluntário.

Depoimento de aluno participante

“Ajudou muito a pensar mais
nas situações de pessoas que
necessitam mais do que a gente”

96%
dos alunos participantes
disseram que o módulo
os ajudou a melhorar sua
relação com pessoas novas
em seu grupo de convívio

89%
dos alunos participantes
disseram que o módulo os
ajudou a aprender a lidar
com opiniões diferentes

Depoimentos dos alunos participantes

“Fiquei muito grato e realizado
com esta experiência, pois
percebi o quanto pequenos atos
são de grande ajuda”
“Passaram a idéia de
solidariedade de maneira
dinâmica e divertida”
“Esse módulo me ajudou
a escutar e concordar com
opiniões diferentes da minha”

Depoimento do colaborador voluntário

“A prática do voluntáriado
beneficia a todos. O voluntário
tem uma experiência única que
pode ser comparado a uma
conquista”

“Espero que este projeto nunca
se acabe, pois a gratificação
que nós alunos conseguimos
ter sabendo que estamos
trabalhando para fazer o bem é
sem palavras para descrever”
“Sinto mais vontade em ouvir
opiniões diferentes”

Depoimento do colaborador voluntário

“Cooperação, ética e empatia
são temas que aplicamos todos
os dias, sem perceber. E quando
a gente faz uma dinâmica que
mexe com os sentimentos que
estão adormecidos pelo cotidiano,
percebe melhor como os
conceitos estão presentes. E isso
é maravilhoso”

O módulo Solidariedade contribuiu para
você, voluntário, trabalhar em você mesmo
os temas abordados com os alunos?

Sim
Não

100%

Depoimentos dos colaboradores
voluntários

“Mais uma vez o programa
criado para as atividades foi
muito interessante e bastante
envolvente. Os alunos gostaram
de participar e dar suas opiniões”
“A Even está de parabéns, não
tenho palavras para dizer o
quanto fiquei surpresa com o
desenvolvimento do projeto”
“Os temas são muito importantes
para as nossas vidas mas, no dia a
dia, costumamos deixa-los de lado.
O projeto faz com que pensemos
nos assuntos e na maneira como
estamos lidando com eles”

95%
dos alunos participantes
disseram que o módulo os
ajudou a entender melhor o
tema ética

Depoimentos dos alunos participantes

“Acredito que tenha trocado
experiências válidas para toda a
minha vida”
“Foi um jeito legal de pensar no outro
e desenvolver algo para ajudar”

Depoimentos dos alunos participantes

“A Even e o curso me ajudaram muito
a pensar no coletivo e deixar de lado
o singular, olhar mais ao meu redor!
Foi um ótimo aprendizado, não só
para acrescentar ao currículo mas
para a vida”
“Gostaria de agradecer a Even e
aos seus voluntários por todas
as terças que expandiram meu
conhecimento e me fizeram ter
um olhar diferente para com
outras pessoas”
“Foi incrível, queria que todas
as pessoas tivessem essa
oportunidade”

Depoimento do colaborador voluntário

“Saber que uma turma de
adolescentes de escola pública
escolheu participar de ações que
visam o crescimento moral me
enche de esperança. Os alunos
são interessados, divertidos e
participativos, gostei muito de
conhecê-los”

Depoimento do colaborador voluntário

“Foi a primeira vez que participei
do voluntariado na Even, o tempo
é ideal para conseguirmos deixar
nossas ‘cadeiras’ e dar um
pouquinho de nossas experiências
para outras pessoas”

Módulo
Conhecimento técnico

Voluntários da Even desenvolveram
apostilas de conteúdo técnico de diversas
áreas para os jovens participantes
do projeto. Produzidos com apoio de
parceiros, exclusivamente para este fim,
os materiais trazem assuntos variados
e tem foco no mercado de trabalho. As
apostilas reúnem textos informativos e
sugestões de atividades individuais e
em grupo nos temas Sustentabilidade,
Marketing Pessoal e Planejamento
Financeiro. Além de desenvolver o
material, os voluntários ainda foram
capacitados para ministrar as aulas
junto aos alunos, aplicando em sala de
aula o conhecimento reunido durante as
pesquisas de elaboração do material.

61%
dos alunos participantes
do curso de Planejamento
Financeiro disseram que
nunca tinham tido uma aula
ou curso sobre o assunto

Depoimento do colaborador voluntário

Depoimento de aluno participante

“O formato de construção de
material educativo cria identidade
para o voluntariado da Even”

“Agradeço muito o curso pelo
ensinamento que me deu. Tive
uma visão totalmente diferente.
Agradeço”

Depoimentos dos alunos participantes

“As explicações foram ótimas, o
material e assunto bem planejados”
“Muito obrigado à Even por
proporcionar esses momentos de
aprendizado e descontração”
“Espero que o projeto continue,
e sempre melhorando, para que
mais pessoas possam aprender
mais sobre uma vida no mercado
de trabalho”

Depoimentos dos alunos participantes

“Eu gostei muito do curso, faria mais
cursos da Even, principalmente
pela forma que os assuntos são
abordados, fazendo-os ficar mais
interessantes”
“Gostei muito do trabalho que
vocês fazem, possibilitando a
nós conhecer e desenvolver
nossas habilidades para com
a vida profissional, acadêmica
e familiar“

97%

dos alunos participantes do curso de
Planejamento Financeiro disseram
que após o curso se sentem mais
preparados para planejar um sonho
de consumo que tenham

23%

dos alunos participantes do curso de
Marketing Pessoal disseram que já tinham
tido uma aula ou curso sobre o assunto

7%
6%

De 0 a 10, que nota você dá para
o conteúdo abordado no curso de
Planejamento Financeiro?
Nota 7

87%

Nota 10

Nota 9

Depoimento do colaborador voluntário

Depoimento de aluno participante

“Apesar de ser um conhecimento
de meu domínio, a troca de
informações com os outros
voluntários e com os alunos é
sempre positiva”

“Esse curso não pode acabar,
pois é um curso cativante para
repensar ou poder iniciar a
pensar no futuro pessoal e
profissional”

3% 5%
5%

87%

56%
dos alunos participantes do curso
de Sustentabilidade disseram
que nunca tinham tido uma aula
ou curso sobre o assunto
Depoimentos dos alunos participantes

“Este projeto atendeu e foi muito
além. Achei extraordinário”
“Só gostaria de agradecer por
esse curso oferecido e pelo
desempenho de cada profissional”

De 0 a 10, que nota você dá para
o material do curso de Marketing
Pessoal?
Nota 7

Nota 9

Nota 8

Nota 10

Depoimentos dos colaboradores
voluntários

“O projeto mostra como nossa
empresa está diretamente
interessada com os assuntos
relacionados ao nosso planeta e as
gerações futuras”
“Gostei muito. As discussões são
muito ricas e sempre acrescentamos
conhecimento”
“O projeto é fantástico, por mim,
faria todos os anos. Recomendo
para todos os funcionários da Even
já que é uma experiência incrível
poder contribuir para a formação
dos alunos de hoje em dia”

100%
dos alunos participantes do curso de
Planejamento Financeiro disseram
que após o curso se sentem mais
preparados para analisar uma
compra antes de fazê-la, escolhendo
a melhor opção para eles

De 0 a 10, quanto você acha
que conseguiu aprender sobre
Sustentabilidade neste curso?
Nota 6

Nota 8

Nota 7

Nota 9
Nota 10

Depoimentos dos alunos participantes

“Ano que vem participarei
novamente do projeto com muito
entusiasmo”
“Amei todos os voluntários, são
incríveis. Parabéns!”

94%
dos alunos participantes do curso
de Marketing Pessoal acreditam
que conseguirão aplicar o conteúdo
aprendido em seu dia-a-dia,
tanto na sua vida pessoal quanto
profissional

97%
dos alunos participantes do curso
de Marketing Pessoal disseram
que após o curso se sentem mais
preparados para se comunicarem
de forma mais eficiente e
profissional

10%

30%
2%

41%

17%

100%

dos alunos participantes do curso
de Sustentabilidade acreditam que
o conteúdo abordado no curso
contribuiu positivamente para sua
formação como aluno e futuro
profissional

Depoimentos dos colaboradores
voluntários

“Projeto diferenciado e inovador”
“O material utilizado foi muito
bom, com abordagens coerentes
com o tema“
“Projeto bem organizado, contando
com a dedicação de todas as partes
envolvidas”

Depoimentos dos alunos participantes

“O projeto me ajudou a refletir
mais sobre minhas atitudes com as
pessoas, com o meio ambiente...”
“Achei que mais uma vez a Even
abordou de maneira certa assuntos
que realmente são importantes”
“Muito obrigado mais uma vez, me
ajudou no vestibular”
“Muito obrigado por tudo, agradeço
por este ano maravilhoso, continue
assim ajudando a gente”

Depoimentos dos alunos
participantes

“Gostei muito do tema e dos
voluntários”
“O conteúdo é tão complexo (e
interessante) que poderia ser
explicado em mais aulas”

100%
dos voluntários consideram que o
conteúdo abordado com os alunos
nos temas Sustentabilidade, Marketing
Pessoal e Planejamento Financeiro
contribuiu para sua formação como
pessoa e profissional

93%

Depoimentos dos alunos participantes

dos alunos participantes do
curso de Sustentabilidade
acreditam que conseguirão
aplicar o conteúdo aprendido em
seu dia-a-dia, tanto na sua vida
pessoal quanto profissional

“Este projeto foi muito satisfatório e
eu gostei bastante dele”

“Voluntários gentis e simpáticos”

“Este curso me proporcionou
grandes aprendizados”
“Aprendi como melhor me portar
nos diferentes momentos que estão
por vir”

Avaliações da
coordenação
escolar
Como você avalia o impacto do projeto nas seguintes características relacionadas aos
alunos participantes:
Faltas

Escola 1

Se manteve igual

Escola 2
Interesse em estudar / notas

Escola 1

Melhorou um pouco

Escola 2
Colaboração com os colegas

Escola 1
Escola 2

Colaboração com a equipe da escola

Escola 1
Escola 2

Respeito pelo ambiente escolar

Escola 1
Escola 2

Relação com a escola como um todo

Melhorou muito

Escola 1

*Obs: somente 03 das 04 escolas atendidas
pelo projeto receberam a pesquisa, pois em
uma das escolas foi realizado somente um
módulo do projeto. Das 03 que receberam, 02
responderam

Escola 2
Interesse em construir uma carreira / trabalhar / vestibular Escola 1
Escola 2
Comunicação

Escola 1
Escola 2

Resolução de conflitos / negociação

Escola 1
Escola 2

Trabalho em equipe

Escola 1
Escola 2

Criatividade

Escola 1
Escola 2

Autoconfiança

Escola 1
Escola 2

Depoimentos das coordenações escolares participantes

“Vocês conseguem melhorar a vida destes
adolescentes. Continuem!”

“Não tenho palavras. Equipe
responsável, competente,
atenciosa”

Você acredita que o projeto
contribuiu positivamente para o
desenvolvimento de
competências dos alunos?

“Sim, e muito”
“Com certeza. Principalmente
no que tange às competências
atitudinais”

Depoimentos das coordenações escolares participantes

“Os professores tiveram pouco
contato com o projeto, mas
relatam perceber mudanças no
comportamento de alguns alunos”

“Para aqueles alunos que
participaram ativamente, o
resultado alcançado foi positivo”

Projeto
Educação
para a
Sustentabilidade
na escola

O que é?
Um conjunto de dinâmicas lúdicas
para trabalhar conteúdos sobre os
temas biodiversidade, água, energia,
mudanças climáticas, resíduos sólidos,
finanças, alimentos, e culturas e
pessoas com os estudantes do 4º ano
do Ensino Fundamental da Escola
Estadual Bibliotecária Maria Luisa
Monteiro da Cunha, de São Paulo
(SP). Por meio de jogos, teatro,
pinturas e outras atividades os alunos
lidaram com os temas de uma forma
transversal ao longo do ano.

Beneficiados

63
38

alunos

colaboradores

Depoimento do colaborador voluntário

Depoimento de aluno participante

“As expectativas foram
superadas pois não esperava
tanto empenho das crianças”

“Eu não sabia que o vento
também produz energia”

O que você vai fazer em casa para
gastar menos água?

4%

Alunos que deram um exemplo claro de
como vão economizar água

96%

Alunos que não deram um exemplo
claro de como vão economizar água

Qual sua familiaridade com o tema
que ensinou às crianças?

65%
48%
32%

26%

26%

3%
Médio

Depoimento do colaborador voluntário
Bom

Muito Bom

Antes da capacitação
Após a capacitação e aula na escola

“Acredito que além das crianças
também aprendemos muitas coisas,
e sempre há algum comportamento
do qual possamos melhorar”

96%
dos alunos afirmaram ter gostado da
aula de mudanças climáticas com
os voluntários da Even

Porquê é importante valorizar
nosso alimento?

98%
dos alunos afirmaram ter gostado
da aula de Biodiversidade com os
voluntários da Even

32%

Alunos que descreveram com
clareza o porquê é importante
Alunos que não descreveram com
clareza o porquê é importante

68%

Depoimentos de alunos participantes

“Eu descobri que cada bioma tem
um clima diferente”
“Descobri sobre os rios voadores
e achei incrível; e, outra coisa
são os telhados verdes, adorei
essa idéia”
“Eu aprendi que devemos
plantar, andar de bicicleta e
comer alimentos saudáveis; é
bom para o planeta ter um clima
mais agradável”

Como podemos promover a paz no
mundo? Dê exemplos
Alunos que descreveram com clareza
ações para promover a paz no mundo
Alunos que não descreveram com clareza
ações para promover a paz no mundo

29%
71%

Depoimentos de alunos participantes

“Reciclagem é muito importante
porque nós não precisamos jogar
no lixo, vira uma coisa nova”
“Se comprarmos muita comida,
pode ser desperdiçada, indo direto
para o lixo, e existem muitas
pessoas que passam fome no
mundo”
“Aprendi que diversidade são as
pessoas diferentes e você tem que
ajudá-las a conviverem”
“Eu aprendi a separar quanto eu
gasto, ganho e o que sobra”

O que você irá fazer para diminuir o
gasto com energia na sua casa?
Alunos que descreveram com clareza
como irão economizar energia
Alunos que não descreveram com
clareza como irão economizar energia

18%
82%

Depoimentos dos colaboradores
voluntários

“A cada serviço voluntário que
participo, percebo que precisamos
deixar o egoísmo e parar de
pensarmos somente em nós
mesmos. É importante, prazeroso
e muito gratificante poder
contribuir na vida de cada uma
daquelas crianças”
“Já pratico muitas das ações
relacionadas porém ao estudar os
materiais tive acesso à outras que a
partir de agora serão inseridas no
dia a dia da minha familia”

Depoimentos dos alunos participantes

“Eu descobri que tudo na vida tem
matemática”
“Cada pessoa não tem que pensar
só em si mesma, tem que pensar
no próximo também”
“Eu aprendi sobre amizade,
colaboração, respeito, justiça e
diversidade”
“Eu não sabia que existia
periquito-verde e nem tamanduábandeira”

Como podemos economizar
dinheiro ou recursos? Dê exemplos
Alunos que descreveram com clareza
formas de economizar dinheiro ou
recursos
Alunos que não descreveram com
clareza formas de economizar dinheiro
ou recursos

16%
84%

Porquê é importante reciclar
o papel?

36%

Alunos que descreveram com
clareza o porquê é importante
Alunos que não descreveram com
clareza o porquê é importante

90%
dos colaboradores voluntários,
após trabalhar o tema da aula
com as crianças, se sentiram
desafiados a mudar alguns de
seus comportamentos

64%

Depoimentos dos colaboradores
voluntários

“É sempre uma delícia pegar a avaliação
final e ver que eles assimilaram um
pouco do que passamos e também que
eles gostaram de assistir nossa aula”
“Troca de experiencias com outros
voluntários, troca de sorrisos infinitos
com as crianças”
“Poder contribuir com parte do meu
conhecimento sobre o tema com a
futura geração”

Transferência
do projeto
para a escola

Beneficiados

29

educadores

No decorrer do ano, foram realizadas
atividades com os professores, coordenadores
e diretores da escola com o objetivo de
entregar o conteúdo trabalhado com os
alunos e apresentar diferentes ferramentas
educativas. Assim, a escola pode se tornar
autossuficiente no desenvolvimento contínuo
dos temas após o término da parceria com a
Even, no final de 2015.

Depoimentos dos educadores das escolas
participantes

“Quando a criança vivencia experiências
no seu cotidiano escolar, ela leva
para seu ambiente familiar, e assim
abrangemos as comunidades e aos
poucos melhoramos o meio em que cada
um vive”
“É um projeto muito bom, temas
atuais que envolvem os alunos sobre o
meio ambiente”

85%
dos professores participantes
das atividades de transição do
projeto para a escola informaram
que já trabalham o tema
sustentabilidade em sala de aula

“Ao longo do tempo que a equipe da
Even passou conosco foi construído,
com docentes e alunos, um olhar mais
cuidadoso com ações responsáveis
quando pensamos as interações com o
meio ambiente”
“Foram transmitidos com clareza os
conteúdos e a metodologia a ser aplicada
em sala de aula, norteando o professor”

100%

88%

dos professores participantes
das atividades informaram que
suas expectativas com a
transferência do projeto para a
escola foram atendidas

dos professores participantes das
atividades de transição do projeto
para a escola acreditam que
poderão replicar o conteúdo do
projeto para outras turmas

Depoimentos dos educadores das escolas participantes

“Todos os aprendizados são bem
vindos para nossa formação e de
nossos alunos”

“Todo o material informativo
poderá servir de ponto de partida
para desenvolvermos atividades”

Você considera sustentabilidade um
tema relevante para ser trabalhado
com seus alunos?
Sim
Não

100%

Projetos
Rio de Janeiro

Projeto
Rumo a um
Futuro Melhor
O que é?
Oficinas e atividades
lúdicas relacionadas à
sustentabilidade, conduzidas
pelos voluntários da Even em
um abrigo para crianças e
adolescentes.

Beneficiados
nos dois
projetos

245*
33

alunos e

voluntários

*O número de alunos atingidos é estimado devido ao formato
dos projetos aplicados

Projeto
Sustentabilidade
para todas as idades
O que é?
Projeto voltado para alunos dos ensinos fundamental
e médio que abordou temas como desenvolvimento
sustentável, conservação do meio ambiente e ética com
crianças e jovens de duas escolas públicas.

O tema abordado com os alunos
contribuiu para sua formação
como pessoa e profissional?

Sim

Não

100%

Depoimentos dos alunos participantes

“Saber que a ação de apenas uma
pessoa atinge milhares, e que na
vida você tem que escolher entre ter
ética ou não, tanto no seu dia-a-dia
em casa, quanto no trabalho (...)”
“Não vou jogar mais lixo na rua.
Vou começar a não poluir as águas
e o ar e, assim, compartilhar
com todo mundo essa ideia, para
termos um mundo melhor”
“Quando eles falaram que
tudo que eu fizer, a decisão
que eu tomar, tenho que ter
cuidado porque posso acabar
atrapalhando a vida do próximo”
“Vou economizar mais água e
parar de jogar lixo nas ruas”

Após a participação neste projeto, você
se sentiu desafiado a mudar alguns
comportamentos seus em relação ao
tema que trabalhou com as crianças?
Sim

Não

13%
87%

Depoimentos dos colaboradores
voluntários

“Foi fantástico. Adorei conhecer
os alunos e a possibilidade de
contribuir com reflexões sobre o
assunto”
“As experiências trazidas pelos
alunos me deram uma nova
perspectiva. É uma realidade
bastante diferente da minha; foi
uma troca muito positiva”
“Não há limites para quem quer
fazer o bem, seja um voluntário”

96%
Quais você acha que são os
principais benefícios deste projeto?
Respostas dos colaboradores
voluntários

“A conscientização dos jovens”
“A conscientização e a
oportunidade de levar o
conhecimento de forma diferente,
mudando a rotina”

96%
das crianças gostaram da atividade
com os voluntários da Even

dos alunos acreditam que o dia de
atividade os ajudou a pensar de
forma diferente sobre o tema ética

Celebração do
Dia internacional
do voluntário

Num mundo onde o tempo tem se
tornado um ativo cada vez mais caro, doar
algumas horas para causas sociais merece
respeito e admiração.
Para deixar clara a importância deste
engajamento para todos os voluntários
que participam dos projetos liderados pelo
núcleo de Responsabilidade Social da
Even, celebramos o Dia Internacional do
Voluntário em eventos de confraternização
em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Além das festas, os dois encontros
propiciaram momentos de reflexão para
fortalecer ainda mais os grupos.
No Rio de Janeiro, onde o programa de
voluntariado ainda está sendo adequado
à realidade local, o encontro teve como
principal objetivo provocar uma reflexão
a respeito das atividades realizadas em
2015 e discutir os planos para 2016.
Durante um café da tarde, os voluntários
trocaram suas percepções, relembraram
os momentos mais marcantes e falaram
de suas expectativas para o próximo ano.

Fotos do evento no Rio de Janeiro.

100%
dos voluntários participantes
(SP) afirmaram que a
visita educativa guiada
à Pinacoteca contribuiu
para sua formação como
profissional e cidadão

Visita de voluntários da Even na exposição Arte no Brasil: uma história na Pinacoteca de São Paulo.

Em São Paulo, os voluntários
foram convidados para uma visita
educativa guiada à Pinacoteca. A
escolha do local foi feita com o
objetivo de apresentar o acervo do
museu aos voluntários.
A Even é uma das patrocinadoras
do Núcleo de Ação Educativa
(NAE) da entidade. Um almoço de
confraternização encerrou a visita.

100%
dos voluntários participantes
(SP) afirmaram que a visita
à Pinacoteca e o almoço
foram uma boa oportunidade
de se relacionar com seus
colegas voluntários

O quanto você gostou da atividade
realizada na Pinacoteca (SP)?

5%

Gostei
Gostei bastante

41%

55%

Superou minhas expectativas

Visita de voluntários da Even na exposição Arte no Brasil: uma história na Pinacoteca de São Paulo.

Quadro comparativo do voluntariado
São Paulo
2013

2014

2015

Nº Escolas

3

5

5 (+ filhos de mestres de obra
Even e filhos de corretores Even
Vendas)

Alunos atendidos

312 *

260

264

Total de voluntários

57

76

126

Voluntários de obra

7 = 12% do total de voluntários

15 = 20% do total de
voluntários

57 = 45% do total de voluntários

Voluntários Even Vendas

1 = 2% do total de voluntários

0

5 = 4% do total de voluntários

Voluntários por gênero

49% homens / 51% mulheres

51% homens / 49% mulheres

52% homens / 48% mulheres

7%

15%

Voluntários perante total de 7%
colaboradores **

* Apesar de atingirmos mais escolas e com mais programas e salas nos anos seguintes, em 2013 um dos programas
aplicado (VFE) era obrigatório para todos os alunos, por isso a somatória de alunos atendidos em 2013 é maior.
** Este valor é calculado a partir de dados fornecidos por diferentes áreas da companhia, e usamos seu valor aproximado
para quesito de comunicação de resultados.

Voluntários Even 2015 (São Paulo e Rio de Janeiro):
Adriana Santos Cozzolino
Alan Johnny Barros Teixeira
Alberth Lynen da Silva
Alberto Arnes Feitosa Alencar
Alessandro de Melo Tuller
Alexandre Rodrigues da Silva
Ana Carolina Barboza da Silva
Ana Paula Pedrita Teixeira Santiago
Anderson Bertolotti Valadares
Anderson Machado
Andre Penteado Zaidan
Andrea Fiorito Aleixo
Andresa Cristhina Fernandes Mosca
Antonio Claudio dos Santos
Augusto de Paiva Pereira
Bruna Silva dos Santos
Bruno de Campos Teixeira Luccas
Bruno Ghiggino
Bruno Mello Silveira
Caio Guerreiro Granja
Camila Aline Chiari
Camila Cristine do Nascimento
Camila Greco
Camila Moura Maciel
Carolina Niezgoda Bastos
Cecília Adamovicz Ribeiro de Carvalho
César Carlos Marques de Brito
Cíntia dos Santos
Claudio Silva dos Santos
Cristina Rivanda da Silva Toledo
Daniela Rodrigues Boiteux Duarte
Daniele Caroline de Lima Pereira
Daniella Sasson de Figueira
Danielle Pestillo Baldi
Deborah Godinho
Denise Collela Belandrino
Diego Angelo Saraiva
Diogo Lourenço Terto Silva Sousa
Edimilson de Barros Alves
Eduardo Artimonte Rocca
Eduardo Coelho Castanheira
Eduardo Henrique dos Santos
Eduardo Rodrigues Lopes
Elisa Flavia de Lima Batista
Elisama Medeiros
Elizangela Mota de Queiroz
Élson Pereira Dias
Erica Maeda
Erick Aryce Berenguel
Ezequiel Magno Costa
Fabiana Faustino de Rezende
Fabiano Delvaux
Fernanda Alves Vilardi de Oliveira Maia
Fernanda Barbosa Guimarães

Fernanda Brienza dos Santos
Fernanda de Carvalho Pereira
Fernanda Silveira Villalon
Fernando dos Santos Tomé
Fernando Pizani de Almeida
Flavia Sinopoli Lafraia
Flavia Santos Piccirillo
Flávio da Silva Basque
Francisco de Assis Souza de Sales
Gabriel Gomes Kós Farina
Gabriel Osorio Padovani
Gabriela Cherres Xavier Esteves
George Luis da Silva
Géssica Dutra
Giovana Barbosa Balan
Giovanna Gomes Rogatto
Giovanna Ribeiro Pereboni
Gláucia Arrais Rocha
Gustavo Mariano de Souza Dias
Gustavo Martin Bellizia
Gustavo Moya Rodrigues
Heloisa Lima de Amorim
Henrique Mota da Silva
Ian Sysak
Ingrid Regina Thuler
Isabella Levi Franco Macedo
Jarbas Moraes Vasconcelos
Jessica Thais de Souza
João Domingos Ferreira de Macedo
João Roberto Balan
Joice Antônia da Cunha Macedo
Jorge Firmino Rosa
José Eduardo Monteiro da Silva Gomes
José Vitor Oliveira Santos
Julia dos Santos Narevicius
Juliane Sabrina de Sousa Patetti
Karina Argolo Roco Troncoso
Kátia Fiori Cabette Manente
Lamara Tatiane Silva de Oliveira
Leandro Domingos Candido
Leandro Reis Rodrigues
Leandro Rodrigues Pereira
Lenita David Gilioli Pedreira de Freitas
Leo Henrique Oliveira Costa
Leonardo de Paula Durban Trettel
Leticia de Souza Costa
Leticia Goldkorn Machado
Letícia Reis Vidal
Luana da Silva Alves
Lucas Pauluci Machado
Lucas Tadeu Cezar Rojo Jose
Lucas Torreão Herrera
Luciana Cristina de Oliveira
Luciano da Conceição Santos

Luiz Fernando de Almeida Lima
Luiza Juliana Souza da Gama
Marcello Saicaly Zapparoli
Marcelo Lenttini de Morais
Marcia Maria Jampietro Nurchis de Moura
Maria Teresa Lasmar dos Santos
Mariana Cordeiro Feliciano
Marina Cabrera Temple Galvão
Matheus David Mateo
Matheus de Freitas Vilela
Mauro Jose Brandão Oliveira
Monize Sanchez Bueno
Natalia Vano Lopes
Patrick Basilio Silvestre
Paula Alexandra de Paiva Nazareth Gil
Paulo José Robles Pinheiro
Priscila Viana Azevedo
Rachel Moreira Tinoco
Rafael Chapchap
Rafael Silva Ramalho
Raísa Pereira de Freitas
Raul Matos Cruzatti
Rayana Silveira Figueiredo
Ricardo Vidoto Santos
Rodrigo Antônio Merloto Angelo
Rodrigo Guedes Borges
Rosangela Cardoso de Menezes Pereira
Rubens Moisés dos Anjos
Samir Lister dos Santos da Costa Escaler
Sandra Regina de Oliveira Intini
Shirley Cañete
Silvio Luiz Gava
Stefano Raposo Moreira
Stella Maris Favale
Talles Filipe Rodrigues de Oliveira
Tânia Aguiar Cordeiro
Telma Moreira Ostolin
Thiago Botelho Tartaglioni de Barros
Thiago Correa Pimenta
Thiago Luis Rapuano
Thiago Takeo Giotoko
Tiago Alves de Oliveira
Tiago Krall Barreto
Tylara Santini Condratcki
Valéria Gorski de Queiroz
Vanessa da Silva Ribeiro
Vinicius Alves Bassi
Vinicius Antonio Alves Soares
Vinicius dos Santos Pereira da Silva
Vitor Ferreira Neves Pereira
William Souza Figueiredo

Instituições de ensino:
• Colégio Estadual Vicente Januzzi (RJ)
• Escola Estadual Bibliotecária Maria Luisa Monteiro
da Cunha (SP)
• Escola Estadual Professora Maria Petronila Limeira
Dos Milagres Monteiro (SP)
• Escola Municipal Professor Derville Allegretti (SP)
• Escola Municipal Sergio Buarque de Holanda (RJ)
• ETEC Guaracy Silveira (SP)
• ETEC Takashi Morita (SP)
• Sociedade Civil de Amparo ao Menor A Minha
Casa (RJ)

Empresas parceiras:
•
•
•
•

Diálogo de Nariz
Evoluir
GBM
Junior Achievement

In memoriam do querido Dalberto Adulis.

Fotos: Luciana Aith e Luiza Reis
Texto: Ogui Simplifica
Conheça nossas práticas de Sustentabilidade, acesse:

www.even.com.br/sustentavel
* Todas as avaliações realizadas durante o projeto são
anônimas, com o objetivo de garantir a confiabilidade
das informações apresentadas.

