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Responsabilidade Social
Recursos Humanos

Em 2016 o braço de Responsabilidade Social da
empresa, responsável pelo voluntariado Even,
passou a fazer parte da área de RH. Dessa forma,
o desenvolvimento de projetos que trabalham as
competências valorizadas pelo programa de gestão
de desempenho pode ser fortalecido, estando
dentro de uma área cuja expertise principal é a
gestão de pessoas, ao mesmo tempo em que o
relacionamento com a comunidade do entorno das
obras e o incentivo à educação se mantém.
Os projetos de voluntariado 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),
além de beneficiar também outros stakeholders
da empresa, como corretores das imobiliárias
Even e filhos de mestres de obra. Os projetos são
pensados para que os colaboradores exercitem
competências valorizadas pela Even dentro
de seu Programa de Gestão de Desempenho,
ao mesmo tempo em que trabalham com os
beneficiários temas voltados à sustentabilidade,
empreendedorismo e cidadania.
Desde 2013, a Even engaja e estimula seus
colaboradores para que participem do Programa
de Voluntariado, doando seu tempo e seu talento
em prol da educação de jovens e adultos. Juntos,
podemos contribuir para o desenvolvimento de
uma sociedade mais justa, igualitária e consciente.

Responsabilidade Social

Os projetos de voluntariado
da Even contribuem com
os seguintes Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da ONU: Educação
de qualidade, Consumo e
produção responsáveis e
Ação contra a mudança
global do clima
“A educação tem a
responsabilidade de fomentar
os tipos certos de habilidades,
atitudes e comportamento
que nos levarão ao
crescimento sustentável e
inclusivo.”
Relatório de Monitoramento Global
Da Educação 2016 – Unesco

Projetos São Paulo/SP

Projeto
Cidadão
Even

Beneficiados

Realizado com alunos do segundo e terceiro ano
do Ensino Médio da Escola Estadual Professor
Andronico de Mello, o projeto trabalhou uma
série de temas transversais ao desenvolvimento
do jovem. O objetivo do projeto é formar um
cidadão e profissional mais consciente de si e
da realidade da qual faz parte.
Para trabalhar temas como ética, comunicação,
solidariedade, marketing pessoal e criatividade,

os voluntários utilizaram diferentes
metodologias, como aulas expositivas, dinâmicas,
atividades lúdicas baseadas na metodologia
clown, elaboração de campanhas e visitas à
empresa. Os 4 módulos do projeto contam com
materiais desenvolvidos especialmente para
o programa e apostilas criadas pelos próprios
voluntários da Even. Foram realizados encontros
semanais durante todo o ano.

77 jovens,
mais de 50 corretores
76 colaboradores voluntários

Projeto Cidadão Even

Módulo
Autodesenvolvimento

Por meio de atividades lúdicas baseadas
em jogos e exercícios teatrais, os alunos
trabalharam 05 temas ao longo do módulo:
Comunicação, Negociação, Criatividade e
inovação, Trabalho em equipe e Liderança.
Os voluntários foram capacitados para aplicar
as atividades e guiar as discussões que fazem
a conexão entre a atividade realizada e as
situações enfrentadas no dia-a-dia.

76%
dos alunos nunca tinham
feito um curso ou tido aula
sobre liderança, trabalho
em equipe, comunicação,
criatividade ou negociação

Você acredita que trabalhou
alguma(s) das competências abaixo
sendo voluntário neste módulo?

67%

Depoimentos dos alunos participantes

“Não imaginava que seria tão legal”
“O curso é super produtivo, mexe
com os pensamentos, ensina coisas
que você nem imaginava e ajuda a se
relacionar com as outras”
“Consegui compreender melhor
a idéia do trabalho em equipe,
comunicação, negociação, a
importância de um líder e mais coisas”

67% 100% 100% 100%

Liderança
Visão de Dono
Atuação Eficiente
Negociação
Atendimento ao Cliente

97%
dos alunos acredita que o
conteúdo abordado no módulo
contribuiu positivamente para
sua formação como aluno e
futuro profissional

O módulo ajudou você, aluno,
a desenvolver habilidades de
comunicação?

11%
3%

Sim
Não
Mais ou menos

86%
Depoimentos dos alunos participantes

“Foi um módulo muito interativo,
me ajudou a expandir os
horizontes”
“O projeto Even tem me ajudado
como devo me comportar em
uma empresa, saber as dinâmicas
passadas e como devo me
comportar”

O módulo ajudou você, aluno, a
trabalhar melhor em equipe?
Sim

Depoimentos dos alunos participantes

“[O curso] foi muito informativo de
uma forma positiva”
“Foi uma experiência que vou levar
pra vida toda”

Não respondeu

3%

97%

Depoimento do colaborador voluntário

“Gosto muito do formato do
projeto, o material desenvolvido é
muito bom, tem conteúdo adequado
a faixa etária/fase da vida em que se
aplica, o apoio dado do voluntario é
primordial, atencioso, compreensivo
e elucidativo. Eu vejo que o objetivo
é atingido tanto para o público alvo
quanto para o voluntário”

100%
dos colaboradores
voluntários indicaram
que o módulo contribuiu
para que trabalhassem,
neles mesmos, os temas
abordados com os alunos

5%

3%

O módulo ajudou você, aluno, a lidar
melhor com conflitos e situações que
precisam ser negociadas?

3%

Sim
Mais ou menos
Não

89%

Não respondeu

Depoimento do colaborador voluntário

Depoimentos dos alunos participantes

“Ver nos adolescentes as reações
para cada situação faz refletir se
acabamos não reagindo de alguma
forma semelhante e se não é
possível melhorar nossa postura”

“Consegui me comunicar melhor,
saber o que é liderança”
“Aprendi a trabalhar em equipe,
melhorei minha (forma) de pensar,
assim ficando mais preparado para
entrevistas de emprego”

Depoimento do colaborador voluntário

“Uma das coisas mais interessantes
que achei de dar as aulas foi
justamente a fase de aprendizado
que trouxe também, com temas que
são tão próximos no nosso cotidiano
como a liderança, o trabalho em
equipe, a comunicação, os temas
sempre acrescentam algo”

O módulo ajudou você, aluno, a
pensar de forma criativa e inovadora?
Sim

100%
dos colaboradores
voluntários acreditam que
os temas abordados com os
alunos contribuíram para a
sua formação como pessoa
e profissional

10%

5%

3%

Mais ou menos
Não
Não respondeu

82%

Projeto Cidadão Even

Módulo
Mercado de trabalho

Alunos, filhos de mestres de obra Even e
filhos de corretores das duas imobiliárias
Even tiveram a oportunidade de passar um
dia na Even, seja no escritório ou em um dos
canteiros de obras, para conhecer a empresa
e ter contato com o dia-a-dia de trabalho do
voluntário, além de interagir com profissionais
do mercado e tirar dúvidas sobre carreira.

100%
dos alunos teve sua
expectativa atendida com o
dia de visita na empresa

Você acredita que trabalhou
alguma(s) das competências abaixo
sendo voluntário neste módulo?

82%

75%

61%

21%

Liderança
Visão de Dono
Atuação Eficiente
Negociação
Atendimento ao Cliente

54%

Você já decidiu qual curso superior
pretende fazer quando terminar
a escola?

46%

Sim
Não

54%

Depoimento do colaborador voluntário

Depoimentos dos alunos participantes

“Simplesmente apaixonante
poder proporcionar a um jovem
uma oportunidade tão rica de ter
uma vivencia em uma empresa
bacana. Gostaria te ter tido essa
oportunidade antes de iniciar o
curso. Acho que estimula ainda
mais o interesse, também esclarece
algumas dúvidas”

“Foi um dia maravilhoso, tirei muitas
dúvidas, aprendi muitas coisas, fui
muito bem recebida.”
“Agora tenho clareza da minha
escolha”
“O modo como funciona o setor
jurídico é totalmente diferente do que
eu imaginava”

O dia de hoje te ajudou a pensar
sobre qual curso superior fazer?
Sim

100%
Depoimentos dos colaboradores voluntários

“A oportunidade de auxiliar uma
pessoa no desenvolvimento pessoal
e profissional é muito gratificante”
“Me sinto honrado com a
oportunidade de compartilhar um
pouco do meu tempo”

Depoimento do colaborador voluntário

Depoimentos dos alunos participantes

“O programa é muito interessante
e contribui não somente para o
aluno mas para o voluntário”

“Foi maravilhoso!”

Depoimento do aluno participante

“O modo como funciona o setor
jurídico é totalmente diferente do
que eu imaginava”

“Além de todo conhecimento
adquirido, eu pude ver como são as
pessoas no ambiente de trabalho, e
passar nesse setor, eu vi e conheci
pessoas incríveis”

Depoimentos dos colaboradores voluntários

Depoimentos dos alunos participantes

“Foi muito gratificante poder ajudar
um jovem a escolher uma possível
profissão futura”

“O que mais me marcou foi ver uma
construção de perto pela primeira vez”

“Um programa que ajuda na
evolução não só do aluno, mas dos
voluntários que participam”

“Aprendi bastante, conheci um pouco
da rotina do voluntário e me ajudou a
ter certeza da área que quero seguir”
“Uma das melhores experiências da
minha vida”

Depoimentos dos alunos participantes

Depoimento do colaborador voluntário

“As reuniões mostraram bastante
como funciona o desenvolvimento
da área e da empresa”

“Foi possível demonstrar a
importância e o impacto do meu
trabalho na organização”

“O momento que mais me marcou
foi quando fomos a uma obra
pois eu realmente vi como a coisa
funciona”

Depoimento do aluno participante

“Gostei bastante do projeto, ajudou
a ter uma opinião sobre a carreira”

Projeto Cidadão Even

Módulo
Solidariedade

Os voluntários conduziram dinâmicas
voltadas à empatia, ética e cooperação, e
atuaram como “mentores” dos alunos na
criação e desenvolvimento de uma campanha
social na escola ou no bairro. O objetivo
era despertar no jovem o seu lado solidário,
possibilitando que ele tivesse uma vivência
real do trabalho voluntário.

100%
dos alunos indicou que o
módulo o ajudou a lidar com
opiniões diferentes

Você acredita que trabalhou
alguma(s) das competências abaixo
sendo voluntário neste módulo,
realizando as dinâmicas?

67%

33% 100% 67%

Depoimento do colaborador voluntário

“Na vida pessoal e profissional,
sempre necessito reforçar atitudes
de empatia e cooperação, seja com
a família seja com a minha equipe.
Cultura e valores éticos permeiam
sempre as minhas decisões de vida,
por isso sempre que é possível trazer
à tona, através desses trabalhos, mais
fico feliz de que estou fazendo o
melhor que posso”

Liderança
Visão de Dono
Atuação Eficiente
Negociação
Atendimento ao Cliente

67%

O módulo ajudou você, aluno, a
aprender a lidar com divergências
de opinião?
Sim

100%

Depoimentos dos colaboradores voluntários

Depoimentos dos alunos participantes

“Acredito que o método aplicado
é muito bom, aprender na prática
se torna até mais gostoso e mais
fácil no entendimento. Muito bom
o formato de ensino”

“Eu gostei muito, me ajudou a
compreender mais as pessoas e
pensar no próximo”

“A capacitação foi ótima, a proposta
das atividades através dos jogos
é muito produtiva para que seja
possível trabalhar as conclusões dos
temas com os alunos”

“Foi ótimo poder aprender como
agir, ser compreensivo, paciente e
mais atencioso com o próximo”

Depoimentos dos colaboradores voluntários

“É incrível ver o olhar de entusiasmo
dos jovens vendo os seus projetos
serem realizados”
“Trabalhar com temas voltados para
a solidariedade, como empatia,
cooperação, cultura e valores éticos,
sempre nos motivam a melhorar cada
vez mais aquilo que já temos enraizado
em nós e nos move a procurar reforçar
isso na família, comunidade, sociedade”

100%
dos alunos disse que
o módulo o ajudou a
entender melhor o
tema ÉTICA

O módulo ajudou você, aluno, a
trabalhar melhor em equipe?
Sim

100%

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

100%

Depoimentos dos colaboradores voluntários

“O projeto em si, é excelente. Poder
mostrar e ensinar as outras pessoas
aquilo que você deve levar para a vida
toda é muito gratificante. É tentar
fazer um mundo melhor”
“Gostei muito pois acompanhamos
os alunos colocando na prática todo
o conhecimento adquirido”

87%
dos alunos indicou que o
módulo o ajudou a melhorar
sua relação com pessoas
novas em seu grupo de
convívio

Você acredita que trabalhou alguma(s)
das competências abaixo sendo
voluntário neste módulo, monitorando
as campanhas dos alunos?
Liderança

Negociação

Visão de Dono

Atendimento
ao Cliente

Atuação Eficiente

100% 20% 100% 60%

0%

Depoimentos dos alunos participantes

“Aprendi como é difícil colocar algum
projeto fora do papel”
“Aprendi a ter mais empatia com o
próximo”
“O módulo foi melhor do que eu
imaginava”

Projeto Cidadão Even

Módulo
Conhecimento técnico

Voluntários da Even desenvolveram apostilas
de conteúdo técnico de diversas áreas para os
participantes do projeto. Produzidos com apoio
de parceiros, exclusivamente para este fim, os
materiais trazem assuntos variados que compõe
uma formação mais integrada do cidadão.
Elaboradas a partir das pesquisas e experiências
dos voluntários, as apostilas customizadas
reúnem conteúdos nos temas Sustentabilidade,
Marketing pessoal, Ética, Planejamento de
futuro, Tecnologia da informação a seu favor e
Planejamento financeiro.
Além do desenvolvimento do material,
outra frente levou voluntários a ministrar
as aulas relativas às apostilas que compõe
o módulo, tanto para os alunos da escola
(temas: Sustentabilidade, Marketing pessoal,
Planejamento de futuro, Tecnologia da
informação a seu favor e Planejamento
financeiro) como também para os corretores
das Imobiliárias Even (temas: Ética e
Planejamento financeiro).

100%
dos alunos disseram que após
o curso de Planejamento de
Futuro conseguem identificar
onde querem chegar e quais
os passos necessários

Você acredita que trabalhou
alguma(s) das competências abaixo
sendo voluntário na elaboração
das apostilas?

Depoimento do colaborador voluntário

“Muito bom participar desse projeto
pois é possível compartilhar um
pouco do conhecimento que temos
e ver que isso pode ajudar outras
pessoas em suas finanças e a realizar
seus desejos. O reconhecimento
daqueles que tiram proveito do
material exposto é muito gratificante

11%

26%

22%

26%

Liderança
Visão de Dono

Depoimentos dos corretores participantes

“Fico grato em saber que a
empresa compartilha dos mesmos
ensinamentos que tive”
“Acreditei que seria muita teoria, mas
as dinâmicas deram vida!”

Atuação Eficiente
Negociação
Atendimento ao Cliente

15%

7%

Após a palestra, você, corretor, se
sente motivado a reavaliar algumas
de suas opiniões ou ações?

12%

Sim
Não
Não respondeu

81%

100%
dos voluntários que
participaram da elaboração
das apostilas disseram que
o tema que abordaram no
material contribuiu para a
sua formação como pessoa
e profissional

Depoimentos dos alunos participantes

“Vimos que a área (sustentabilidade)
é muito mais abrangente do que
somente reciclagem e reuso”
“Através do curso algumas atitudes
minhas mudaram”

Depoimento do colaborador voluntário

“Pessoal descontraído, encararam
os desafios das reflexões com
muita maturidade e mesmo com as
diferenças do dia a dia que foram
provadas pelo desenrolar do tema
souberam aproveitar o conteúdo e
se demonstraram dispostos a ‘regar
a semente’ da ética”

Após a palestra, você, corretor, se
sente mais preparado para programar
seu orçamento e organizar sua vida
financeira?

95%
93%

dos alunos e
dos corretores

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

7%

2%

Sim
Não
Não respondeu

91%

100%
dos alunos disseram que
após o curso de Marketing
Pessoal se sentem mais
preparados para uma
entrevista de emprego e
para elaborar seu currículo

Após este curso, você, aluno, se
sente mais preparado para lidar com
seu dinheiro e orçamento pessoal?
Sim
Não
Mais ou menos

2%

3%

95%

100%
dos alunos disseram que
após o curso de Tecnologia
da Informação a seu favor
se sentem mais preparados
para cuidar de seu perfil nas
redes sociais

Depoimentos dos colaboradores voluntários

“Muito bom para fazermos nossa
parte na construção de um
futuro melhor”
“Foi um grande aprendizado ser
‘professor’ por um dia. E também
foi muito gratificante ver o
grande interesse dos alunos pelo
assunto”

62%
dos corretores disseram que
a palestra sobre Ética os fez
enxergar alguma situação
de forma diferente do que
enxergavam anteriormente

De 0 a 10, quanto você, aluno, acha
que conseguiu aprender sobre como
usar a tecnologia da informação a
seu favor neste curso?

33%

Nota 9
Nota 10

67%
Depoimento do colaborador voluntário

“O projeto é super bem desenvolvido,
e a cada ano aprimorado. Feito
com muita responsabilidade desde
o desenvolvimento do material à
aplicação prática, é uma forma muito
eficaz e realmente atinge o objetivo de
mudar tanto os voluntários quanto o
público alvo”

86%
dos alunos nunca tinham
tido aula ou feito um
curso sobre planejamento
de futuro

Você acredita que trabalhou
alguma(s) das competências abaixo
sendo voluntário neste módulo,
dando aula na escola?
Liderança

Negociação

Visão de Dono

Atendimento
ao Cliente

Atuação Eficiente

63%

Depoimentos dos colaboradores voluntários

“O material é muito prático,
didático e consegue passar muito
bem as informações desejadas
aos leitores, com clareza e boas
informações”
“O debate que aconteceu nos
encontros foi muito enriquecedor,
tanto pessoalmente quanto
profissionalmente”

38%

38%

63%

50%

90%
dos alunos nunca tinham
tido aula ou feito um
curso sobre planejamento
financeiro

93%
dos alunos nunca tinham tido
aula ou feito um curso sobre
tecnologia da informação

Depoimentos dos alunos participantes

“Me ajudou bastante em como planejar
meu futuro”
“Vocês estão de parabéns pois nem
todos querem tirar um pouco de tempo
para ensinar sobre sustentabilidade,
algo que vamos utilizar no futuro”
6%

12%

29%

24%

29%

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

Nota 9

Nota 7

Nota 10

Nota 8

Depoimentos dos corretores participantes

“A explicação sobre o tema foi
bem bacana, numa linguagem de
fácil entendimento”
“Ética é importante tanto na vida
pessoal quanto profissional”
“Achei fantástica a abordagem,
tornando o tema bem
descontraído e interessante”

De 0 a 10, quanto você acha que
conseguiu aprender sobre
marketing pessoal neste curso?

29%

Nota 8
Nota 9
Nota 10

57%

14%

Depoimentos dos colaboradores voluntários

“O modulo foi muito prazeroso,
desafiador e rico. O projeto é bem
desenvolvido, consistente e o
material muito rico”
“Acredito que o projeto é de
extrema importância para
formação dos jovens, abordando
temas pertinentes e muito
interessantes”

O curso de Planejamento de futuro
te ajudou a decidir qual faculdade
pretende fazer, ou como fazer
para escolhe-la?
Sim
Não

82%

8%

dos alunos nunca tinham tido
aula ou feito um curso sobre
sustentabilidade

92%

Depoimento do colaborador voluntário

“A discussão dos temas, pesquisa e
compilação do material, ajudou
a ver as situações de outra forma,
ver com outros olhos, com os
olhos de outros, com experiências
diferentes de vida e portanto
posicionamentos diferentes”

Depoimentos dos alunos participantes

“O curso propôs assuntos muito
interessantes e que nunca parei
para pensar”
“O curso oferecido pela Even me
ofereceu a oportunidade de me
interessar por finanças”

93%
dos alunos nunca
tinham tido aula ou
feito um curso sobre
marketing pessoal

Depoimento do colaborador voluntário

“Foi excelente, acredito
plenamente que o conhecimento
e a experiência é reciproca e nos
faz perceber que ajudar alguém é
fundamental para todos nós, com
o seres humanos e profissionais”

Você acredita que trabalhou
alguma(s) das competências abaixo
sendo voluntário neste módulo,
ministrando palestra para corretores?
Liderança

Negociação

Visão de Dono

Atendimento
ao Cliente

Atuação Eficiente

Depoimentos dos alunos participantes

“Aprendi a me comportar na
rede social”
“Curso sensacional, projeto muito
bom, ajuda bastante o jovem a se
preparar para a vida profissional”
“Agora vou administrar meu dinheiro
com mais consciência”

Depoimento do colaborador voluntário

“Um projeto motivador. A sinergia de
transmissão de conhecimento ocorre
para ambas as partes, é gratificante
interromper parte do seu dia e se
preocupar com o próximo”

33%

33%

33%

0%

0%

Avaliação da
coordenação
escolar
Numa escala de 1 a 5, como você avalia o impacto do projeto nas seguintes
características dos alunos PARTICIPANTES DO PROJETO:
Faltas

Não foi possível avaliar

Interesse em estudar / notas

Piorou muito

Colaboração com os colegas
Colaboração com a equipe da escola
(professores, coordenação, etc)
Respeito pelo ambiente escolar
Relação com a escola como um todo
Interesse em construir uma carreira /
trabalhar / prestar vestibular

Piorou um pouco
Se manteve igual
Melhorou um pouco
Melhorou muito

Comunicação
Resolução de conflitos / negociação
Trabalho em equipe
Criatividade
Autoconfiança

Depoimento da coordenação escolar

“As oficinas iniciais do módulo
Autodesenvolvimento (...) nos
permitiram perceber uma série de
características e valores próprios
de cada adolescente”

Numa escala de 1 a 5, como você avalia o impacto do projeto nas seguintes
características dos alunos que NÃO participaram do projeto:
Não foi possível avaliar

Faltas

Piorou muito

Interesse em estudar / notas

Piorou um pouco
Se manteve igual
Melhorou um pouco
Melhorou muito

Colaboração com os colegas
Colaboração com a equipe da escola
(professores, coordenação, etc)
Respeito pelo ambiente escolar
Relação com a escola como um todo
Interesse em construir uma carreira /
trabalhar / prestar vestibular
Comunicação

Depoimentos da coordenação escolar

“O módulo Solidariedade saiu da sala
de formação e envolveu a escola em
vários momentos”
“As atividades sugeridas sempre criavam
debates e diálogos entre os alunos... até
os que não participaram do projeto se
envolviam em algumas ações”

Resolução de conflitos / negociação
Trabalho em equipe
Criatividade
Autoconfiança

Projetos São Paulo/SP

Projeto Educação

para a sustentabilidade
na escola

Através de peças de teatro de fantoches
interativas, os voluntários trabalharam 8 temas
ligados à sustentabilidade com alunos do 4º
ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal
Olavo Pezzotti.

Você acredita que trabalhou
alguma(s) das competências abaixo
sendo voluntário neste projeto?

Com encontros mensais, os voluntários
desenvolveram ao longo do ano os temas água,
energia, biodiversidade, mudanças climáticas,
resíduos sólidos, alimentos, culturas & pessoas
e finanças. A cada encontro, lições aprendidas
sobre os temas anteriores eram relacionadas ao
assunto em questão, mostrando para as crianças
as conexões entre os diferentes aspectos
ambientais e sociais de nosso planeta.

50%

39%

71%

29%

Liderança
Visão de Dono
Atuação Eficiente
Negociação
Atendimento ao Cliente

Beneficiados
Aproximadamente

36

50

alunos

colaboradores voluntários

57%

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

17%

Sim
Não

83%

Depoimentos dos alunos participantes

“Eu vou reciclar o lixo, vou plantar
mais plantas e vou comprar só o
que for necessário”
“Quando quebrar um brinquedo
meu eu vou verificar se dá ou
não para consertar antes de
comprar outro”

O que você, aluno, vai fazer para
gastar menos água?
Alunos que deram um exemplo claro
de como vão economizar água
Alunos que não deram um exemplo
claro de como vão economizar água

Na avaliação compilada de
entendimento do conteúdo
através de perguntas “Sim”

70%

ou “Não”,
dos alunos acertaram todas
as respostas, enquanto

30%

que
acertaram as
respostas parcialmente

10%

90%

88%
dos alunos deram um
exemplo claro de como
vão demonstrar carinho e
respeito para fazer com que
seus colegas e professores
se sintam queridos

O que você, aluno, vai fazer para
diminuir o gasto com energia?
Alunos que deram um exemplo claro
de como vão economizar energia
Alunos que não deram um exemplo
claro de como vão economizar energia

14%

86%

Depoimento do colaborador voluntário

Depoimentos dos alunos participantes

“É importante vestirmos a camisa
da marca, que tanto preza pela
sustentabilidade, e mostrarmos
que essa é a visão de todos, e
que não nos limitamos a apenas
olhar para dentro da empresa”

“Eu não vou deixar a luz da
minha casa ligada, e vou pedir
para o meu pai colocar etanol
[no carro]”
“Vou respeitar a cultura,
aparências, hábitos e costumes de
todos principalmente nunca vou
rir de ninguém”

86%
dos alunos deram um
exemplo claro de como vão
economizar energia

O que você, aluno, vai fazer para
diminuir seus resíduos sólidos?

13%

Alunos que deram um exemplo claro
de como vão reduzir a geração de
resíduos sólidos
Alunos que não deram um exemplo
claro de como vão reduzir a geração
de resíduos sólidos

87%
Depoimento do colaborador voluntário

“Eu tinha o desejo de fazer trabalho
voluntário, e a Even propiciou as
ferramentas e o espaço para que isso
acontecesse. Tenho orgulho de ter
conseguido ajudar na conscientização
de crianças, e ter a equipe da empresa
atuando ao meu lado”

Depoimento do colaborador voluntário

“Esse projeto nos proporciona a
oportunidade de sairmos da vida
corporativa por alguns instantes
e olhar aquelas crianças que
estão em processo de formação
dos valores. Achei muito rico ver
crianças de outros países e/ou
com deficiência tão integradas
a sala de aula e as atividades
propostas.

O que você, aluno, achou da aula
com os voluntários da Even?

6% 0%
1%

Gostou
Indiferente
Não gostou
Não respondeu

93%
Depoimentos dos colaboradores voluntários

“Os maiores benefícios são para o
próprio voluntariado, capacitando
com liderança, espirito em equipe”
“Além de instruir as crianças,
os voluntários também podem
trabalhar várias competências
importantes para o trabalho”

93%
dos alunos deram um
exemplo claro de como
vão cuidar da
biodiversidade

Depoimento do colaborador voluntário

Depoimentos dos alunos participantes

“Fazer com que as crianças saibam
da importância de se preocupar com
o meio ambiente e seus recursos
desde pequenos, começando com
pequenas atitudes”

“Eu vou comer coisas saudáveis e
comer tudo que minha mãe me der”
“Quando eu for brincar eu tenho que
desligar o video game ou a televisão”

O que você, aluno, vai fazer para
gastar menos dinheiro?

14%

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

86%

Depoimentos dos alunos participantes

“A gente pode gastar menos água
fechando as torneiras quando
estiver ensaboando os pratos”
“Não jogue sacola plástica na
natureza”
“Eu vou comprar menos coisas
para as fábricas trabalharem
menos com o lixo”

O que você, aluno, vai fazer para
combater o desperdício de alimentos?
Alunos que deram um exemplo claro
de como vão evitar o desperdício
Alunos que não deram um exemplo
claro de como vão evitar o desperdício

79%
dos alunos deram
um exemplo claro de
como vão combater o
aquecimento global

Depoimento do colaborador voluntário

28%

“O projeto contribui nos mostrando
claramente os nossos pontos fortes
e fracos e quais habilidades
precisamos trabalhar”

72%

Avaliação da
coordenação
escolar
Como você avalia o comportamento dos alunos do 4° ano que serão beneficiados
pelo projeto ao longo deste ano em relação a:
Cooperação: os alunos ajudam uns aos outros,
tem espírito de equipe e demonstram atitudes de
solidariedade
Criatividade: os alunos colocam em prática seus
aprendizados de forma criativa

Alimentação: no ambiente escolar os alunos
consomem alimentos saudáveis e se preocupam
com o consumo da açúcar e sódio
Consciência em relação ao espaço comum: os
alunos utilizam as lixeiras de material reciclável
e não reciclável corretamente?
Consciência em relação ao espaço comum: os
alunos estão empenhados em manter o pátio e
outras dependências da escola limpos?
Consumo de água: os alunos tem o hábito de usar
a água da escola de modo consciente? Exemplo:
não deixar a torneira aberta enquanto escovam
os dentes
Felicidade: as crianças são alegres e demonstram
afetos positivos como riso e carinho?

Autoestima: as crianças são asseadas e
demonstram aceitar quem elas são e gostar de
serem elas mesmas?
Autoconfiança: as crianças acreditam em sua
capacidade de aprender e superar seus próprios
limites?

Ruim
Regular
Bom
Muito bom
Excelente

Depoimento da
coordenação escolar

“A proposta da Even foi
incorporada ao projeto
da escola, pois traz uma
importante contribuição
educativa ao tema que
consideramos prioritário. Tanto
pela linguagem que combina
conceitos fundamentais e uso
social com a cultura da infância,
como pela possibilidade
de interação com adultos
formadores que ampliam a
percepção das crianças sobre
diferentes modos de ensinar e
por conseguinte, de aprender”

No início do ano, você avaliou o comportamento dos alunos do 4° ano
beneficiados pelo projeto em relação aos temas listados a seguir. Agora,
após a realização do projeto, como você avalia estes mesmos indicadores:
Ruim
Regular
Bom
Muito bom
Excelente

Depoimentos da
coordenação escolar

“Os alunos responderam
positivamente, interagindo com
envolvimento progressivo na
‘linguagem’ dos encontros e nas
temáticas apresentadas. Nas
quintas sem encontros previstos,
reclamando a falta do projeto”
“Houve reconhecimento
do interesse produzido nos
alunos, diante do tratamento
de temas do currículo escolar
com diferentes linguagens,
sendo um acréscimo inspirador
de possibilidades para os
professores envolvidos”

Cooperação: os alunos ajudam uns aos outros,
tem espírito de equipe e demonstram atitudes de
solidariedade
Criatividade: os alunos colocam em prática seus
aprendizados de forma criativa

Alimentação: no ambiente escolar os alunos
consomem alimentos saudáveis e se preocupam
com o consumo da açúcar e sódio
Consciência em relação ao espaço comum: os
alunos utilizam as lixeiras de material reciclável
e não reciclável corretamente?
Consciência em relação ao espaço comum: os
alunos estão empenhados em manter o pátio e
outras dependências da escola limpos?
Consumo de água: os alunos tem o hábito de usar
a água da escola de modo consciente? Exemplo:
não deixar a torneira aberta enquanto escovam
os dentes
Felicidade: as crianças são alegres e demonstram
afetos positivos como riso e carinho?

Autoestima: as crianças são asseadas e
demonstram aceitar quem elas são e gostar de
serem elas mesmas?
Autoconfiança: as crianças acreditam em sua
capacidade de aprender e superar seus próprios
limites?

Projetos São Paulo/SP

Programa
Educ@r

A inclusão digital sempre foi tema presente nos
canteiros de obra da Even. Porém, em 2016 ela
ganhou um novo contorno, ao capacitarmos
os voluntários da Even para dar aula de
informática básica para os colaboradores de
obra (tanto Even quanto terceiros).

Beneficiados

Em duas semanas de curso, os voluntários
ensinaram sobre o manuseio do computador, os
principais programas e softwares do mercado,
e a internet. Em cada obra onde o container
do programa se instalava, os colaboradores
ficavam após o expediente para poder
vivenciar o mundo digital, muitas vezes pela
primeira vez. No total, 5 obras receberam o
programa executado pelos voluntários.

38
17

85%
da equipe de obra participante
nunca tinha feito um curso de
informática básica

alunos certificados
colaboradores voluntários

De 0 a 10, quanto você diria que
conseguiu aprender sobre
informática neste curso?
Nota 4

Nota 8

Nota 5

Nota 9

Nota 6

Nota 10

Nota 7

97%
da equipe de obra que
participou do projeto
acredita que ele contribuiu
positivamente para sua
formação

Depoimentos dos colaboradores voluntários

“Foi ótimo realizar a troca de
experiências com os empreiteiros
e vê-los motivados a aprender
mais sobre informática”
“Foi interessante ver que o que pra
nós, que estamos habituados com
a tecnologia é algo tão simples e
para quem não tem tanto acesso é
um desafio”

19%

3%

9%
9%
13%

25%

22%

Depoimentos dos alunos participantes

“A Even está de parabéns por um
projeto maravilhoso desses, porque
é difícil a gente ver isso em obras e
com professores bem capacitados”
“Estou muito feliz e realizado por
ter chegado no final do curso, estou
certo de que vai me fazer muito bem”

“Conhecimento é muito importante,
(o curso) acrescentou na minha área
profissional”
“Foi muito legal ter participado no
projeto, que para muitos não é nada
mas para mim fez diferença, obrigado”
“Continue assim, o Brasil precisa de
oportunidade”

Você acredita que trabalhou
alguma(s) das competências abaixo
sendo voluntário neste projeto?
Liderança

Negociação

Visão de Dono

Atendimento
ao Cliente

Atuação Eficiente

78%

22%

44%

11%

56%

100%
dos voluntários acredita
que a participação no
projeto contribuiu para
sua formação pessoal e
profissional

Projetos
Rio de Janeiro

Devido a questões de logística relacionadas
à localização das obras e do escritório do Rio
de Janeiro, desenvolvemos duas frentes de
trabalho diferentes para o voluntariado, que
são coordenadas pelas equipes da filial.

Escritório

Você acredita que trabalhou alguma
(s) das competências abaixo sendo
voluntário no “Vantagens de
permanecer na escola”?

Para os colaboradores do escritório da Even,
aplicamos, em parceria com a ONG Junior
Achievement, o programa Vantagens de
Permanecer na Escola.
Com ele, os jovens do 8º ano do Ensino
Fundamental da Escola Municipal Frederico
Trotta puderam, durante o dia de atividade,
falar de forma lúdica sobre opções de
carreira, planejamento financeiro, taxa de
desemprego e renda.

18%

35%

29%

18%

0%

Liderança
Atuação Eficiente
Visão de Dono
Atendimento ao Cliente

Beneficiados

Negociação

243
12

alunos

colaboradores voluntários

Depoimento do colaborador voluntário

“Foi minha primeira experiência
com trabalho voluntariado e achei
muito gratificante poder incentivar,
mesmo que de forma rápida, um
futuro melhor de crianças que
enfrentam dificuldades financeiras
e as limitações do ensino público”

Suas expectativas para a
realização deste trabalho
voluntário foram atendidas?
Sim

100%

100%
dos jovens afirmou que o
dia de atividade os ajudou
a ver a escola de uma
forma diferente

Depoimentos dos alunos participantes

“O momento que mais gostei
foi na hora de fazer meu próprio
orçamento e ver o quanto a gente
gasta dinheiro”
“Na hora da entrevista de emprego
me ajudou bastante a pensar nas
formas de postura e como se vestir”

100%
dos jovens acredita que
a atividade contribuiu
positivamente para sua
formação como aluno e como
futuro profissional

O dia de hoje ajudou você, aluno,
a perceber a importância de investir
em seus estudos?
Sim

100%

Projetos
Rio de Janeiro

Obras
Já para os colaboradores que trabalham
no canteiro, desenvolvemos uma ação que
levou dinâmicas lúdicas e jogos para os
colaboradores da Even e também terceiros
de 6 obras.
Com atividades leves, divertidas e
descontraídas, os voluntários Even falaram
sobre dois temas: Cooperação e Comunicação.
Durante as dinâmicas, os voluntários
trabalharam as percepções dos participantes,
mostrando a importância de se comunicar
de forma efetiva e de trabalhar em equipe
de forma inclusiva. O objetivo foi melhorar
o relacionamento dentro do canteiro e
contribuir para a formação profissional dos
colaboradores de obra.

Você acredita que trabalhou
alguma(s) das competências abaixo
sendo voluntário na palestra sobre
Comunicação?

70%

20%

54%

78%

59%

Liderança
Visão de Dono
Atuação Eficiente
Negociação

Beneficiados

Atendimento ao Cliente

877
12

colaboradores de obra

colaboradores voluntários

64%
dos colaboradores de obra
que assistiram a dinâmica
deram nota 8, 9 ou 10 para
seu aprendizado sobre
Cooperação

Após ser voluntário nesta dinâmica,
você se sentiu desafiado a mudar
alguns comportamentos seus em suas
relações pessoais ou profissionais?
Sim

100%

Depoimentos dos beneficiados

“Achei muito legal a maneira
que foi apresentado, como é
importante escutar e saber falar
para termos um entendimento
melhor sobre a comunicação
na nossa vida”
“Todo o evento foi muito bom,
principalmente a forma de
brincadeiras”

Você acredita que trabalhou
alguma(s) das competências abaixo
sendo voluntário na palestra sobre
Cooperação?

Após assistir a dinâmica, você se
sente motivado a agir de forma
diferente em determinadas
situações?

Liderança

Sim

Visão de Dono

Não

Atuação Eficiente
Negociação
Atendimento ao Cliente

11%

58%

35%

48%

72%

79%

Depoimentos dos colaboradores voluntários

“Estar atuando como voluntário é
uma rara experiência muito difícil de
ser explicada, mas quando praticada
nos traz um sentimento de missão
cumprida, pois é indescritível o
aprendizado nesses projetos”
“A participação neste projeto me vez
verifica a importância da comunicação e
a forma que podemos ajudar as pessoas
no cotidiano do nosso dia”

89%

62%
dos colaboradores de obra
que assistiram a dinâmica
deram nota 8, 9 ou 10 para
seu aprendizado sobre
Comunicação

Celebração

Dia internacional
do Voluntário

Estabelecido pela ONU em 1985, o Dia
Internacional do Voluntário (05 de Dezembro) é
comemorado anualmente na Even, como forma
de agradecer e celebrar a participação dos
voluntários de cada ano.
Sob a ótica da doação de tempo e de
aprendizados, os 50 voluntários presentes em São
Paulo foram convidados a contabilizar as horas
que investiram em suas atividades de voluntariado
ao longo do ano. As horas foram representadas
por pedaços de papel e utilizadas para a
construção em grupo de uma ampulheta gigante.
Após a reflexão inicial sobre o tempo doado,
os voluntários fizeram um segundo exercício no
qual indicaram, novamente em papéis coloridos,
seus aprendizados com o voluntariado.
Cada palavra ou frase escrita foi utilizada para
a construção de uma cidade mais sustentável,
formada pelos aprendizados de cada um. Cada
prédio “erguido” com as frases dos voluntários
representava um edifício da Even, retratando,
de forma lúdica, o papel de cada um para uma
cidade mais humana.
No Rio de Janeiro os colaboradores voluntários
se reuniram para um café da manhã, onde
celebraram a data e conversaram sobre os
projetos de 2016 e os planos para o voluntariado
de 2017. Ao todo 14 colaboradores estiveram
presentes na comemoração.

Reflexões e aprendizados sobre o voluntariado (colaboradores Even SP):

“Conhecer novas pessoas, ou
a mesma pessoa num lugar
diferente”

“Dar aula também ensina!”

“Fazer algo importante de um jeito
divertido”

“Conhecer as pessoas que
trabalham com você”

“Ampliar olhares”

“A escola que estudei continua igual”

“Diferenças culturais”

Quadro comparativo do voluntariado
São Paulo
2013

2014

2015

2016

Número de Escolas

3

5

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

02 (+ filhos de mestres
de obra Even, filhos de
corretores Even Vendas e
Even More, corretores Even
Vendas e Even More)

Público beneficiado

312*

260

264

Aproximadamente 224

Total de voluntários

57

76

126

109

Voluntários por gênero 49% homens
51% homens
51% mulheres 49% mulheres

52% homens
48% mulheres

43% homens
57% mulheres

Voluntários
perante total de
colaboradores**

16%

15%

7%

7%

* 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

“Plantar a semente do amor
no mundo”

“Tem criança que ri e tem criança
que não ri”

“Desafio”

“Nem sempre tudo sairá como
planejado, e tudo bem”

“Que quando não temos muito
o pouco que nos dão gera muita
gratidão”

“Falar a língua de quem está
ouvindo”

Voluntários Even 2016 (São Paulo e Rio de Janeiro):
Alessandra Bainha Deltrejo
Alexandre Carvalho Mesquita
Aline Ciambroni
Aline de Souza Santos
Aline Soares de Almeida
Allan Pierre Ribeiro
Amanda Faria de Jesus Marcolongo
Amanda Gloria Santos da Cunha
Ana Beatriz André
Ana Paula Pirrone Muniz
Ana Paula Samico Soares de Moura
Ananda Mello de Sá
Angela de Oliveira Lima
Bruna Silva dos Santos
Bruna Tarsitano de Abreu
Bruno de Campos Teixeira Luccas
Bruno Nogueira Toth
Caio Guerreiro Granja
Caio Suzuke Pimenta dos Reis
Camila Aline Chiari
Camila Cardoso Silva
Camila Cristine do Nascimento
Carolina Niezgoda Bastos
Carolina Pessanha Machado
Cecilia Adamovicz Ribeiro de Carvalho
César Carlos Marques de Brito
Cicera Cristina do Nascimento Silva
Claudia Lima dos Santos
Cynthia Batista Solana
Daiana Talita dos Santos
Deborah Godinho de Almeida
Denilson Andrade Dos Santos
Denis Emanoel de Sousa
Diego Dantas da Rocha
Diogo Lourenço Terto Silva Sousa
Eduardo Coelho Castanheira
Eduardo Henrique dos Santos
Elisa Flavia de Lima Batista
Elizangela Mota de Queiroz
Erica Harumi Maeda Martins
Erick Aryce Berenguel
Ewerton Pereira Alencar
Fabiana Crossini Alves
Felipe Jimenez Ruman
Fernanda Alves Vilardi de Oliveira Maia
Fernanda Andrade Leandro
Fernanda Barbosa Guimarães
Fernanda Brienza dos Santos
Filipe Lima Figueiredo
Flavia Thais Jesus Ribeiro
Gabriel Gomes Kós Farina
George Luis da Silva

Gessica Carla Lima Dutra
Gilson Carlos Zaqueu
Giovana Barbosa Balan
Giovanna Gomes Rogatto
Giulia Costa Ghirardi
Glaucia Arrais Rocha
Ingrid Regina Thuler
Ivan Araújo Bonfanti
Jaqueline Cavalcante Reis
Jéssica Dayane Braga
Jessica Thais de Souza
Joana Scheidecker Rebelo dos Santos
João Thiago Andrade de Carvalho
Jonny Jesus de Oliveira
Jorge Firmino Rosa
Josseir dos Santos Ignacio Junior
Juliana Dornelles Salgado
Kaio Marques de Albuquerque
Karlos Manuel Lara Fragoso
Karyn Cristine de Almeida Barros
Katia Fiori Cabette Manente
Lea Maria Lins Mota
Leandro Reis Rodrigues
Leandro Rodrigues Pereira
Leticia de Souza Costa
Leticia Goldkorn Machado
Luan Henrique Alves Garcia
Luan Henrique da Silva Lira
Luana da Silva Alves
Lucas Tadeu Cézar Rojo José
Luciana Cristina de Oliveira
Luiz Felipe Queiroz da Rocha
Luiza Juliana Souza da Gama
Maicon de Freitas Santos Rocha
Maria Rafaelle Mesmer Paschoal
Mariana Cordeiro Feliciano
Marina Cabrera Temple Galvão
Matheus de Freitas Vilela
Monique Moraes Mendes
Monise Ricciardi Oyama
Murilo Redom Hecht
Naila Carneiro Fernandes
Paloma Passos Consolini
Pamella Cristine da Silva Ferreli
Patricia Antunes da Cruz
Paulo José Robles Pinheiro
Paulo Roberto Spezi
Priscila Pereira de Campos
Priscila Tereza Irene Barbosa Blanco
Rafael Andrade Vitorino
Rafael Chapchap
Rafael Mori Fernandes

Raísa Pereira de Freitas
Raphael Freitas Silva Santos
Raphael Pacheco Valério
Rebeca Danesi M. Ferreira
Renata Pavanelli Chaves
Renata Samos Donato de Andrade
Ricardo Costa Ponce
Ricardo Vidoto Santos
Roberta Rodrigues Gonçalves
Rodrigo Dantas Lopes
Rodrigo Guedes Borges
Rudy Riguete Leme
Sandra Regina de Oliveira Intini
Solange Gomes de Santana Almeida
Stella Maris Favale
Suenia Kadigna de Freitas
Talles Filipe Rodrigues de Oliveira
Tatiane Azevedo Gandra
Tatiane Rodrigues Vallencio Palermo
Thalita do Carmo Araújo Soares
Thiago Botelho Tartaglioni de Barros
Thiago Takeo Giotoko
Tiago Alves de Oliveira
Tylara Santini Condratcki
Vinicius Alves Bassi
Vitor Claudio da Silva
Vitor Ferreira Neves Pereira
Wanessa Kato Botelho
William Portella Filho

Escolas beneficiadas:
• Escola Estadual Professor Andronico de Mello (SP)
• Escola Municipal Frederico Trotta (RJ)
• Escola Municipal Olavo Pezzotti (SP)

Empresas parceiras:
• Diálogo de Nariz
• GBM
• Junior Achievement RJ
• Operação Arco-Íris

Fotos: Luciana Aith, Luiza Reis e Rodrigo Villar
Responsável pelo programa de
Voluntariado Corporativo Even:
Joana Scheidecker Rebelo dos Santos
Responsabilidade Social / Recursos Humanos

Supervisão:
Renata Samos Donato de Andrade
Recursos Humanos

