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É possível associarmos capitalismo e 

desenvolvimento social e sustentável? Nessa 

palestra, debateremos sobre as chamadas 

“organizações com causa” e seus limites e 

possibilidades no capitalismo.



diálogo
apresentação
inclusão social
organizações com causa
organizações sem causa
sustentabilidade
dicas de filmes
troca de saberes



Muito prazer, 
eu sou Carol

ter a minha empresa?
trabalhar para os outros?

Mercado - onde ir?
frustração/tristeza/doença

dilemas profissionais/existenciais



Paris - 2008

Nunca se afaste de seus sonhos, 
pois se eles se forem, 

você continuará vivendo, 
mas terá deixado de existir.

Meu avô - Charles Chaplin - Mark Twain



Lugar certo

Hora certa?

wuhuul

quem é você?
sincronicidade/alinhamento

sonhos



Me permitir.
Motivação.
Busca dos meus sonhos. 
Unir minhas paixões:

Arte + social = como?



Arte como ferramenta de inclusão social
artesanato?

despertar o pensamento crítico



O homem não pode participar ativamente na história, 
na sociedade, na transformação da realidade se não 
for ajudado a tomar consciência da realidade e da sua 
própria capacidade para a transformar. (...) Ninguém 
luta contra forças que não entende, cuja importância 
não meça, cujas formas e contornos não discirna; (...) 

Isto é verdade se se refere às forças da natureza (...) isto 
também é assim nas forças sociais (...). A realidade não 
pode ser modificada senão quando o homem descobre 
que é modificável e que ele o pode fazer.“

FREIRE, Paulo. A mensagem de Paulo Freire: textos de Paulo Freire selecionados pelo INODEP. São Paulo: Nova Crítica, 1977, p. 48.
Fonte: http://www.projetomemoria.art.br/PauloFreire/pensamento/04_pensamento_dizer%20a%20palavra.html



de volta ao Brasil

AÇÃO COLETIVO
ALVORADA

reinserção no mercado de trabalho



O que são Organizações com Causa?
a sociedade de organiza por uma causa coletiva

formas diferentes de se organizar

organogramas | hierarquias | associações



TORO A., Jose Bernardo & WERNECK, Nísia Maria Duarte. Mobilização Social: Um 
modo de construir a democracia e a participação. Belo Horizonte: Autêntica, 2004)

Mobilização Social



Como financiar as Organizações 
com Causa?

Fontes de financiamento

Patrocínio

Leis de incentivo

Investimento internacional

Negócios de impacto

Financiamentos coletivos

Doações diretas

Fundações e institutos



Trabalhar em Organizações sem Causa?





SUSTENTABILIDADE - TrIpLE BoTTom LINE 
 
Ambientalmente correto | Socialmente justo | Economicamente viável

O conceito foi criado nos anos 1990 por John Elkington, cofundador da organização 
não governamental SustainAbility.

Ecológico

EconomiaEquitativo

ViávelSuportável

Sustentável

Social



Praticamente todas as empresas já possuem algum 
conhecimento sobre o tema 

Base: Amostra (400) 
P01.Qual destas afirmações melhor descreve seu conhecimento e expertise no tema sustentabilidade empresarial?  

6 

63 

31 

Tenho pouco conhecimento sobre o tema
Tenho algum conhecimento sobre o tema, mas não sou expert
Tenho total conhecimento sobre o tema
Não respondeu

(%) 

Algum/total 
conhecimento 

97 

87 

96 

88 

42% - Tem área 
de sustentabilidade 

estruturada na 
empresa 

2 

12 

5 

12 

56 

75 

67 

60 

41 

12 

29 

28 

1 Indústria /Construção Civil (136)

Comércio (57)

Serviços (147)

Adm.Pública /Agro (71)

P02. Sustentabilidade empresarial, por definição, trata-se de... Pensando neste conceito, o(a) Sr(a) diria que sua organização:  

Base: Amostra (400) 

(%) 

48 

45 

7 

Tem políticas de sustentabilidade
com metas e ações planejadas

Pratica ações sustentáveis de forma
pontual e específica

Não tem quaisquer medidas
empregadas para este modelo de

gestão sustentável

“Atuar de forma responsável em relação à sociedade e ao meio ambiente, 
contribuindo para alcançar os objetivos e metas da empresa e manter boa relação 

com clientes, funcionários, fornecedores e investidores.” 

18% 
Região Nordeste 

64% - Tem área de 
sustentabilidade estruturada 

58% - Indústria /Construção Civil 

54% - Região Sudeste 

As ações de sustentabilidade já fazem parte da agenda das 
organizações, porém são incorporadas de formas distintas 

P08. Os seus clientes já procuraram saber se a organização tem algum projeto de sustentabilidade 
implementado?  

(%) 

70 

29 

1 

Sim Não NS/NR

Base: Amostra (400) 

82 

53 

69 

60 

15 

46 

30 

38 

2 

2 

1 

2 

Indústria /Construção Civil (136)

Comércio (57)

Serviços (147)

Adm.Pública /Agro (71)

A maioria dos clientes já procura saber se as empresas 
mantêm práticas sustentáveis 

50 

33 

33 

7 

41 

50 

36 

14 

1 

1 

2 

2 

7 

12 

23 

27 

2 

4 

6 

51 

Concorda totalmente Concorda em parte Nem concorda nem discorda Discorda em parte Discorda totalmente

83 

69 

P10. Gostaria agora que você imaginasse o Consumidor Brasileiro de 2022, ou seja, mais ou menos daqui a 10 anos, e dissesse o 
quanto concorda ou discorda com cada uma das frases:  

(%) 

Base: Amostra (400) 

A atitude das empresas em relação à sustentabilidade será um 
diferencial importante para os consumidores de 2022 

Os consumidores procurarão comprar marcas de 
organizações socialmente responsáveis 

Os consumidores estarão dispostos a pagar mais 
caro por produtos que não agridam o meio 

ambiente 

 A relação custo-benefício será o principal critério 
dos consumidores 

Os programas sociais ou ecológicos das 
organizações terão pouca importância para os 

consumidores na escolha de suas marcas 

91 

78 













pEEpoo

Anders Wilhelmson  - Suécia

Saquinho vira banheiro des-
cartável

sacola plástica biodegradável, 
que funcionaria como banheiro 
descartável para favelas urbanas

http://www.peepoople.com/

2,6 bilhões de pessoas, ou cerca de 40% da população mundial, não 
tenham acesso a banheiros, segundo dados da Organização das Nações 
Unidas (ONU).



pEEpoo 

Uma camada de cristais de ureia 
quebra os dejetos e os transforma 
em fertilizante, matando 
os elementos patogênicos 
– causadores de doenças – 
encontrados nas fezes.

“Ela não é somente sanitária, 
também pode ser usada para 
cultivar plantações”.



Na divisão social do trabalho, há um papel social a 

ser desempenhado por cada categoria profissional, 

relativo ao seu campo de conhecimento e às suas 

competências específicas. 

BRAGA, M. O papel social do design gráfico. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2011. p.9



dicas de filmes
A história das coisas - 2007, Fundação Tides

Amor por contrato

Capitalism: a love story

Criança, a alma do negócio

docverdade.blogspot.com.br/search/label/sustentabilidade

Estamira - Marcos Prado (2005) - www.estamira.com.br

Ilha das Flores - 1989, Jorge Furtado

Lixo extraordinário

Comprar, jogar fora, comprar: A História Secreta da 

Obsolescência Programada - Cosima Dannoritzer, 2011 - Espanha,França
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https://fr.scribd.com/document/264221/First-things-first

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/15769/15769_5.PDF

https://pablolisboa.wordpress.com/2011/07/28/manifesto-19641999/
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Obrigada!    :)
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