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CARE Brasil Relatório 10 anos

Apresentação

Realização

Este relatório apresenta a trajetória da CARE Brasil nos primeiros dez anos de sua
história, de 2001 a 2011. Foi um período de aprendizados pautados pela ousadia da
Missão da organização: “desenvolver comunidades empobrecidas do país, potencializando a
experiência, a diversidade e os recursos existentes para tal. Atuamos como agente catalisador
de processos de transformação social na busca de soluções duradouras para o combate à
pobreza”.
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As mensagens do Conselho e da Direção Executiva estão no início desta publicação. Já no
capítulo Perfil, você terá mais detalhes sobre a CARE no que refere-se a atuação, abrangência,
história e governança.
Neste relatório, os programas serão apresentados de acordo com as cinco dimensões –
ou frentes de atuação –, que nortearam todas as ações da CARE Brasil na sua primeira
década de existência. São elas: preservação ambiental, gestão pública, fluxos dinâmicos da
economia local, inclusão social e mobilização social. Eles estão relatados no capítulo intitulado
“Dimensões da Jornada”.
Os desdobramentos dos conteúdos por capítulo estão sintetizados no Sumário, na página
ao lado. Foram criados recursos gráficos para facilitar a prestação de contas, por meio de
gráficos e tabelas, e para tornar a leitura mais atraente, com fotos e destaques. Ao longo
do relatório, serão apresentados depoimentos de colaboradores e beneficiários, que contam
sobre suas experiências e seu relacionamento com a CARE.
O relatório traz, também, artigos escritos por porta-vozes da história da organização. O capítulo
”Dilemas e desafios” retrata o universo de atuação da CARE Brasil e aborda a maneira como a
organização enfrentou os percalços da jornada e como, a partir deles, construiu aprendizados
que servirão para guiar as ações futuras.
Finalmente, o capítulo “Doadores, Parceiros e Financiadores” mostra quem contribuiu para
que a CARE Brasil tenha chegado aonde chegou e continue perseguindo a erradicação da
pobreza e suas consequências, entre elas, a carência educacional e a vulnerabilidade social.
Desejamos a você uma boa leitura, com os votos de que este conteúdo lhe seja útil!
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Mensagem do Conselho
Este relatório apresenta a trajetória da CARE Brasil nos
primeiros dez anos de sua história, de 2001 a 2011. Foi um
período de aprendizados pautados pela ousadia da Missão
da organização: “desenvolver comunidades empobrecidas
do país, potencializando a experiência, a diversidade e os
recursos existentes para tal. Atuamos como agente catalisador
de processos de transformação social na busca de soluções
duradouras para o combate à pobreza”.
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Rosa Andrade
Conselheira CARE BRASIL
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Mensagem da Administração

Renata Pereira
Administradora CARE BRASIL
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1. Perfil

Capítulo 1. Perfil

A CARE BRASIL NO CONTEXTO NACIONAL
A CARE Brasil é uma ONG brasileira, com título de OSCIP (Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público), que iniciou suas operações em 2001 com a finalidade de
combater a pobreza enfrentando suas causas estruturais em regiões rurais e urbanas
de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
Nos primeiros dez anos, a organização atuou com foco na promoção do desenvolvimento
local e sustentável das comunidades onde esteve inserida. Cinco dimensões nortearam
as ações desenvolvidas no período: inclusão social, fluxos dinâmicos da economia
local, preservação ambiental, inovação na gestão pública e mobilização social.
No final de 2011, estava presente em nove estados brasileiros: Rio de Janeiro e São
Paulo, atuando em áreas urbanas, e Acre, Bahia, Piauí, Pará, Maranhão, Ceará e
Goiás, atuando em áreas rurais.

Breve histórico
A CARE Brasil integra a rede da CARE
Internacional, que tem sede em Genebra
(Suíça) e está entre as cinco maiores ONGs do
mundo. Com atuação em 84 países ao redor
do mundo, a CARE beneficiou diretamente
mais de 83 milhões de pessoas em 2012, por
meio da implementação de 997 projetos em
quatro continentes: África, América Latina,
Ásia e Leste Europeu.
As atividades da CARE no Brasil foram
iniciadas em 2001, após estudo de
implantação realizado pela CARE USA, e
corroborado por representantes dos paísesmembro que compõem a CARE Internacional.
O principal argumento para a criação a
CARE Brasil foi o de que não fazia sentido
continuar combatendo a pobreza sendo uma
organização composta majoritariamente, até
aquele ano, por países ricos e desenvolvidos.
Dessa forma, cria-se a operação brasileira
para “dar voz” à pobreza na América Latina
e, nesse sentido, tornar-se uma operação
10 | Relatório de 10 anos

representativa no âmbito internacional.
Em princípio, a organização começou um
trabalho de apoio à produção de cacau no
sul da Bahia, auxiliando na capacitação
de pequenos produtores. Aquele primeiro
programa, iniciado em xxx, representou
um embrião da atuação da CARE no País,
fruto da articulação entre colaboradores e
profissionais não vinculados à CARE. As
ações na Bahia ocorreram antes mesmo da
instalação física do primeiro escritório da
sede da organização, o que veio a ocorrer
em xxxx, em um xxx no bairro do Paraíso,
em São Paulo.

que deu início às atividades
da CARE no Brasil definiu o
princípio norteador do trabalho,
que passou a guiar a CARE
Brasil e que vem sendo seguido
desde então: o incentivo ao
desenvolvimento local.
A partir daquele momento,
a CARE Brasil deu início à
construção dos três pilares
estruturais das ações da
organização: execução de
programas; engajamento da
sociedade civil para a questão
da pobreza; e intervenção nas
políticas públicas.

Brasil foi transferida da Zona Sul para o Centro da cidade
de São Paulo. Isso ocorreu após a articulação de um de
seus conselheiros, que conseguiu a doação, por parte
de uma instituição financeira, de duas salas próximas à
Praça da República. Naquele mesmo ano, a CARE Brasil
obteve o título de Oscip (Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público). Isso significou a ampliação
da transparência da prestação de contas da CARE
Brasil para com a sociedade. A organização passou a
divulgar publicamente suas contas ao Ministério da
Justiça, publicando-as na Imprensa Oficial e no seu site
institucional.

Neste último, o propósito era
a transferência de tecnologias
sociais e a contribuição da
organização
para
ajudar
o poder público a agregar
maior eficiência nas políticas
estruturais de combate à
pobreza no Brasil. Os três
pilares foram estruturados sob
o guarda-chuva do incentivo
ao desenvolvimento local.
Em 2003, a Sede da CARE

Ainda no primeiro ano, a organização uniuse a esforços pelo desenvolvimento juvenil,
passando a cooperar com um curso prévestibular que vinha sendo realizado no
Complexo da Favela da Maré, no Rio de
Janeiro.
Após dois anos de funcionamento – e de
frequentes reuniões de estruturação – o grupo

Legenda da foto
Família XXXX
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Por que
mulheres e jovens?

Ampliação da presença no Brasil

Os programas da CARE têm como
públicos-alvo as mulheres e os jovens,
embora também atenda a homens e
crianças. O foco prioritário naqueles dois
públicos foi estabelecido com base em
aprendizados em campo, obtidos com a
prática cotidiana da organização.

Durante a primeira década de trabalho,
concluída em 2011, a CARE Brasil focou
esforços para empoderar comunidades
com baixo IDH (Índice de Desenvolvimento
Humano). Para isso, ofereceu meios para que
seus moradores pudessem, por meio da ação
protagonista, reverter o cenário desfavorável
e quebrar o ciclo de perpetuação da pobreza.

Durante a implementação dos projetos,
os técnicos puderam observar que
mulheres e jovens, quando engajados,
tendem a se tornar mais protagonistas
e disseminar os aprendizados para
seus respectivos núcleos sociais de
relacionamento, sejam eles de familiares,
de amigos ou de outros membros das
comunidades. Com isso, amplificam a
abrangência das ações da CARE Brasil e
contribuem efetivamente para quebrar o
ciclo de vulnerabilidade social e pobreza.

O trabalho foi desenvolvido sobre uma
plataforma de programas, que tinha na
capacitação profissional e na educação as
ferramentas para a construção de novas
realidades – mais inclusivas, sob o ponto
de vista de ampliação das possibilidades de
participação dos beneficiários dos projetos.
Empoderados, eles tinham maiores condições
de tornarem-se agentes da transformação
social.
Gradativamente, a atuação da CARE Brasil
foi se fortalecendo nas regiões Norte,
Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do País
(confira mapa).

As mulheres, por exemplo,
especialmente as mães, tendem a se
envolver e a comprometer-se com o
projeto do qual participam. Depois,
incentivam o engajamento de outros
membros da comunidade nos programas
da CARE Brasil.

Áreas de Atuação
Em andamento

Finalizados
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A preocupação com o desenvolvimento
dos filhos também confere a elas a
firme vontade de, por meio da própria
capacitação, desenvolver-se, gerar renda
e, assim, proporcionar melhorias nas
condições de vida da família.
O foco de atuação está em linha,
também, com a CARE Internacional. Em
2012, 68% dos projetos internacionais
foram endereçados ao empoderamento
de mulheres e à equidade de gênero,
facilitando mudanças transformadoras ao
redor do mundo.
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Artigo

Jornada de
Aprendizado
Em 2001, quando iniciamos as atividades
no Brasil, com a proposta de somar forças
pelo combate à pobreza, o País possuía 54
milhões de pessoas em situação de pobreza,
algo em torno de 31% da população, de
acordo com dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) naquele ano.
Embora saibamos que um dos grandes
dilemas nacionais foi – e continua sendo –
a desigualdade social, devemos reconhecer
que houve avanços nos últimos anos,
principalmente no que tange à distribuição
de renda promovida por políticas públicas. O
coeficiente de Gini, que mede a distribuição
de renda nos países, apontou queda de 4,6%
entre os anos de 2001 e 2005, no Brasil.
Entretanto, muito ainda precisa ser feito.
Nos nossos primeiros 10 anos de atuação,
conseguimos observar na prática o que
estudiosos, como o economista chileno
Manfred Max-Neff, já apontavam em suas
pesquisas: que a pobreza deve ser tratada
no plural, pois ela é diferente e possui
nuances, dependendo da realidade na qual
está inserida. De forma geral, a pobreza
está ligada, substantivamente, à privação de
necessidades humanas fundamentais, como
a subsistência, a proteção, a identidade e a
liberdade, por exemplo.
Desde 2001, a CARE Brasil teve o seu foco
de atuação voltado para a compreensão

14 | Relatório de 10 anos

por Renata Pereira

das empresas. Em uma ponta, projetos de
desenvolvimento local exigem ações de
longo prazo; em outra, corporações precisam
apresentar resultados no curto e médio prazo.
Outra questão com a qual nos defrontamos
foi a abrangência geográfica de atuação.
Acabamos desenvolvendo os projetos

ações. Sabemos que isso não se faz sozinho.

em conformidade às demandas locais de
parceiros institucionais. Foram excelentes
projetos, porém, desenvolvidos em pequena
escala, com pouca visibilidade e com impacto
de influência reduzido tanto em políticas
públicas quanto em relação ao engajamento
pela causa em toda a sociedade.

de nossos projetos por meio da gestão de
conhecimento. O amadurecimento das áreas
de responsabilidade social empresarial
contribui para isso. A segunda está ligada ao
accountability, ou seja, ao aperfeiçoamento
da nossa governança, da gestão interna e da
transparência na prestação de contas. Por
fim, precisamos ampliar a nossa visibilidade
no contexto nacional, comunicando e
mobilizando mais e engajando melhor a
sociedade.

Para alcançarmos esses objetivos, nossa
estratégia de atuação envolve três pilares
estruturais. Um refere-se ao fortalecimento da
parceria com o setor privado, dando a devida
atenção ao monitoramento dos impactos

das diferentes realidades na qual esteve
inserida. Foi a partir do entendimento das
reais necessidades de cada região que
conseguiu, em conjunto com as comunidades
locais, encontrar metodologias eficazes para
promover o desenvolvimento local e contribuir
para o empoderamento dos beneficiários dos
diferentes projetos desenvolvidos com o apoio
da organização. A redução da pobreza, sob
essa perspectiva, veio como consequência
de um processo maior.
Frente a essas especificidades locais,
percebemos que o nosso modelo de captação
de recursos se viabilizava por meio de
parcerias firmadas com a iniciativa privada.
Em meados dos anos 2000, se iniciava, ainda
de forma incipiente, no Brasil, um movimento
de migração, nas grandes empresas, de
práticas filantrópicas e assistencialistas
(como doações de cestas básicas) para
ações de investimento social privado. As
companhias buscavam, gradativamente,
investir em projetos sociais desenvolvidos
junto às comunidades do entorno de suas
unidades produtivas.
Aquele modelo de captação adotado pela
CARE Brasil foi pioneiro no contexto da
CARE Internacional. Esse pioneirismo
acarretou ônus e bônus. Se por um lado
trouxe inúmeros aprendizados, por outro,
apresentou desafios, como o de lidar com
os diferentes tempos da sociedade civil e

Passada uma década, hoje, preocupamonos em ampliar a escala da nossa atuação
em benefício à causa do combate à pobreza.
Olhando para o futuro, queremos ser mais
relevantes, gerar maiores impactos positivos
e sermos reconhecidos por isso, engajar a
população pelo fim da pobreza e, por meio
do exemplo de nossos programas, incidir
e influenciar a criação de políticas pública
capazes de gerar escala para as nossas

O caminho é longo, mas os aprendizados
adquiridos nos últimos 10 anos nos deixam
confiantes de que estamos no rumo certo,
tendo como norte a construção de um mundo
mais sustentável e justo.
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Gráfico Exemplo
Texto exemplo: Durante a primeira década de trabalho, concluída em 2011, a CARE Brasil
focou esforços para empoderar comunidades com baixo IDH (Índice de Desenvolvimento
Humano). Para isso, ofereceu meios para que seus moradores pudessem, por meio da ação
protagonista, reverter o cenário desfavorável e quebrar o ciclo de perpetuação da pobreza.

Número de colaboradores por ano
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Foi o número aproximado de beneficiários dos projetos
desenvolvidos pela CARE em seus primeiros 10 anos de
existência
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22
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(*) Dados referem-se ao número de funcionários constantes na folha de pagamento dos meses
de dezembro de cada ano.
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100mil

“

Meu primeiro contato com a CARE
Brasil foi no Colégio Guadalajara,
em Duque de Caixas (RJ), quando fui
apresentada ao projeto Comunidade
Educadora. Atuei inicialmente como
voluntária; me apaixonei pela iniciativa
e me descobri educadora aos 35 anos.
Acabei sendo contratada pela ONG.
Após alguns anos, decidi me graduar
e fazer concurso público. Hoje, já
aprovada, atuo na área de educação
infantil e posso dizer que devo tudo isso à
CARE Brasil.

“

Kenner de Souza Vieira é educadora e mora
em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.
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