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O Instituto Camargo Corrêa (ICC) foi criado em dezembro de 2000 para 
orientar o investimento social feito pelas empresas do Grupo Camargo 
Corrêa. Quinze anos depois, passou a atuar com foco exclusivo na Camar-
go Corrêa Infra. Nesses 19 anos de atuação, investiu quase R$ 32 milhões 
juntamente com seus parceiros, beneficiando mais de 10 mil pessoas em 
102 projetos distribuídos por 38 municípios do Brasil.  

Ao longo de quase duas décadas, o ICC presenciou mudanças importantes 
no mundo e na sociedade brasileira. Para acompanhar essas mudanças e 
manter uma atuação relevante, entendeu que era necessário se reposicio-
nar, atentando para as diferentes demandas da sociedade e buscando es-
tratégias cada vez mais alinhadas às necessidades do contexto social dos 
nossos tempos. Por isso, o ICC tem revisitado suas pautas constantemente 
e, atualmente, trabalha com foco em duas grandes frentes.  

A primeira delas é voltada ao desenvolvimento socioeconômico por meio 
do empreendedorismo comunitário. São projetos que visam a geração de 
trabalho e renda, despertando e fortalecendo o potencial empreendedor 
nas comunidades. A segunda frente foca em levar infraestrutura digna para 
as comunidades que mais sofrem com escassez de serviços básicos.  

O ICC também atua incentivando o voluntariado dos profissionais da Ca-
margo Corrêa Infra. O Instituto entende que a inteligência da empresa 
pode e deve ser colocada a serviço da comunidade, por isso incentiva os 
funcionários a atuarem em prol da sociedade. Para o ICC, a experiência do 
voluntariado serve também de incentivo para o desenvolvimento de novas 
habilidade nos próprios voluntários.    

Seja no fomento ao empreendedorismo, na construção de infraestrutura 
básica ou no incentivo ao voluntariado, as iniciativas do ICC têm um ponto 
essencial em comum: visam deixar um legado empreendedor para as co-
munidades onde a Camargo Corrêa Infra se faz presente. Todos os proje-
tos são elaborados sempre de forma a gerar resultados perenes, a manter 
vivas e em crescimento as sementes que são cuidadosamente plantadas 
em cada canto do país. 

O INSTITUTO 
CAMARGO CORRÊA
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É fato que a sociedade ainda enfrenta inúmeros desa-
fi os. A falta de empregos formais e, consequentemen-
te, rendimentos inferiores a meio salário mínimo por 
família tornam difícil o atendimento das necessidades 
mais básicas. Nesse contexto, o empreendedorismo 
social pode ser uma resposta efi ciente. Por isso, o Ins-
tituto Camargo Corrêa (ICC) - em parceria com a ONG 
Parque Social, a incubadora In Pacto Colabore e a obra 
BRT Salvador, em execução pela Camargo Corrêa In-
fra -  lançou, no fi nal de 2019, o Projeto Impacto ICC, 
uma iniciativa que combina inovação e investimento 
social privado para fomentar o empreendedorismo de 
impacto social em Salvador (BA). 

O projeto é destinado a empreendedores e potenciais 
empreendedores com negócios, projetos ou ideias 
sustentáveis e inovadoras que possam colaborar para 
o desenvolvimento socioeconômico local. O edital foi 
aberto para interessados das comunidades e entorno 
da região do Nordeste de Amaralina, Vale das Pedri-
nhas, Chapada do Rio Vermelho, Santa Cruz e Alto do 
Saldanha/Brotas.  

Todo o trabalho está sendo desenvolvido em parceria 
com a gerência de Inovação da Camargo Corrêa Infra. 
“A inovação tem um papel fundamental no contexto 
atual. Vimos com um olhar muito positivo essa atua-
ção conjunta da área de Inovação da Camargo Corrêa 
Infra com o ICC e os demais envolvidos. Por meio da 
metodologia utilizada em startups, os participantes 
terão condições não só de viabilizar e melhorar seus 
negócios de impacto social como também de resol-
ver problemas reais das comunidades com soluções 
escaláveis”, comenta Caroline Abreu, gerente de Ino-
vação da Camargo Corrêa Infra. 

Novo projeto combina 
inovação e investimento 
social privado para 
apoiar e capacitar 
empreendedorismo
em Salvador
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Ao todo, o programa recebeu 54 inscrições de ideias/negócios, das quais 10 foram esco-
lhidas. Sete iniciativas serão pré-aceleradas, pois são projetos e ideias em fase inicial de 
desenvolvimento, e três serão aceleradas, uma vez que tratam de empreendimentos já 
formalizados e em início de operação. Todas elas terão acesso à qualifi cação e a supor-
tes operacional, técnico, gerencial e estratégico para o desenvolvimento de negócios de 
impacto social positivo, além de acesso à estrutura física com estações de trabalho, sa-
las de reunião e espaço multiuso para capacitações e ofi cinas. “Os projetos apresentam 
uma diversidade interessante de objetivos e metas que realmente visam transformar e 
contribuir para o desenvolvimento da comunidade. Todos eles têm um grande potencial 
para ir além de um bairro ou uma cidade”, comenta Francisco Elde Oliveira Junior, diretor 
adjunto da ONG Parque Social. 
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O setor de apicultura tem registrado crescimento no Brasil. Somente no ano de 
2017, o país ultrapassou 27 mil toneladas em exportação para um total de 20 países 
ao redor do mundo, gerando um faturamento superior a R$ 500 milhões, segundo 
dados divulgados pela Abemel (Associação Brasileira de Exportadores de Mel). Os 
números mostram um volume de vendas 12% maior do que no ano anterior.  

Com o objetivo de fomentar ações de empreendedorismo em produtores fami-
liares de mel nas comunidades no entorno das obras do Sistema Produtor São 
Lourenço, o Instituto Camargo Corrêa (ICC) desenvolveu o projeto Mel da Mata, 
voltado para o fortalecimento da cadeia de apicultura já existente em Juquitiba, 
município do interior de São Paulo.  

O projeto, realizado em parceria com o Instituto de Projetos e Pesquisas Socio-
ambientais (IPESA), abrangeu três frentes complementares. A primeira teve como 
foco a capacitação técnica dos apicultores da Cooperativa dos Produtores Rurais 
de Juquitiba (Coopjuqui), que contou com mais de 60 horas de formação e outras 
60 horas em encontros que discutiram questões de gestão. Manejo avançado de 
colmeias, diagnóstico do potencial de enxames, aumento produtivo, tecnologia 
na apicultura e muitos outros temas foram trabalhados junto aos apicultores em 
aulas teóricas e práticas. 

Projeto fortalece setor
de apicultura no interior
de São Paulo A segunda frente foi a construção de uma 

Unidade Extratora de Produtos Apícolas 
(UEPA), batizada de Casa do Mel. Inaugu-
rado em março de 2019, o espaço oferece 
a estrutura ideal para manusear, decantar, 
analisar, envasar e comercializar o produ-
to. Antes da Casa do Mel, os apicultores 
precisavam manipular o produto em suas 
próprias casas, o que os impedia de obter 
a certifi cação e conseguir introduzir o mel 
no mercado formal. 

Apesar da capacitação técnica e da nova 
UEPA, um desafi o ainda permanecia para 
os apicultores. Era preciso avançar na co-
mercialização e garantir a sustentabilida-
de do negócio, por isso o projeto incluiu 
ainda a elaboração de um plano de ne-
gócios, que abordou diferentes cenários 
possíveis e ofereceu estratégias persona-
lizadas para o avanço e sustentabilidade 
da cooperativa.  

Satiko Kitamura, presidente da Coopjuqui, 
celebra a nova fase da cooperativa e prevê 
crescimento. “O projeto nos benefi ciou de 
muitas formas e aumentou bastante a nos-
sa credibilidade. Hoje, muitos apicultores 
nos procuram interessados em fazer parte 
da cooperativa, pois ela possibilita comer-
cializar um mel certifi cado e legalizado, 
com muito mais espaço no mercado. Além 
disso, agora temos tudo o que precisamos 
para praticar a venda direta e deixar de de-
pender de atravessadores, que diminuíam 
tanto a nossa margem de lucro”, afi rma. 
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Projeto Manejo da Água
provê saneamento a baixo 
custo e benefícios extras para 
comunidade rural de São Paulo 

Há dois anos, quando o projeto Ma-
nejo da Água chegou à região do 
Verava, em Ibiúna, interior de São 
Paulo, a meta era eliminar 60 fossas 
negras, o único recurso de manejo 
do esgoto utilizado na época pelos 
moradores da comunidade, o que 
gerava contaminação do solo e do 
lençol freático. O projeto recorreu a 
tecnologias sociais para implantar 
sistemas de baixo custo de trata-
mento do esgoto em propriedades 
isoladas da região, tornando-as am-
bientalmente sustentáveis.  

O Manejo da Água contemplou a 
substituição das fossas por três tipos 
de sistemas: os vermifi ltros e os biodi-
gestores, soluções de tratamento de 
águas provenientes de vasos sanitá-
rios; e os círculos de bananeira, utili-
zados para tratar águas derivadas da 
cozinha, lavagem de roupa e banho, 
ou ainda na etapa fi nal do tratamento 
de águas de vasos sanitários.  

A vantagem dos dois primeiros siste-
mas é que eles geram subprodutos 
– húmus e gás – durante o processo, 

provendo ainda mais benefícios à co-
munidade. A última etapa do tratamento 
no vermifi ltro é feita com minhocas, que 
produzem húmus, útil como adubo.  No 
processo de tratamento dos resíduos no 
biodigestor, são gerados gás para cozi-
nha e fertilizante.  Já o processo do cír-
culo de bananeira permite que parte da 
água seja absorvida pelo solo e tratada 
por microorganismos, enquanto outra 
parte é absorvida pelas raízes das bana-
neiras, que evapotranspiram uma quan-
tidade enorme de água, podendo variar 
entre 15 a 80 litros diários conforme o lo-
cal e o clima. 

Além desses três sistemas que substi-
tuíram as fossas negras da região, a ini-
ciativa ainda contemplou a instalação de 
valas de infi ltração ou fertirrigação, um 
sistema complementar de tratamento de 
águas com aproveitamento dos nutrien-
tes para as plantas.  

No fi nal de 2019, os resultados revelaram 
que as metas foram superadas. O proje-
to eliminou 72 fossas e fez a implantação 
de 125 sistemas, atendendo a 84% da mi-
crobacia da região. Ao todo, o Manejo da 
Água somou a construção de 33 vermifi l-
tros, 2 valas de infi ltração, 68 círculos de 
bananeiras, além da implantação de 22 
biodigestores. 

Para Paola Samora, geógrafa e presiden-
te do Instituto de Projetos e Pesquisas 
Socioambientais (IPESA), parceiro do Ins-
tituto Camargo Corrêa no projeto, a reali-
zação do Manejo da Água representa um 
marco para o contexto rural de comuni-
dades isoladas. “Os resultados supera-
ram as expectativas, pois conseguimos 
atender a maioria das propriedades ru-
rais de uma microbacia selecionada. Essa 
iniciativa mostra que é possível atender 
comunidades isoladas com saneamento 
local, que o modelo é replicável e que 
pode benefi ciar outros municípios, ou-
tras microbacias”, conclui.  
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Infraestrutura digna, 
empreendedorismo e
inovação são os pilares
do novo projeto de
desenvolvimento
sustentável na região
da represa Billings 

O Instituto Camargo Corrêa (ICC) lançou, no final de 2019, o projeto social 
Tecnologias Sustentáveis na Billings. A iniciativa buscará promover no bairro 
Parque Ideal, localizado no entorno da represa Billings, em São Bernardo do 
Campo (SP), o progresso da comunidade por meio da instalação de polos 
sustentáveis com utilização de tecnologias a baixo custo. O projeto contempla 
três pilares: infraestrutura digna para as comunidades, empreendedorismo e 
inovação. Juntos, esses pilares possibilitarão reduzir custos e gerar renda. 

Ao iniciar seus trabalhos no entorno da obra Consórcio Saneamento Billings, 
executada pela Camargo Corrêa Infra, o ICC identificou no bairro Parque Ideal 
uma realidade bastante desafiadora. Os moradores da região lidam diaria-
mente com questões sociais e econômicas importantes, como altos índices 
de criminalidade, altas taxas de homicídio, domínio de facções criminosas, 
fontes de renda limitadas, alto índice de desemprego e baixa formação es-
colar. Porém, a população demonstra grande vocação empreendedora e po-
tencial para o cultivo de hortaliças. Foi com base nesses resultados que o ICC 
estabeleceu parceria com a Universidade Estatual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” (Unesp) para a realização da iniciativa. 

A redução de custos será possível com a geração de energia alternativa por 
meio da construção de aquecedores solares de água e com a desinfecção 
de água para uso agrícola por meio de tecnologias sustentáveis. Já a geração 
de renda será uma meta a ser alcançada com o uso da hidroponia, técnica 
de cultivo de hortaliças sem solo. O objetivo é que todos os sistemas sejam 
autossustentáveis. 
O ponto de partida para a execução do projeto será a construção de dez polos 
instalados em meio à comunidade e na Associação Amigos do Parque Ideal, 
que conta com 180 moradores associados. Cada polo contará com um aque-
cedor solar de água e cultivará uma planta de hidroponia, sendo também res-
ponsável pelo processo de desinfecção de água para o uso nas plantações.

Para a viabilidade da iniciativa, o projeto prevê a capacitação dos participantes 
para a produção e construção dos equipamentos e a elaboração de um plano 
de negócios. Além disso, haverá ainda capacitação para novos empreendi-
mentos e educação ambiental. “É a primeira vez que temos a oportunidade 
de realizar um projeto que reúne as três atividades juntas: desinfecção da 
água, cultivo hidropônico e também a construção dos aquecedores solares 
de água. Enxergamos nesse projeto um potencial multiplicador importante. 
Estamos muito comprometidos em conseguir bons resultados para que os 
moradores sejam capazes de manter o ciclo contínuo de todos os benefícios 
resultantes dessa iniciativa”, comenta Sérgio Braga, coordenador do projeto e 
professor doutor da Unesp. 
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Quilombo Empreende
visa capacitar mulheres
quilombolas em
empreendedorismo,
gestão e liderança na
cidade de Riachuelo,
em Sergipe 

Há mais de 3 mil comunidades quilombolas espalha-
das pelo território brasileiro. Uma delas está no municí-
pio de Riachuelo, a 34 km de Aracaju (SE). O Quilombo 
Bela Vista/Quebra Chifre, que teve o reconhecimento 
territorial como população remanescente de quilombos 
recentemente, abriga cerca de 120 famílias e enfrenta 
muitos desafios. Além da falta de infraestrutura, como 
água encanada e tratamento de esgoto, poucas opções 
de trabalho e renda incipiente, o território ainda não tem 
seu espaço rural totalmente liberado e devidamente zo-
neado para abarcar projetos de geração de renda a par-
tir de atividades como cultivos e criações.  

Ciente dessa realidade, o Instituto Camargo Corrêa 
(ICC) e a Camargo Corrêa Infra lançaram, no final de 
2019, em parceria com a ONG Extensão Amazônia, o 
projeto Quilombo Empreende. A iniciativa tem como 
objetivo fortalecer o trabalho da Associação do Povo-
ado Quilombola Quebra Chifre/ Bela Vista por meio 
da capacitação de 27 líderes – 24 mulheres e três ho-
mens – em empoderamento feminino, empreende-
dorismo, gestão básica de negócios, liderança, res-
gate cultural e cidadania.  

A estratégia do projeto visa preparar mulheres líderes 
na comunidade não apenas para que entendam seu 
protagonismo nesse processo, mas para que assu-
mam uma liderança proativa na busca por benefícios 
e, principalmente, na gestão e sustentação dos proje-
tos que serão desenvolvidos no futuro.  

O primeiro passo do projeto foi contemplar uma pro-
gramação intensa de oficinas e palestras sobre a 
história dos quilombos e negros no Brasil, associa-
tivismo, liderança, cidadania, empreendedorismo e 
empoderamento feminino. 

A definição da estratégia, metodologia e cronograma 
do projeto será feita por meio de um diagnóstico prá-
tico – via oficinas e resgate cultural – com esse grupo 
que fica em região próxima da obra da Linha de Trans-
missão Paulo Afonso – Luiz Gonzaga e Xingó – Jardim, 
Lote 13, em execução pela Camargo Corrêa Infra.  

Thomas Barreto, gerente geral da ONG Extensão 
Amazônia, explica que a iniciativa buscará proporcio-
nar uma capacitação prática que fomente os negócios 
já existentes e identificar potenciais para novos negó-
cios. “Pretendemos desenvolver a compreensão dos 
participantes sobre investimento e desenvolvimento 
de novos projetos, e promover a autoestima dessas 
mulheres. Nosso objetivo maior é empoderar essas lí-
deres para que elas estejam preparadas e se sintam 
seguras para buscar seus direitos e outros benefícios 
em prol de sua comunidade. Queremos deixar um le-
gado para elas”, completa.  

Diretamente, o projeto beneficiará cerca de 30 lide-
ranças quilombolas, a maioria mulheres. De modo 
indireto, considerando que ações de formação e as-
sessoria visam a busca e concretização de benefícios 
coletivos, é previsto um impacto positivo a 120 famí-
lias (cerca de 480 pessoas).  
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Adesão ao projeto Mente Aberta 
integra refugiados e colaboradores 
da Camargo Corrêa Infra e do 
Instituto Camargo Corrêa 

O número de pessoas for-
çadas a saírem de seus 
países de origem cresce 
em escala mundial. Em 
2018, dados da ACNUR 
(Agência da ONU para re-
fugiados) registraram o 
maior número de refugia-
dos e migrantes desde a 
Segunda Guerra Mundial: 
mais de 70 milhões de 
pessoas. Somente no Bra-
sil, cerca de 11 mil pessoas 
são reconhecidas como 
refugiadas, de acordo com 
o Comitê Nacional para os 
Refugiados (CONARE). 

A falta de locais para acolhimento, de oportunidades de trabalho para os refugiados 
e de informação sobre esse tema são algumas das dificuldades encontradas para 
quem chega ao país nessa condição.  Atento a essa questão, o Instituto Camargo 
Corrêa (ICC), juntamente com a Diretoria de Recursos Humanos da Camargo Corrêa 
Infra, estabeleceu uma parceria com o Instituto ADUS (Instituto de Reintegração do 
Refugiado) e aderiu ao Projeto Mente Aberta. A proposta é oferecer aulas de idiomas 
com professores refugiados que incluem intervenções culturais. O objetivo é ir além 
e promover um espaço de integração dos refugiados com brasileiros, tendo o idioma 
como um elo dessa interação.

Há ganhos de ambos os 
lados: os refugiados apoia-
dos e capacitados pelo 
Instituto ADUS têm uma 
oportunidade de trabalhar 
como professores de idio-
mas ao mesmo tempo em 
que os profissionais das 
empresas aprimoram seus 
conhecimentos e ganham 
a experiência da troca cul-
tural, contemplada na me-
todologia adotada pelos 
professores estrangeiros. 

A falta de locais para acolhimento, de oportunidades de trabalho para os refugia-
dos e de informação sobre esse tema são algumas das difi culdades encontradas 
para quem chega ao país nessa condição.  Atento a essa questão, o Instituto 
Camargo Corrêa (ICC), juntamente com a Diretoria de Recursos Humanos da Ca-
margo Corrêa Infra, estabeleceu uma parceria com o Instituto ADUS (Instituto 
de Reintegração do Refugiado) e aderiu ao Projeto Mente Aberta. A proposta é 
oferecer aulas de idiomas com professores refugiados que incluem intervenções 
culturais. O objetivo é ir além e promover um espaço de integração dos refugia-
dos com brasileiros, tendo o idioma como um elo dessa interação. 
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Dia do Bem-Fazer integra 
inovação e voluntariado 
para benefi ciar quase três 
mil pessoas no Brasil e na 
Colômbia

A edição de 2019 do Dia do Bem-Fazer uniu inovação, sus-
tentabilidade e maior estímulo ao engajamento dos volun-
tários envolvidos na ação. A nova estratégia permitiu que o 
projeto alcançasse a marca de participação de 1.200 volun-
tários e que 2.850 pessoas, distribuídas em cinco estados 
brasileiros (Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo 
e Santa Catarina) e duas cidades da Colômbia (Ituango e 
Medellín), fossem beneficiadas.  

O trabalho de potencializar o engajamento voluntário con-
sistiu em envolver os colaboradores da Camargo Corrêa 
Infra e do Instituto Camargo Corrêa (ICC) desde a concep-
ção do projeto, dando início a uma nova fase, de concep-
ção e gestão do projeto pelos voluntários e de efetiva par-
ticipação ao longo de todo o processo. 
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Assim, motivados pelo slogan de 2019 “Que haja trans-
formação, e que comece comigo”, os voluntários foram 
organizados em grupos para o trabalho de preparação 
que começou meses antes do Dia do Bem-Fazer.  To-
das as ações, desde pensar na estratégia, nas ativida-
des, no mapeamento até fazer o contato com as insti-
tuições, foram realizadas pelos voluntários.  

 Os números revelam o resultado positivo desse traba-
lho engajado e dessa relação colaborativa: 13 institui-
ções foram beneficiadas com a instalação de biodiges-
tores - tecnologia social que trata resíduos de forma 
adequada e gera, a partir desses resíduos, gás para 
cozinha e fertilizante para hortas.  A definição dessas 
entidades foi feita a partir de uma análise minuciosa de 
condições socioeconômicas e quantidade de pessoas 
beneficiadas. Na capital paulista, por exemplo, as cinco 
regiões da cidade foram contempladas pela iniciativa. 

Além da instalação dos biodigestores, foram realizados 
trabalhos de revitalização de espaços, plantio de mu-
das e hortas, workshops e palestras de conscientiza-
ção ambiental, entre outras atividades, de acordo com 
a necessidade específica de cada instituição. “Juntos, 
fomos capazes de concretizar benfeitorias que são iné-
ditas para as instituições atendidas e que vão ajudá-las 
no seu desenvolvimento e no seu desempenho diário. 
São resultados duradouros que transformam vidas e 
deixam um legado valioso tanto às comunidades aten-
didas quanto aos colaboradores voluntários”, finaliza 
Tatiana Montorio, gestora de projetos sociais do ICC. 
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Instituto Camargo Corrêa 
fomenta empreendedorismo 
local e transformação social 
em Fórum Internacional da 
RedEAmérica 

O Instituto Camargo Corrêa (ICC) esteve presente no XI Fórum Interna-
cional RedEAmérica (FIR), realizado em março de 2019 na cidade de 
Salvador (BA).  Essa edição deu ênfase a questões como diversidade 
cultural, identidade de gênero e economia sustentável, pontos-chave 
para a promoção de avanços em prol do bem-estar social.  

O ICC, junto a outros nove integrantes que formam o Bloco Brasil da 
RedEAmérica, discutiu o cenário atual e apontou os desafios e opor-
tunidades que as temáticas emergentes impõem às empresas e ins-
titutos no desenvolvimento de suas estratégias e iniciativas. Além das 
instituições brasileiras, participaram do evento institutos e fundações 
de outros sete países: Argentina, Peru, Colômbia, Chile, República Do-
minicana, Nicarágua e México.

Durante a programação, o ICC compartilhou suas experiências e re-
sultados do Programa Comunidade Empreende (PCE), que estimulou 
o empreendedorismo local por meio da capacitação de empreen-
dedores. O Instituto promoveu a visita de membros dos sete países 
da RedEAmérica a cinco (dos 52) projetos de empreendedorismo que 
o PCE já capacitou. “Foi muito interessante conhecer diferentes insti-
tuições que convergem para um bem comum. Levo para meu país o 
aprendizado das relações entre diferentes frentes – ONGs, governos 
locais e empresas –, e de como causas sociais podem gerar melhorias 
para as pessoas de uma comunidade e trazer sustentabilidade à eco-
nomia local”, disse Victor Almonte, da Associação Popular de Poupan-
ça e Empréstimos da República Dominicana, que participou da visita.  

Para Vanessa Freitas, empreendedora social capacitada pelo projeto 
e uma das anfitriãs dos visitantes internacionais, a ocasião foi muito 
especial.  Ela está à frente do projeto chamado Programa Arte e Co-
nexão, que propõe o exercício da meditação por meio da produção de 
mandalas com tecelagem artística. “Foi uma oportunidade para validar 
o meu aprendizado durante a capacitação e obter reconhecimento dos 
meus primeiros resultados”, afirmou Vanessa. Os empreendedores so-
ciais tiveram ainda a oportunidade de expor e comercializar seus pro-
dutos no estande do ICC durante a programação do fórum, que contou 
com a participação de cerca de 80 instituições de 14 países. 
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Atuação em rede integra 
conhecimentos, expande 
experiências e potencializa 
resultados sustentáveis 

Diante de uma realidade complexa e em constante mudança, na qual 
novas problemáticas surgem ao mesmo passo que os recursos finan-
ceiros passam a ser cada vez mais escassos, instituições e fundações 
sociais já entenderam que a atuação em rede é uma tendência cres-
cente. Por meio de uma trajetória de quase 20 anos, o Instituto Ca-
margo Corrêa (ICC) vem semeando seu trabalho com base nessa ideia 
para sempre estabelecer e desenvolver sua rede de contatos com ins-
tituições que compartilham do mesmo entendimento e buscam alcan-
çar resultados em comum. 

Dessa forma, a atuação em rede do ICC busca alcançar uma abrangên-
cia de contatos e interações que permite que os projetos de impacto 
social contem com mais recursos financeiros e mais inteligência, o que 
garante maior assertividade nas estratégias e amplitude de resultados.  Para se ter uma ideia da capacidade da rede em que está inserido, 

como membro integrante do Bloco Brasil da RedEAmérica – a maior 
rede de investidores sociais privados da América Latina e Caribe – o 
ICC está conectado com mais de 80 organizações em 14 países.   

O Instituto também é membro do GIFE (Grupo de Institutos, Fundações 
e Empresas), que possui 160 associados. Entre as diversas ações que 
realiza está o Congresso GIFE, o principal encontro sobre investimento 
social do país, realizado bienalmente desde o ano 2000. Além do en-
contro, o GIFE promove ambientes de articulação para diálogo, troca 
e produção de conhecimento, modos de fazer e ação conjunta em 
grupos de trabalho, redes regionais e redes temáticas.  

Outro exemplo de articulação estratégica é a associação do ICC com o 
Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, o CBVE, uma rede de 
empresas, institutos e fundações empresariais que desenvolvem pro-
gramas de voluntariado empresarial e que tem como objetivo principal 
incentivar, qualificar, fortalecer e disseminar o trabalho voluntário nas 
empresas membros. “A atuação em rede permite que você se mante-
nha atualizado sobre como as questões que envolvem o seu trabalho 
estão sendo tratadas por outras organizações e pelo mercado em ge-
ral.  Essa conexão provê às empresas uma visão mais ampla e permite 
que elas desenhem estratégias mais assertivas, pois todos aprendem 
com as experiências dos outros. A troca de conhecimento focada no 
benefício socioambiental, como é o caso do voluntariado, só agrega 
valor e amplia os resultados de todo o grupo”, comenta Ednei Lopes, 
membro do comitê gestor do CBVE. 
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Inovação social e legado 
empreendedor ancoram visão 
de futuro do ICC 

Promover a transformação social e o progresso de comunidades por meio do em-
preendedorismo social e de condições dignas de infraestrutura. Esse é o propósito e 
a pauta de atuação do Instituto Camargo Corrêa (ICC) para os próximos quatro anos.  

Essas quase duas décadas de atuação permitiram que o ICC aprimorasse sua 
visão quanto ao compromisso com a sociedade e a responsabilidade que possui 
em relação às comunidades onde atua. Hoje, o ICC projeta suas iniciativas com 
base na geração de valor e com foco na capacitação do grande agente de mu-
dança social e econômica nas comunidades: o empreendedor comunitário.  

O empreendedor comunitário é muito mais do que um agente de captação de 
recursos financeiros. Por ser parte da comunidade, ele enxerga oportunidades e 
motivações em iniciativas locais e pode atuar como um transformador da realida-
de na qual está inserido.  

Diferente do indivíduo que optou por empreender porque enxergou uma opor-
tunidade de mercado, o empreendedor comunitário muitas vezes viu no empre-
endedorismo a única saída para seus problemas. Com pouca experiência empre-
sarial, pouco acesso à informação e ferramentas de gestão, ele enfrenta muitas 
dificuldades. “Entendemos que é preciso fomentar, verticalizar e dar escala a 
essas iniciativas já existentes, incubando projetos de economia local e solidária, 
gerando oportunidades de inserção produtiva e estimulando a implantação de 
novos modelos de negócios que impulsionem os projetos autossustentáveis das 
comunidades”, afirma Kalil Farran, diretor do ICC. 

É com base nessa estratégia que os resultados do Instituto conseguem ir além da 
ação pontual, contribuindo com um legado empreendedor, gerando benefícios 
comprovados e contínuos à sociedade. “Acreditamos que a transformação social tem 
início justamente com a habilidade de mapear, desenvolver e usufruir essas poten-
cialidades já existentes nas comunidades. Entendemos também que a geração de 
valor deve ter como premissa a capacidade de inovar o olhar sobre o contexto atual. 
Sabemos que a sociedade tem um dinamismo próprio, e dentro dele as populações 
mais vulneráveis se organizam e empreendem. As respostas para o enfrentamento 
de suas carências essenciais, indiferentes aos nossos olhos, surgem destes empre-
endedores locais de maneira espontânea, criativa e resiliente”, ressalta Kalil.  

Comprometido com sua visão de futuro e ao lado de sua rede de parceiros, o 
ICC seguirá fomentando a cultura empreendedora nas comunidades, apoiando-
-as nas tomadas de decisões, na minimização de comportamentos de risco e na 
criação de ambientes que promovam oportunidades para todos, gerando de-
senvolvimento econômico e social. “Nos manteremos próximos da sociedade, 
atentos às suas necessidades e dispostos a incentivar suas iniciativas, a injetar 
recursos financeiros no seu desenvolvimento e a agregar inteligência acadêmica 
e operacional, buscando a estruturação e a continuidade desses novos modelos 
de negócios e de sociedade”, finaliza Kalil. 
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Instituto Camargo Corrêa (ICC) was created in December 2000 to guide the 
social investment made by the Camargo Corrêa Group companies. Fifteen 
years later, it started to work exclusively with Camargo Corrêa Infra. In these 
19 years of activity, it has invested almost BRL 32 million together with its 
partners, benefiting more than 10,000 people in 102 projects spread over 
38 municipalities in Brazil.

Over almost two decades, the ICC has witnessed important changes in the 
world and in Brazilian society. To keep up with these changes and maintain 
a relevant performance, it understood that it was necessary to reposition 
himself, paying attention to the different demands of society and seeking 
strategies that are increasingly aligned with the needs of the social context 
of our times. For this reason, the ICC has been constantly revisiting its gui-
delines and currently works with a focus on two major fronts.

The first is aimed at socioeconomic development through community en-
trepreneurship. These are projects aimed at generating work and income, 
awakening and strengthening the entrepreneurial potential in communities. 
The second front focuses on bringing decent infrastructure to the commu-
nities that suffer most from a lack of basic services.

ICC also works to encourage the volunteering of Camargo Corrêa Infra pro-
fessionals. The Institute understands that the company’s intelligence may 
and must be placed at the service of the community, which is why it encou-
rages employees to act for the benefit of society. For ICC, the experience of 
volunteering also serves as an incentive for the development of new skills 
in the volunteers themselves.

Whether promoting entrepreneurship, building basic infrastructure or en-
couraging volunteering, ICC initiatives have an essential point in common: 
they aim to leave an entrepreneurial legacy for the communities where Ca-
margo Corrêa Infra is present. All projects are always designed to generate 
lasting results, to keep alive and growing seeds that are carefully planted in 
every corner of the country.

INSTITUTO 
CAMARGO CORRÊA
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It is a fact that society still faces numerous challenges. 
The lack of formal jobs and, consequently, incomes 
of less than half the minimum wage per family make 
it more diffi  cult to meet the most basic needs. In this 
context, social entrepreneurship can be an effi  cient res-
ponse. For this reason, Instituto Camargo Corrêa (ICC) - 
in partnership with the NGO Parque Social, the In Pacto 
Colabore incubator and the BRT Salvador project un-
der execution by Camargo Corrêa Infra -  launched, at 
the end of 2019, the ICC Impact Project, a initiative that 
combines innovation and private social investment to 
foster social impact entrepreneurship in Salvador (BA).

The project is aimed at entrepreneurs and potential 
entrepreneurs with sustainable and innovative busi-
nesses, projects or ideas that can collaborate for lo-
cal socioeconomic development. The call notice was 
opened to interested parties in the communities and 
surroundings of the Northeast region of Amaralina, 
Vale das Pedrinhas, Chapada do Rio Vermelho, Santa 
Cruz and Alto do Saldanha/Brotas.

All work is being developed in partnership with Inno-
vation management of Camargo Corrêa Infra.“Inno-
vation has a fundamental role in the current context. 
We saw this joint performance by the Camargo Corrêa 
Infra Innovation area with ICC and the others involved 
with a very positive glance. By means of the methodo-
logy used in startups, participants will be able not only 
to make feasible and improve their social impact bu-
sinesses, but also to solve real community problems 
with scalable solutions”, comments Caroline Abreu, 
Innovation Manager at Camargo Corrêa Infra.

New project combines 
innovation and private 
social investment to 
support and enable 
entrepreneurship in 
Salvador
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In all, the program received 54 entries for ideas/business, of which 10 were chosen. Se-
ven initiatives will be pre-accelerated, as they are projects and ideas in the initial stage 
of development, and three will be accelerated, since they deal with projects already for-
malized and in the beginning of operation. All of them will have access to qualifi cation 
and operational, technical, managerial and strategic support for business development 
with positive social impact, as well as access to the physical structure with workstations, 
meeting rooms and multipurpose space for training and workshops.“The projects have 
an interesting diversity of targets and goals that really aim to transform and contribute 
to the development of the community. They all have great potential to go beyond a nei-
ghborhood or a city”, comments Francisco Elde Oliveira Junior, deputy director of the 
NGO Parque Social.



Report of Activities 201926

The beekeeping sector has registered growth in Brazil. In the year 2017 alone, the 
country exceeded 27 thousand tons in exports to a total of 20 countries around the 
world, generating a turnover of more than BRL 500 million, according to data relea-
sed by Abemel (Brazilian Association of Honey Exporters). The figures show a sales 
volume 12% higher than the previous year.

With the objective of fostering entrepreneurship actions in family honey producers 
in the communities surrounding the works of the São Lourenço Producer System, 
Instituto Camargo Corrêa (ICC) developed the Mel da Mata project, aimed at stren-
gthening the already existing beekeeping chain in Juquitiba, municipality in the 
countryside of São Paulo.

The project, carried out in partnership with the Institute of Social and Environmental 
Research and Projects (IPESA), covered three complementary fronts. The first focu-
sed on the technical training of beekeepers at the Agricultural Producer Cooperati-
ves of Juquitiba (Coopjuqui), which had more than 60 hours of training and another 
60 hours in meetings that discussed management issues. Advanced management 
of hives, diagnosis of the potential of swarms, increased production, technology 
in beekeeping and many other topics were worked with beekeepers in theoretical 
and practical classes.

Project strengthens 
beekeeping sector in the 
interior of São Paulo
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The second front was the construction of a 
Beekeeping Products Extract Unit (UEPA), 
called Casa do Mel. Opened in March 2019, 
the space off ers the ideal structure to han-
dle, decant, analyze, fi ll and market the 
product. Before Casa do Mel, beekeepers 
needed to manipulate the product in their 
own homes, which prevented them from 
obtaining certifi cation and successfully in-
troducing honey into the formal market.

Despite technical training and the new 
UEPA, a challenge still remained for beeke-
epers. It was necessary to move forward 
in commercialization and ensure the sus-
tainability of the business, so the project 
also included the elaboration of a business 
plan, which addressed diff erent possible 
scenarios and off ered personalized strate-
gies for the progress and sustainability of 
the cooperative.

Satiko Kitamura, president of Coopjuqui, 
celebrates the new phase of the coopera-
tive and foresees growth. “The project has 
benefi ted us in many ways and has gre-
atly increased our credibility. Today, many 
beekeepers are looking for us interested in 
being part of the cooperative, as it makes it 
possible to sell certifi ed and legalized ho-
ney, with much more space on the market. 
In addition, we now have everything we 
need to practice direct selling and stop 
relying on middlemen, who have reduced 
our profi t margin so much ”, he says.
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Water Management Project  
provides low-cost sanitation 
and extra benefits for the rural 
community of São Paulo

Two years ago, when the Water Ma-
nagement project arrived in the Ve-
rava region, in Ibiúna, in the coun-
tryside of São Paulo, the goal was to 
eliminate 60 black cesspits, the only 
sewage management resource used 
at the time by community residents, 
which generated contamination of 
the soil and groundwater. The pro-
ject used social technologies to im-
plement low-cost sewage treatment 
systems in isolated properties in the 
region, making them environmen-
tally sustainable.

Water Management included re-
placing the pits with three types of 
systems: vermifilters and biodiges-
ters, solutions for treating water from 
toilet bowls; and banana tree circles, 
used to treat water derived from the 
kitchen, washing clothes and ba-
thing, or even in the final stage of the 
treatment of toilet water.

The advantage of the first two sys-
tems is that they generate by-pro-
ducts – humus and gas – during the 
process, providing even more be-
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nefits to the community. The last stage 
of treatment in the vermifilter is made 
with earthworms, which produce hu-
mus, useful as fertilizer. In the waste 
treatment process in the biodigester, 
kitchen gas and fertilizer are generated. 
The banana tree circle process allows 
part of the water to be absorbed by the 
soil and treated by microorganisms, 
while another part is absorbed by the 
roots of the banana trees, which eva-
potranspirate an enormous amount of 
water, which can range from 15 to 80 
liters daily depending on the location 
and climate.

In addition to these three systems that 
replaced the black cesspits in the re-
gion, the initiative also included the ins-
tallation of infiltration or fertigation irri-
gation ditches, a complementary water 
treatment system with the use of nu-
trients for plants.

At the end of 2019, the results revealed 
that the goals were exceeded. The pro-
ject eliminated 72 cesspits and imple-
mented 125 systems, serving 84% of the 
region’s watershed. Altogether, Water 
Management added the construction 
of 33 vermifilters, 2 infiltration ditches, 
68 banana tree circles, in addition to 
the implementation of 22 biodigesters.

For Paola Samora, geographer and 
president of the Institute of Social and 
Environmental Research and Projects 
(IPESA), a partner of Instituto Camargo 
Corrêa in the project, the implementa-
tion of Water Management represents a 
milestone for the rural context of isola-
ted communities.“The results exceeded 
expectations, as we were able to ser-
ve most rural properties in a selected 
watershed. This initiative shows that it is 
possible to serve isolated communities 
with local sanitation, that the model is 
replicable and that it can benefit other 
municipalities, other microbasins”, he 
concludes.
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Decent infrastructure, 
entrepreneurship and 
innovation are the pillars 
of the new project of 
sustainable development 
project in the Billings dam 
region

Instituto Camargo Corrêa (ICC) launched, at the end of 2019, the social project 
Sustainable Technologies at Billings. The initiative will seek to provide in the 
Parque Ideal neighborhood, located around the Billings dam, in São Bernardo 
do Campo (SP), the community’s progress by means of the installation of sustai-
nable hubs using low-cost technologies. The project includes three pillars: de-
cent infrastructure for communities, entrepreneurship and innovation. Together, 
these pillars will make it possible to reduce costs and generate income.

When starting its work around the work Consórcio Saneamento Billings, carried 
out by Camargo Corrêa Infra, ICC identified a very challenging reality in the Par-
que Ideal neighborhood. The region’s residents deal with important social and 
economic issues on a daily basis, such as high crime rates, high homicide rates, 
dominance of criminal factions, limited sources of income, high unemployment 
and low schooling. However, the population shows great entrepreneurial voca-
tion and potential for the cultivation of vegetables. It was based on these results 
that the ICC established a partnership with the Universidade Estatual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) to carry out the initiative.
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The cost reduction will be possible with the generation of alternative energy 
through the construction of solar water heaters and with the disinfection of wa-
ter for agricultural use through sustainable technologies. Income generation, 
on the other hand, will be a goal to be achieved with the use of hydroponics, 
a technique for growing vegetables without soil. The goal is for all systems to 
be self-sustaining.

The starting point for the execution of the project will be the construction of 
ten poles installed in the middle of the community and in Associação Amigos 
do Parque Ideal, which has 180 associated residents. Each pole will have a so-
lar water heater and will cultivate a hydroponics plant, being also responsible 
for the water disinfection process for use in the plantations.

For the feasibility of the initiative, the project foresees the training of partici-
pants for the production and construction of equipment and the preparation 
of a business plan. In addition, there will also be training for new ventures 
and environmental education.“It is the first time that we have the opportunity 
to carry out a project that brings together the three activities together: water 
disinfection, hydroponic cultivation and also the construction of solar water 
heaters. We see this project as an important potential multiplier. We are very 
committed to achieving good results so that residents are able to maintain the 
continuous cycle of all the benefits resulting from this initiative”, comments 
Sérgio Braga, project coordinator and doctor professor at Unesp.
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Quilombo Empreende
aims to train quilombola
women in entrepreneurship,
management and 
leadership in the city 
of Riachuelo, in Sergipe

There are more than 3,000 quilombola communities 
spread across Brazilian territory. One is in the municipa-
lity of Riachuelo, 34 km from Aracaju (SE). Quilombo Bela 
Vista/Quebra Chifre, which had territorial recognition as 
a remaining quilombo population recently, is home to 
around 120 families and faces many challenges. In addi-
tion to the lack of infrastructure, such as piped water and 
sewage treatment, few work options and incipient inco-
me, the territory does not yet have its rural space fully li-
berated and properly zoned to cover income generation 
projects from activities such as crops and livestock.
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Aware of this reality, Instituto Camargo Corrêa (ICC) 
and Camargo Corrêa Infra llaunched, in late 2019, in 
partnership with the NGO Extensão Amazônia, Qui-
lombo Empreende project. The initiative aims to stren-
gthen the work of the Quilombola Quebra Chifre/Bela 
Vista Village Association by training 27 leaders – 24 
women and three men – in women’s empowerment, 
entrepreneurship, basic business management, lea-
dership, cultural rescue and citizenship.

The project’s strategy aims to prepare women leaders 
in the community not only to understand their role in 
this process, but to assume a proactive leadership in 
the search for benefits and, mainly, in the manage-
ment and support of the projects that will be develo-
ped in the future.

The first step of the project was to contemplate an in-
tense program of workshops and lectures on the his-
tory of quilombos and blacks in Brazil, associations, 
leadership, citizenship, entrepreneurship and female 
empowerment.

The definition of the strategy, methodology and sche-
dule of the project will be made through a practical 
diagnosis – via workshops and cultural rescue – with 
this group that is in a region close to thework of Paulo 
Afonso – Luiz Gonzaga and Xingó Transmission Line – 
Jardim, Lot 13, running by Camargo Corrêa Infra.
Thomas Barreto, general manager of the NGO Exten-
são Amazônia, explains that the initiative will seek to 
provide practical training to foster existing businesses 
and identify potentials for new businesses. “We intend 
to develop the participants’ understanding of invest-
ment and development of new projects, and to pro-
mote the self-esteem of those women. Our main goal 
is to empower those leaders so that they are prepared 
and feel safe to seek their rights and other benefits 
for the benefit of their community. We want to leave a 
legacy for them”, he adds.
The project will directly benefit around 30 quilombola 
leaders, most of them women. Indirectly, considering 
that training and advisory actions are aimed at the se-
arch and realization of collective benefits, a positive 
impact is expected for 120 families (about 480 people).
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Participation to the Open Mind 
project integrates refugees and 
employees from Camargo Corrêa 
Infra and Instituto Camargo Corrêa

The number of people for-
ced to leave their countries 
of origin grows worldwide. 
In 2018, UNHCR (UN Re-
fugee Agency) data recor-
ded the largest number 
of refugees and migrants 
since World War II: more 
than 70 million people. In 
Brazil alone, around 11,000 
people are recognized as 
refugees, according to the 
National Committee for 
Refugees (CONARE).

The lack of places to shelter, job opportunities for refugees and information on this 
topic are some of the difficulties encountered for those who arrive in the country in 
this condition. Aware of this issue, Instituto Camargo Corrêa (ICC), together with the 
Camargo Corrêa Infra Human Resources Directorate, established a partnership with 
the ADUS Institute (Instituto de Reintegração do Refugiado) and joined the Open Mind 
Project. The proposal is to offer language classes with refugee teachers that include 
cultural interventions. The goal is to go further and promote a space for the integra-
tion of refugees with Brazilians, with language as a link in this interaction.
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There are gains on both 
sides: refugees supported 
and trained by Instituto 
ADUS have an opportu-
nity to work as language 
teachers at the same time 
that company profes-
sionals improve their 
knowledge and gain the 
experience of cultural ex-
change, contemplated in 
the methodology adopted 
by foreigners teachers.

A special class was off ered to ICC and Camargo Corrêa Infra professionals in Oc-
tober 2019. On the occasion, Instituto ADUS presented the course, detailing the 
methodology and describing the didactic material adopted for the English, Fren-
ch and Spanish classes. More than 80 employees showed interest in starting the 
courses, which will have their fi rst classes in March 2020.“It will be a great challen-
ge and also a great opportunity, both professionally and personally. I will be able 
to be closer to a large company and meet and live with diff erent professionals. In 
addition, I will have an extra income, which will help me to keep my family here 
in Brazil and help my parents who are in Nigeria”, comments Shakiru Olawale, a 
Nigerian who has been in Brazil for four years and will teach English classes.
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Doing Good Day integrates 
innovation and volunteering 
to benefi t almost three 
thousand people in Brazil
and Colombia

The 2019 edition of the Doing Good Day brought together 
innovation, sustainability and greater encouragement for 
the engagement of volunteers involved in the action. The 
new strategy allowed the project to reach the participation 
mark of 1,200 volunteers and 2,850 people, distributed in 
five Brazilian states (Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São 
Paulo and Santa Catarina) and two cities in Colombia (Itu-
ango and Medellín), were benefited.

The work to enhance voluntary engagement consisted 
of involving the employees of Camargo Corrêa Infra and 
Instituto Camargo Corrêa (ICC) from the conception of the 
project, initiating a new phase, of conception and manage-
ment of the project by the volunteers and effective partici-
pation in the project throughout the process.
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Thus, motivated by the 2019 slogan “May there be 
transformation, and let it start with me”, the volunteers 
were organized into groups for the preparation work 
that started months before the Doing Good Day. All ac-
tions, from thinking about strategy, activities, mapping 
to making contact with institutions, were carried out by 
the volunteers.

The numbers reveal the positive result of this engaged 
work and this collaborative relationship: 13 institutions 
benefited from the installation of biodigestors - social 
technology that treats waste properly and generates 
from those waste kitchen gas and fertilizer for vegeta-
ble gardens. These entities were defined based on a 
thorough analysis of socioeconomic conditions and the 
number of people benefited. In the city of São Paulo, 
for example, the five regions of the city were covered 
by the initiative.

In addition to the installation of biodigestors, works 
were carried out to revitalize spaces, plant seedlings 
and vegetable gardens, workshops and lectures on en-
vironmental awareness, among other activities, accor-
ding to the specific needs of each institution. “Together, 
we were able to bring about improvements that are 
unprecedented for the institutions served and that will 
help them in their development and in their daily per-
formance. These are lasting results that transform lives 
and leave a valuable legacy for both the communities 
served and the volunteer employees”, concludes Tatia-
na Montorio, manager of social projects of ICC.
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Instituto Camargo Corrêa 
fosters local entrepreneurship 
and social transformation at 
the RedEAmérica International 
Forum 

Instituto Camargo Corrêa (ICC) was present at the XI RedEAmérica In-
ternational Forum (FIR), held in March 2019 in the city of Salvador (BA).
This edition emphasized issues such as cultural diversity, gender iden-
tity and sustainable economy, key points for promoting advances in 
favor of social well-being.

ICC, together with nine other members that make up the Brazil Block 
of RedEAmérica, discussed the current scenario and pointed out the 
challenges and opportunities that emerging themes impose on com-
panies and institutes in the development of their strategies and ini-
tiatives. In addition to Brazilian institutions, institutes and foundations 
from seven other countries participated in the event: Argentina, Peru, 
Colombia, Chile, Dominican Republic, Nicaragua and Mexico.
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During the program, ICC shared its experiences and results of  Progra-
ma Comunidade Empreende (PCE), which stimulated local entrepre-
neurship through the training of entrepreneurs. The Institute provided 
the visit of members of the seven countries of RedEAmérica to five (of 
the 52) entrepreneurship projects that the PCE has already trained.“It 
was very interesting to meet different institutions that converge for the 
common good. I take to my country the learning of the relations betwe-
en different fronts – NGOs, local governments and companies –, and 
how social causes can generate improvements for people in a commu-
nity and bring sustainability to the local economy”, said Victor Almonte, 
of People’s Association for Savings and Loan of the Dominican Repu-
blic, who participated in the visit. 

For Vanessa Freitas, a social entrepreneur trained by the project and 
one of the hosts of international visitors, the occasion was very special. 
She is in charge of the project called Programa Arte e Conexão, which 
proposes the exercise of meditation through the production of manda-
las with artistic weaving. “It was an opportunity to validate my learning 
during the training and get recognition for my first results”, said Vanes-
sa. Social entrepreneurs also had the opportunity to exhibit and market 
their products at the ICC stand during the programming of the forum, 
which was attended by about 80 institutions from 14 countries.
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Networking integrates 
knowledge, expands 
experiences and enhances 
sustainable results

Before a complex reality and constantly changing, in which new pro-
blems emerge at the same time that financial resources become in-
creasingly scarce, institutions and social foundations have already un-
derstood that networking is a growing trend. Through a trajectory of 
almost 20 years, Instituto Camargo Corrêa (ICC) has been sowing its 
work based on this idea to always establish and develop its network of 
contacts with institutions that share the same understanding and seek 
to achieve common results.

Thus, participation in the ICC network seeks to achieve a range of con-
tacts and interactions that allows the social impact projects contains 
more financial resources and more intelligence, which ensures greater 
assertiveness in the strategies and breadth of results.
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To get an idea of the capacity of the network in which it operates, as 
an integral member of the Brazil Block of RedEAmérica – the largest 
network of private social investors in Latin America and the Caribbean 
– ICC is connected with more than 80 organizations in 14 countries.

The Institute is also a member of GIFE (Group of Institutes, Foundations 
and Companies), which has 160 associated companies. Among the va-
rious actions it carries out is the GIFE Congress, the main meeting on 
social investment in the country, held every two years since 2000. In 
addition to the meeting, GIFE provides articulation environments for dia-
logue, exchange and production of knowledge, ways of doing and joint 
action in working groups, regional networks and thematic networks.

Another example of strategic articulation is the association of ICC with 
the Brazilian Corporate Volunteer Council, CBVE, a network of com-
panies, institutes and business foundations that develop corporate 
volunteering programs and whose main goal is to encourage, qualify, 
strengthen and disseminate the voluntary work in member companies. 
“Networking allows you to keep up to date on how the issues surrou-
nding your work are being addressed by other organizations and the 
market in general.

This connection provides companies with a broader view and allows 
them to design more assertive strategies, as everyone learns from the 
experiences of others. The exchange of knowledge focused on socioe-
nvironmental benefits, as is the case with volunteering, only adds value 
and expands the results of the entire group”, comments Ednei Lopes, 
member of the CBVE management committee.
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Social innovation and 
entrepreneurial legacy anchor 
ICC’s future vision 

Promote social transformation and community progress through social entrepreneur-
ship and decent infrastructure conditions. This is the purpose and agenda of Instituto 
Camargo Corrêa (ICC) for the next four years.

These nearly two decades of activity have allowed the ICC to improve its vision regar-
ding its commitment to society and the responsibility it has towards the communities 
where it operates. Today, the ICC projects its initiatives based on the generation of 
value and with a focus on training the great agent of social and economic change in 
communities: the community entrepreneur.

The community entrepreneur is much more than an agent for raising financial resour-
ces. As part of the community, he sees opportunities and motivations in local initiati-
ves and can act as a transformer of the reality in which he is inserted.

Unlike the individual who chose to undertake because he saw a market opportunity, 
the community entrepreneur often saw entrepreneurship as the only way out of his 
problems. With little business experience, little access to information and manage-
ment tools, he faces many difficulties. “We understand that it is necessary to foster, 
verticalize and scale these already existing initiatives, incubating projects of local and 
solidary economy, generating opportunities for productive insertion and stimulating 
the implementation of new business models that boost the communities’ self-sustai-
nable projects”, says Kalil Farran, director of ICC.

It is based on this strategy that the results of the Institute manage to go beyond punc-
tual action, contributing with an entrepreneurial legacy, generating proven and conti-
nuous benefits to society. “We believe that social transformation begins precisely with 
the ability to map, develop and take advantage of these potential already existing in 
communities. We also understand that the generation of value must be based on the 
ability to innovate the view on the current context. We know that society has its own 
dynamism, and within it the most vulnerable populations organize and undertake. 
The answers to tackle their essential needs, indifferent to our eyes, come from these 
local entrepreneurs in a spontaneous, creative and resilient way”, points out Kalil.
 
Committed to its vision of the future and alongside its network of partners, ICC will 
continue to foster an entrepreneurial culture in communities, supporting them in 
decision-making, minimizing risk behaviors and creating environments that provide 
opportunities for all, generating economic and social development. “We will remain 
close to society, attentive to their needs and willing to encourage their initiatives, to in-
ject financial resources into their development and to add academic and operational 
intelligence, seeking the structuring and continuity of these new business and society 
models”, concludes Kalil.
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