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 ano de 2017 marca uma mudança de 

patamar de nossas iniciativas de OResponsabilidade Social, pois começamos 

a ajudar a melhorar o nível da educação oferecido 

para nossas crianças. Nossa estreia nessa nova 

modalidade aconteceu pelo projeto Educa+, que 

consiste em aulas de inglês e informática para 

crianças em parceria com instituições de ensino da 

região de Campinas. Os voluntários são 

colaboradores da Matera, que se engajaram no 

projeto se propondo a compartilhar um pouco de 

conhecimento, e acabaram recebendo de volta 

muito carinho e reconhecimento. Uma vez ouvi de 

um líder comunitário que "quando você dá um 

perfume para alguém, sempre fica um pouco do É comum recebermos diversos projetos, no 

cheiro em suas mãos", e podemos ver que o retorno entanto, sempre prezamos por analisá-los 

dado pelas crianças e suas mães é a maior prova cuidadosamente, a fim de não apenas realizar o 

disso! repasse, mas também para que possamos 

acompanhar de perto o trabalho e o impacto 

Com o projeto Educa+ reconhecemos que a social. A Lei Rouanet é um exemplo, pois acaba 

melhoria da educação fornecida a nossas crianças sendo uma maneira de estendermos a parceria e 

é uma obrigação não apenas do governo, mas de gerarmos oportunidade de acesso cultural para 

toda a sociedade. Investindo em uma melhor outras instituições que apoiamos, e foi o que 

educação desde cedo, estamos garantindo um aconteceu pois adolescentes que nunca tinham 

futuro melhor não só para essas crianças, mas tido ido ao teatro, foram muito bem recebidos e 

também para nosso país. Esse projeto é apenas o ficaram encantados!

embrião de outras iniciativas que pretendemos 

desenvolver nos próximos anos, no sentido da O ano de 2017 marcou o fim da crise vivida pelo 

melhoria do nível educacional das cidades em que país e a retomada do crescimento econômico. Para 

atuamos. O seu sucesso vai ser um motivador para a Matera foi um ano especial, de muitas mudanças, 

alçarmos voos ainda maiores. revisão da estratégia de atuação, revisão da marca 

e crescimento. Reestruturamos a empresa para 

Também no mês do Voluntariado as ações foram funcionar em 3 verticais de mercado, o mercado 

bastante voltadas para a educação. Tivemos um financeiro de atacado (Financial), gestão de riscos 

desafio de programação, onde os colaboradores (Risk) e serviços financeiros para o Varejo (Retail). 

desenvolveram um diário de classe, a fim de somar Com esse foco em verticais pretendemos acelerar 

ao projeto Educa+, e por meio de uma gincana, nosso crescimento nos próximos anos. Outro 

arrecadamos mais de 4.000 itens escolares, entre incentivo especial para nossos colaboradores foi o 

cadernos, lápis de cor, régua, tinta guache, dentre fato de estarmos na lista das Melhores Empresas 

outros, que foram distribuídos em 3 instituições para Trabalhar de TI e Telecom, do Instituto Great 

que apoiamos na região de Campinas. Place to Work, pelo décimo ano seguido!

Além das atividades do Gente em Ação, fazemos Foi um ano de muito aprendizado também, onde 

questão de direcionar o máximo possível do participamos de diversos workshops e palestras 

Imposto de Renda da Matera para Instituições buscando conhecimento para ampliar nossas 

Culturais e Sociais, fazendo uso das leis de ações e seguirmos fazendo cada vez mais 

incentivo disponíveis. diferença na sociedade!

Carlos André Branco Guimarães
Diretor Executivo

Mensagem da 
Diretoria Executiva
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 e transformadores

Com espírito de startup, a Matera se mantém à frente do mercado 

com soluções capazes de promover uma transformação digital

na vida das pessoas e das empresas.

Se hoje somos referência no Brasil e no mundo como especialistas

nos mercados financeiro, de varejo e riscos, é porque juntamos nossa 

experiência de 30 anos com uma enorme vontade de criar o futuro.

Let's create the future!

Transformation 

Partner

Somos criativos, inquietos

digitais 

YOUR DIGITAL
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PROPÓSITO

Manifesto

Ser referência no mercado em que atuamos,

comprometida com nossos clientes, motivo de 

orgulho para nossos profissionais e 

admirada pela comunidade.

 satisfação do nosso cliente está em 

primeiro lugar. Para atender suas reais An e c e s s i d a d e s ,  m a n t e m o s  u m  

relac ionamento próximo e pessoal ,  

respeitamos a sua individualidade e 

estabelecemos vínculos de confiança e 

parceria. Consideramos seus problemas 

c o m o  n o s s o s  p ro b l e m a s  e  s o m o s  

comprometidos com a sua solução. 

Entregamos produtos e serviços dentro dos 

melhores padrões de qualidade. Somos 

flexíveis ao adaptar e melhorar as nossas 

ofertas. Atuamos com agilidade para atender 

as demandas dos nossos clientes no tempo 

desejado.

Trabalhamos de maneira objetiva e produtiva. 

Buscamos incessantemente evoluir e 

sabemos que o melhor resultado pode estar 

em encontrar formas diferentes de fazer as 

mesmas coisas. Entendemos a razão do que 

fazemos e as implicações das nossas 

responsabilidades dentro do todo. Tomamos 

decisões com autonomia, delegando as 

atividades com a segurança de que serão 

desenvolvidas adequadamente. Agimos com 

iniciativa, nos antecipando aos problemas e 

p r o p o n d o  s o l u ç õ e s .  S o m o s  t o d o s  

responsáveis pelos resultados de nosso 

trabalho.

Sentimos orgulho do nosso ambiente e 

gostamos do que fazemos. Trabalhamos com 

profissionais competentes, respeitamos as 

pessoas em sua indiv idual idade e  

reconhecemos seus méritos. A recompensa 

pelos nossos trabalhos é justa e adequada. 

Somos cooperativos, incentivamos a troca de 

exper ienc ias  e  o  desenvo lv imento  

profissional. Agimos com empatia e nos 

comunicamos de forma transparente, 

ouvindo e compreendendo as motivações do 

outro. Criamos vínculos de confiança com as 

pessoas.

Promovemos ações que contribuem para a 

melhoria da educação e da consciência 

ambiental do país, sobretudo nas regiões 

onde atuamos. Somos agentes na formação 

de cidadãos capazes de participar do 

d e s e n v o l v i m e n t o  d a  s o c i e d a d e .  

Contribuímos com a preservação do meio 

a m b i e n t e  a t ra v é s  d e  p rá t i c a s  d e  

racionalização e reuso de recursos naturais. 

Cumprimos as obrigações legais e rejeitamos 

qualquer tipo de prática ilícita. Primamos pela 

ética em nossas relações com colaboradores, 

clientes, fornecedores, parceiros e Estado.
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A Responsabilidade Social está presente em cada um 

de nossos valores essenciais, representados por:

INOVAÇÃOEXCELÊNCIA

C
O

M

PROMETIMEN
TO

ORGULHO

ÉTICA

PROPÓSITO Essência de Valores
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Dados 
Gerais

Faturamento do 

Grupo Matera em 2017:

 R$ 93 milhões 

Investimos mais de  3.128
horas em treinamentos

para nossos profissionais

Desde 2008 estamos entre as melhores 

empresas para se trabalhar, segundo pesquisa 

do instituto Great Place To Work. 

Conforme indicador do GPTW, nossos 

profissionais sentem-se bem com a forma 

como contribuímos com a comunidade. 

Contamos com um time de 473 profissionais 

atuando em Campinas, São Paulo, 

Niterói e Maringá.

CERTIFICAÇÃO 

2017
BRASIL

Indicador

91%
2017:
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 c o m p r o m i s s o  c o m  o  

desenvolvimento social, econômico Oe ambiental é um dos aspectos que 

fazem parte do nosso Propósito e Manifesto. 

Nós valorizamos atitudes e promovemos 

ações que contribuem para a melhoria da 

educação e da consciência ambiental do 

país, sobretudo nas regiões onde atuamos. 

Somos agentes na formação de cidadãos 

capazes de participar do desenvolvimento 

da sociedade. 

Primamos pela ética em nossas relações 

com colaboradores, clientes, fornecedores, 

parceiros e Estado.

O Gente em Ação é o projeto de 

Responsabilidade Social da MATERA, e reúne 

pessoas que acreditam que atitudes 

simples, regadas a amor e solidariedade 

contribuem, e muito, para um grande 

resultado.

Responsab i l idade  Soc ia l  é  o  

compromisso que nós, enquanto 

cidadãos temos com a sociedade no 

sentido de realizar ações que 

contribuam com qualidade de vida, 

bem-comum e preservação do meio 

ambiente.

Esse é o conceito que nos guia. Nossas 

principais contribuições junto à 

comunidade são voltadas para a 

inclusão digital e social, através de 

p ro j e t o s  q u e  p o s s i b i l i t a m  o  

desenvolvimento das qualidades 

pessoais de crianças, jovens e 

adolescentes.

Fazendo a 
ainda 

VIDA
MELHOR
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Nossaatuação
2017

As próximas páginas

são de ações e projetos

realizados, com bastante

engajamento dos nossos

c o l a b o r a d o r e s .



COLABORADORES

V o l u n t a r i a d o  |  N o s s o s  

colaboradores têm a oportunidade 

d e  s e r e m  v o l u n t á r i o s  e m   

campanhas de páscoa, natal, dia das 

cr ianças e muitas outras.  A 

p a r t i c i p a ç ã o  v a i  d e s d e  

apadrinhamento das crianças até 

doação do seu tempo. 

Vacinação contra a Gripe | Anualmente, 

mobilizamos nossos profissionais e 

ofertamos a vacina contra gripe H1N1.

 MATERA Runners | A fim de oferecer 

qualidade de vida e estimular a prática 

esportiva incentivamos a modalidade 

de corrida entre nossos colaboradores, 

sejam eles corredores regulares ou não. 

Proporcionamos convênio com clubes 

de corridas para que os interessados se 

preparem e participem de competições 

durante o ano em sua cidade.
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BEM ESTAR

Prezamos pelo equilíbrio entre 

trabalho e qualidade de vida, 

assim possuímos convênios 

para descontos em academias 

de ginástica, nutricionista, 

psicólogos e restaurantes. DOAÇÃO DE SANGUE

incentivamos nossos profissionais a 

participarem da campanha de doação de 

sangue, promovida dentro do condomínio da 

Sede de Campinas pelo Hemocentro.

Com o intuito de conscientizarmos os profissionais sobre os 

benefícios que a atividade física oferece, realizamos em nossas 

sedes a Ginástica Laboral e a Quick Massage.

GINÁSTICA LABORAL E QUICK MASSAGE

08



Para a Matera, é muito além de 

ser um aspecto legal, pois a 

inclusão do Jovem Aprendiz  e 

PCD, gera acessibilidade e 

oportunidade de integrá-los a 

dinâmica do ambiente de 

trabalho.

Programa De Prevenção De Riscos Ambientais 

Visando a preservação da saúde e da integridade dos profissionais, através do 

PPRA, é possível executar um controle de riscos ambientais existentes ou que 

venham ocorrer no ambiente de trabalho, considerando a proteção do meio 

ambiente e dos recursos naturais.

Apoio em Campanhas Nacionais

Apoiamos campanhas nacionais de conscientização à Saúde, como o Outubro 

Rosa e Novembro Azul referentes ao câncer de mama e próstata, 

respectivamente.

Incentivo ao Desenvolvimento

Possuímos parceria com escolas de idiomas, Faculdades e Universidades que 

oferecem descontos a nossos profissionais e suas famílias, a fim de incentivar o 

desenvolvimento pessoal e profissional.

Jovem aprendiz e PCD 

(Pessoa Com Deficiência)
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Meio Ambiente
Nos preocupamos com o

meio ambiente, e conscientizamos

nossos colaboradores a adotarem

práticas sustentáveis, desde o 

descarte correto do lixo ao

compartilhamento de caronas.
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ADOTAMOS PRÁTICAS
sustentáveis

que contribuem

com o meio ambiente

IMPRIMIMOS
SOMENTE O
NECESSÁRIO

COMPARTILHAMOS
CARONA

Assim contribuímos 

para a redução d o 

número de veículos nas 

ruas e diminuímos a 

emissão de poluentes. DESCARTE CORRETO

DO LIXO

Cada tipo de lixo 

recebe o seu 

descarte correto.
USO DE CANECAS

E GARRAFAS 

Distribuímos para todos 

os colaboradores 

canecas e garrafas, para 

reduzir o impacto 

ambiental do plástico na 

natureza. 

CAMPANHA 

LIXO ELETRÔNICO

Participamos de 

campanhas e 

incentivamos nossos 

colaboradores. 

VIRTUALIZAÇÃO

DE SERVIDORES

Com esta tecnologia, 

reduzimos o consumo 

de energia elétrica.
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‘’Responsabilidade Social 
são atitudes preciosas, capazes

de transformar vidas, inclusive a nossa ! ‘’
Tamiris Cella
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COMUNIDADE

Voluntariado
Iniciamos o ano de 2017 realizando a 

entrega de material escolar ao Lar da 

Criança Feliz, em Campinas/ SP, por meio 

de uma campanha, onde muitos 

profissionais se mobilizaram e 

arrecadaram kit para todas as crianças 

acolhidas no abrigo.

E por falar em se mobilizar, aqui na 

Matera é sempre assim! Juntos fazemos a 

diferença em cada ação solidária! A 

páscoa é mais uma delas. As crianças da 

SPES (Serviço Social da Paróquia São 

Paulo Apóstolo) receberam ovos de 

chocolate diretamente do nosso 

coelhinho, ou melhor, coelhinha: a Júlia 

Puga, filha da nossa colaboradora e 

voluntária Nádia Puga.

E quando é para ajudar o próximo, nos 

desafiamos, rompemos as barreiras e 

seguimos em frente! Exemplo disso é a 

corrida do Pernas de Aluguel. 

A Matera já vem incentivando a prática 

desse esporte, através do Projeto Matera 

Runners, mas quando somamos isto com 

o nosso espírito solidário, fica melhor 

ainda! Patrocinamos a corrida para 

alguns voluntários, e os mesmos, 

conduziram até a linha de chegada 

crianças que possuem dificuldade na 

locomoção! Foi sensacional! 

Doação de material escolar

Páscoa Solidária

Corrida ‘‘Pernas de Aluguel’’
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Dia das Mães e Arraiá 
 Lar Ternura

Com o objetivo de preparar estudantes de TI para o 

mercado de trabalho e ampliar seus conhecimentos de 

JAVA e PL/SQL, realizamos o curso de férias em Maringá em 

parceria com a Faculdade Unicesumar

Curso de Férias 

Parceria COTUCA
Com o objetivo de participar de atividades junto ao colégio COTUCA (Colégio Técnico de 

Campinas) durante todo o ano letivo, a MATERA fechou parceria para ajudar na formação 

de profissionais acompanhando e orientando projetos, oferecendo palestras e 

treinamento específicos, tanto para alunos quanto para professores, além de participar no 

SeEMTec (Semana de Ensino Médio e Técnico do COTUCA).

Tivemos a oportunidade de 

conhecer uma nova instituição de 

ensino: o Lar Ternura, que atende 

90 crianças, no Jd. Sta. Cândida, em 

Campinas.

Nossa primeira parceria, foi na 

compra de guardanapos

para as crianças desenvolverem 

pintura e entregarem com muito 

carinho no dia das mães.

Também realizamos

 patrocínio na festa julina 

e  tivemos a 

participação de

 voluntários da Matera.
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Inverno Solidário
Anualmente promovemos a campanha da agasalho em todas as 

sedes, e muitos Materanos se solidarizam. 

Este ano, as arrecadações de Campinas foram destinadas a instituição 

Cantinho da Alegria, que realiza um trabalho social com moradores de 

rua. Em São Paulo, doamos cobertores ao Lar das Idosas, e em 

Maringá, foram encaminhados a PROVOPAR, que por sua vez, 

distribuiu a famílias carentes. 

Doação Kits Natalinos

Foram doados para a Paróquia Santa 

Catarina em Campinas, kits Natalinos, que 

foram revertidos à famílias atendidas na 

região da Paróquia.

Chá Bingo Beneficente

A MATERA através do Gente em Ação 

patrocinou o Chá Bingo para apoiar as 

Ações Sociais da Pastoral do Hospital Celso 

Pierro – Pucc. 

Dia das Crianças

Mais uma vez apoiamos a festa da ONG 

Contato (Hortolândia/SP). Este ano doamos 

200 brinquedos para crianças de 4 a 14 anos.

Campanha Mc Dia Feliz

Colaboramos todos os anos com a iniciativa do Mc Dia 

Feliz oferecendo aos profissionais a compra de tickets, 

que podem utilizá-los para consumo próprio ou doá-los 

para crianças de uma das instituições que apoiamos.

Rede de Investidores Sociais do Interior Paulista

Estamos participando dos encontros promovidos pelo 

GIFE, e tendo a oportunidade interagir com outras 

empresas, além de compartilhar conhecimento em prol 

de projetos sociais.
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Há três anos o Gente em Ação promove em agosto o Mês do Voluntariado. 

Em todas as semanas realizamos ações sociais dentro e fora da Matera. 

Sempre temos uma participação bastante engajada dos profissionais, 

e desta vez não foi diferente! 

Na primeira semana fomos ao Lar dos Velhinhos em Campinas/ SP, e 

passamos uma tarde animada, com direito a participação de um

contador de estórias, rodadas de bingo, lanches, presentes e muito carinho!

Além disso, realizamos um concurso de frases sobre o que é ser voluntário,

tivemos um desafio de programação, onde os profissionais desenvolveram

um diário de classe para o projeto Educa+ (com mais detalhes nas próximas

páginas), café da manhã comunitário com os profissionais e uma gincana

super especial, onde arrecadamos mais de 4.000 itens escolares, distribuídos

em três instituições parceiras da Matera.

Agosto

MÊS DO VOLUNTARIADO
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Gincana de 

Equipe Verde
Vencedora do Desafio de Programação!

Café da Manhã Comunitário

Material Escolar

itens escolares
4.019
arrecadados entre os

MATERANOS

VENCEDORA DA GINCANA 

DE MATERIAL ESCOLAR !!!

EQUIPE ROXA

Campinas | São Paulo | Maringá  
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Voluntário
‘‘Crer que a natureza humana ainda se curva ao bem, e

 que o serviço despretensioso sopra vida novam

em nossos dias’’

Ser 

EQUIPE LARANJA

 ‘‘Ser voluntário é esquecer todos os nossos problemas em benefício ao outro, é se

apaixonar a cada evento, por cada história, por cada rostinho sendo ele infantil ou 

mais enrugadinho, é você fazer amizades çe querer preservá-las a vida toda, é 

simplesmente ter amor por aquilo que faz na espera de receber uma das coisas 

mais importante da vida, o sentimento de gratidão por parte daqueles

que estamos servindo.’’

EQUIPE ROXA

‘‘Ser voluntário:

É fazer o outro chorar de rir,

mas de tristeza não.

Uma boa prosa permiti-lo ouvir,

mas sem barulho e discussão.

É a disposição e o tempo dividir,

e não andar na contra-mão.

É a saúde do outro garantir,

e não deixá-lo em vão.

E, principalmente, é aprender, viver, e rever…

… o amor em cada irmão!’’

EQUIPE VERMELHA

‘‘Ser voluntário é um ato de amor que nos permite sair de nós mesmos 

e ir de encontro às necessidades do outro, transmitindo um pouco de

nós àqueles que precisam.’’

EQUIPE VERDE

é...
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educa +
projetovoluntariado

m agosto iniciamos o mais novo 

projeto voltado para Educação e o Enomeamos de Educa+. São aulas 

de inglês e informática para crianças da 

instituição de ensino Lar Ternura, em 

Campinas. 

Ao todo são vinte profissionais 

voluntários da Matera, que participam 

dando aulas para as crianças, e se 

dedicam uma hora por semana. 

As crianças aprendem sobre o conteúdo, 

mas os voluntários aprendem muito 

mais sobre interação social com elas. 

O encerramento do semestre foi muito 

emocionante, pois além de 

apresentarem uma música, transmitindo 

carinho, os pais e responsáveis 

escreveram depoimentos do impacto 

positivo que o projeto tem ocasionado 

na vida das crianças.
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INCLUSÃO SOCIALPalestra

‘‘Quebrando Barreiras’’
O profissional Evandro Chequi, deficiente visual teve a iniciativa de realizar uma palestra para 

os profissionais da Matera, apresentando importantes informações sobre a inclusão social 

para pessoas com deficiência. Ele compartilhou sua história, superações e como é atuar na 

área de TI, mesmo com a sua deficiência.

‘‘Eu não vejo a cegueira como um problema, eu vejo como superação.’’  Evandro Chequi

Adriana Camacho

Recursos Humanos

‘ ‘De fato eu quebrei muitas 

b a r r e i r a s  c o m  t o d a s  a s  

i n f o r m a ç õ e s

 valiosas que foram passadas com 

muita clareza pelo Evandro.’’
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Em dezembro realizamos três ações sociais de natal e tivemos a participação de 

muitos Materanos, fazendo a diferença na vida de cada criança.

Em Maringá: Apoiamos a festa da 

Associação de Autismo Maringaense 

(AMA). Foi um dia muito divertido, 

onde os Materanos puderam conhecer 

a rotina e participar de brincadeiras 

com as crianças. 

Em São Paulo: colaboramos na 

realização da confraternização da 

ONG Atitude Paradesportiva, que tem 

por objetivo a interação e inclusão de 

seus atletas cadeirantes através do 

Handebol. 

Em Campinas: Apoiamos a festa de natal 

da instituição SPES. Tivemos uma tarde 

animada com cama elástica, piscina de 

bolinhas, carrinho de pipoca e algodão 

doce, e ainda contou com a presença de 

um Papai e Mamãe Noel MATERANOS 

para fazer a alegria da criançada.

21
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As ações sociais são sempre publicadas no Blog da 

Matera por nossos profissionais.

Ações sociais 
no Blog da MATERA! 

http://www.matera.com/br/empresa/responsabilidade-social/
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FMDCA – Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente

SPES - Creche – Campinas/SP

Percentual aportado: 1%

FMPIC – Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas

Percentual aportado: 1%

INCENTIVO AO ESPORTE

A Associação Paraolímpica de Campinas (APC) é uma entidade não governamental sem fins 

lucrativos com sede no município de Campinas, que busca através do fomento e desenvolvimento 

de atividades esportivas, contribuir para a formação global de pessoas com deficiência na 

perspectiva da inclusão social.

Percentual aportado: 1%

LEI ROUANET

Projeto Dança e Cidadania 2018

O projeto visa aulas de balé clássico para 350 crianças e jovens de regiões periféricas das 

cidades de  Campinas(SP), Mogi Guaçu(SP) e Itajubá(MG). Tem por objetivo ensinar dança 

clássica para crianças, adolescentes e jovens em idade escolar, que se encontram em situação 

de vulnerabilidade social e pessoal, visando a montagem de espetáculos de ballet, abrindo 

assim, oportunidades de desenvolvimento, elevando a autoestima desses protagonistas e de 

seus familiares.

Percentual aportado: 3%

Projeto Leitura Encantada

Investimento Social da Cia. DPaschoal, a Fundação Educar foi criada em 1989 para promoção da 

educação para a cidadania como estratégia de transformação social.

Percentual aportado: 1%

PRONAS/ PRONON: Este ano não ocorreu doação pela falta de entidades credenciadas e 

aprovadas pelo Governo Federal a receberem o aporte que seria de 1% para cada Projeto.

Aporte do

Todos os anos a MATERA aporta o IRPJ 

para Instituições Culturais e Sociais. 

Imposto de Renda 
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Lei RouanetEspetáculo:Espetáculo:Espetáculo:
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Aporte do
Imposto de Renda 



O Gente em Ação beneficiou direta ou

indiretamente mais de 1.300 famílias 

através das ações desenvolvidas com a 

 parceria da MATERA e seus profissionais.
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Comitê Responsabilidade Social

O Comitê de Responsabilidade Social é formado por profissionais de diferentes áreas e sedes, 

tendo como objetivo realizar ações sociais e ambientais juntamente com a comunidade 

MATERANA e local.

Planejamento Estratégico

A Responsabilidade Social está no Planejamento 

Estratégico da MATERA, atuando na perspectiva 

Aprendizado & Crescimento, reforçando ações sociais.

Rede Social Interna

Nossas ações são divulgadas 

internamente, atingindo toda 

comunidade MATERANA.

Governança
Transparência

Aline Vida, Ana Beatriz Vargas, Bruna Althmann, Carmensita Moura, Kátia Moura

Denise Castilho, Luana Burger, Edgar Tanoue, Ellen Mota,

Edgar Magalhães, Jaqueline Zamboni, João Junkert, Karina Mineiro

Nádia Puga, Silvia Zulin, Fernanda Magalhães, Tamiris Cella
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m 2018 o Gente em Ação completa 7 Não podia ser diferente com o aporte do 

anos ,  e  o lhando para  este  Imposto de Renda para instituições sociais Ecrescimento só podemos sentir e culturais, fizemos o aporte pensando em 

orgulho de pertencer a este Comitê de ações para este ano de 2018. Aportamos 

R e s p o n s a b i l i d a d e  S o c i a l  e  na Lei Rounet com o olhar para o ensino, 

Sustentabilidade Corporativa que fazem ensino este que através de rodas de 

parte da MATERA. Com o passar dos anos histórias iremos entregar um livro e 

fomos fortificando ações sociais como: ensinar a leitura para crianças, desta forma 

páscoa, campanha do agasalho, semana fazendo com que haja a integração entre os 

da criança, natal, etc,  e com o colaboradores e os pequeninos.

amadurecimento destas ações pudemos 

nos conscientizar do real significado de Queremos também que este ano de 2018 

Sustentabilidade Corporativa, e com isto seja um ano de muitas participações em 

nos dedicarmos a ela também através do eventos voltados  para assuntos que 

Programa Educa+, projeto que consiste em possamos cada vez nos aprofundar na 

aulas de inglês e informática, semanais, e s s ê n c i a  d o s  t r a b a l h o s  d e  

sendo que os voluntários são os próprios Sustentabilidade e Responsabilidade 

colaboradores. Social e com isto trazer ações que irão 

impactar tanto para a MATERA quanto para 

Em 2017 nos dedicamos bastante a ações os colaboradores,  além de tudo, 

voltadas para educação, a princípio para transformar pessoas para fazerem um pais 

crianças, pois acreditamos que investir em melhor. 

educação desde cedo, é investir no futuro 

do país, e para 2018 queremos ampliar 

este projeto ainda mais, seja para pais, 

adolescentes e também na inclusão social.

Que 2018 seja o ano da EDUCAÇÃO! 
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para 2018

Denise Padovan Castilho
Gerente Administrativa e Sustentabilidade‘‘

O que esperamos



Coordenação Geral: Denise Padovan Castilho 

Texto | Edição | Projeto Gráfico| Diagramação: 

  Tamiris Fernanda Cella Carnellósi
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facebook.com/materasystems
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www.matera.com
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