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Esta já é a 4ª edição do nosso Relatório de Responsabilidade Social, 
e desenvolvê-lo tem proporcionado grandes experiências - em 
cada momento da elaboração, inevitavelmente passamos por 
uma retrospectiva de todas as iniciativas, ações e projetos que 
realizamos ao longo do ano, e ‘‘revivê-los’‘ é incrível!

Em 2018 avançamos um pouco mais, consolidamos alguns projetos 
e firmamos novas parcerias no tocante a inclusão social e 
educação, temas de grande relevância e imprescindíveis  na 
sociedade contemporânea. 

Desejamos que, através dos relatórios, nossos steakholders possam 
se inspirar e refletir sobre algo que pode proporcionar em prol da 
sociedade, seja exercendo o voluntariado ou colaborando da 
forma que puder, mas levando em consideração de que é sempre 
possível fazer o bem sem olhar a quem.

RELATÓRIO

Reflexão
Inspiração

Uma boa leitura a tod@s!

Tamiris Cella
Sustentabilidade Corporativa



MENSAGEM DA 
Diretoria de Sustentabilidade

Carlos André Branco Guimarães

‘‘
este ano de 2018 reforçamos as 
ações para a melhoria da educação Noferecida as crianças e jovens das 

cidades onde possuímos sedes. Esse 
direcionamento é um reconhecimento que 
a melhoria da qualidade da educação é 
uma obrigação não apenas do governo, 
mas de toda a sociedade. Investindo em 
uma melhor educação desde cedo, 
estamos garantindo um futuro melhor para 
nossas crianças e para nosso país. 

Paulo. Esse projeto consiste na empresa 
trabalhar em conjunto com uma escola 
estadual, visando melhorar a qualidade e as 
condições de ensino, quer seja por ações 
para melhoria de infra-estrutura, pelo 
treinamento dos professores ou ainda por 
oferecimento de conteúdo suplementar. 
Usamos esse ano para conhecer a fundo o 
programa, visitar várias escolas e escolher 
qual escola iríamos apadrinhar. Depois de 
muita conversa, assinamos o primeiro 
protocolo de intenções com a Escola 
Estadual Luiz Gonzaga Horta Lisboa, 
localizada no Jardim Miriam,  na cidade de 
Campinas, e já estamos dispostos a fazer a 

Demos continuidade ao projeto Educa+, diferença, e como primeira iniciativa 
iniciado no ano anterior, que consiste em realizaremos um Team Building com o tema 
aulas de inglês e informática para crianças “Propósito” para os professores e equipe 
em parceria com a instituição Lar Ternura de gestora, ministrado pela nossa equipe de 
Campinas, que tem tido feedback muito agilistas!
positivo dos pais das crianças. Em 2019 o 
projeto Educa+ se expandirá para a sede de Como já se tornou tradição, tivemos em 
Maringá! agosto nosso mês de voluntariado, onde 

arrecadamos 2.892 itens entre material 
Iníciamos também  o projeto Matera escolar, alimentos e artigos de higiene, que 
Inclusiva em parceria com a Fundação foram destinados para as instituições que 
Síndrome de Down de Campina, que apoiamos em Campinas e Maringá.
consiste em treinar jovens com deficiência 
intelectual durante cinco meses, nas O ano de 2018 marcou a eleição de um novo 
atividades das áreas administrativa, governo e a retomada da perspectiva de 
financeira, marketing,  recursos humanos e implementação das reformas econômicas 
sistemas internos, visando ajudar na que o Brasil tanto precisa para retomar o 
preparação dele para a inserção no caminho do crescimento sustentável. Para a 
mercado de trabalho. O sucesso do projeto Matera foi um ano de muito trabalho e 
resultou no reconhecimento da Matera com crescimento de nossa base de clientes. Foi 
o selo "Empresa Inclusiva" por parte da um ano de muito aprendizado também, com 
Fundação. participação ativa da Matera na rede de 

Investidores Sociais do Interior Paulista, 
Ainda em 2018 demos o ponta-pé inicial v i s a n d o  b u s c a r  e  c o m p a r t i l h a r  
para mais um projeto na área de educação, conhecimento,  pois  somente ass im 
o ‘‘ Adoção Afetiva’’, em parceria com a conseguiremos cumprir nosso Propósito!
Secretaria de Educação do Estado de São 
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LET’S CREATE
THE FUTURE
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Manifesto
 satisfação do nosso cliente está em 

primeiro lugar. Para atender suas reais Anecessidades, mantemos um 

relacionamento próximo e pessoal, 

respeitamos a sua individualidade e 

estabelecemos vínculos de confiança e 

parceria. Consideramos seus problemas 

como nossos problemas e somos 

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 

propondo soluções. Somos todos 

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 individualidade e 

reconhecemos seus méritos. A recompensa 

pelos nossos trabalhos é justa e adequada. 

Somos cooperativos, incentivamos a troca de 

experiencias e o desenvolvimento 

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 

desenvolvimento da sociedade. 

Contribuímos com a preservação do meio 

ambiente através de práticas de 

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.

PROPÓSITO
Ser referência no mercado em que atuamos,

comprometida com nossos clientes, motivo de 

orgulho para nossos profissionais e 

admirada pela comunidade.
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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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R$ 0,00 R$ 25.000.000,00 R$50.000.000,00 R$75.000.000,00

R$ 117.426.048,50

R$ 93.000.000,00

R$ 80.500.000,00

R$ 68.808.533,62

2018

2017

2016

2015

R$100.000.000,00 R$125.000.000,00

2015 2016 2017 2018

3312 3128 3128

9569

HORAS INVESTIDAS
em treinamentos

* Em 2018, contabilizamos de maneira completa 
os números de treinamentos realizados pelos 
nossos profissionais, tanto em plataformas 
digitais quanto presenciais. 

Faturamento do Grupo
Matera últimos 4 anos
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Pelo 11º ano consecutivo, integramos o 
ranking do 
entre as melhores empresas de TI para 
trabalhar! Um ótimo lugar para trabalhar 
é apenas um dos combustíveis que nos 
movem para criar o futuro juntos!

Great Place to Work Brasil 

Conforme pesquisa de 2018 do 
GPTW, nossos profissionais sentem-
se bem com a forma como 
contribuímos com a comunidade.

2015 2016 2017 2018

84%
91% 91% 88%

500 Materanos

Estamos 
aproximadamente em

atuando em 

Campinas, São Paulo, 

Niterói e Maringá.

criando o 

FUTURO!

Certificado
26/03/2018 - 26/03/2019
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Q
uando iniciamos nossas ações de Responsabilidade Social (2011), 
nomeamos de ‘Gente em Ação, e consideramos ‘’o trabalho de 
formiguinha’’ que iríamos percorrer no tocante a estruturação das 
iniciativas, parcerias e especialmente ao engajamento dos 

voluntários. 

Ano após ano adquirimos experiências, passamos por melhorias, nos 
capacitamos e montamos um comitê interno de RS com profissionais de 
diversas áreas, com diferentes perspectivas que se complementam. 

Com isso, desde 2017 não apenas realizamos filantropia como também 
elaboramos e aplicamos projetos sustentáveis com foco na educação e 
inclusão social,  como Educa+ e Matera Inclusiva, que estão mais detalhados 
neste relatório.

Entendemos que somos agentes de transformação, com valores essenciais, 
capazes de deixar legados para a sociedade, e construir projetos que 
atenderão o momento atual mas que poderão refletir no futuro, 
especialmente do país. 

A nossa leitura sobre o ''trabalho de formiguinha’' que carregamos no início, 
com o tempo nos possibilitou outra reflexão: as formigas são exemplo de 
coletividade, trabalham juntas, constroem juntas e são persistentes! E assim 
aprendemos ser e fazer a analogia com outro olhar, pois carregamos um 
grande potencial e somados a atuação dos Materanos é possível fazer a vida 
ainda melhor!

Fazendo a Vida
ainda melhor
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Atuação 2018

Nossa
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PRATICAMOS

ATITUDES SUSTENTÁVEIS

para o meio ambiente

que contribuem para 

IMPRIMIMOS O NECESSÁRIO;

COMPARTILHAMOS CARONA;

USAMOS CANECAS E GARRAFAS;

DESCARTAMOS CORRETAMENTE

OS LIXOS, INCLUSIVE OS 

ELETRÔNICOS.

nós mesmos e para

o planeta

13



Voluntariado Bem Estar

Doação de Sangue

MATERA Runners

Ginástica Laboral e Quick Massage

Vacinação contra a Gripe

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 c r i a n ç a s    e    m u i t a s    o u t r a 
s .    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.

Prezamos pelo equilíbrio entre trabalho e  
qualidade de vida, assim   possuímos   
convênios para descontos em academias 
de   ginástica,   nutricionista, psicólogos e 
restaurantes.

i n c e n t i v a m o s    n o s s o s    p ro f i s s i o n 
a i s    a  participarem da campanha de 
doação de sangue, promovida dentro do 
condomínio da Sede de Campinas pelo Incentivamos a qualidade de vida e 
Hemocentrop r á t i c a  e s p o r t i v a  e m  d i v e r s a s  

modalidades, estimulamos a corrida 
entre nossos colaboradores, sejam eles 
c o r r e d o r e s  r e g u l a r e s  o u  n ã o .  Com o intuito de conscientizarmos os 
Proporcionamos convênio com clubes de profissionais sobre os benefícios que a 
corridas para que os interessados se atividade física oferece, realizamos em 
preparem e participem de competições nossas sedes a Ginástica Laboral e a Quick 
durante o ano em sua cidade. Massage.

Anualmente, mobilizamos   nossos   
profissionais   e ofertamos a vacina contra 
gripe H1N1.
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‘‘

’’

Nossos projetos sociais
fazem parte do que

 queremos deixar 
de legado para
 a sociedade.
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Além disso, a interação social com as 
crianças no dia da entrega, sempre 
gera um impacto positivo, e desta vez, 
foi assim! As crianças da SPES 
cativaram e brincaram muito com os 
voluntários.

Mas além da SPES, apoiamos mais 
d u a s  i n s t i t u i ç õ e s  e m  s u a s  
programações de páscoa: a ICEL, 

Há sete anos realizamos a ação ONG localizada em São Paulo, que 
Páscoa Feliz, oferecendo aos nossos oferece a prática de handebol a 
colaboradores a oportunidade de pessoas com deficiência física, em que 
exercerem o voluntariado, seja oferecemos o lanche pós treino, e a 
apadrinhando uma criança para AMA (Associação Maringaense de 
receber o ovo de chocolate, ou Aut i smo)  com a  locação de 
participando do dia da entrega, que brinquedos para a programação que 
s e m p r e  é  s e g u i d o  d e  u m a  realizaram com as crianças e jovens.
programação divertida.

Cada ano esta data se torna mais 
especial, e o envolvimento dos 
colaboradores ganha mais espaço. 

“Vale a pena todo o trabalho e 
empenho para ver a alegria de cada 
um!”. Denise Castilho

Materanos tornam a Páscoa
de diversas crianças mais doce e feliz

“Felicidade imensa em 
participar e viver estes 
momentos junto com o 
pessoal da ICEL, realmente 
não tem preço.” 
Fernanda Nascimento
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s meses de Outubro e Novembro são marcados pelas campanhas de 
mobilização para prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, Orespectivamente.

Nós, Materanos, apoiamos essas causas e estamos unidos no combate ao câncer!!
Distribuímos nossos botons da campanha com o intuito de lembrarmos a importância 
do cuidar-se: os exames preventivos fazem toda a diferença!

Apoio em 
Campanhas 

Jovem aprendiz e PCD Programa De Prevenção Incentivo ao 
(Pessoa Com Deficiência) De Riscos Ambientais Desenvolvimento

Para a Matera, é muito Visando a preservação da Possuímos parceria com 
além de ser um aspecto saúde e da integridade dos e s c o l a s  d e  i d i o m a s ,  
legal, pois a inclusão do profissionais, através do F a c u l d a d e s  e  
Jovem Aprendiz   e Pessoa PPRA, é possível executar U n i v e r s i d a d e s  q u e  
com Deficiência,  gera   um controle de riscos oferecem descontos a 
a c e s s i b i l i d a d e    e  ambientais existentes ou nossos profissionais e suas 
oportunidade de integrá- que venham ocorrer no famílias, a fim de incentivar 
los a dinâmica   do   ambiente de trabalho, o desenvolvimento pessoal 
ambiente   de trabalho. considerando a  proteção e profissional.

do meio ambiente e dos 
recursos naturais.

Nacionais

Coragem mesmo
 é se cuidar, 
preservar a vida 
e as pessoas
que te amam.
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Anualmente promovemos 
a campanha da agasalho 
em todas as sedes, e 
mui tos  Materanos se 
solidarizam. Este ano, as 
a r r e c a d a ç õ e s  d e  
C a m p i n a s  f o r a m  
destinadas a instituição 
Cantinho da Alegria, que 
realiza um trabalho social 
com moradores de rua. Em 
S ã o  P a u l o ,  d o a m o s  
cobertores ao Lar das 
Idosas, e em Maringá, 
foram encaminhados a 
PROVOPAR, que por sua 
vez, distribuiu a famílias 
carentes.

Campanha Mc Dia Feliz

Inverno Solidário

Foram   doados   para   a   Paróquia   
Santa Catarina em Campinas e para o 
Centro Dia em Maringá, kits Natalinos, para 
compor a ceia natalina.

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.

Chá Bingo Beneficente

A MATERA patrocinou o Chá 
Bingo para apoiar as Ações 
Sociais da Pastoral do Hospital 
Celso Pierro – Pucc. 

Doação de Kits Natalinos
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Arraiá
Solidário
LAR TERNURA

Tivemos a participação de voluntários
da Matera no arraiá do Lar Ternura e 
contribuímos com insumos para 
preparação de lanches.

A festa foi muito divertida e com boas
recordações!
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Aporte do IRPJ da Matera 
beneficiará crianças carentes
e jovens com deficiência

echamos todos os projetos que receberão aporte do Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica da Matera referente ao exercício de 2018, Fque ao todo somam 9%, em que muitas crianças carentes e jovens 

com deficiência serão beneficiados, inclusive aqueles que também 
fazem parte das nossas atuações em Responsabilidade Social por meio 
das parcerias. 

Uma observação que destacamos é que nos últimos dois anos não 
destinamos ao Pronas e ao Pronon pela falta de entidades 
credenciadas e aprovadas pelo Governo Federal, mas para nossa 
grande satisfação em contribuir, este ano deu super certo, e com a 
possibilidades de acompanharmos de perto os projetos, como 
prezamos por fazer!

Conheçam abaixo todas as Leis de Incentivos que aportamos e as 
respectivas instituições, mas aproveito para salientar que também é 
possível aportar no Imposto de Renda Pessoa Física, e destinar 6% (para 
formulário completo) o que ajuda ainda mais na arrecadação de 
recursos para a promoção das atividades.

1%-  FMDCA - Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 
SPES Serviço Social da Paróquia São Paulo Apóstolo

1% - Fundo Pró Idoso - Maringá 
Centro Dia João Paulo II - Associação Cultural e Beneficente Água Viva

1% - Lei do Incentivo ao Esporte 
Projeto “Mentes que Brilham - Ano I”
Associação Cultural e Desportiva Shaolin Chan Kung Fu do Estado de São Paulo 

1% - PRONAS  - Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com 
Deficiência
Projeto: Ateliê Aberto
Fundação Síndrome de Down 

1% - PRONON - Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica
Projeto: Identificar novos biomarcadores para screening e detecção precoce e 
tumores no contexto do Sistema Único de Saúde
Fundação Pio XII

4% - Lei Rouanet (Apoiamos dois Projetos)
Projeto Educacional sobre alimentação saudável: "As Aventuras de Pimpa a Girafa»
Renovarte Produções Culturais LTDA - ME
Projeto Dança e Cidadania 2019
Espetáculo “As Estações” e “O Quebra-Nozes”
Lúcia Helena Teixeira Eireli - ME
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apoiar direta ou indiretamente aproximadamente

através da

 com a  parceria da Matera 
e seus profissionais.

 
2.000 famílias s ações 

desenvolvidas

Tivemos a oportunidade de
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Comitê Responsabilidade Social & Sustentabilidade
Uma nova proposta de atuação

Fechamos o ano de 2018 com o Comitê de Responsabilidade 
Social estruturado de uma forma diferente de atuação: agora 
está tratando não apenas de filantropia, mas sim de 
sustentabilidade, abordando os temas: diversidade, educação, 
ambiental e social. 

Esse comitê é formado por profissionais de diferentes áreas e 
sedes, tendo como objetivo realizar ações sociais, projetos e 
iniciativas internas e externas juntamente com a comunidade 
Materana e local.

GOVERNANÇA
TRANSPARÊNCIA

Rede Social Interna

Nossas ações e projetos são divulgados internamente, para 
promover conhecimento, participação, engajamento e 
reconhecimento do trabalho que desenvolvemos com 
excelência, que corresponde aos valores que a Matera preza.

Planejamento Estratégico

A Responsabilidade Social/ Sustentabilidade está no 
Planejamento Estratégico   da   Matera,   atuando   na   
perspectiva de ampliar a sustentabilidade corporativa.
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agosto
é o mês de
 quem faz 

o bem

#mêsdovoluntariado
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Tarde de muita diversão
e carinho no Lar dos Velhinhos
de Campinas, e no Centro Dia
João Paulo II, em Maringá.
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#mêsdovoluntariado

2.800
itens arrecadados

de+ 

misturamos solidariedade
com gamification que seguiu 
por meio de gincana entre os 
Materanos, e arrecadamos  bastante
material escolar, alimentos e produtos
de higiene, que foram distribuídos
entre instituições parceiras.
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CAFÉ 
da manhã

voluntário
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Ainda no mês do voluntariado, incluímos a contação de 
histórias para as crianças do Lar Ternura, do abrigo Convívio 
Aparecida e também no Lar dos Velhinhos. Quem participou 
deste momento foram Materanas, que fizeram um lindo 
trabalho e compartilharam conosco um pouco do seu 
talento, que por sinal, encantou a todos, com a contação da 
história do livro "O pássaro sem cor".
Este livro faz parte do projeto de estímulo a leitura, onde 
aportamos o Imposto de Renda através da Lei Rouanet para a 
DPaschoal, e que está gerando varias possibilidades de 
incentivar e investir na Educação.

 Contação de Histórias 
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Em meados de 2017  iniciamos o projeto sentido, e reconhecemos como parte dos 
de sustentabilidade Educa+, com aulas de frutos que estamos colhendo, e iremos 
inglês e informática para crianças na faixa inclusive, realizar o Educa+ no próximo 
etária de cinco a seis anos em parceria ano na cidade de Maringá/ PR, onde 
com a instituição de ensino Lar Ternura, também estamos localizados.
em Campinas, e fazendo uma avaliação 
deste período, percebemos que colhemos  As aulas deste ano se encerraram e nos 
vários resultados positivos, tanto para as deixaram grandes e valiosas lições, talvez 
crianças quanto para os nossos numa proporção ainda maior do que 
profissionais que são os instrutores para as crianças, que tiveram contato 
voluntários. com o inglês e com a informática, 

aprendendo um novo idioma e como 
Tudo começou com a proposta do comitê utilizar o computador de acordo com o 
de sustentabilidade da Matera, para que momento pedagógico delas. Por aqui na 
de alguma maneira, tivéssemos a Matera, nós aprendemos sobre empatia, 
oportunidade de contribuir com a interação social e nos contagiamos com a 
sociedade no sentido de deixarmos um alegria dessa criançada que vê a vida 
legado que atende as necessidades de com leveza e que consegue extrair o 
agora, mas também do futuro, e isso foi nosso melhor em cada encontro.
bem de encontro com o momento que a 
Matera está engajada e recebeu total  
aprovação do Diretor de Sustentabilidade, Finalizo este post com uma importante 
Carlos André, que reforça a seguinte frase: fala da Gerente de Sustentabilidade, 

Denise Castilho e aproveito para desejar 
mais e mais sucesso para os próximos 
anos. 

A partir da aprovação, começamos a 
estruturar o projeto junto à Fundação 
Feac, a qual nos assessorou em pesquisas, 
acompanhou visitas a instituições e 
realizou palestra para nossos profissionais 
sobre o papel importante que o 
voluntariado exerce. Tudo isso fez muito 

“Quando você dá um perfume para 
alguém, sempre fica um pouco do cheiro 
em suas mãos.” “O projeto Educa+ é um 

investimento que estamos fazendo para o 
futuro das crianças e consequentemente 
para o futuro do país, aprendemos os 
primeiros passos e agora estamos 
expandindo para outras localidades, e 
nossa intenção é que esta frente alcance 
uma proporção ainda maior.”

Por: Tamiris Cella

Projeto Educa+

 grandes aprendizados 
para crianças e Materanos
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nquanto alguns descansam nas férias, nos oferecemos a 
chance de trocar conhecimentos e experiências para sair Ena frente e aproveitar melhor as oportunidades do 

mercado de trabalho!

E nesta 3ª edição do Curso de Férias de TI em Maringá tivemos 
uma novidade: além dos estudantes, profissionais que já estão 
no mercado também participaram! O principal de tudo é ser 
apaixonado pelo mundo tecnológico!

30 HORAS 
de curso

GRATUITO 

CERTIFICADO DE
Conclusão 

Apoio
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Gente em Ação apoia 
Natal de 250 famílias
em Maringá/PR

Por Silvia Zulin
Este ano nossa campanha de natal atendeu uma proposta diferente dos anos 
anteriores, mas não menos plausível, pois a causa era justa! 

Com a aprovação do Comitê de Sustentabilidade, o Gente em Ação, projeto de 
responsabilidade social da Matera em conjunto com os Materanos, se mobilizou para 
arrecadar alimentos que iriam compor a cesta básica que a Creche Menino Jesus, 
em Maringá (PR), distribui para auxiliar as famílias dos alunos nesse período de recesso 
escolar.

As nossas forças resultaram na doação de 250 de pacotes de café e 167 latas de 
pêssego em calda; os demais itens que compõem a cesta foram  arrecadados pela 
instituição por meio de outras parceiras e na comunidade.  Ao total, essa ação 
compartilhada conseguiu beneficiar 250 famílias.

Neste ano, além da nossa tradicional campanha de arrecadação, pudemos 
colaborar em mais duas ações natalinas. Na AMA (Associação Maringaense de 
Autismo) contribuímos para a festa de encerramento de ano doando os salgados 
para a comemoração com os alunos,  a festa foi muito animada e contou com 
brinquedos, um passeio e direito a Papai Noel. Já no Centro Dia João Paulo II, 
doamos kits de natal que rechearam o jantar de confraternização entre idosos, 
famílias e voluntários.

Fica aqui o nosso carinho e obrigada a todos que puderam participar desta 
campanha especial, que nos mobilizou não apenas para atender a necessidade de 
outrem, mas porque o voluntariado, em suas diversas formas, modifica 
principalmente quem age, quem percebe que um gesto de solidariedade toca não 
apenas a mão que recebe, mas principalmente, a mão que doa.
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Matera
INCLUSIVA!

Desenvolvendo jovens com deficiência intelectual

e síndrome de Down para o mercado de trabalho

No segundo semestre de 2018 Em novembro recebemos o selo 
aconteceram diversos projetos “Empresa Inclusiva” no evento 
sustentáveis na Matera, e um deles, promovido pela Fundação Síndrome 
que recebeu o nome de “Matera de Down e foi um momento muito 
Inclusiva”, foi uma parceria realizada especial, pois para nós este projeto 
com a Fundação Síndrome de Down, possui uma magnitude e nobreza 
onde abrimos as portas para treinar indescritível, que ressaltam ainda mais 
jovens com deficiência intelectual e/ os nossos valores! Podemos dizer que o 
ou síndrome de down, a fim de caraterizamos como uma via de mão 
desenvolvê-los profissionalmente e dupla, sendo tão importante para o 
então gerar oportunidades para jovem que está descobrindo suas 
concorrerem às vagas no mercado de habilidades no mercado de trabalho, 
trabalho. quanto para os Materanos que têm a 

oportunidade de treiná-lo, e conviver 
A intenção do projeto é que o jovem com ele durante o dia a dia.
seja treinado por cinco meses em 
t o d a s  a s  á r e a s  d e  a p o i o :  
Administrativo, Marketing, Financeiro/ 
Jurídico, Sistemas Internos e Recursos 
Humanos, onde conta com  tutores 
que ens inam as at iv idades e 
acompanham o seu desenvolvimento, 
inclusive oferecendo feedbacks, e 
ressaltando os pontos positivos e os 
que precisam ser aprimorados.

Quem participou conosco foi o Igor 
Fuzzeto,  jovem de 25 anos, bastante 
engajado e comprometido com as 
atividades e que viu como uma 
oportunidade para agregar mais 
conhecimentos e ingressar numa 
faculdade, levando em consideração 
os setores atuais e as experiências de 
atuações anteriores.

Por: Tamiris Cella
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Programa
Adoção Afetiva
Parceria com a Secretária de Educação
do Estado de São Paulo e Escolas Estaduais

Durante o ano de 2018 estudamos alguns projetos de 
sustentabilidade para implantar na Matera, e 
recebemos através da Agência de Inovação/ Inova 
Unicamp a divulgação do programa “Adoção Afetiva”, 
uma parceria entre Secretaria de Educação do Estado 
de São Paulo e empresa, o qual visa o apadrinhamento 
de uma escola estadual num raio de até 5 km da sede a 
fim desenvolver ações que contribuam no âmbito 
educacional, na construção de ambientes de 
aprendizados e possíveis melhorias na infraestrutura.

As boas novas que trazemos, é que após várias reuniões, 
visitas técnicas em algumas escolas, e apoio do nosso 
diretor de Sustentabilidade Carlos  assinamos o André,

contrato de parceria com a EE. Luiz Gonzaga Horta Lisboa, localizada no Jd. Miriam, 
próximo a Matera em Campinas (atrás do retorno que fazemos para o Pólis).

Nossa primeira atuação com a parceria será a realização de um Team Building com o 
tema “Propósito” para os professores e equipe gestora aqui na Matera, ministrado pelos 
Os Agilistas, Tiago Magalhães, Fernanda Rogge e Karina Mineiro, com a organização da 
Bruna Machado (Gente & Gestão), Denise Castilho e Tamiris Cella (Administrativo & 
Sustentabilidade).

Estamos com muitas expectativas positivas acerca deste trabalho, será uma nova 
experiência que envolve transformação e construção de legados, e isso está 
acontecendo cada vez mais e alinhados aos nossos valores e consciência de que 
precisamos retornar para a sociedade aquilo que ela também oferece a nós.

Por: Tamiris Cella
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Agora temos 

Indicadores de 
Responsabilidade Social e 

Sustentabilidade!

O Gente em Ação é o projeto de Responsabilidade Social da Matera, que teve 
início em 2011. Desde então tem ampliado, diversificado sua atuação e engajado 
os Materanos acerca do voluntariado.
 
Em 2015 criamos o Comitê de Responsabilidade Social, formado por 25 profissionais 
de todas as sedes. Já em 2016, começamos a divulgar o Relatório Anual de RS e, 
em 2017, demos início ao primeiro projeto de Sustentabilidade: o Educa+, que 
consiste em aulas de inglês e informática para crianças.

Com esse crescimento e visando o futuro, elaboramos os Indicadores de 
Responsabilidade Social e Sustentabilidade internos que contribuirão, em conjunto 
com a análise dos impactos na comunidade, para o planejamento e 
monitoramento das ações e projetos, e nos auxiliarão a solidificar e ampliar nossa 
atuação nas comunidades.

Os indicadores serão divulgados em nosso Relatório Anual de Responsabilidade 
Social e Sustentabilidade.

Continue acompanhando as publicações em nosso blog e veja o 
desenvolvimento de nossas ações e projetos.

 

Por: Silvia Zulin
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Rede de Investidores
Sociais do Interior Paulista

Participamos ativamente da

A atuação em rede permite um compartilhamento de 
experiências e possibilidades de engajamento em 
diversas causas! Nossa participação acontece desde 
2017, onde os encontros são organizados pelo GIFE, e  
isso tem nos permitido novas possibilidade de parcerias
e atuação conjunta nas frentes sociais.

Nos associamos
ao Instituto Ethos

+ iniciativas
sustentáveis

Para atuarmos em conjunto na 
construção de uma sociedade 
mais justa e sustentável.
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O QUE ESPERAMOS
PARA 2019

Silvia Zulin

Integrante do Comitê 
Analista Administrativa

2018 foi o ano da Educação para a Neste ano de 2019, desejamos iniciar o 
Matera, um ano que fortalecemos projetos projeto Educa+  focado no aprendizado 
existentes e demos passos importantes no da língua inglesa em parceria com uma 
desenvolvimento de novos projetos instituição local e ampliar nossas atuações 
sustentáveis. promovendo o engajamento dos 

profissionais, a reflexão dos valores 
Estendemos a duração do projeto Educa+ envolvidos na prática do voluntariado e o 
em Campinas, que passou de semestral repensar de nossas ações para que 
para anual ,  o  que nos  permi t iu  possamos contribuir na construção de uma 
acompanhar o progresso dos alunos sociedade mais inclusiva e igualitária.
durante todo o ano letivo e ver o retorno 
positivo para a escola, alunos e suas Vamos criar o futuro através da Educação.
famílias.

Iniciamos o projeto Matera Inclusiva em 
parceria com a Fundação Síndrome de 
Down, esse projeto em especial teve um 
retorno muito positivo, não só para o jovem 
que desenvolvemos por 5 meses para o 
mercado de trabalho, mas também, para 
todos os Materanos, pois ultrapassamos 
barreiras, auxiliamos na quebra de  pré-
conceitos e ressaltamos nossos valores.

Ainda em 2018 fechamos parceria com 
uma escola estadual para que, em 2019, 
através do projeto Adoção Afetiva do 
Estado de SP, possamos atuar promovendo 
ações de melhorias na infraestrutura, 
palestras para discentes e docentes e 
muito mais. 

Nossa visão de futuro mira a consolidação 
desses projetos e a expansão dos projetos 
sustentáveis à nossa Sede de Maringá -PR. 

#LetsCreatTheFuture
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Denise Padovan Castilho.
Gerente Adm e Sustentabilidade

Tamiris Fernanda Cella Carnellósi
Analista Adm e Sustentabilidade 
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