


ofício 



A Olhar Cidadão é uma empresa de planejamento estratégico, gestão e inovação, na qual se desenvolvem 

soluções integradas, projetos e ideias que contribuam para o desenvolvimento social. 

 

Trabalhamos na convergência entre estratégias de desenvolvimento humano, relações sustentáveis, 

educação e comunicação, atendendo diversos setores e conectando empresas, gestão pública, 

comunidades e organizações do terceiro setor. 

 

Ao longo de 10 anos de experiência, passamos por várias áreas do conhecimento, buscando produzir 

conexões, processos e metodologias que gerem projetos inovadores no campo do investimento social 

privado e da sustentabilidade, e de suas derivações. 

Estratégias para o 

desenvolvimento 

humano 



Nossa experiência com plataformas e processos de comunicação possibilita o exercício de uma escuta 

qualificada dos diversos públicos com os quais nos envolvemos, sempre no intuito de construir juntos 

perspectivas compartilhadas dos desafios sociais e das soluções possíveis.  

 

Em alguns projetos, nosso papel se volta para a coordenação de fornecedores em iniciativas que exigem 

competências de caráter complementar. Articulando uma grande rede de parceiros, buscamos soluções que 

integrem estratégias e atendam a demandas únicas e desafiadoras. 

 

Criar, desenvolver, planejar, articular, implementar, sistematizar, avaliar e comunicar são alguns verbos que 

conjugamos no dia-a-dia. Eles traduzem o pensar e o fazer cotidiano da Olhar Cidadão.  

Soluções 

integradas e 

inovadoras 



equipe 



Nossa equipe é formada por profissionais com experiências múltiplas. Graças a essa combinação, 

integramos várias frentes do conhecimento, buscando sinergias entre competências de gestão, 

planejamento, comunicação e educação, entre outras.  

 

Além da equipe interna, nossa rede externa é um ativo fundamental, que nos possibilita formar grupos de 

trabalho para encarar desafios e buscar novas soluções. 

  

A coordenação geral dos projetos é dos diretores: 

 

 Fátima Falcão: jornalista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1976), com atuação nas 

áreas de comunicação empresarial, responsabilidade social e sustentabilidade. 

 

 Marcelo Nonato: arquiteto formado pela Universidade de São Paulo (1991), com experiência em projetos 

nas áreas de meio ambiente, desenvolvimento territorial, educação e juventude. 

Competência, 

diversidade e 

complementaridade 



atuação 



 Investimento social empresarial (ISE) 

 RSC e Sustentabilidade 

 Desenvolvimento territorial 

 Comunicação 

 Educação 

 Juventude 

 Voluntariado 

Frentes de Atuação 

 Planejamento estratégico 

 Políticas e programas de ISE 

 Pesquisa e desenvolvimento  

 Gestão de programas e projetos sociais 

 Estratégias de posicionamento  

 Relacionamento com comunidades 

 Mobilização social 

 Avaliação e sistematização de resultados 

 Disseminação de conhecimentos 

 Produtos de comunicação (criação e gestão de 

sites, redes sociais, publicações e relatórios)  

Serviços 

Experiência 



 Gife – Grupo de Institutos, 

Fundações e Empresas 

 Helicentro Helipark 

 Suzano Papel e Celulose 

 Rhodia 

 Canal Futura (Fundação R. Marinho) 

 Fundação Itaú Social 

 Portal Terra 

 Instituto Etco 

Clientes 

 Instituto Walmart 

 Nestlé 

 Kinross  

 Instituto EBX 

 Grupo EBX 

 Instituto Unibanco 

 Instituto Votorantim 

 Votorantim Cimentos 

 Grupo Votorantim (holding) 



Portfolio (destaques) 



 O foco do trabalho que desenvolvemos para o Instituto Walmart é consolidar seu posicionamento, 

fortalecendo sua identidade e associação às causas sociais que apoia, com mais intencionalidade, 

regularidade e clareza na comunicação com os públicos interno e externo. 

 Inicialmente, propusemos a definição de eixos de atuação em três causas sociais ligadas ao 

Investimento Social Privado (Juventude e Trabalho, Desenvolvimento Local e Geração de Renda) e de 

uma frente de atuação ligada diretamente à presença territorial dos negócios (Ações na Comunidade). 

Comunicação e 

posicionamento 



  Atualmente, apoiamos uma série de ações de 

comunicação institucional do Instituto Walmart 

– com destaque para a gestão de seu site (link).  

 O objetivo é fortalecer o posicionamento de 

investimento social frente a todos os 

stakeholders; 

Comunicação e 

posicionamento 

http://www.iwm.org.br/


Comunicação e 

posicionamento 

 Além da comunicação on-line, somos responsáveis pelo apoio à 

produção de materiais impressos, relatórios, vídeos e suporte ao 

trabalho de assessoria de imprensa do Instituto Walmart. 

Comunicação e 

posicionamento 



 Desde 2010, apoiamos o Instituto EBX na definição de suas diretrizes e plataformas de trabalho, a 

partir de um inventário inicial de investimentos sociais. 

 Apoiamos a estruturação a estruturação das plataformas estratégicas de trabalho do Instituto – 

Cidades, Natureza e Pessoas – e o conceito de desenvolvimento compartilhado, com o objetivo de dar 

ao IEBX uma abrangência à altura dos múltiplos investimentos do Grupo. 

 Atualmente, somos responsáveis pela criação de ferramentas de avaliação e sistematização de 

resultados de 5 grandes projetos sociais, culturais e ambientais. 

 Além disso, produzimos o “Encontro de Ideias”, eventos de discussão e reflexão sobre temas 

relacionados às suas plataformas de atuação, e pela gestão do blog “IEBX compartilha” (link). 

Planejamento 

estratégico 

http://www.iebxcompartilha.org.br/


 Em 2010 revisamos a Política de Investimento Sociais da empresa 

canadense Kinross, com operação em Paracatu (MG), com objetivo 

de focalizar nas causas e linhas de ação em que o resultado seja 

transformador e gere valor percebido pelas partes interessadas. 

 

 Neste projeto, apoiamos a definição de diretrizes operacionais, 

critérios, modalidades, abrangência, governança, formas de atuação, 

público beneficiário, entre outros aspectos. 

 

 O trabalho envolveu também a definição do Programa Integrar para 

apoio a projetos locais nas frentes de Educação, Geração de 

Trabalho e Renda e Meio Ambiente. 

Política e Programa 

de ISE 



 Projetos ligados à Educação são especialmente 

importantes para a Olhar Cidadão, que atua em 

diversas abordagens.  

 De 2009 a 2011, ajudamos a conceber e 

implementar o projeto Parceria Votorantim pela 

Educação, desenvolvido pelo Instituto Votorantim. 

 Seu objetivo é promover a sensibilização e a 

mobilização de funcionários e comunidades onde o 

Grupo Votorantim atua, visando a melhoria da 

qualidade da educação local. 

 A iniciativa foi pautada pelo alinhamento com 

políticas públicas, a participação social e a 

qualificação da demanda da própria sociedade por 

uma boa educação. 

Educação e 

mobilização social 



 De 2009 a 2012, desenvolvemos o planejamento estratégico 

e apoio à gestão do Programa ReDes, fruto da parceria entre 

o Instituto Votorantim e o BNDES, com investimento total 

de R$ 62 milhões em cinco anos. 

 O Programa, atualmente em fase de implantação, apoia 

projetos de geração de trabalho e renda em 25 municípios 

com baixos indicadores sociais, em 9 Estados, alinhados 

inicialmente com o programa governamental Territórios da 

Cidadania. 

 Nosso trabalho envolveu a gestão das fases iniciais de 

diagnóstico socioeconômico, formação de conselhos 

comunitários e construção de projetos de proponentes 

locais, mobilizando mais de 600 pessoas. 

 Como consultoria estratégica, atuamos também na interface 

com um pool de consultorias do 1º e 3º setores, para as 

atividades em campo ao longo de 2011 e 2012. 

Desenvolvimento 

territorial 



 Em 2011, revisamos o Edital do Seminário de Parcerias, para a empresa canadense Kinross voltado à 

Geração de Trabalho e Renda, com os seguintes objetivos: 

- Apoiar projetos que promovam Geração de Trabalho e Renda. 

- Fortalecer o capital social e estimular a formação de redes e parcerias entre organizações locais. 

- Promover a qualificação de organizações com vistas aos resultados e à sustentabilidade dos 

projetos. 

 Somos responsáveis pela implementação do novo modelo, coordenando o trabalho de capacitação das 

organizações locais (Instituto IHR) e do monitoramento de resultados (Fundação Conscienciarte). 

Monitoramos 16 projetos em andamento, com recursos de até R$ 50mil/projeto. 

 Atualmente, estamos em fase de avaliação dos processos e proposição de ajustes para o ciclo 2013-

2014. 

Geração de trabalho 

e renda 



Geração de trabalho 

e renda 

Organizações Projetos 

Associação de Moradores da Região do Santa Rita Sustentabilidade Familiar em Santa Rita através do 

Aumento da Produção de Leite Etapa 1 

Associação dos Comerciantes do Bairro Amoreiras II Criação de uma cooperativa para as oficinas  

Associação Esther Siqueira Tilllmann Tecelagem Casulo 

  

Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de 

Paracatu 

Bordando Paracatu com Arte 

Associação Comercial e Industrial de Paracatu - 

ACIPA 

Geração de Emprego e Renda aos Jovens 

Desempregados 

Exemplo de projetos em andamento no Seminário de Parcerias Kinross 2011-2012. 



 Participamos da concepção e desenvolvimento da estratégia de 

comunicação do Programa ReDes para apoio às ações locais 

nos territórios e fortalecimento das mensagens-chaves 

institucionais. 

 Dentro desta plataforma, o que sempre nos pautou foi a visão 

de transparência e controle social, ativando o investimento e 

auxiliando na articulação local.  

 Atualmente, somos responsáveis pela produção editorial e 

gestão do site (link) e jornal comunitário impresso, dentre outros 

produtos. 

Comunicação e 

desenvolvimento 

http://www.programaredes.org.br/


 Em 2012, desenvolvemos o primeiro relatório da Nestlé Brasil, segundo o padrão GRI – Global 

Reporting Iniciative. Anteriormente, já havíamos desenvolvido o Relatório de Nutrição, publicado em 

2010, com o conceito de Criação de Valor Compartilhado. 

 As duas experiências foram significativas para a apreensão desse conceito, que permeia toda a 

estratégia de sustentabilidade da empresa. A abordagem buscou trazer para o conteúdo a ótica dos 

stakeholders, entendendo que “valor compartilhado é valor percebido”.  

Criação de valor 

compartilhado 



 Apoiamos o desenvolvimento e atualmente somos responsáveis pela gestão de conteúdo do portal 

Nestlé - Criação de Valor Compartilhado (link). 

 Nesse endereço, a Nestlé Brasil integra suas frentes de atuação – Nutrição, Desenvolvimento Rural e 

Água – para dar luz à aplicação desse conceito no dia a dia dos negócios. 

Criação de valor 

compartilhado 

 O canal tornou-se uma espécie de central de 

conteúdos da empresa para a divulgação de 

suas práticas, bem como de informações, 

histórias de projetos e pessoas vinculadas ao 

tema. 

http://www.nestle.com.br/criandovalorcompartilhado


 Desde 2011, atuamos no município de Paracatu (MG), atendendo a empresa canadense Kinross, no 

Programa Integrar – Eixo Educação de investimento social na comunidade. 

 Nosso desafio é apoiar a rede pública no esforço de incorporar resultados de avaliações sistêmicas 

(Prova Brasil) ao planejamento pedagógico das escolas do município para que toda criança possa 

aprender.  

 O trabalho envolveu a definição e implementação de ações em 5 escolas públicas do município, com 

foco na melhoria da aprendizagem em Português (leitura e interpretação de textos) e Matemática 

(resolução de problemas), com vistas à melhoria do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica). 

Educação: avaliação 

e aprendizagem 



 Onda Jovem é um projeto de comunicação voltado para educadores e outros profissionais que lidam 

com jovens. Compreende uma revista impressa e um portal na web, com atualização diária.  

 Criamos o projeto em 2005 e o editamos regularmente de 2005 a 2011, com patrocínio do Instituto 

Votorantim. Em 2007, foi considerado pelo Programa de Voluntários das Nações Unidas no Brasil 

como um dos 50 jeitos brasileiros de mudar o mundo. 

Defesa da causa da 

juventude 

 Atualmente, mantemos o site com recursos 

próprios, como forma de prestação de serviços à 

sociedade. 



 Em 2007, participamos da concepção e, desde então, respondemos pela gestão do Portal Busca 

Jovem (link), que apoia a inserção qualificada de jovens no mundo do trabalho.  

 Trata-se de uma plataforma web voltada para divulgação de vagas com perfil de primeiro emprego, 

cursos gratuitos de qualificação profissional e conteúdos específicos para educadores e público juvenil. 

Tem como proposta aproximar as organizações sociais que formam jovens com as empresas que 

querem contratá-los.  

Juventude e mundo 

do trabalho I 

 Até 2011, o projeto contou com apoio de 

diversos institutos e fundações empresariais, 

sob a coordenação do GIFE – Grupo de 

Institutos, Fundações e Empresas.  

 Atualmente, mantemos o site com recursos 

próprios, como forma de prestação de 

serviços à sociedade. 

http://www.buscajovem.org.br/


 Em 2011 e 2012, desenvolvemos para o Instituto Unibanco o material pedagógico Introdução ao 

Mundo do Trabalho, com objetivo de preparar o jovem para uma inserção profissional qualificada, 

estimulando seu interesse pelo estudo e pela escola. 

 

 O trabalho envolveu elaboração de proposta conceitual, produção de conteúdos, projeto editorial e 

gráfico de material impresso para o professor e para o aluno, além de três módulos completos de curso 

de formação à distância para educadores. 

Juventude e mundo 

do trabalho II 

 O projeto encontra-se em fase piloto de 

testes. A previsão é que seja 

implantado em cerca de 100 escolas 

públicas de Ensino Médio em 2012 e 

oferecido às redes de educação 

pública de 6 estados, a partir de 2013. 



Contato 
 
Fátima Falcão 
fatima@olharcidadao.com.br 
 
Marcelo Nonato 
marcelo@olharcidadao.com.br 
 
Rua Dona Brígida, 602 • Vila Mariana 
04111-081 • São Paulo SP 
Fone/Fax: (11) 5579-4464 / 5083-2250 
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