Responsabilidade social
Grupo Marbor cria projeto de reciclagem
e doa renda para entidade assistencial
Sugestão de funcionário deu origem ao programa, que promove a
separação consciente do lixo, a venda dele para uma cooperativa e
a doação da renda para a Associação São Lourenço
O Grupo Marbor, que engloba a Marbor Locadora de Veículos, o
Hotel Marbor e a Marbor Administradora, acaba de lançar um
projeto de reciclagem que envolve todos os seus colaboradores e
vai beneficiar, além do meio ambiente, uma entidade assistencial
que cuida de crianças carentes.
Batizado de “Geração”, em alusão ao ato de gerar boas ações, o
programa surgiu a partir da sugestão de um funcionário do Hotel
Marbor. Julio Cesar Pinheiro, do setor de Manutenção, percebeu a
grande quantidade de materiais recicláveis que ia para o lixo da
empresa e pensou que um projeto de reciclagem poderia evitar que
o destino dos itens não fosse adequado e transformar os detritos
em algo produtivo. “Queria fazer algo para impedir que esse lixo
pudesse ir parar nas ruas e para ajudar alguém que precisa”, relata
Pinheiro.
Sua ideia contagiou a equipe do Hotel e, logo, as das demais
frentes do grupo. Foi quando a direção da empresa decidiu
“profissionalizar” o projeto e doar a renda arrecadada a uma
entidade assistencial. Uma ampla campanha interna foi criada, com
identidade visual própria e uma série de ações de divulgação
criadas pela agência de publicidade que cuida da conta de
Marketing da empresa. Nas divulgações, os funcionários eram
convidados a participar e recebiam todas as orientações sobre
como poderiam fazer isso. Até na hora de escolher a instituição de
caridade que receberia a renda, a participação dos colaboradores
foi essencial.
“Fizemos um levantamento sobre várias entidades de Mogi das
Cruzes, onde ficam a nossa sede administrativa e o Hotel Marbor, e
selecionamos três. Decidimos envolver o nosso time também no
momento da escolha dessa entidade. Após visitação a cada uma
delas, organizamos uma eleição interna, com direito a campanha,
feita por equipes formadas por líderes, cada uma defendendo uma

instituição diferente, com cartazes, boca-a-boca e sensibilização
dos colegas. A mais votada foi a Associação São Lourenço, que
cuida de crianças que foram levadas para o local por decisão
judicial”, conta Tatiana Borenstein, diretora-administrativa do Grupo
Marbor.
Todos os colaboradores receberam sacos retornáveis para
colocarem o lixo acumulado durante todo o dia e eles também
podem levar de casa para a empresa os itens em papel, plástico ou
vidro para serem encaminhados para a cooperativa. “Envolver os
nossos funcionários em todo o processo de criação do projeto foi
fundamental para o sucesso dele. Muitos estão trazendo lixo
reciclável das próprias casas para que o volume seja maior e,
consequentemente, a renda enviada para a São Lourenço também
seja ampliada”.
Mesmo as pessoas que trabalham em unidades de outras cidades e
Estados estão fazendo parte do “Geração”. Colaboradores de São
Paulo (SP), Curitiba (PR), Extrema (MG) e São José dos Campos
(SP) encaminham o lixo quando algum veículo da Marbor segue
com destino a Mogi. “Todos estão fazendo com satisfação esse
pequeno esforço, que tem grande importância para toda a
sociedade e para o meio ambiente”.

