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Desafio
Para melhorar o ecossistema do qual faz parte a BASF, por meio dos projetos selecionados no edital Conectar
para Transformar, contribui para derrubar barreiras por meio de iniciativas sociais e ambientais na Argentina.

Contexto
A BASF inovou na maneira de fazer seu investimento social com base na seguinte pergunta: como posso
melhorar o ecossistema em que a organização está localizada?
Assim, em 2015, uma nova estratégia de compromisso social foi desenvolvida com foco em educação
científica, empregabilidade, educação ambiental, proteção de recursos naturais e biodiversidade, é o edital
Conectar para Transformar.
A companhia abre anualmente uma chamada pública permitindo que diversas instituições apresentem seus
projetos para seleção e apoio nas unidades da BASF. A estratégia envolve projetos de valor compartilhado
e cidadania corporativa. O Conectar para Transformar já está em sua quarta edição e beneficiou mais de
400 mil pessoas na América do Sul.
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Solução
Para abranger uma visão ambiental, social e econômica, os projetos selecionados contribuem para os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).
Em 2019, na Argentina, foram selecionados os seguintes projetos:

PROGRAMA DÍNAMO LIBERTATE

Desde 2018, a empresa social Libertate apoia 14 iniciativas lideradas por pessoas com deficiência,
oferecendo planos de trabalho personalizados, assistência técnica e monitoramento constante, sob a ótica
do programa Dínamo.
Em 2019, o programa Dínamo, da Libertate, por meio do edital Conectar para Transformar, foi novamente
escolhido pela BASF para a realização de uma segunda etapa baseada em mentoria para ajudar a
amadurecer as ações trabalhadas no ano anterior, levando-as para o próximo nível e inserindo-os em
alguma cadeia de valor.
Exemplo de projeto ligado ao Dínamo é o Generación de Cambios, uma empresa de chocolates e confeitaria
que fornece seus produtos para eventos da BASF. Ele possibilita um espaço inclusivo de trabalho à jovens
com deficiência entre 26 e 45 anos que, na maioria das vezes, nunca haviam se inserido no mercado e,
com esta oportunidade, começaram a adquirir hábitos profissionais como pontualidade, responsabilidade,
concentração e trabalho em equipe.

PLANTARSE

Laboratório ambiental, situado na região
metropolitana de Buenos Aires, para capacitação
e treinamento de jovens para limpeza do viveiro
municipal, com foco no sistema de jardinagem,
irrigação e compostagem

FUNDACIÓN PROEM

O PROEM é uma organização sem fins lucrativos
que busca a inclusão trabalhista de jovens em
situação de vulnerabilidade social por meio de
treinamento em ferramentas digitais e uso de
software com alta demanda de trabalho.
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Projeto Dínamo Libertate trabalha pela inclusão econômica de pessoas
com deficiência no mercado de trabalho.
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Resultados

PROGRAMA DÍNAMO LIBERTATE

Por meio deste projeto, 100 empreendedores com deficiência foram capacitados. Para isso, funcionários da
BASF, especialistas em marketing, engenharia industrial, design gráfico e terapia ocupacional, se ofereceram
para fazer um acompanhamento personalizado dos projetos, com planos de trabalho e assistência técnica.
Além disso, foram realizados dois eventos de relacionamento com empresas do Parque Industrial e do
município de Malvinas Argentinas, reunindo atores dos setores público e privado, para gerar alianças e
construir redes locais. Essa iniciativa impactou indiretamente 400 pessoas.
O empreendimento Generación de Cambios, projeto do Dínamo, possui 10 funcionários com deficiência entre
26 e 45 anos que, na maioria das vezes, nunca haviam se inserido no mercado e, com esta oportunidade,
começaram a adquirir hábitos profissionais como pontualidade, responsabilidade, concentração e trabalho em
equipe. Além disso, para vários deles, esse é o único grupo social extra âmbito familiar, por isso é essencial
criar um ambiente onde se sintam respeitados e úteis
Da aliança com a BASF, houve um aumento de quase 40% nas vendas do produto. Com esse incremento,
a Generación de Cambios comprou mais insumos para produção e contratou dois novos funcionários. Os
lucros são divididos igualmente entre empresa e colaboradores.

PLANTARSE

Após o treinamento, cerca de 20 jovens entre 18 e 24 anos, juntamente com outros 100 habitantes de San
Martín, região metropolitana de Buenos Aires, melhoraram as condições das estufas do Viveiro Municipal,
sendo possível a adição e integração de novas espécies no local.
Colaboradores da BASF também trabalharam como voluntários, produzindo pôsteres, folhetos e móveis com
paletes reciclados, além de desenvolver, em conjunto com a Plantarse, um projeto de longo prazo que inclui
o treinamento de jovens em questões de empreendedorismo baseadas em cuidados ambientais.

FUNDACIÓN PROEM

Cerca de 60 jovens, entre 18 e 25 anos, foram capacitados por colaboradores da área de Recursos Humanos
da BASF, na Argentina, para busca de emprego, montando seus currículos e realizando entrevistas simuladas.
Além disso, fizeram um Curso de Teste e Programação de Software, com profissionais da área de informática
e tecnologia, para auxiliar a busca pelo emprego.

Social

Os projetos Dínamo Libertate e Generación de Cambio treinam e ajudam
pessoas com deficiência a entrar no mercado de trabalho argentino, por meio
de cursos intensivos, treinamentos focados em inovação e sustentabilidade.

Ambiental

Com o Plantarse, medidas urgentes são tomadas para combater as mudanças
climáticas e seus efeitos no viveiro municipal de San Martín, região metropolitana
de Buenos Aires.

Econômico

A certificação dos participantes do projeto da Fundação Proem contribuiu para
a BASF alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas, por meio de estratégias para reduzir os níveis de desigualdade nos
países, contribuindo para uma educação de qualidade e promovendo trabalho
decente, crescimento econômico e respeito ao meio ambiente.
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Jeito E
Produtividade e inclusão; emprego e educação; treinamento e empregabilidade; Meio ambiente e trabalho.

Tags
Conectar para Transformar; BASF; Argentina; inovação; empregabilidade; inclusão, mercado de trabalho;
deficiência.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Objetivo 4: Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos
Objetivo 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e
produtivo e trabalho decente para todos
Objetivo 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles
Objetivo 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis
Objetivo 13: Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos

Profissionais capacitados pelo projeto Dínamo Libertate.
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