
 
a) Apresentação/Resumo inicial/Release: 
 
a.1 – No caso de organizações: 
 
Informações básicas sobre a organização: 
Razão social: Farmoquímica S.A. 
Ramo de atividade: Indústria Farmacêutica 
Ano de fundação: 1932 
Endereço completo: Av. José Silva de Azevedo Neto, 200 - Bloco 1 - Salas 
101 a 106 - Barra da Tijuca - RJ - CEP: 22775-056. 
Nome/titulação do responsável pela inscrição: Renata Filardi – Gerente 
Executiva de RH / Clarissa Frossard – Gerente de Operações de RH / Mariane 
Lima – Analista de RH 
 
 
 
Número de empregados: 1500 colaboradores 
 

O Grupo FQM – Farmoquímica, é uma empresa da indústria 
farmacêutica, que está presente no Brasil desde 1932 (há 90 anos). Possui um 
amplo portfólio de produtos que abrange tanto medicamentos destinados à 
prescrição médica, por diversas especialidades, quanto OTC, que, em inglês, 
significa “Over the Counter", ou seja, produtos para o autocuidado, isentos de 
prescrição, destinados diretamente ao consumidor final. Esses figuram nas 
prateleiras das farmácias de todo o país, nos segmentos de suplementos 
alimentares, medicamentos OTC e cosméticos.  

A FQM vem crescendo e se desenvolvendo através de constante 
aprimoramento do seu portfólio de produtos e processos e da busca incessante 
pela inovação e excelência para atender às necessidades do mercado 
farmacêutico no país, promovendo saúde, autoestima e qualidade de vida à 
toda população. 

É socialmente responsável, conduz seus negócios visando o interesse 
coletivo, está constantemente envolvida em práticas voltadas à construção de 
uma sociedade mais justa e sustentável, além de contribuir com a qualidade de 
vida e o bem-estar de todos. Move-se pela Consciência pela Vida e atua para 
avançar na pauta de Diversidade & Inclusão, focada na integração com a 
comunidade, através de práticas sociais mais humanizadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Título: “Passaporte para o Futuro – Um mundo de possibilidades”  

 

“É preciso estreitar os laços com a população, dialogar diretamente com as 

pessoas, respeitar a relação afetiva que elas têm com o território e humanizar as 

nossas ações sociais.”  

Renata Filardi – Gerente Executiva de RH 

a) Resumo:  
Fruto de uma parceria com o artista plástico Hélio Rodrigues, o Asas 

Para o Mundo foi o foco do investimento social do Grupo FQM. Com sede na 
sua Fábrica do Jacaré, o Asas beneficiou mais de 2.700 crianças e 
adolescentes, entre 5 e 18 anos de idade, da comunidade vizinha, o 
Jacarezinho, em situação de vulnerabilidade, expostos à invisibilidade social e 
violência. 

Nasceu com o propósito de fortalecer a identidade dos alunos por meio 
da Arte-Educação, com incentivo à criatividade, autoconhecimento e cidadania. 
“É um espaço de transformação e liberdade, onde se trabalha o potencial 
criativo e a cognição ampla de cada indivíduo”. O programa traz mais 
sensibilidade, felicidade e acalento para a vida de muita gente que precisa, que 
sofre e que vê na arte uma verdadeira forma de alívio para as dores do 
cotidiano.  

Ao passar dos anos, o Projeto se consolidou, transformou positivamente 
muitas vidas, não só dos alunos, mas de suas famílias, e deu muito orgulho 
para a FQM por conviver de forma mais sadia, produtiva e integrada com quem 
está ao seu lado diariamente.  

Em 2021, o “Asas Para o Mundo” ampliou seu papel social a partir da 
jornada do Passaporte para o Futuro, agregando uma etapa preparatória à 
inserção no mercado de trabalho. O objetivo do Passaporte é possibilitar que o 
jovem mais vulnerável, morador da comunidade do Jacarezinho, tenha 
inserção e ascensão de carreira através de um programa de empoderamento 
do indivíduo e construção de competências técnicas e comportamentais, com 
participação ativa dos colaboradores da FQM nesta formação. É um Programa 
gratuito e composto de Oficinas de Orientação e Capacitação Profissional em 
diversas disciplinas: educação financeira, elaboração de currículo, Excel, Word 
e Power Point, comunicação, comportamento funcional entre outros. 

A proposta de usar um Passaporte está associada a carimbar cada 
avanço na trajetória rumo ao novo Futuro repleto de oportunidades. Tudo inicia 
com a arte-educação e depois progride para os programas de formação 
profissional: Primeiro Passo e Princípio Ativo, terminando com a efetivação no 
Grupo FQM, ou “100% Você”.  

Essa iniciativa visa prover um “FUTURO”, impulsionando o aluno a 
ultrapassar fronteiras e conquistar as oportunidades que desejar em sua 
carreira. 



 

 

 

b) Introdução 

“Temos uma comunidade enorme ao nosso lado e é nossa 

responsabilidade como empresa e como indivíduos investir tempo e capital 

para “abrir portas” as pessoas que estão à margem da sociedade, que 

precisam e querem mudar de realidade”.  

Renata Filardi – Gerente Executiva de RH 

 

A história de inserção social do Grupo FQM, na Comunidade do 
Jacarezinho, tem início em 2006, com o projeto Asas Para o Mundo, que 
perdura e segue transformando a vida de crianças e jovens de 5 a 18 anos de 
idade pro meio da arte educadora. Esse programa traz mais sensibilidade, 
felicidade e acalento para a vida de muita gente que precisa, sofre e vê na arte 
uma verdadeira forma de alívio para as dores do cotidiano. As aulas são 
semanais com equipe especializada numa parceria com o artista plástico Hélio 
Rodrigues.  

Em 2021, o “Asas Para o Mundo” ampliou seu papel social com a 
jornada do ‘Passaporte para o Futuro’ que visa impulsionar o jovem mais 
vulnerável, morador do Jacarezinho, a ultrapassar barreiras e conquistar 
possibilidades de inserção e ascensão de carreira através de um programa de 
empoderamento do indivíduo e construção de competências técnicas e 
comportamentais, com participação ativa dos colaboradores da FQM nesta 
formação.  

A analogia com um Passaporte baseia-se no registro e controle dos 
carimbos que representam as conquistas rumo a um “Mundo de 
Possibilidades”. A jornada começa com o “Asas” e depois avança para os 
programas de formação profissional: “Primeiro Passo” (Jovens Aprendizes) e 
“Princípio Ativo” (Estagiários), terminando com a efetivação no Grupo FQM, ou 
“100% Você”.  

O Passaporte para o Futuro não corresponde a escolher uma profissão 
para os jovens. Mas sim prepará-los para sua saudável inserção social e no 
mercado de trabalho, conscientes das dificuldades cada vez maiores que terão 
que enfrentar, fortalecendo suas capacidades, desenvolvendo habilidades e 
construindo um conhecimento crítico da realidade e dos seus direitos e deveres 
como cidadão e trabalhador.  



 
E tudo ocorre por meio do Voluntariado de Colaboradores Farmoquímica 

que conduzem as Oficinas de Desenvolvimento de competências técnicas e 
comportamentais de acordo com o tema do seu interesse e conhecimento, 
impulsionando o jovem a conquistar o que desejar para a sua trajetória 
profissional. O olhar está sempre voltado às potencialidades e superação das 
dificuldades. É uma maneira de transformar a educação em uma ferramenta 
abrangente de transformação social. Ganha a sociedade como um todo e 
ganha o Grupo FQM que ajuda a fomentar novos talentos em sua própria 
comunidade.  

 

 

 

 

 

 

c) Corpo do trabalho:  

A fábrica do Grupo FQM localiza-se na Comunidade do Jacarezinho que 
possui um dos piores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH). Para se ter 
uma melhor noção, no ano 2000, era de 0,731, figurando em 121º lugar dentre 
as 126 regiões analisadas no município do Rio de Janeiro. Possui uma 
população de 38 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE. Porém, a 
Associação de Moradores estima cerca de 80 mil.  

O IDH é uma unidade de medida utilizada para aferir o grau de 
desenvolvimento de uma determinada sociedade nos quesitos de educação, 
saúde e renda. Trata-se de uma referência numérica que varia entre 0 e 1. 
Quanto mais próximo de zero, menor é o indicador para os quesitos de saúde, 
educação e renda. Quanto mais próximo de 1, melhores são as condições para 
esses quesitos. No mundo, nenhum país possui o IDH zero ou um. O Brasil 
possui IDH de 0,761, a Noruega de 0,954 e a República Centro-Africana de 
0,381.   

No Jacarezinho, cerca de 15% dos moradores vivem abaixo da linha da 
pobreza, com a miséria e violência lado a lado. Possuem em média R$ 177,89 
de renda per capita, o que significa a 4ª média mais baixa do Rio de Janeiro. 

A história da inserção social da FQM, na Comunidade do Jacarezinho 
começa em 2006, com o Projeto Asas Para o Mundo, que através da Arte 
Educação segue transformando a vida de crianças e jovens de 5 a 18 anos de 
idade. Nasceu com o propósito de fortalecer a identidade dessas crianças e 
adolescentes por meio de aulas semanais com equipe especializada de arte-
educadores. Fruto de uma parceria com o artista plástico Hélio Rodrigues, o 
Projeto foi o foco do investimento social da FQM.  

No Asas, a Arte é usada como ferramenta de autoconhecimento, 
fortalecedora da identidade e da autoestima. É um espaço de transformação e 
liberdade, onde se trabalha o potencial criativo e a cognição ampla de cada 
indivíduo. O programa traz mais sensibilidade, felicidade e acalento para a vida 



 
de muita gente que precisa, que sofre e que vê na arte uma verdadeira forma 
de alívio para as dores do cotidiano.  

A arte é um poderoso instrumento que tende a impedir desgraças 
pessoais e até mesmo vícios por dar mais sentido e novas formas de se 
encontrar na vida. Através dela o aluno experimenta sua capacidade criativa e 
consequente aumento da autoestima, condicionantes que o incentivam a 
construir sua identidade, participando de atividades culturais e desenvolvendo 
seus próprios trabalhos.  

De um modo geral, a arte proporciona às pessoas a possibilidade de 
desenvolver habilidades interculturais em todas as idades, combatendo, 
principalmente, os “pré-conceitos” que vivem na sociedade. Além disso, ela 
muda a forma como as pessoas interagem com o mundo, solucionam seus 
dilemas e enxergam outras culturas.  

Em 2021, o “Asas Para o Mundo” ampliou seu papel social com a 
iniciativa do Passaporte para o Futuro, que objetiva possibilitar que o jovem 
mais vulnerável, morador da comunidade do Jacarezinho, tenha inserção e 
ascensão de carreira através de um programa de empoderamento do indivíduo 
e construção de competências técnicas e comportamentais, com participação 
ativa dos colaboradores da FQM nesta formação. 

A ideia é que o projeto “Asas para o Mundo” seja a fase inicial da 
jornada do "Passaporte para o Futuro" e que, através dele, a construção da 
identidade do jovem seja estimulada a ultrapassar barreiras e conquistar as 
oportunidades que desejar em sua carreira. 

Importa preparar os jovens para sua saudável inserção social e no 
mercado de trabalho, conscientes das dificuldades cada vez maiores que vão 
ter que enfrentar, fortalecendo suas capacidades, desenvolvendo habilidades e 
construindo um conhecimento crítico da realidade e dos seus direitos e deveres 
como cidadão e trabalhador. 

A proposta de usar um “Passaporte” está associada a ideia de carimbar 
cada conquista na trajetória rumo a um Futuro de oportunidades. Tudo inicia 
com a arte-educação e depois progride para os programas de formação 
profissional: “Primeiro Passo” e “Princípio Ativo”, terminando com a efetivação 
no Grupo FQM, ou “100% Você”.  

As fases e carimbos do Passaporte Para o Futuro – “Um Mundo de 

Possibilidades”: 

1. O 1º carimbo é obtido pela participação no Asas Para o Mundo; 

2. Formando-se no Asas Para o Mundo, tendo ainda participado nas 

Oficinas de Desenvolvimento do Passaporte e atendendo aos 

requisitos, o jovem será convidado a concorrer nos processos 

seletivos. Se aprovado, adentrará o Primeiro Passo, ganhando o 

2º carimbo e obtendo o primeiro emprego. 



 

3. Com o passaporte em mãos e já carimbado duas vezes, é hora 

de pensar na construção da carreira, por meio da oportunidade de 

estágio no Grupo FQM, habilitando-se no Princípio Ativo. 

4. E enfim, o último carimbo estará reservado para uma futura 

efetivação na FQM, passando a fazer parte do “100% Você”.   

A Primeira Turma do Passaporte para o Futuro iniciou em 03/11/2021 e 

terminou em 30/03/2022. Foi devidamente planejada para encerrar a tempo 

dos participantes disputarem as 35 oportunidades do Primeiro Passo (Jovens 

Aprendizes na FQM). As aulas consistiam em dois encontros, presenciais e 

semanais, de mais ou menos 2 horas de duração cada, sendo um dedicado à 

Arte-Educação e o outro voltado às Oficinas de desenvolvimento. Ambos 

aconteciam no espaço do Projeto, na fábrica da FQM. Ao todo foram formados 

17 jovens entre 15 e 18 anos de idade.  

Todas as Oficinas foram conduzidas por Colaboradores do Grupo FQM, 

que se voluntariaram de acordo com o tema de seu interesse e conhecimento 

para realizar essa ação transformadora. Os 10 (dez) voluntários apresentaram 

temas e conteúdos atuais, interessantes e necessários à empregabilidade: 

Orientação Educacional, Educação Financeira, Autoconhecimento, Preparação 

para o Mercado de Trabalho, Respeito, Ética e Valores, Power Point, Etiqueta 

Corporativa, Comportamento Funcional, Gestão do Tempo, Excel e Universo 

da Indústria Farmacêutica.  

O desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais e cognitivas é 

importante para prover aos Jovens mais chance de ter escolhas assertivas no 

tipo de função e empresa para seu início no mercado de trabalho, assimilando 

com maior rapidez e maturidade as regras sociais do universo profissional, 

maior capacidade de enfrentar as complexidades e desafios do século XXI, 

com implicações positivas no nível da produtividade. “É o treinamento de 

preparação para o trabalho, que inclui comunicação, autodesenvolvimento e 

práticas do local de atuação”. 

Para a realização das Oficinas nós tivemos que ressignificar o espaço 

dedicado ao Projeto Social porque até então atendia apenas ao Asas. Essa 

renovação aconteceu em meados de 2021 e envolveu diversos profissionais de 

Engenharia, Projetos e Manutenção da fábrica.  Em meio a tanto outros 

afazeres esses colaboradores se engajaram e atenderam a pintura e 

adesivação das paredes, troca de forro dos tetos e cortinas, retirada de 

estoque de materiais, organização e limpeza dos espaços para deixar os 

ambientes mais livres e aptos à aprendizagem, sem muitos objetos/ 

interferências ao redor. Tudo para que os alunos focalizassem as energias no 

desenvolvimento.  



 

Foi necessário ainda providenciar o audiovisual porque acaba apoiando 

na abordagem de assuntos mais sérios com leveza sem renunciar à 

capacidade de transformar. É uma ferramenta poderosa para inspirar 

discussões relevantes.  

Mais um ponto de cuidado na elaboração dessa jornada do Passaporte, 

e que foi plenamente atingido, foi a criação de uma identidade visual marcante 

e hábil em transmitir credibilidade, profissionalismo e aderência aos valores do 

Grupo FQM, imprimindo atratividade, consistência e confiança aos seus 

postulantes. Foi assim que a marca “Passaporte para o Futuro” foi amplamente 

empregada em diversos materiais – cadernos, mochilas, camisas, pins, placas 

celebrativas e troféus, ocasionando mais participação ativa nessa 

transformação social.  

Encerramento da 1ª turma e Cerimônia de Formatura 

O encerramento da 1ª turma do Passaporte para o Futuro ficou marcado 
pela Cerimônia de Formatura, realizada no dia 18 de maio de 2022, de modo 
requintado e de acordo com a etiqueta e no espaço do Projeto Social, na 
Fábrica da FQM.  

Contou com a participação de todos os envolvidos: colaboradores que 
atuaram na revitalização dos ambientes, os voluntários que ministraram os 
cursos de formação, os membros do Comitê Executivo (alta gestão), os 
profissionais de arte-educação e os jovens formandos. 

Por meio de vídeos, apresentações e discursos, tudo o que foi 
vivenciado pôde ser compartilhado. Mostrou-se os vários trabalhos educativos 
e de arte produzidos e fez-se a entrega dos Certificados de Conclusão da 
Jornada de Formação, com a grade de formação e horas devidamente 
computadas no verso.  

Foi notória a ótima sinergia e satisfação entre todos que embarcaram na 
jornada além do desejo genuíno dos jovens de permanecerem na busca pela 
próxima conquista - o Primeiro Passo.   

 

d) Resultados e Conclusão:  

O Passaporte para o Futuro foi desenvolvido para possibilitar que o 
jovem morador da Comunidade do Jacarezinho, tenha inserção e ascensão de 
carreira através de um programa de empoderamento do indivíduo e construção 
de competências técnicas e comportamentais com participação ativa dos 
colaboradores da FQM nesta formação.  

Formando-se no Projeto e atendendo aos pré-requisitos, esse jovem 
será convidado a participar do processo seletivo para o “Primeiro Passo”, outra 
iniciativa da jornada rumo a um Mundo de Possibilidades, onde começará sua 
atuação profissional, como Jovem Aprendiz, na FQM. 

As turmas de Aprendizes acontecem a cada 2 (dois) anos e são 
formadas por jovens entre 16 e 24 anos. A meta é que, até 2026, 60% dessas 



 
posições sejam preenchidas pelos jovens da Comunidade, oriundos 
preferencialmente dessa Jornada do Passaporte para o Futuro.  

No primeiro ano de fechamento do Ciclo de Formação Passaporte, 
dentre os 17 jovens que participaram das Oficinas de Formação, alcançamos a 
contratação de 10 (59% de efetividade) para o Primeiro Passo.  

 

 

Outro importante ganho obtido com o Passaporte para o Futuro foi o 
Voluntariado pelos Colaboradores FQM, porque tiveram a oportunidade de 
participar mais ativamente dos projetos sociais.  

O voluntariado é parte integrante da cultura do Grupo FQM. Retribuir faz 
parte de quem somos. Atuamos pela “Consciência pela Vida”. A jornada do 
Passaporte para o Futuro é uma grande oportunidade de incentivar nossos 
colaboradores a se engajarem com o voluntariado empresarial e a transformar 
realidades.  

Qualquer um pode ser voluntário. Todos podem participar e contribuir: “o 
que cada um faz bem pode fazer bem a alguém”. O que conta é a motivação 
solidária, o desejo de atuar, o prazer de sentir útil. A reação das pessoas é 
muito positiva. 

O voluntariado atual é aquele que se preocupa com o todo e sabe que 

cada ação individual, solidária e cidadã é parte de uma grande transformação 

social. 

Introduzir essa mentalidade de voluntariado na empresa só traz 

benefícios. Além de unir e engajar nossos colaboradores, faz com que tenham 

mais motivação para trabalhar e proporciona uma satisfação pessoal. Tem 

grandes impactos no clima organizacional, na disseminação da cultura e do 

propósito da empresa e na motivação em geral.  

Ainda existem muitos outros benefícios do voluntariado, a saber: 

 Mais trocas internas entre os funcionários: A interação fortalece o 

vínculo entre eles, promove um clima leve e mais colaborativo.  



 

 Desenvolvimento de competências e habilidades: colaboradores 

ampliam conhecimentos, habilidades e comportamentos, 

desempenhando melhor suas funções e promovendo o 

crescimento pessoal de cada um e do negócio. 

 Mais engajamento social e cívico: ganha-se mais envolvimento 

dos colaboradores no processo político e nas questões sociais 

que tanto nos impactam.  

 Fortalecimento da imagem institucional: contribui de maneira 

muito positiva na reputação e no posicionamento institucional da 

marca. 

Foi dada a largada à segunda turma de formação no Passaporte para o 
Futuro, com as Oficinas de Formação iniciando em 14/09/2022, uma 
programação mais robusta, novos voluntários e jovens contemplados. 
Seguimos firmes em fazer a diferença e transformar vidas por meio de 
orientações e aprendizados voltados à inserção de pessoas ao mercado de 
trabalho. 

 

 

Depoimentos 

“Após a formatura da 1ª turma do Passaporte para o Futuro, pudemos 

avaliar o quanto essa extensão do projeto, na direção de fazer uma ponte entre 

os alunos e sua primeira experiência profissional, foi importante para eles. 

Vemos o quanto esses jovens passaram a ter um vínculo ainda maior com a 

arte, com esse espaço onde a experimentação permite não só conhecer melhor 

as próprias competências, como ampliar seu olhar sobre o mundo e a 

capacidade de estabelecer relações entre diferentes contextos. Percebemos 

também os ganhos das aulas com os voluntários da FQM, que, além do 

conteúdo prático, trouxeram para o grupo uma percepção de serem 

valorizados, cuidados. Por fim, temos a certeza, pelos vários depoimentos 

recebidos, de que a inclusão dessa etapa preparatória no projeto aumentou 

ainda mais o vínculo das famílias e da comunidade do Jacaré conosco, pois 

sua percepção do valor do que é oferecido aqui, e do nosso comprometimento 

com o presente e o futuro de nossos alunos, ficou ainda mais fortalecida.” 

Andrea Bacellar - Coordenação Projeto Asas para o Mundo 

“Participar do projeto foi uma experiência enriquecedora para mim. É 

incrível perceber o quanto o conhecimento e a educação transformam a vida 

das pessoas. Esse espaço é fundamental para o desenvolvimento e troca de 

experiências deles conosco e nosso com eles, afinal, nós também saímos 

transformados desse momento.” Thamires dos Santos – Voluntária FQM 



 

“É algo tão grande o que acontece no projeto, que é uma honra fazer 

parte desse time e agradecer pela oportunidade dada a nós, profissionais, de 

ensinar a jovens com mentes tão abertas uma parte do nosso amor pela 

profissão, de podermos ajudar de alguma forma na projeção de futuro deles e 

assim eles criarem as asas necessárias para alçar voos mais altos possíveis.” 

Izobel Dias – Voluntária FQM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Anexos ilustrativos  
 

 

Onde Atuamos: A fábrica da FQM está inserida dentro da 

Comunidade do Jacarezinho, ocupa uma área total de 25.923,24 m², 

com 261,16m² dedicado ao Projeto Social. Endereço: Av. Viúva Cláudio, 

300 - Jacaré – Rio de Janeiro – RJ, CEP 20970-031/ Tel.: (21) 2122 6000 

Projeto Social de Arte-Educação – Asas Para o Mundo.  

http://www.instagram.c om/asasparaomundo 
 



 

  

 
 

 
Kit Oficinas de Formação – Caderno, Sacochila, Passaporte e Camisa. 

 
 



 
Oficinas de Desenvolvimento com Voluntários FQM 
 

 
 

1ª turma do Passaporte para o Futuro contratada para o Primeiro Passo  
 

 

Cerimônia de Formatura da 1ª turma do Passaporte para o Futuro  



 

 

 

o Link de acesso às imagens e vídeos:  
https://drive.google.com/drive/folders/1pa2QU5Xts-
0lpJ_5Kk8pShp0QySai6ma?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1pa2QU5Xts-0lpJ_5Kk8pShp0QySai6ma?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pa2QU5Xts-0lpJ_5Kk8pShp0QySai6ma?usp=sharing

