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Saga 360: Olhando muito além dos negócios
A Saga Consultoria está sempre focada na transformação de nossa sociedade em uma mais
justa; com oportunidades, educação de qualidade e acesso à saúde para todos. Acreditamos
que cada um, ao seu modo e dentro de suas possibilidades, tem um grande poder nas mãos:
Tornar o mundo um lugar melhor para se viver. E assim travamos nossa luta diária, não apenas
executando serviços de excelência em engenharia, mas também mantendo nossa consciência
social e contribuindo com as melhorias necessárias para nossa cidade, nosso país e para o
mundo à nossa volta.
Sabemos que os desafios atuais da humanidade são enormes: fome, miséria, guerras,
mudanças climáticas, desigualdade em níveis assustadores. Os desafios internos no Brasil são
também de semelhante grandeza. Acreditamos, porém, que a única forma de vencê-los é por
meio da união das pessoas, empresas e governo em prol de ações transformadoras e de
impacto, que permitam uma melhoria social efetiva e sustentável.
O programa Saga 360 foi idealizado em 2016 e tem como principal objetivo a contribuição
financeira e divulgação de instituições de caridade. O programa visa auxiliar organizações sem
fins lucrativos a cumprirem suas missões sociais transformando a sociedade à nossa volta. Este
auxílio vai além de doações financeira, mas também abrange acompanhamento e participação
nas ações das instituições escolhidas.
O programa funciona da seguinte forma: Semestralmente uma instituição é escolhida pelos
colaboradores da empresa considerando os seguintes critérios:






Reconhecimento das ações e serviços prestados;
Relevância da área em que a instituição se propõe a atuar;
Eficiência nas ações realizadas pela instituição;
Necessidade de recursos da instituição;
Transparência e confiabilidade da gestão financeira.

Após a escolha da instituição parceira do semestre, a Saga realiza uma doação inicial variável
com o porte desta instituição. Em seguida uma nova doação no valor de 1% do contrato
firmado é realizada a cada projeto iniciado pela Saga. Além disso, a Saga auxilia da divulgação
das ações e resultados obtidos pela instituição, dessa forma criando uma corrente de
solidariedade entre a empresa, seus colaboradores, fornecedores e clientes.
Ao contratar nossos serviços, você fará parte da equipe que ajuda fazer a diferença para
centenas de pessoas carentes. E com muita satisfação, convidamos você, estimado cliente, a
participar desta corrente de solidariedade compartilhando contigo nossa imensa satisfação em
contribuir para um mundo melhor. Conheça um pouco mais sobre a instituição na seção
abaixo, e contribua também com o projeto. Assumimos um compromisso com você de prover
o acompanhamento das ações da instituição escolhida, assim como informações pertinentes a
utilização dos recursos doados. Será um orgulho para nós termos você como parceiro nesta
corrente de solidariedade.
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Após diversas sugestões e análise da Saga, escolhemos para participar do programa Saga 360
nesta fase a Fundação Abrinq. Confira abaixo um pouco sobre a instituição escolhida.
Caso tenha alguma dúvida ou queira sugerir uma instituição de caridade para as próximas
fases do programa, entre em contato pelo e-mail: saga360@sagaconsultoria.eng.br.
Gostaríamos também de ouvir críticas e sugestões acerca do programa, então, sinta-se livre
para contatar-nos e deixar seu recado.
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Fundação ABRINQ
Conscientes de que a responsabilidade pelas crianças e adolescentes de nosso país cabe ao
conjunto da sociedade e não apenas ao poder público, um grupo de empresários do setor de
brinquedos se reuniu no final dos anos 80 para inaugurar o conceito de empresas socialmente
responsáveis.
Nesse contexto, em 1989, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq) cria,
dentro de sua estrutura, uma Diretoria de Defesa dos Direitos da Criança, núcleo da futura
Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, que foi fundada oficialmente em
1990. Hoje, atua como uma organização sem fins lucrativos que tem como missão promover a
defesa dos direitos e o exercício da cidadania de crianças e adolescentes.
Pautada pela Convenção Internacional dos Direitos da Criança (ONU, 1989), Constituição
Federal Brasileira (1988) e Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), a Fundação tem como
estratégias: estímulo e pressão para implementação de ações públicas, fortalecimento de
organizações não governamentais e governamentais para prestação de serviços ou defesa de
direitos, estímulo à responsabilidade social, articulação política e social na construção e defesa
dos direitos e conhecimento da realidade brasileira quanto aos direitos da criança e do
adolescente.
A organização possui escritório em São Paulo (SP) e os seus programas estão organizados em
três eixos: educação, proteção, saúde.
Missão
Promover a defesa dos direitos e o exercício da cidadania de crianças e adolescentes.
Visão
Uma sociedade justa e responsável pela proteção e pleno desenvolvimento de suas crianças e
adolescentes.
Valores
Ética, transparência, solidariedade, diversidade, autonomia e independência.
Conheça mais sobra a Fundação ABRINQ em: http://www.fundabrinq.org.br/
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