
Modalidade Caminho para a Inovação e Desenvolvimento em Sustentabilidade 

(CIDeS) 

 

G-COMEX Óleo e Gás 

 

com “Projetos sociais no bairro Caju - Zona Portuária do Rio de Janeiro” 

 

Conteúdo  

Criado em 2003, o grupo G-Comex Óleo & Gas é genuinamente brasileiro, especializado 

no desenvolvimento de soluções logísticas e recursos humanos para o mercado de energia. 

O grupo vem contribuindo em diversos projetos de E&P e EPC, na busca por soluções que 

permitam aos seus clientes manterem-se focados em seus negócios. Para a G-Comex 

Logística não é um conceito amplo, sem definição, mas uma parceria importante do 

processo operacional, capaz de fazer a real diferença, no resultado de um projeto. 

Em 2006 é criado a HR Oil com foco em recrutamento, seleção e terceirização de mão de 

obra técnica. 

Em 2010 é lançada nova empresa do grupo ao mercado de óleo & gás. 

G-Comex Base offshore. Com estrutura própria, operando na região portuária do Rio de 

Janeiro em área de 20000 m², fornece total apoio em área de 20.000 m², fornece total apoio 

portuário e cumpre alto padrão de QSMS exigido pela indústria de O&G. 

 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO GRUPO G-COMEX ÓLEO E GÁS  

 

Missão  

 

Desenvolver serviços críveis e seguros para o mercado global de energia, que mantenham 

nossos clientes focados em seus negócios. 

Garantir práticas sustentáveis em nossas relações pessoais, institucionais e operacionais. 

 

Visão  

 

Ser referência no mercado de óleo & gás brasileiro pelas soluções sustentáveis e 

diferenciadas, para clientes, acionistas, sociedade e meio ambiente. 

 

Valores  

 

Segurança e a saúde de todos os colaboradores em nossas operações; Mitigar impactos 

ambientais através da escolha de nossos fornecedores e parceiros comerciais, serviços e 

operações Transparencias nas relações comerciais e institucionais ; Incentivar 

desenvolvimento dos nossos colaboradores, pessoal e profissionalmente. 

 

MELHORIA CONTINUA DE PROCESSOS  

O grupo está inserido em um mercado absolutamente exigente em seus padrões de 

qualidade. 

Em 2009, a G-Comex obteve a certificação do seu sistema de gestão integrado baseado nas 

NBR ISO 9001:2008; ISSO 14001:2004 E OSHAS 18001:2007 através da entidade 

certificadora Bureau Veritas. Em 2012 os certificados foram reconhecidos 

internacionalmente. 

 

PROGRAMA G-COMEX ECOEFICIENTE  

O programa Contempla o uso consciente de recursos naturais, redução das emissões de 

carbono e cuidados pessoais e interpessoais nas relações de trabalho e além delas, para 

colaboradores e stakeholders. 

Pequenas ações contribuem de forma siginificante para as futuras gerações, pois mudam 

hábitos e geram uma consciência sustentável. 

 

SEGURANÇA: IDEIA FIXA G-COMEX  

A retroarea privada na região portuária do Rio de Janeiro - G-Comex Base Offshore 

motivou o desenvolvimento da campanha. “ Segurança: Ideia Fixa ao máxima os 

indicadores : TFSA(Taxa de Frequência de Acidentes som afastamento ) TFCA (taxa de 

frequência de acidente com afastamento e TOR (taxa de ocorrência registráveis) através de 

comprometimento de toda as força de trabalho com os objetivos de SMS estabelecidos pela 



G-Comex e seus clientes. Esta campanha se estende além da Base no RJ: Há um 

cronograma intenso de treinamentos aplicados pela equipe de SMS a todos os projetos nos 

diversos Estados onde há atuação do grupo G-Comex Óleo e Gás. 

 

COMPROMETIMENTO COM PACTO GLOBAL DAS NAÇÕES UNIDAS  

Consciente do papel na sociedade onde atua e em relação ao meio ambiente, em 2008l, o 

grupo G-Comex aderiu ao pacto Global das nações Unidas: Acordo voluntario pelo qual 

empresas de todo o mundo se comprometem com os dez princípios relativos a direitos 

humanos, condições de trabalho, meio ambiente e ética. 

É parte da filosofia de trabalho da G-Comex influir em toda a cadeia produtiva que integra, 

para que seus clientes e parceiros adotem e pratiquem os princípios do pacto Global em 

suas atividades. 

 

DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL DO BAIRRO CAJU, NO RIO DE JANEIRO. 

A partir do projeto de construção de instalação da retroarea primaria na região portuária do 

Rio de Janeiro, GComex Base Offshore, começa a desenvolver seus princípios de 

relacionamento com o público externo, no caso em referência a comunidade do caju. 

Em junho de 2010 foi concluído relatório final em atendimento ao contrato entre a 

G-Comex Óleo e Gás Ltda e o instituto Baía de Guanabara com o objetivo de realizar um 

diagnóstico sócio ambiental do entorno das instalações da G-Comex Base Offshore no 

bairro caju, no Rio de Janeiro. 

No diagnostico foram relatados as pesquisas bibliográficas e os trabalhos de campo 

executado através da parceria com a empresa KATU GENTE e AMBIENTE. 

Após identificação e contatos com a principal liderança comunitários e representantes de 

instituições de atuação local foram realizados encontros o com objetivo de discutir os 

problemas e necessidades do Bairro. 

Este Diagnostica propiciou permanente canal de comunicação entre comunidade e a 

empresa e gerou o programa o G-Comex Ecoficiente, tendo em vista as metas de ações 

sociais desenvolvidas junto a comunidade do caju. 

O foco das ações realizadas pela G-Comex é a melhoria da qualidade de vida local através 

do diálogo, empoderamento da comunidade investimento no caju. 

 

O BAIRRO DO CAJU, PASSADO E PRESENTE. 

Esta Localidade foi primeiramente Habitada pelo rico comerciante português José Gouveia 

Freire, sendo adquirida pela Família Real para o banhos medicinais de D. João VI , 

prescritos para o tratamento de feridas ocasionadas por carrapatos. A quinta o rei Tomava 

banho encontra-se preservada, sendo hoje chamada Casa de Banhos de D. João VI; abriga 

atualmente o Museu do Comlurb – Companhia Municipal de limpeza urbana, constituindo 

se um dos singulares espaços históricos da cidade do Rio de Janeiro. A região tornou-se o 

primeiro local de banhos de mar do Rio de Janeiro, sendo frequentado por toda a família 

real, até D. Pedro II. 

A região do atual bairro Caju prolongava-se desde o Mangue de São Diogo (Área do Atual 

Gasômetro – sede da CEG – Companhia Estadual de Gás), passando pela antiga praia de 

São Cristóvão (Atual Rua São Cristóvão, praça Pe. Seve, Rua da Igrejinha, rua Monsenhor 

Manuel Gomes – “ Rua dos Cemitérios”).Segundo o cronista C.J.Dunlop: “Era uma região 

belíssima, de praias com areias branquinhas agua cristalina, onde não era rara a visão do 

fundo da Baía, tendo como habitantes comuns os camarões , cavalos – marinhos, sardinhas, 

e até mesmo baleias.” Atualmente, o “ Bairro do Cajú” é um complexo formado por nove 

comunidades: Parque Alegria, Parque Vitória, Parque Boa Esperança, Clemente Ferreira, 

Ladeira dos Funcionários, Parque São Sebastião, PQ conquista, Nossa Senhora da Penha e 

Quinta do Caju. 

A população do complexo, segundo moradores, está atualmente em torno de 35 mil 

habitantes. Os dados do último censo, que somam 25.000, habitantes, estão defasados em 

quase 10 anos. 

A Firjan – Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, através do Programa de 

Interação Empresa Comunidade para o desenvolvimento local, realizou em 2002 uma 

pesquisa socioeconômica das comunidades de baixa renda do caju. Segundo a Firjan “ O 

caju foi escolhido dentre outros bairros principalmente pelo baixo IDH”. 

Nessa pesquisa constata-se que o bairro caju situa-se em uma posição intermediaria, 

quando comparado com os indicadores sociais do município do Rio de Janeiro como um 

todo e com os das demais comunidades de baixa renda do município. Ou seja, ainda que 

não apresente indicadores sociais equivalentes ao bairro de classe média, encontra-se 



significante acima da média, se comparado com áreas reconhecidas como favelas. Essa 

questão pode ser observada fisicamente. A pesquisa da Firjan nos informa que mais de 88% 

dos imóveis no caju estão construídos em áreas planas ou aterros, e apenas 10% em 

encostas, o que já afasta o bairro da típica geografia do ”morro favelizado”. Praticamente 

todos os domicílios têm fornecimento de energia elétrica e água, com o esgoto sendo 

direcionado para a rede geral em mais de 96% dos casos. 

Mais de 71%das moradias situam-se em vias consideradas bem iluminadas e pavimentadas, 

e o acesso por carro é possível em torno de 60% delas, os Indicadores de 60% delas. Os 

indicadores referentes a escolaridade, população economicamente ativa de renda reiteram 

essa tendência. È uma ocupação consolidada: mais de 45% das pessoas vivem no bairro há 

mais de 10 anos, mais de 75% há mais de 3 anos, e , mais de 96 % das residências são 

construídas com alvenaria/tijolo. Dentre as nove comunidades do caju A Quinta destaca-se 

visivelmente, em especial na taxa de desemprego – que é menos que a media da região 

metropolitana do Rio de Janeiro – e na renda, consideravelmente maior que demais 

comunidades do caju. No extremo oposto esta a comunidade parque boa esperança , com 

45% de sua população na linha de pobreza (bem acima da média das comunidades de baixa 

renda do RJ – 38,5%).e as comunidades PQ Conquista e PQ NS da Penha, que apresentam 

maiores índices de indigência (renda Domiciliar percapta abaixo dos custos de uma cesta 

básica alimentar que contemple as necessidades de consumo calórico mínimo de um 

individuo ) A linha de pobreza é convencionada como sendo o dobro desse patamar. Ainda 

assim, a desigualdade social no bairro caju é consideravelmente menor em relação as 

demais comunidades de baixa renda do rio de janeiro. O coeficiente de Gini, medida 

adotada internacionalmente na aferição da distribuição de renda, varia de o a 1, sendo maior 

a desigualdade quanto mais próximo de 1. No caju este índice é 0,39 % enquanto a média 

das comunidades de baixa renda no RJ ,e de 0,45 %. 

A pesquisa da Firjan coletou informações sobre a opinião e a Avaliação dos moradores 

quanto aos principais problemas existentes na comunidade no que se refere aos serviços 

públicos, infraestrutura e segurança. Algumas dessas informações seguem adiante. 

Percepção Quanto às condições de Vida - Qual o problema principal da comunidade? Essa 

pergunta feita aos chefes de família ou cônjuges chegou aos seguintes resultados: 1 

Delinquência / Violência (31,0 %,) 2 Esgoto entupido (16%) 3 Infra estrutura (12/7%) 

Diretamente relacionada à anterior. 

4 Más companhias dos filhos (3,27%) – Diretamente relacionada a primeira. Curiosamente, 

22,0% manifestam não verem problema algum nas comunidades do caju. 

 

PRINCIPAIS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS EXISTENTES E SUAS 

REIVINDICAÇÕES  

A pesquisa realizada pela firjan, ao investigar aspectos de associativismo, constatou que 

apenas 2%dos moradores são sindicalizados, 10,6 % declaram-se filiados às associações de 

bairro (formalmente, há um delas em cada comunidade e 8,9% colocaram com igreja e/ou 

movimento religiosos. Somente os mesmos 10,6% declaram conhecer as atividades de sua 

respectiva associação de moradores. A atuação dessas intuições, porem, foi considerada boa 

ou muito boa 47,7% dos moradores, enquanto 29,7 % as avaliaram como regular , restando 

21,5% com avaliação ruim ou muito ruim. As avaliações das associações das comunidades 

da Ladeira dos Funcionários, PQ São Sebastião e Vila Clemente Ferreira, destacam-se 

negativamente, com apenas 41,2 Boa e 33,4% Ruim, enquanto a associação da Quinta do 

caju é a melhor avaliada com 62,9 % Boa e 15,1 % ruim. 

As condições de vida, melhoraram para 54,6 % dos moradores entrevistados, enquanto36,3 

não perceberam mudanças e apenas 8,7 apontam que pioram. Ainda que a pesquisa tenha 

sido tenha sido em 2002, há pouco as evidencias de que esse resultado sejam hoje, 

significativamente distintos. O interessante nesse aspecto é quando os entrevistados são 

consultados quanto ao motivo dessas melhorias: 72,2 relacionam investimentos 

governamentais e 24,8 empenho dos moradores e das associações (Vale frisar que ambos os 

motivos causam , entre si, interferência mútuas). Indices ínfimos são relacionados aos 

apoios de entidades religiosas (0,7%) emrpesas privadas e ONG´s, ambos com percentuais 

de 0,1 %, o que aponta par um amplo espaço a ser ocupado por essas instituições, inclusive 

no apoio à atuação das associações de moradores, aqui apontadas como relativamente 

desconhecidas, mas impostantes vetores de melhorias comunitárias., Durante os trabalhos 

de campo realizados, verificou-se que dentre as associações de moradores destaca-se 

amplamente a Associação de Mulheres do bairro caju. Sua presidenta, Iraydes Pinheiro 

Henriques, 68 anos, a vinte anos atua na Associação de Instituto Baía de Guanabara – IBG 

Katu Gente. Mulheres do caju, é representante da Unicef e participante da Pastoral da 



criança. A associação desenvolve projetos na área de DST/AIDS e outro em parceria com a 

Pastoral da Criança. 

Outra instituição de destaque é Creche da Quinta, que surgiu com a implantação do 

programa Favela bairro em 1999(como condicionante do Banco Mundial). Atualmente a 

creche conta com 92 crianças. Desenvolve um projeto denominado Dente escola, 

juntamente com profissionais de um posto de saúde próximo. 

Destacam-se, ainda, a Associação de Moradores da Quinta do caju e a Casa de banho de D. 

João VI, atual Museu da Comlurb. Dentre as escolas destacam-se duas de 1º ao 5º 

ano(escola Municipal Esperidião Rosa) e outra de 6º ao 9º ano(EM Mascarenhas de 

Moraes). Há também o CIEP 01.01.501 cujo nome homenageia o cartunista Henfil. 

A EM Mascarenhas de Moraes faz parte do projeto Escola do Amanhã, adotado pela 

prefeitura para escolas em zona de conflito. Destaca-se ainda a existência do clube Social e 

da Cooperativa dos Pescadores(no momento inativa). 

Dentre as principais reivindicações das associações de moradores, estão: o apoio a vários 

projetos de desenvolvimento comunitário, o suporte direto de suas próprias condições 

operacionais e o suporte politicoinstitucional, principalmente nas relações com o o poder 

público. 

Informações fornecidas pelos moradores possibilitam a confecção do mapa abaixo onde 

estão situados as principais áreas do tráfico de drogas na região. 

 

Principais programas governamentais e outras iniciativas de apoio a comunidade já 

existentes:  

Projeto ESCOLA DO AMANHÃ, executado pela Prefeitura do Rio de Janeiro em escolas 

localizadas em zonas de conflito. No bairro, é realizado na EM Mascarenhas de Moraes(6º 

ao 9º ano);  

Centro de Promoção da Saúde – CE – DAPS Rio de Janeiro. O CEDAPS é uma 

OSCIP(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) que criou a rede de 

comunidades saudáveis do RJ Fundação Gol de Letra(fundada por Raí e Leonardo, 

jogadores de futebol motivam as crianças em áreas de risco social através do esporte e 

ações de cidadania);  

Projeto DST/AIDS Associação de Mulheres do Caju; Projeto em parceria com a Pastoral da 

criança(Associação de Mulheres do Caju); Projeto dente escola(Creche da Quinta em 

parceria com o posto de saúde mais próximo). 

Instituto Baía de Guanabara – IBG Katu Gente e Ambiente Diagnóstico Sócio Ambiental 

Sucinto do bairro do Caju; Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro, que no ano passado 

desenvolveu cursos profissionalizantes direcionados aos jovens da região, mostrou-se muito 

interessado em recuperar projeto neste sentido a partir de uma parceria com a G-Comex. 

 

LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DO BAIRRO  

Foi desenvolvida uma sistemática de diálogo com a comunidade em parceria com o 

Instituto Baía de Guanabara(IBG) e a Katu Gente & Ambiente, com o objetivo de abrir um 

canal regular entre empresa e os representantes comunitários. 

A mobilização para os encontros se faz a partir das visitas as lideranças mapeadas: 

Associação das Mulheres do caju Creche da Quinta Associação de Moradores da Quinta do 

Caju Casa de Banho de D. João VI, atual Museu da Comlurb Projeto Escola do Amanhã 

Escola Municipal Espiridião Rosa Escola Municipal Laura Sylvia CIEP Cooperativa de 

Pescadores Centro de Promoção da Saúde – CEDAPS Fundação Gol de Letra Associação 

de Mulheres do Caju Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro  

 

METODOLOGIA PARA INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADEDO CAJU  

A metodologia consiste em apontar 6 ações com possibilidade de realização por uma 

empresa ao se estabelecer no Bairro do caju para favorecimento do desenvolvimento 

comunitário. 

Os coordenadores conduzem o trabalho para estimularem propostas relacionadas a esfera 

pública e privada. A partir da dinâmica de formação de duplas de trabalho é gerado 

brainstorming. Na etapa seguinte, as ideias são trabalhadas em grupos e é realizada análise 

criteriosa para cada sugestão integrante da lista geral consolidada. 

São selecionadas 6 idéias finalistas. 

As seis ideias são organizadas no formato de dois triângulos invertidos, onde o vértice 

superior seria ocupado pela idéia mais destacada, na segunda linha seria ocupado pela ideia 

mais destacada, na segunda linha seriam listadas duas outras, com a mesma ordem de 

importância entre sí , formando o triangulo superior, composto por cartelas verdes. O 



triangulo inferior, com cartelas amarelas, foi formado inicialmente pela terceira linha, com 

outras duas ideias, com relevância abaixo das situadas acima , mas também com o mesmo 

valor entre sí. Por último, no vértice inferior, esta idéia considerada menos relevante entre 

seis as seis. 

As idéias que aparecem com maiores destaques são: Geração de oportunidades de emprego, 

associada ou não a cursos de qualificação profissional, com aproveitamento no quadro 

funcional da empresa; O lazer da comunidade aparece, com a sugestão de promoção de 

eventos na praça, ou a adoção de espaço voltado a este fim. Foi lembrada a necessidade de 

projetos voltados a faixa etária a partir dos 6 anos, e a contribuição no apoi 

pedagógico(aulas de reforço, cursos pré-vestibular, e, mais uma vez, cursos 

profissionalizantes). 

Seguem as demais idéias apontadas: Reconhecimento e apoio das ações 

educacionais/sociais já atuantes no bairro(sugestão de representantes da fundação gol de 

letra); Investimento na formação de um comitê empresarial para a promoção de 

investimentos públicos no bairro do caju; Desenvolver programas voltados ao esporte, lazer 

e a articulação comunitária que aproximem diferentes faixas etárias e os moradores das 

diferentes comunidades. Há “fronteiras invisíveis” entre as comunidades, que podem e 

devem ser superadas por ações positivas, também em parceria com instituições locais e ao 

poder publico; Estruturação de um comitê empresarial para o desenvolvimento local. Esta 

iniciativa encontra ressonância no projeto de revitalização da zona portuária, desenvolvido 

pela Prefeitura do Rio de Janeiro, no qual a GComex se insere desde o planejamento de sua 

instalação no bairro do Caju. Este comitê visa agragar solidez a Associação de Moradores 

do bairro Manutenção e ampliação do dialogo permanente com a rede de atores locais, com 

sugestões de procedimentos voltados a organização e ao fortalecimento das associações 

locais assim como de melhorias para moradores. Nesse sentido, a Fundação Gol de Letra se 

apresenta como ótimo parceiro potencial, com forte inserção local, principio e 

metodologias coerentes e boa estrutura física local. Uma iniciativa que merece ser apoiada. 

Outro parceiro potencial é a Casa de Banho(Museu da Comlurb), que mostra-se interessado 

no desenvolvimento de projetos comuns com a G-Comex. 

Nos triângulos inferiores surgiram, ainda ideias relativas a atuação do poder 

público(asfaltamento, iluminação, saúde, esporte e lazer, trânsito etc.), buscando apoio as 

iniciativas existentes. 

A receptividade demonstrada por estes atores à proposta de dialogo por parte da G-Comex 

demonstra a viabilidade da ideia. Além disso, as potencialidades, a história, as 

peculiaridades e os problemas do bairro do Caju mostram-se instigantes a uma iniciativa do 

tipo. 

 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS E IMPACTOS ALCANÇADOS PARA A 

SOCIEDADE E PARA A EMPRESA  

Contratação de mão de obra local: 9  

Atividades educacionais e recreacionais – 285 crianças do ensino básico e fundamental 

atingidas;  

Resíduos sólidos – ao longo de 3 anos cerca de 9,6 Ton de resíduos foram encaminhadas 

para reciclagem e, além da G-Comex, 26 empresas aderiram a esse Programa.  

147 familias foram atendidas através da geração de renda dos catadores da Cooperativa 

Guardiões do mar – projeto cataSonhos  

 

INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELA G-COMEX PARA APOIO A COMUNIDADE 

DO CAJU  

Integração com a Escola marechal Espiridião Rosas, localizada no Arsenal de Guerra do 

RJ: participação em atividades educacionais recreativas(concepção da “Exposição Fundo 

do Mar”, doação de premiação na colônia de férias, realização de palestras de educação 

ambiental); Estruturação de um programa de qualificação profissionalizante direcionado a 

formação de contingente de mão de obra local apto a assumir funções nos quadros da 

empresa, ou em outros empreendimentos comerciais/industriais. 25% da força de trabalho 

existente na Base de Apoio G-Comex são comunidades do entorno. 

Os princípios sustentáveis, já adotados pela G-Comex para profissionais e clientes – 

intra-muros suscitou um Programa de visitação dirigida, voltado a formação de 

multiplicadores. Para tanto, foi elaborado um vídeo de segurança institucional da G-Comex 

para veiculação na entrada da Base. O vídeo visa transmitir conceito aos colaboradores e 

visitantes sobre a prevenção de acidentes como responsabilidade de todos. 



Incentivo aos funcionários para que cuidem dos os espaços de trabalho. Essa sugestão 

converge com o Programa G-Comex eco-eficientes estimulando medidas sustentáveis para 

uso consciente da agua e energia, precauções quanto a emissão de carbono e atitudes 

sustentáveis. 

A G-Comex tem uma parceria com a cooperativa ONG Guardiões do Mar, através do 

Projeto Cata sonhos, que tem como principal objetivo o fortalecimento da atividade de 

coleta e comercialização(em rede) de material reciclável e de óleo vegetal usado, 

promovendo a melhoria de qualidade de vida para 160 catadores(as) e ainda melhoria de 

qualidade ambiental e estética da região atendida. A G-Comex compartilha a ideia que lixo 

e material reciclável são coisas diferentes. 

A correta separação e doação para um catador ou cooperativa faz diferença entre gerar 

emprego e renda ou poluir o ambiente. 

 

LIÇÕES APRENDIDAS  

É vital a manutenção do diálogo permanente com a rede de atores locais nos 

empreendimentos do Grupo GComex. 

O estudo para diagnóstico sócio ambiental do entorno das instalações da G-Comex. 

O estudo para o Diagnóstico Sócio Ambiental para entorno das instalações da G-Comex 

Base Off-Shore, tem sido preponderante para o direcionamento do investimento social no 

Bairro do Caju. 

Demais bases de operação coordenadas pelo grupo demandarão estudos de acordo com 

distintas localizações geográficas e temas a serem priorizados. 

Hoje temos maior entendimento sobre a importância em integrar um sistema cooperativo 

entre empresas e atores locais da região onde atuamos, como forma de aumentar a 

abrangência de ações junto as comunidades. 

 

PROXIMOS PASSOS  

Por estarmos inseridos no mercado de fornecimento de mão de obra, através da HR OIL, a 

G-Comex entende a importância de investir ações voltadas para o desenvolvimento de 

pessoas. 

Atualmente há uma excessiva valorização da área de humanas frente as ciências exatas. São 

formados engenheiros muito aquém das necessidades do país, acarretando em gargalo de 

capacitação de mão de obra para toda a cadeia produtiva do setor de petróleo e gás, 

representando um desafio para a sociedade. 

Considerando que a faixa dos 10 aos 17 anos é crucial para inserção dos jovens no mercado 

de trabalho, a GComex Óleo & Gás articula um Projeto para a Valorização da Matemática 

que visa: Fortalecer o ensino da matemática; motivar crianças e adolescentes para a 

importância da matéria, de forma a contribuir para a formação de gerações futuras; formar 

futuros profissionais eficientes, de forma a qualificar o setor de P&G. 

O “não-gostar” e o insucesso com matemática nos primeiros anos da escola são fatores 

inibidores da escolha da carreira na área de ciências. O fascínio pela matemática como 

linguagem universal, após vencidas as resistências, pode aflorar e impulsionar a vocação de 

crianças e adolescentes. 

Desta forma a G-Comex esta buscando articulação com a rede de atores locais no Caju, 

apara a estruturação de um programa piloto de apoio pedagógico ao ensino fundamental, 

que consistem em aulas de reforço escolar e iniciativas para a qualificação dos professores. 

O Grupo G-Comex Óleo & Gás busca projetos sócio-ambientais que mobilizem seus 

elementos estratégicos: recursos, produtos e as operações. Considera que educação, 

matemática, engenharia, petróleo, gerações futuras fazem parte da mesma equação. 


