
Política de Responsabilidade Social Corporativa 

Para nós, no Aditya Birla Group, faz parte do nosso ADN estender a mão a comunidades com falta de 

serviços. Acreditamos no conceito de gestão fiduciária. Isto representa transcender os interesses de 

negócios e lidar com os desafios de «qualidade de vida» que as comunidades com falta de serviços 

enfrentam, trabalhando no sentindo de fazer uma diferença significativa para elas.  

Nossa visão é – «contribuir ativamente para o desenvolvimento social e económico das comunidades 

nas quais operamos. Fazendo isso, construir um modo de vida melhor, mais sustentável, para as 

camadas mais fracas da sociedade e elevamos o índice de desenvolvimento humano do país.» (Sra. 

Rajashree Birla, Presidente, Aditya Birla Centre for Community Initiatives and Rural Development - 

Centro Aditya Birla para Iniciativas Comunitárias e Desenvolvimento Rural). 

Processo de implementação: Identificação de projetos  

Todos os projetos são identificados de uma forma participativa, em consulta com a comunidade, 

sentando-nos literalmente com eles e sondando suas necessidades básicas. Recorremos ao processo de 

mapeamento de avaliação rural participativa. Subsequentemente, com base em um consenso e em 

discussão com os panchayats da aldeia, bem como com outras pessoas influentes, os projetos são 

priorizados.  

No seguimento destas ações, as áreas principais que surgirao são Educação, Cuidados de Saúde, Modo 

de vida sustentável, Desenvolvimento de infraestruturas e abraçar causas sociais. Todos os nossos 

projetos comunitários são executados sob a égide do The Aditya Birla Centre for Community Initiatives 

and Rural Development. 

Educação 

O nosso propósito é incentivar o desejo pela aprendizagem e conhecimento em todas as fases através 

de 

 Escolas formais 

 Balwadis para educação primária 

 Educação primária de qualidade 

 Aditya Bal Vidya Mandirs 

 Educação de meninas 

 Programas de educação para adultos 

Cuidados de saúde 

Nosso objetivo é criar instalações de cuidados de saúde de qualidade às pessoas que vivem em aldeias e 

em outros locais, através de 

 Nossos hospitais  

 Centros de cuidados de saúde primários  



 Projetos de cuidados materno-infantis  

 Programas de vacinação com um foco na erradicação da poliomielite  

 Cuidados de saúde para os deficientes visuais e deficientes físicos  

 Saúde preventiva através de programas de consciencialização 

Estilo de Vida Sustentável 

Nossos programas têm como objetivo fornecer um modo de vida de um modo apropriado em termos 

locais e sustentável em termos ambientais através de 

 Formação de Autoajuda 

 Grupos para dar poder às mulheres 

 Treinamento vocacional através da Aditya Birla Rural Technology Parks 

 Desenvolvimento da agricultura e melhor foco no agricultor 

 Desenvolvimento de bacias hidrográficas 

 Parceria com Institutos de Treinamento Industrial 

Desenvolvimento de Infraestruturas  

Nos esforçamos por estabelecer serviços essenciais que estão na base do desenvolvimento sustentável 

através de 

 Instalações de infraestruturas básicas 

 Instalações de alojamento 

 Água potável segura 

 Saneamento e higiene 

 Fontes de energia renováveis 

Mudança Social 

Defendemos e apoiamos 

 Casamentos sem dote 

 Novos casamentos para viúvas 

 Programas de consciencialização sobre questões antissociais 

 Campanhas e programas de combate ao vício 

 Abraçar valores morais básicos 

Gerenciamento de Desempenho 

Antes do início dos projetos, executamos um estudo de linha de base das aldeias. O estudo engloba 

vários parâmetros, como - indicadores de saúde, níveis de literacia, processos de modo de vida 

sustentável, dados populacionais - abaixo da linha da pobreza e acima da linha da pobreza, estado das 

infraestruturas, entre outros. A partir dos dados gerados, são desenvolvimentos um plano de projetos a 

1 ano e a 5 anos para o desenvolvimento holístico e integrado dos marginalizados. Esses planos são 



apresentados na reunião de Planejamento e Orçamentação Anual. Todos os projetos são aferidos ao 

abrigo da estratégia acordada e são monitorados todos os trimestres, medidos em relação às metas e 

orçamentos. Sempre que necessário, são feitas correções a meio. 

 

Mecanismos organizacional e responsabilidades  

O The Aditya Birla Centre for Community Initiatives and Rural Development oferece a visão sob a 

liderança da sua Presidente, a Sra. Rajashree Birla. Esta visão é subjacente a todas as atividades de RCS. 

Cada Unidade de Fabricação tem uma Célula de RCS. Cada Companhia tem um Chefe de RCS, que 

reporta ao Dr. Pragnya Ram, Presidente-executivo do Grupo (Comunicações e RCS) no Centre. Na 

Companhia, o Diretor de Negócios assume o papel do mentor, enquanto o ónus para a implementação 

bem-sucedida e atempada dos projetos recai sobre os diferentes Presidentes de Unidade e equipes RCS. 

Para medir o impacto do trabalho feito, é executado um inquérito / auditoria de satisfação social por 

uma agência externa. 

Parcerias 

São formadas parcerias de colaboração com o Governo, as autoridades distritais, os panchayats das 

aldeias, ONG e outros intervenientes semelhantes. Isto ajuda a alargar o alcance da Companhia e a sua 

alavancagem sobre a perícia, sabedoria e experiência coletiva que estas parcerias trazem aos projetos. 

Em colaboração com a FICCI, fundámos o Aditya Birla CSR Centre for Excellence, para tornar a RCS uma 

parte integrante da cultura corporativa. 

A Companhia lida com programas e plataformas nacionais bem-estabelecidos e reconhecidos, como o 

CII, FICCI, ASSOCHAM, par nomear apenas alguns, dado o seu compromisso para com o crescimento 

inclusivo. 

Orçamentos 

É atribuído um orçamento específico para atividades RCS. Este orçamento é focado nos projetos. 

Disseminação de Informação 

O compromisso da Companhia em este domínio é disseminado no seu site, relatórios anuais, nos seus 

jornais internos e através dos mídia. 

Compromisso da Direção 

Nosso Conselho de Administração, nossa Direção e todos os nossos colaboradores subscrevem a 

filosofia de cuidados compassivos. Acreditamos e agimos com base em um ethos de generosidade e 

compaixão, caracterizado por uma vontade de construir uma sociedade que funcione para todos. Este é 

o pilar de nossa política RCS.  



Nossa política de Responsabilidade Corporativa e Social está em conformidade com as Diretrizes 

Voluntárias de Responsabilidade Corporativa e Social indicadas pelo Ministrério dos Assuntos 

Corporativo, Governo da Índia, em colaboração com a FICCI (2009). 

 

 

 


