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Engajamento do Setor Privado para a Reposta ao HIV
Opções de Politicas para Moçambique Expandir as Parcerias Publicas e Privadas

Antecedentes

Moçambique é relatado a ter a sexta maior 
prevalência do HIV de todos os países no mundo, 
com cerca de 12,4 per cento da população que vive 
com o HIV (Statista,2021). A estimativa do número 
de novas infecções por ano diminuiu de 160.000 em 
2010, para cerca de 130.000 em 2019, com 60 per 
cento das pessoas com HIV tendo acesso à terapia 
antirretroviral (TARV) (ONUSIDA, 2021a). No 
entanto, o país continua a ter baixa retenção nos 
cuidados do HIV, resultando em taxas de mortalidade 
mais elevadas do que foi esperado dado o tamanho da 
epidemia (U.S. Departamento de Estado, 2019).

Moçambique está enfrentando desafios programáticos 
na sua resposta ao HIV e, além disso, continua 
dependente nos parceiros de desenvolvimento. A 
maioria dos fundos para a resposta ao HIV em 
2019 veio de financiadores externos (96 per cento), 
com cerca de 4 per cento dos fundos provenientes 
de despesas públicas internas e 0,1 per cento 
provenientes de despesas privadas internas 
(ONUSIDA, 2021b). O Governo de Moçambique tem 
avaliado diversas opções de financiamento, incluindo 
um imposto vindo dos telefones celulares, um 
imposto “pecado” sobre o tabaco e o álcool consumido 
em boates ou bares, e um mandato para os 
empregadores do setor formal pagarem o tratamento 
do HIV para os funcionários, porem nenhuma 
destas opções está sendo atualmente implementada. 
Além disso, a crise fiscal recente do governo limita 
o seu espaço orçamentário para financiamento da 
resposta ao HIV. É necessária uma ação urgente 
para identificar soluções alternativas e viáveis de 

1 95-95-95 refere-se ao alvo do Programa em Conjunto das Nações Unidas para o HIV/SIDA (ONUSIDA) para os países alcançarem em 2030: que 95% 
das pessoas vivendo com o vírus sabem de seu status, 95% dos que sabem seu status recebem tratamento e 95% em tratamento registram supressão 
da capacidade viral.

financiamento para aumentar a mobilização de 
recursos internos e, assim, ajudar Moçambique a 
atingir os seus objetivos 95-95-95 até 2030.1

Embora o produto interno bruto (PIB) de 
Moçambique ainda seja gerado principalmente pela 
agricultura familiar, o crescimento econômico do 
país tem se diversificado, particularmente através 
da mineração, indústria, geração de eletricidade, 
recursos hídricos e construção (Cruz et al., 2016). 
Em particular, o setor de extração (a mineração de 
minerais, o petróleo, e o gás natural) contribuiu 7,4 
per cento do PIB em 2018 (EITI, 2020).  Embora 
atualmente sendo uma parcela pequena, essa 
contribuição tem aumentado e pode oferecer 
oportunidades para um maior engajamento do setor 
privado no setor da saúde.   

Uma exploração de opções para engajar o setor privado 
no apoio dos serviços do HIV no país, pode ajudar a 
lidar com a dependência de financiadores externos. 
Ao investir em planos de saúde para os funcionários, 
as empresas também podem reduzir a carga direta 
sobre o setor público. O projeto Health Policy Plus 
(HP+), financiado pela Agência dos Estados Unidos 
para o Desenvolvimento Internacional (USAID), 
realizou uma avaliação das empresas do setor privado 
localizadas em áreas de Moçambique de alta carga 
do HIV, a fim de identificar oportunidades e desafios 
do setor privado no engajamento a resposta ao 
HIV. Este documento resume as tendências atuais 
da responsabilidade social corporativa (RSC) em 
Moçambique e destaca as contribuições e perspectivas 
individuais de nove empresas. HP+ fornece aqui várias 
opções e recomendações de políticas que podem 
permitir ao Moçambique aumentar o engajamento do 
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setor privado e o investimento no HIV. Estas 
recomendações são baseadas em entrevistas 
com as empresas e uma revisão geral dos níveis 
da RSC.

Papel da Responsabilidade Social 
Corporativa na Contribuição 
do Setor Privado

Algumas empresas na África Subsaariana 
estão a investir nos serviços do HIV para 
sua força de trabalho, proporcionando assim 
valiosos serviços a varios trabalhadores formais 
(Deane et al., 2018). A ampla motivação para as 
empresas investirem nos programas sociais e 
de saúde inclui a inovação, a redução de custos, 
o resultado sustentável, o engajamento do 
cliente e/ou dos funcionários, e a diferenciação 
da marca empresarial (ASH, 2014). RSC é 
uma expressão do desejo de uma empresa 
em criar valor, através do investimento em 
sua força de trabalho, em suas famílias e nas 
comunidades onde operam. Em 2014, o governo 
de Moçambique impôs (por lei) a RSC no setor 
de mineração (Kaufmann e Simons-Kaufmann, 
2016). No entanto, além da estipulação de 
que os rendimentos serão destinados para as 
comunidades locais, não há nenhuma estratégia 
nacional para monitorar e incentivar o setor 
privado a aumentar o seu apoio acima e além da 
conformidade com esta lei (Kaufmann e Simons-
Kaufmann, 2016; ThinkWell, 2019).

Além da lei, muitas empresas em Moçambique 
estão motivadas a investir em serviços do 
HIV já que o HIV representa riscos de saúde 
e socioeconômicos para a força de trabalho, 
e as suas comunidades de acolhimento. 
Trabalhadores vivendo com o HIV podem 
enfrentar o estigma e a discriminação em suas 
comunidades, o que pode afetar a moral e a 
produtividade. O HIV pode ter efeitos mais 
amplos na sustentabilidade e resiliência da força 
de trabalho do setor privado e na produção em 
geral. Embora a RSC possa abrir a porta para 
a melhoria da saúde no local de trabalho, os 
esforços em Moçambique até agora têm sido 
limitados em sua escala. Enquanto o governo 
considera várias opções para engajamento 
dos setores públicos e privados no setor da 
saúde, a avaliação da sustentabilidade de 
opções potenciais para o programa do HIV, e 

a magnitude do impacto possível através das 
parcerias, será necessário.

Método para Seleção das Empresas

HP+ avaliou a paisagem do setor privado RSC 
através de uma combinação de mapeamento, 
análise documental da literatura, e entrevistas 
com empresas selecionadas. Antes das 
entrevistas, a HP+ revisou listas de indústrias 
e selecionou uma pequena lista de empresas a 
participar. Essas empresas foram selecionadas 
com base em evidências de intervenções de 
saúde sustentáveis para funcionários, programas 
de RSC ou engajamento na comunidade e na 
estimativa de sua capacidade de engajamento 
em programas do HIV, com base no tamanho 
(rendimentos e número de funcionários) e no 
alinhamento estratégico das missões e valores 
da empresa. A lista curta proposta foi partilhada 
com o Conselho Nacional de Combate ao HIV 
e ao SIDA (CNCS). HP+ e CNCS concordaram 
em conjunto na lista final de 15 empresas. Entre 
elas, 15,47 per cento eram do setor de extração, 
27 per cento eram do setor da agricultura, e 
26 per cento eram dos setores da industrial 
e de bebidas.  Em novembro e dezembro 
de 2020, a HP+ conduziu nove entrevistas 
semiestruturadas com informantes chaves 
dentro das empresas, incluindo profissionais 
de recursos humanos e da RSC. Os temas 
abordados incluíram programas de saúde 
no local de trabalho e da RSC, os benefícios 
e desafios associados, e as experiências e 
interesses das empresas em fazer parceria com 
o governo no futuro. Por causa dos desafios 
devido as políticas do COVID-19 e do bloqueio 
relacionado, 6 das 15 empresas selecionadas não 
estiveram disponíveis para as entrevistas.

Resultados

Resumo dos Programas de Saúde 
Relacionados com a Responsabilidade 
Social Corporativa e as Atividades de 
Saúde no Local de Trabalho
Entre as nove empresas avaliadas, os 
programas de RSC se concentraram em 16 
temas, incluindo a saúde. Os três tipos de 
programas de RSC relacionados à saúde mais 
frequentemente descritos durante as entrevistas 
foram: (1) os programas específicos a doenças 
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Tabela 1. Características da Empresa e Atividades do HIV

Empresa Tipo de Empresa Rendimento
(Moçambique)*

Nº Total de 
Funcionários 

(Moçambique)
Atividades do HIV

Coca Cola Multinacional US $ 146,4 
milhões (2014) 1.100

Prevenção e conscientização 
do HIV, testagem e tratamento. 
Tratamento coberto para 
funcionários e seus familiares.

Companhia 
moçambicana de 
Hidrocarbonetos 
(CMH) 

Moçambicana US $ 88,4 
milhões (2020) 25

Prevenção do HIV e campanhas 
de conscientização. Tratamento 
coberto para funcionários 
e famílias.

Heineken Multinacional

€ 3,4 bilhões 
(África, Oriente 
Médio e Europa 
Oriental, 2019; 
o rendimento de 
Moçambique não 
é desagregado)

200
Prevenção e tratamento 
do HIV para funcionários e 
familiares imediatos.

Maragra Açúcar
Subsidiária 
Moçambicana da 
Illovo Sugar África

US $ 44 milhões 
(2017)

883 trabalhadores 
permanentes (3.484 
trabalhadores 
agrícolas sazonais 
em períodos de pico)

Programas de indução (incluindo 
educação em saúde mais ampla; 
Testagem do HIV, aconselhamento 
e tratamento; e cestas básicas para 
pessoas que vivem com HIV .

Mozal

Moçambicana; 
propriedade 
da South32, 
uma empresa 
australiana de 
mineração e metais

US $ 508 
milhões (20 20 ) 1.250

Educação, aconselhamento e 
engajamento na comunidade 
sobre VI . Prevenção e tratamento 
do HIV para funcionários e 
familiares imediatos.

Mozambique 
Leaf Tobacco 
(MLT)

Filial moçambicana 
da Universal 
Corporation

US $ 273,2 
milhões (2014)

1.600 trabalhadores 
permanentes 
(7.100 sazonais)

Tratamento do HIV, distribuição 
de preservativos, aconselhamento 
e testagem voluntárias , programa 
de educadores de pares e grupo 
de teatro do HIV .

Sasol Multinacional US $ 307,5 
milhões (2014) 73

Prevenção e tratamento 
do HIV para funcionários e 
familiares imediatos.

Total Multinacional US $ 214,6 
milhões (2014) 78

Conscientização, aconselhamento 
e testagem na comunidade do 
HIV. Atividades de prevenção do 
HIV entre profissionais do sexo e 
seus clientes.

Vale Multinacional US $ 25,95 
milhões (2019) 200

Prevenção e tratamento 
do HIV para funcionários e 
familiares imediatos.

*  O rendimento é baseado nos dados disponíveis mais recentes. Se o rendimento não foi obtido por meio de entrevistas, se utilizou 
fontes públicas.

como o HIV, a malária e a tuberculose; (2) 
apoio à infraestrutura como por exemplo, o 
financiamento direcionado à laboratórios e 
hospitais; e (3) as doações de equipamentos 
médicos e equipamentos de proteção ao pessoal, 
relacionadas a pandemia COVID-19. Com relação 
aos programas de saúde no local de trabalho 
das empresas, o HIV foi uma área de foco 
frequentemente citada. Dos principais serviços 

do HIV em todo o ciclo de cuidados, a prevenção, 
a testagem, e o tratamento eram cobertos pela 
maioria das empresas e o aconselhamento por 
algumas. A maioria das empresas também 
cobriu o tratamento de dependentes, mas era 
raramente oferecido as comunidades locais 
qualquer um desses benefícios. Um resumo das 
atividades do HIV e outras características das 
empresas pode ser encontrado na Tabela 1.
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Benefícios e Desafios
Quando questionadas sobre os benefícios 
dos programas de tanto a RSC e no local de 
trabalho, as empresas disseram que valorizam 
poder retribuir à comunidade e se orgulham 
de poder ajudar a comunidade a implementar 
soluções desenvolvidas localmente. Estas 
atividades, por sua vez, resultam na aceitação da 
empresa, por parte da comunidade, que também 
foi mencionado como um benefício para as 
empresas. Atividades de saúde no local de 
trabalho variam em seu valor para as empresas. 
As atividades foram descritas como fornecendo 
um benefício direto para os resultados 
financeiros. As empresas geralmente citaram 
a importância das atividades de saúde no local 
de trabalho para aumentar a produtividade e a 
moral, as duas sendo boas coisas para tanto os 
funcionários e para os negócios.

No entanto, houve desafios significativos para 
os programas de RSC e no local de trabalho. 
Restrições orçamentárias e a dependência 
de doações vindo da sede da empresa muitas 
vezes ameaçaram a sustentabilidade das 
intervenções implementadas. Por exemplo, 
várias empresas mencionaram a dificuldade 
de sustentar investimentos anteriores na 
infraestrutura, tais como patrocínio de serviços 
de saúde ou equipamentos médicos. Com 
relação aos programas no local de trabalho, as 
restrições financeiras também foram citadas. 
Empresas fornecendo cuidados de saúde 
para os trabalhadores também destacaram 
a instabilidade das cadeias de abastecimento 
(por exemplo, dificuldade no acesso a 
medicamentos) e acesso limitado a cuidados 
especiais (por exemplo, certas necessidades de 
cuidados de alto nível, muitas vezes requerem 
uma evacuação médica para Maputo ou fora 
de Moçambique). Em geral, as empresas 
enfrentam desafios com relação a escala de 
apoio para atender a alta demanda em muitos 
lugares, com programas e serviços somente 
disponíveis para indivíduos em áreas onde a 
empresa atua.

Experiências do Setor Privado 
Trabalhando com o Governo e 
Implicações para Parcerias
As empresas citaram experiências amplamente 
positivas de trabalho com o governo, embora 
seu engajamento fosse principalmente no 

nível local. Várias empresas trabalharam 
com governos distritais e provinciais na 
construção da infraestrutura local, como 
escolas e hospitais. A maioria das interações 
das empresas com o governo, entretanto, 
eram indireta. As companhias trabalharam 
principalmente diretamente com organizações 
não governamentais (ONGs) ou organizações 
multilaterais ou internacionais. Embora 
a maioria das empresas não trabalharam 
com o governo nacional, elas indicaram a 
possibilidade ou interesse em se engajar 
ao nível nacional em torno de programas 
de saúde. No entanto, representantes das 
empresas frequentemente expressaram que 
tais compromissos provavelmente seriam 
mais frutíferos se o governo fizesse propostas 
concretas específicas com relação a parceria. 
As empresas também citaram dificuldades 
em coordenar iniciativas com seus parceiros 
atuais de implementação (principalmente com 
as ONGs) que estão envolvidas em atividades 
semelhantes. O governo tem a oportunidade de 
assumir o papel de ajudar os parceiros evitar a 
duplicação de esforços e de identificar lacunas 
na cobertura para as comunidades.

Limitações da Pesquisa
Esta pesquisa teve várias limitações. Em 
primeiro lugar, a coleta de dados durante a 
pandemia COVID-19 foi um desafio. Como 
a maioria dos representantes da empresa 
trabalhavam remotamente, a capacidade de 
visitas pessoais foi limitada e as informações 
de contato dos indivíduos que trabalhavam 
remotamente não eram facilmente obtidas. 
Além disso, algumas empresas consideraram 
as informações solicitadas confidenciais e não 
públicas, as quais não puderam compartilhar. 
Alguns entrevistados não queriam deturpar 
as prioridades da empresa, especialmente 
se representassem uma grande empresa 
multinacional. Vários desses fatores podem 
ter influenciado a capacidade e a disposição de 
um indivíduo para se engajar na pesquisa.

Opções de Políticas e 
Recomendações

Empresas moçambicanas, pelos vários setores 
industriais, podem e cuidam dos problemas 
de saúde de seus funcionários e familiares 
a fim de mitigar riscos sociais e manter a 
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produtividade. No entanto, as entrevistas 
realizadas deram evidencia que os esforços 
de saúde e do HIV são tipicamente de escala 
pequena e que ainda não foi definida a 
maneira de trabalhar com o governo nacional 
para reforçar estes esforços. Além disso, 
foram selecionadas e entrevistadas para esse 
esforço apenas as empresas que oferecem 
os programas de RSC mais ativos. Muitas 
empresas de médio porte ainda têm que 
elaborar uma estratégia para contribuir a 
resoluções ao HIV. Para avaliar o potencial 
de padronizar qualquer estratégia nacional a 
fim de engajar o setor privado, seria benéfico 
examinar os modelos de engajamento em um 
ecossistema mais amplo de esforços do setor 
privado. Nesta seção, HP+ destaca diversas 
abordagens e estudos de caso para uma 
resolução ao HIV por parte do setor privado, 
que possa fornecer perspectivas sobre as 
possibilidades em Moçambique.

Opção 1. Arrecadação de Fundos para 
a Filantropia
A arrecadação de fundos do setor privado, 
na maioria, consiste na angariação de fundos 
entre os funcionários, contribuições da 
empresa correspondentes ao nível de doações 
dos funcionários, e doações corporativas 
anuais. A arrecadação de fundos pode ser 

feita anualmente como parte de um acordo/
parceria em andamento ou como uma doação 
única. As doações costumam ser destinadas 
a um destinatário específico ou a uma causa 
mais ampla (por exemplo, a saúde infantil).

Exemplo: A empresa de mineração brasileira, 
Vale, contribuiu fundos para melhorar os 
indicadores de saúde para a malária e HIV 
em Moatize, Moçambique. A empresa doou 
US$3 milhões ao Fundo Global de Combate à 
SIDA, Tuberculose e Malária, demonstrando 
sua disposição em usar seus recursos 
financeiros privados para melhorar a vida das 
comunidades (Vale, s.d.).

Oportunidades e desafios para a 
implementação: A arrecadação de fundos 
corporativos oferece ao Ministério da Saúde 
uma oportunidade de aumentar os rendimentos 
fornecidos aos serviços públicos do HIV. 
No entanto, não é habitual que as empresas 
façam doações diretamente ao governo. 
Soluções simples envolvem um terceiro 
partido interessado ou intermediário, tal 
como uma ONG, que se junta a parceria ou 
recebe e gerencia os fundos. A implementação 
de um mecanismo mais complexo, tal como 
o estabelecimento de um fundo fiduciário 
para o SIDA, exigiria um amplo grau de 
apoio financeiro governamental.  Dado que 

Figura 1. Arrecadação de Fundos do Setor Privado

A empresa contribui fundos ao 
governo ou a um intermediário como 
uma ONG, compatíveis com os 
valores empresariais.

O governo ou as ONGs determinam 
como os fundos serão utilizados e 
implementam os programas de acordo.

Empresa

Governo IntermediárioOU
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as empresas podem exigir um destinatário 
concreto para a arrecadação de fundos, o 
Ministério da Saúde deve identificar o destino 
do financiamento e alocar esses fundos de 
acordo. Será importante para a sustentabilidade 
desta abordagem continuar a engajar e motivar 
a administração de alto nivel da empresa para 
financiar a doação a largo prazo.

Recomendações para avançar
Para incentivar as doações do setor 
privado a fim de apoiar os serviços do 
HIV, o governo pode identificar maneiras 
de canalizar diretamente as doações 
corporativas para esses serviços. Por 
exemplo, o governo pode identificar uma 
série de postos de saúde pública que 
prestam serviços de HIV a comunidades 
em áreas de alta carga, perto de operações 
corporativas e propô-los para patrocínio 
corporativo. O governo pode estimular 
um senso de “propriedade” destas clínicas 
a largo prazo por meio da promoção 
da marca.

Opção 2. Prestação de Serviços Direta 
para Funcionários e Comunidades
Prestação de serviços direta para os 
funcionários é um modelo comum em que 
as empresas, seja através de clínicas no 
local ou pacotes de ajuda médica, financiam 
serviços de saúde para os funcionários e 
as vezes, para as suas famílias. Resultados 
significativos de saúde e de produtividade 
podem ser alcançados por empresas que 
incluíam grandes números de trabalhadores 

os quais recebem prevenção, testagem, 
aconselhamento e/ou tratamento para o HIV.

Exemplo: No sul da África, incluindo em 
Moçambique, várias empresas multinacionais 
estão a apoiar e operar serviços de HIV para 
suas forças de trabalho. A Anglo American 
é uma empresa de mineração britânica 
que opera em 15 países (não incluindo 
Moçambique), empregando cerca de 90.000 
pessoas globalmente. Dentro do seu programa 
de segurança e saúde, a Anglo American 
opera um programa do HIV a longo prazo, e 
é reconhecida como líder em gerenciamento 
do HIV.  A empresa lançou o seu programa 
do HIV em 2002, quando se tornou uma das 
primeiras empresas no sul da África à oferecer 
gratuitamente antirretrovirais aos seus 
empregados. Posteriormente, esse benefício 
foi ampliado para incluir os dependentes 
dos funcionários. Em 2011, mais de 110,000 
funcionários e contratados Anglo Americanos 
no sul da África (90 per cento) receberam 
testagem do HIV. A Anglo American, 
adicionalmente, oferece um programa de 
bem-estar para os funcionários que vivem 
com o HIV, além de programas de educação e 
sensibilização, distribuição de preservativos e o 
diagnóstico precoce e tratamento de infecções 
sexualmente transmissíveis. A empresa 
afirmou em 2019 que 94 per cento dos seus 
empregados sabiam o seu status do HIV e 
que 92 per cento das pessoas identificadas em 
serem positivas estavam a receber TARV. Este 
programa foi analisado e tem demonstrado um 
impacto positivo na saúde e no bem-estar dos 
funcionários e no desempenho dos negócios 
(Anglo American, 2020, 2021).

Figura 2. Prestação Direta de Serviços para Funcionários e Comunidades

A empresa financia a intervenção (por exemplo prevenção, 
testagem e/ou tratamento).  Os esforços de empresas 
individuais aumentam as contribuições do setor privado a 
resposta do HIV porem podem ser de escala limitada.

A empresa obtém apoio informal 
do governo para fornecer serviços 
do HIV aos seus funcionários. 

Empresa Governo
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Oportunidades e desafios para a 
implementação: Geralmente, as empresas 
podem atuar baseado em seus próprios termos 
para operacionalizar este modelo e definir as 
suas próprias políticas de trabalho e níveis 
de investimento no programa do local de 
trabalho. Isso requer menos equilíbrio de 
prioridades e coordenação do que um acordo 
com vários parceiros, mas também coloca o 
ônus sobre a empresa individual, para definir 
suas intervenções prioritárias e desenvolver 
e operacionalizar o seu próprio programa. 
Embora um mínimo grau de coordenação seja 
necessário com as partes interessadas externas, 
há também uma desvantagem em atuar de 
maneira independente. Tipicamente, ano 
após ano, um número finito de funcionários e 
famílias é alcançado e pode ser difícil ampliar 
este número. As empresas variam em termos 
do nível de investimentos que podem fazer a 
princípio. No entanto, o impacto nacional seria 
significativo se a maioria das empresas de 
meio a grande porte em todo o Moçambique 
oferecessem os serviços de prevenção ao HIV.

As empresas querendo investir para alcançar 
impactos maiores, poderiam mobilizar 
sua força de trabalho corporativa para 
aumentar as atividades de prevenção nas 
comunidades próximas através de programas 
de sensibilização, campanhas, ou programas 
de educadores de pares, ou ainda poderiam 
investir em testagem e programas de 
tratamento mais abrangentes, tais como 
os da Anglo American. Em vez de ver estes 
programas como doações ou iniciativas de 
RSC, as empresas podem considerar isto 
como um investimento em seu negócio 
principal. Compartilhar os benefícios sociais 
e financeiros com os funcionários, membros 
da comunidade, e resultados da empresa 
com a gerencia corporativa, ajuda justificar 
o reinvestimento contínuo na saúde do 
funcionário e da comunidade, ainda que o 
cálculo de retorno do investimento possa levar 
mais tempo e recursos.  

Recomendações para avançar
O governo pode influenciar o alcance de 
cada programa individual de HIV no local 
de trabalho e/ou expandir o número de 
empresas envolvidas em tais programas, 
promovendo-os por meio de histórias 
de sucesso, introduzindo este aspecto 

de negócios para os empregadores que 
podem hesitar em fazer o investimento 
inicial na saúde dos funcionários, e 
disseminando diretrizes para aconselhar 
as organizações em como introduzir 
esses tipos de programas. Para programas 
de engajamento de funcionários, o 
governo pode compartilhar informações, 
educação e materiais de comunicação 
aprovados com as empresas para 
monitorar as mensagens principais que 
seriam compartilhadas com as equipes de 
trabalho e as comunidades.

Opção 3. Co-financiamento para Escala
Os programas do HIV empresariais 
normalmente servem seus funcionários e seus 
dependentes até mesmo quando a comunidade 
mais ampla pode ter falhas na cobertura de 
serviços essenciais de saúde. As empresas que 
atualmente prestam serviços do HIV no local 
de trabalho podem multiplicar seu impacto por 
meio de iniciativas de co-financiamento, por 
exemplo, empresas experientes com programas 
de alta qualidade podem buscar doadores para 
co-financiar atividades a fim de expandir seu 
alcance mais profundamente nas comunidades.

Exemplo: O acordo recente de US$10 milhões 
entre a USAID e a empresa Total para melhorar 
a saúde do adolescente e do empoderamento 
das mulheres em Cabo Delgado é um exemplo 
poderoso da multiplicação de impacto 
através do co-financiamento. O programa 
de responsabilidade social global da Total 
já enfocava no desengajamento sustentável 
das comunidades onde eles trabalhavam, 
especialmente em saúde, educação e juventude. 
Eles alavancaram suas capacidades existentes 
e seu compromisso de US$5 milhões com a 
saúde da comunidade para mobilizar US$5 
milhões adicionais da USAID para um maior 
impacto (USAID, 2020). Em conjunto, a USAID 
e a Total estão adotando uma abordagem de 
programação integrada de saúde para fazer 
mais do que seria possível de outra forma, 
trabalhando em setores adicionais – como o 
econômico, social e educacional – os quais 
possibilitam melhorias em saúde e bem-estar.

Oportunidades e desafios para a 
implementação: Os programas existentes 
podem ser usados para mobilizar fundos 
adicionais de doadores e fundações, que 
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podem atingir comunidades de difícil 
acesso ao redor de minas, outros locais de 
produção e além. Enquanto o aumento do 
financiamento permitirá que as empresas 
gerem maior impacto, as empresas que buscam 
e mobilizam fundos adicionais para crescer 
seus programas terão que equilibrar seus 
objetivos e abordagens preferenciais com 
aqueles do co-financiador. Ambas as partes 
se beneficiarão com a formalização de suas 
funções e responsabilidades esperadas. A 
fim de manter a escala programática além 
do período original do contrato, as empresas 
vão querer ter uma ideia do potencial de 
continuação do co-financiamento, e caso não 
for possível, qual será a estratégia para garantir 
um financiamento adicional a fim de sustentar 
seus esforços expandidos. 

Recomendações para avançar: 
O governo pode fornecer recomendações 
técnicas e ajudar a administrar uma 
abordagem programática bem-sucedida 
para este modelo. O governo pode servir 
como intermediário entre os programas e 
financiadores, identificando comunidades 
com grande necessidade de serviços 
do HIV e destacando a credibilidade do 
setor privado na prestação de serviços 
do HIV de qualidade. O governo também 
pode optar por avaliar as lacunas 
potenciais nas operações programáticas já 
comprovadas da empresa e pode sugerir 
co-financiadores que ajudarão a completar 
uma abordagem ou trazer uma perspectiva 
complementar para impulsionar o impacto.

Opção 4. O Engajamento Sistêmico do 
Setor Privado
Uma abordagem sistêmica que leva a motivação 
do engajamento sustentável na resposta 
ao HIV envolve uma terceira organização 
partidária, geralmente uma união trabalhista, 
associação ou federação profissional, liderando 
o engajamento com o objetivo de conduzir uma 
agenda em comum por parte do setor privado. 
Aproveitando uma associação da indústria que 
lidera o mercado para iniciar o engajamento 
corporativo na resposta ao HIV pode alavancar 
o poder pleno do setor privado para acelerar e 
sustentar o impacto positivo.

Exemplo: Em 2008, a união global da 
Federação Internacional da Química, Energia, 
Minas e o Sindicato Geral dos Trabalhadores 
atuou na Índia, por meio de sua filial, a 
Federação Nacional Indiana dos Mineiros, 
para formar uma resposta abrangente 
ao HIV e ao SIDA (OIT de 2013). Eles 
buscaram assistência técnica da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) para 
desenvolver um plano estratégico, elaborar 
um programa de treinamento de instrutores, 
e apoiar o engajamento de empregadores e das 
Sociedades Estaduais de Prevenção e Controle 
do SIDA da Índia. Eles co-criaram a estratégia 
com as pessoas que vivem com o HIV e 
representantes da Coal India Ltd (empresa de 
carvão), a Organização Nacional de Controle 
do SIDA, e a Sociedade de Controle do SIDA do 
Estado do Delhi.

Figura 3. Co-financiamento para Escala

A empresa e o doador criam juntamente a 
intervenção impulsionando as capacidades únicas 
de cada um para desenvolver uma abordagem 
integrada.  O co-financiamento permite um 
aceso mais amplo nas comunidades.

A empresa e o doador entram 
em acordo com os resultados 
desejados e assinam um acordo 
formal com o apoio do governo.  

Empresa Governo

Doador
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Oportunidades e desafios para a 
implementação: Esta abordagem baseia-se 
em uma mudança sistêmica por todo um setor 
sem um requisito de financiamento a largo 
prazo. Ela requer um engajamento operacional 
limitado do governo depois da fase inicial. 
Além disso, as diretrizes técnicas da OIT estão 
disponíveis para orientar uma abordagem 
passo a passo para a formulação de políticas e 
programas do HIV para o setor de mineração 
(OIT, 2013). É, no entanto, a mais complexa das 
quatro opções e propõe desafios no arranque de 
implementação. Isto é porque esta abordagem 
requer um foco concentrado da organização 
líder com o apoio completo do governo, exige 
assistência técnica específica, e baseia-se 
na motivação e engajamento contínuo do 
setor privado.

Recomendações para avançar
O governo pode conduzir uma série de 
discussões com as partes interessadas 
principais envolvidas na mineração e 
outros setores para determinar como 
o engajamento corporativo pode ser 
modelado com a participação de 
associações, federações, sindicatos 
industriais e empresas nacionais e 
multinacionais. Eles podem então 
identificar as partes interessadas principais 
que irão conduzir a abordagem e obter 
assistência técnica e apoio governamental.

Conclusões e Próximas Etapas 

Todas as empresas entrevistadas para este 
esforço estiveram envolvidas em atividades 
do HIV a algum nível. Além dos esforços 
que as empresas já estavam conduzindo, 
principalmente dentro de suas próprias forças de 
trabalho, existem oportunidades realistas para 
as empresas criarem mudanças que beneficiam 
tanto a comunidade e os negócios. Enquanto 
os serviços e esforços do HIV liderados pelas 
multinacionais para angariar fundos têm, sem 
dúvida, ajudado a sensibilizar as comunidades e 
a aumentar o acesso aos serviços de TARV, estes 
esforços são predominantemente projetados 
e operacionalizados ao nível empresarial e 
enfocam na base de funcionários. Estes fatores 
limitam a extensão no qual as empresas podem 
impulsionar as respostas ao nível da comunidade 
que poderiam levar à melhoria sistêmica no 
acesso a esses serviços.

A HP+ recomenda quatro opções para 
consideração pelo governo moçambicano. Estas 
têm o objetivo de estimular um engajamento 
mais amplo do setor privado nos esforços para 
a resposta ao HIV e não exigem investimento 
de tempo considerável por parte do governo. As 
opções variam incluindo aumentar fundos do 
setor privado (diretamente ou indiretamente por 
meio de fundos fiduciários), expandir esforços já 
em andamento por várias empresas, alavancar 

Figura 4. O Engajamento Sistêmico do Setor Privado 

Organização 
intergovernamental

Assistência técnica e 
desenho em conjunto 
da estratégia

Governo

O sistema completo funciona com  
as mesmas politicas gerenciais do HIV  
e oferece uma qualidade de serviço mais 
coordenada e consistente. 

Assistência técnica para unificar, 
melhorar, e/ou criar padrões 
para os esforços do HIV

Associação/
Federação Industrial

Empresa Empresa Empresa
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um nível aprimorado do engajamento do setor 
privado por meio de investimento externo, e 
catalisar mudanças sistêmicas por meio de vários 
atores do mercado. As quatro opções abrangem 
o espectro de oportunidades para engajar o setor 
privado e alavancar sua experiência na operação 
e apoio aos serviços do HIV. As opções são 
acompanhadas por recomendações sobre como 
levá-las adiante em alinhamento com os objetivos 
desejados pelo governo para o engajamento do 
setor privado no HIV.   
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