O

YPO 3.O é uma nova estratégia que o YPO Internacional desenvolveu
para tornar a organização ainda melhor e ser mais aspiracional aos
novos membros, que em poucos anos serão todos Millenials. Com o
YPO 3.0, a organização definiu 4 pilares para se orientar ao longo dos próximos anos:
Be
Be
Be
Be

Even
Even
Even
Even

More
More
More
More

Relevant
Extraordinary
Impactful
Prominent

Uma das mudanças é que o YPO quer se tornar globalmente uma organização
mais reconhecida e quer gerar um impacto mais forte na sociedade.
Nós entendemos que dentre todas as necessidades, a Educação é o grande
equalizador das desigualdades, e este é o tema escolhido para o nosso mapeamento.
O YPO Brasil mapeou as organizações lideradas por YPOers que podem
inspirar nossa maior participação em causas filantrópicas, pois muitas
pessoas querem ajudar, porém não sabem como ou se a organização é de
fato séria.
Aqui as organizações têm como sponsor um YPOer para que você possa se
sentir ainda mais seguro em apoiar de alguma maneira.
Participe você também!

Adriana Neves

Lars Reibel

Antônio Carneiro

Marco Patrus

Bartira Almeida

Mario Anseloni

Bruno Elias

Renato Feder

Bruno Serapião

Willian Ling

YPO SP

YPO Fortaleza

YPO RJ

YPO RJ

YPO SP

YPO Brasil

YPO BH

YPO SP

YPO SP/CWB

YPO POA

Jair Ribeiro
YPO SP

2
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DADOS DA
EDUCAÇÃO
NO BRASIL

15% 55%
dos jovens de 15 a 17
anos ainda estão fora da
escola, o que equivale a
1,5 milhão de pessoas.

das crianças de 8 a 9
anos ainda não estão
alfabetizadas, apesar de
frequentarem a escola.

DESEMPENHO DOS PAÍSES NO PISA 2018 - LEITURA

2/3
das crianças estão
fora das creches.

DESEMPENHO DO BRASIL NO PISA 2018

(Programa Internacional de Avaliação de Estudantes)

PERCENTUAL DE ALUNOS COM NÍVEIS MUITO
BAIXOS DE APRENDIZADO EM LEITURA,
MATEMÁTICA, E CIÊNCIAS NO PISA 2018

FONTE: Todos Pela Educação.

4

*Províncias de Beijing, Shanghai, Jingsu e Zhejiang.

5

DADOS SOBRE
O MAPEAMENTO

85

REPRESENTARIA A ONG
INDICADA?

FARIA UM PITCH
PUBLICAMENTE PARA
A ONG?

4

14

81
DISTRIBUIÇÃO DOS
PARTICIPANTES POR REGIÃO

YPOERs, Spouses &
Partners e YNGers
responderam ao
mapeamento

71

Sim

Sim

Não

Não

DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES POR
TEMPO DEDICADO À ORGANIZAÇÃO

PORCENTAGEM DA DOAÇÃO EM
RELAÇÃO AO ORÇAMENTO DA ONG
2
DISTRIBUIÇÃO DOS
PARTICIPANTES POR OCUPAÇÃO

12

YPOers
YNGers

71

Spouses & Partners

6

7

VALOR DA RECEITA INFORMADO PELO YPOER/SPOUSE
& PARTNER COINCIDIU COM O INFORMADO PELO
REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO?
2

Sim

6
18

Não
35

Não soube responder
Ong não informou o
valor da receita

24

Ong não preencheu
o formulário

DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE APOIO
PARA AS ORGANIZAÇÕES

8

9

DADOS DAS
ORGANIZAÇÕES
INDICADAS

DISTRIBUIÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES
POR ÁREA DE ATUAÇÃO
Ações complementares: oficinas de arte, música, esporte,
dança, apoio socioemotivo, etc.
Educação formal: ensino curricular regular (1ª infância à
pós-graduação).
Educação pública: ações de melhoria e suporte às
escolas públicas.
Educação proﬁssionalizante: cursos e oficinas de
capacitação profissional
Não informado: organização não preencheu o formulário.

60

9

10

29

12

NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS
DISTRIBUIÇÃO DAS
ORGANIZAÇÕES POR REGIÃO

organizações
indicadas
responderam ao
mapeamento

Sudeste

ORÇAMENTO POR ORGANIZAÇÃO

Espírito Santo 1
Minas Gerais 4
Rio de Janeiro 8
São Paulo 35

Nordeste

Sul

Ceará 1

Paraná 3

Pernambuco 3

Rio Grande do Sul 4

Sergipe 1

10

11

ÍNDICE DE
ORGANIZAÇÕES

EDUCAÇÃO FORMAL
40

Associação Criança Brasil

54

Bartira Almeida
bartira@morar.com.br

Ricardo Monteiro da Silva Diniz
ricardo.diniz@baml.com

Pág

42

Organização

Colégio Mão Amiga
Fernando Salvia
Silsalvia@hotmail.com

Sponsor
Contato do Sponsor

44

Fundação Instituto Potencial
Sidney Victor da Costa Breyer
sidney@breyer.com.br

46

56

48

58

18

20

22

Andre Villac Abucham
andre.abucham@engeform.com.br
Associação Educacional Labor

Mario Anseloni
mario.anseloni@inbz.com

Mark A. Essle
markessle@me.com

26

12

30

Associação Junior Achievement
Brasil
Fabio Doneda Camargo
fabio.camargo@delta.com

24

28

Instituto Ayrton Senna
Felipe de Freitas Mendes
felipe.mendes@gfk.com

Associação Beneficente Santa Fé

Instituto de Pesquisas em
Tecnologia e Inovação - IPTI

Eduardo Aziz Nader
eduardo.nader@me.com.br

32

Paulo Simões Filho
psimoes@grupoab.com.br

Lucas Raduy Guimarães
lucas@positivo.com.br
Todos pela Educação
Paulo Sergio Kakinoﬀ
kakinoﬀ@msn.com
Rodolfo Marino
rodolfo.marino@itausa.com.br

Ensina Brasil
Renato Feder
renatofeder@gmail.com

36

Roberto Sverner
robertosver@gmail.com

Instituto Apoia

60

52

Núcleo Infantil Anna Medioli
Daniela Maria Medioli
daniela@sada.com.br

Instituto Janelas Abertas

Instituto Ling
William Ling
William.ling@evora.com

Instituto Positivo
Helio Bruck Rotenberg
helio@positivo.com.br

34

Henrique Teixeira Alves
henrique@neoinvestimentos.com.br

Bruno Elias
bruno.elias@elevaeducacao.com.br

Marcelo Guimarães Lopo Lima
marcelo.lima@uol.com.br

Marcelo Baptista Carvalho
Marcelo.carvalho@ancar.com.br

Associação Parceiros da
Educação
Jair Ribeiro
jr@sertrading.com

50

Instituto Sol
Christiano da Cunha Freire
chrisfreire@terra.com.br

Fundação Estudar

Michel Felipe Zyngier
mfzyngier@gmail.com

Instituto Sidarta
Ya Ping Chang
ypchang@brasfanta.com.br

Thiago Picolo
tpicolo@yahoo.com

EDUCAÇÃO PÚBLICA

Instituto Ponte

Turma do Jiló
Luciano Maggi Quartiero
fe-resende@uol.com.br

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
64

Associação de Promoção
Humana Divina Providência

68

Urbano Vitalino Neto
urbano.neto@urbanovitalino.com.br

Alexandre Luiz Silva Azevedo
alexandre.azevedo@seculus.com.br

66

Associação de Resgate
a Cidadania por Amor a
Humanidade | ARCAH
Helio Seibel
alex@positiva.eco.br

Associação Incubadora Porto
Social

70

Associação Incubadora Social
Gastromotiva
Gabriela Lobato Marins
gabriela@brmarinas.com.br

13

72

Fundação Projeto Pescar

78

Luis Vairo
lvairo@sabiaresidencial.com.br

Cristiano Jacó Renner
cjrenner@dcshopping.com.br
Carlos Roberto Ortiz Nascimento
arv2@terra.com.br

74

Instituto PROA

80

Roberto Bastos Tellechea Filho
rbtf1@terra.com.br

Eduardo Maﬃa Queiroz Nobre
laurawnobre@gmail.com

Instituto Hidrovias

Silvio Eid
seid@grupoipdv.com.br

Congregação Insraelita Paulista |
Lar das Crianças

120

Paulo Dalla Nora Macedo
paulo.dallanora@fircapital.com

David Bobrow
gk@gabrielakrok.com.br

102

Horizontes Projetos Sociais

122

Human Rights Watch
Patrice Philippe Nogueira
Baptista Etlin
carolina@melloneetlin.com.br

Instituto Marum Patrus
Marco Antonio Martins Patrus
marcop@patrus.com.br

106

124

84

3ML Social

108

126

Instituto Alicerce Educação

96

Sérgio Maggi Junior
camila@3mlsocial.com.br

86

Charles Anderson Tokarski
charles@farmaciaroval.com.br
Dalmo Martins Peixoto Junior
dalmojr@firemanpeixoto.com.br

Ação Social Pela Música do Brasil
Eduardo Cohin Ribeiro Magalhães
duda@dreamfactory.com.br

88

Fabio Brun Goldschmidt
fabio@andrademaia.com

Associação de Mãos Unidas

Associação Educacional e
Assistencial Casa do Zezinho

Luciano Snel Correa
snel1@globo.com

94

Associação Saúde Criança
Responder
Gabriela Lobato Marins
gabriela@brmarinas.com.br

14

112

114

Cáritas João Paulo II

Instituto Gerando Falcões

130

116

Instituto LideraJovem

Projeto Casulo
Guilherme Archer de Castilho
gac@forgeron.com.br

132

Projeto Jogo da Vida | AMCades
Alexandre Silveira
alexandre@sulbrasilfidc.com.br

134

Projeto WimBelemDon
Sergio Antonio Saraiva
sas@mwenergiasrenovaveis.com.br

136

RECODE
Rodrigo Baggio
rodrigo.baggio@cdiglobal.org.

140

Vocação | Ação Comunitária do
Brasil São Paulo

Eduardo Aziz Nader
eduardo.nader@me.com.br
Daniel Bresser
daniel.bresser@escolamobile.com.br

Liga Solidária
Guilherme Archer de Castilho
gac@forgeron.com.br

Vasco Carvalho Oliveira Neto
Vasco.oliveira@agv.com.br

ricardopq@hotmail.com

98

128

Instituto C | Criança, Cuidado,
Cidadão
Geraldo José Carbone
mayrarochacarbone@gmail.com

Instituto Superação | Formação
pelo Esporte
Roberto Chade
rchade@dotz.com.br

Instituto Beatriz e Lauro Fiuza
Lauro Fiuza Junior
fiuza@servtec.com.br

Ricardo Luiz Pessôa de Queiroz
Filho

Associação Friendship Circle
Marcello Magistrini Spinelli
Patfavaspinelli@yahoo.com.br

110

José Célio Oliveira Junior
celiojunior@kleng.com.br

Violeta Kertesz Noya
violeta_noya@hotmail.com

92

André Czitrom
andre@magikjc.com.br

Francisco Millarch
millarch@gmail.com

Luis Augusto Martin Gelinski
gelinski@gmail.com

90

Associação Socioambiental e
Cultural Jacuípe

Instituto Beneficente Israelita
Ten Yad

Instituto Social Pertence
Tarik Potthoﬀ
Tarik@pmweb.com.br

Paulo Batista
carolina@melloneetlin.com.br

AÇÕES COMPLEMENTARES

Instituto Precisa Ser | Vai na Web
Geraldo do Carmo Thomaz Junior
geraldo@vtex.com.br

Violeta Kertesz Noya
violeta_noya@hotmail.com

104

Instituto Poder do Voto
Mario Mello
Mm@podervoto.org

Mario Fleck
mario.ﬂeck@riobravo.com.br

Instituto Verdescola

Bruno Serapião
bruno.serapiao@hbsa.com.br

76

100

Paulo Izzo Neto
luciana@dtrend.com.br

Rodrigo Baggio
ctrecenti@lwart.com.br

Fernanda Chade
fe.chade@uol.com.br

118

Instituto Memaker MMKR
Rodrigo Leicht Carneiro Leão
rodrigo@lidermac.com.br
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EDUCAÇÃO PÚBLICA

ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE
SANTA FÉ
Sponsor: Andre Villac Abucham - SP
Contato: andre.abucham@engeform.com.br

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Fundação Ursula Zindel-Hilti, Engeform,
Ashoka, Shalom Foundation, Childhood
Brasil, Grupo New Content, Mães Solidárias,
Evergreen (doação de fraldas), Sindepark (2
bolsas de estudos para duas ex-acolhidas que
cursam o ensino superior), Associação Prato
Cheio, Bancos de Alimentos, Fundação Rubem
Cunha (fornece tratamento oftalmológico) e
Instituto Horas da Vida (horas particulares de
médicos especialistas).

Beneficiados diretamente em 2019: de 1.000
a 10.000.

Ano de fundação: 1993
Estado sede da organização: São Paulo

A

s crianças e adolescentes acolhidos pela Santa Fé foram expostos a diferentes
formas de violência no ambiente familiar ou nas ruas. A organização executa
um trabalho de atendimento sistêmico, que busca abranger todas as áreas
necessárias: educação, saúde, aspectos sócioculturais, respeitando suas experiências
anteriores e agregando um repertório cultural mais amplo e diverso, baseado no
diálogo, na resolução de conﬂitos e na escuta sensível. A Santa Fé é instituição pioneira no atendimento especializado a adolescentes grávidas e/ou com seus filhos,
sendo considerada modelo de trabalho em relação à primeira infância, realizando
ações que acompanham o pré-natal e desenvolvem o repertório de maternagem.
Eleita uma das melhores 100 ONGs pelo Instituto Doar – 2019, e prêmio Melhor Tecnologia Social do Brasil na categoria “Direitos da Criança e do Adolescente” - Fundação Banco do Brasil, Petrobrás e UNESCO – 2005, entre outros prêmios.

Faixa de orçamento anual: até R$ 1M.

santafe.org.br
/AssociacaoBeneficenteSantaFe

Contato: Marcia Ventura Dias
Email: contato@santafe.org.br

/ongsantafe

Telefone: (11) 5083-0092

/channel/UCgHq096Wbaowbio-5PPyHKg

INDICADORES DE RESULTADOS
Taxa de matrícula na rede básica de ensino
de 100% em 2017 e 2018.

Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(74,87%); Adm.(25,13%).

Frequência escolar: 60% em 2017 e 80%
em 2018.

Doações internacionais: 26%.

Taxa de conclusão do ensino fundamental:
65% em 2017 e 70% em 2018.
Taxa de conclusão do ensino médio: 25% em
2017 e 30% em 2018.
Redução de 50% em 2017 e 70% em 2018
no índice de conﬂitos no ambiente escolar,
índice de ingresso no ensino superior: 5% em
ambos os anos.

Convênios e parcerias com o governo: 35%.
Eventos: 27%.
Nota fiscal paulista: 3%.
Parcerias com fundações e institutos: 2%.
Doações de pessoas físicas: 2%.
Parcerias com empresas privadas: 3%.
Doações de produtos: 2%.

88 doadores recorrentes, que representam
2% da receita total.

18
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EDUCAÇÃO PÚBLICA

ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL
LABOR
Sponsor: Mark A. Essle – SP
Contato: markessle@me.com

A

Labor se diferencia pela capacidade de trabalhar em conjunto com
empresas e fundações na construção de soluções para a melhoria da
educação, articulando as Secretarias de Educação com as Instituições
de Ensino. Elabora projetos sob medida, estabelecendo objetivos em parceria
com a empresa e levando em conta os limites e as potencialidades da região
em foco. Desenvolveu metodologia pedagógica e de gestão participativa , cuja
eficácia foi comprovada por pesquisas em escolas: “A proposta pedagógica é
eficaz e o envolvimento da gestão para a continuidade do processo é relevante.”
informa relatório da PUC-SP, em pesquisa financiada pela FAPESP (Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). Ao todo foram 7.969 educadores
formados, atingindo 1.430 escolas e 1.131.260 alunos impactados.

INDICADORES DE RESULTADOS
90% dos professores e coordenadores
pedagógicos que fizeram uso da proposta
pedagógica Labor reportam melhora
significativa nas relações internas na escola.
30% de redução nas taxas de ausências e/
ou evasão escolar após a implementação da
proposta pedagógica Labor.
diminuição média de 40% nas faltas dos
professores.
aumento de 40% na participação dos
pais nas atividades da escola e melhoria
geral no rendimento escolar dos alunos,
comprovada por meio de avaliações
internas e externas (SARESP).

20

13 doadores recorrentes, que representam
5% da receita total.

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Levy & Salomão Advogados, Dona Dita
agência de comunicação, Sananda
hospedagem do site e gestão de emails,
Clap Studio – produção de vídeos.

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000.
Faixa de orçamento anual: até R$ 1M.

Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(77,5%); Adm.(22,5%).
Doações de pessoa jurídica: 68,8%.

Ano de fundação: 1991

Doações internacionais: 14,9%.

Estado sede da organização: São Paulo

Leis de Incentivo: 12%.

Contato: Sandra V Battistella

Doações financeiras e benefícios: 2,3%.
Doações de pessoa física: 2%.

labor.org.br
/LaborEducacional

Email: labor@labor.org.br

Não possui

Telefone: (11) 2924-7053

channel/UCzW0qVQh1sI2UMmdEGmj41w
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EDUCAÇÃO PÚBLICA

ASSOCIAÇÃO
JUNIOR
ACHIEVEMENT
BRASIL
Sponsor: Fabio Doneda Camargo – SP
Contato: fabio.camargo@delta.com
Sponsor: Marcelo Baptista Carvalho – RJ
Contato: Marcelo.carvalho@ancar.com.br

I

nspirar e preparar jovens para terem sucesso em uma economia globalizada.
Fundada há 100 anos e uma das primeiras organizações a trazer programas
de empreendedorismo para crianças e jovens da América Latina. A cada
ano, a rede da JA Worldwide mobiliza cerca de 470.000 voluntários que
capacitam mais de 12 milhões de alunos em mais de 100 países. Há 36 anos
no Brasil, já capacitou mais de 5 milhões de alunos com o apoio de 150.000
voluntários. Reconhecimento de atores sociais importantes: a) professores
e escolas - mais de 2000 parcerias; b) secretarias de educação - programas
de educação financeira são reconhecidos pela ENEF (Estratégia Nacional de
Educação Financeira) e o programa As Vantagens de Permanecer na Escola
é uma das tecnologias sociais da Fundação Banco do Brasil.

Sponsor: Paulo Simões Filho - RJ
Contato: psimoes@grupoab.com.br

INDICADORES DE RESULTADOS
1 em cada 3 alunos abre um negócio após
participar do programa.
71% sentiram-se mais motivados a estabelecer
novos objetivos para a sua vida.

Número de doadores recorrentes não informado.
Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(63,78%); Adm.(32,12%).
Doações internacionais: 26,8%.

86% dos ex-alunos pretende fazer algum tipo
de pós-graduação.

Doações de pessoas jurídicas: 67,5%.

78% sentiram-se mais motivados a começar
sua carreira profissional após o programa.

Eventos: 5,7%.

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

BID, Google, Facebook, Dell, Gerdau e a
Delta.

Beneficiados diretamente em 2019: de
100.000 a 1 milhão.
Faixa de orçamento anual: R$ 1M a R$ 10M.

Ano de fundação: 2012

jabrasil.org.br

Estado sede da organização: Rio Grande do Sul

/jabrasil

Contato: Bety Tichauer
Email: bety.tichauer@jabrasil.org.br
Telefone: (11) 93321-6240
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/jabrasil
/user/juniorachievementbr
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EDUCAÇÃO PÚBLICA

ASSOCIAÇÃO
PARCEIROS DA
EDUCAÇÃO

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Programa de adoção de escolas públicas
estaduais a um investimento de R$ 5 mil por
mês por escola, impactando aproximadamente
mil alunos.

Beneficiados diretamente em 2019: de 1.000
a 10.000.

Ano de fundação: 2004

Faixa de orçamento anual: entre R$ 10M e
R$ 100M.

parceirosdaeducacao.org.br

Estado sede da organização: São Paulo

Sponsor: Jair Ribeiro - SP
Contato: jr@sertrading.com

Contato:Jair Ribeiro da Silva Neto
Email: renata.fonseca@parceirosdaeducacao.org.br
Telefone: (11) 3897-4509

/associacaoparceirosdaeducacao
/parceirosdaeducacao
/channel/UC_A3hCwOVXgcRvXSuwItKQQ

A

atuação da Parceiros da Educação tem dois focos - promover a parceria
entre empresas, empresários e organizações da sociedade civil com
escolas públicas, visando a melhoria do desempenho acadêmico dos
alunos; e apoiar o governo na adoção de políticas públicas consistentes que
promovam a qualidade da educação pública. Através de programas formulados e monitorados por uma equipe de especialistas, todas as parcerias visam
potencializar investimentos governamentais na área da educação, tornando
redes de ensino e escolas mais eficientes com o objetivo central de melhorar
o aproveitamento escolar dos alunos.

INDICADORES DE RESULTADOS
Atuação em mais de 580 escolas públicas ao
longo dos últimos 16 anos, impactando mais
de 920 mil alunos.

Divisão do orçamento (2019): Atividade Fim
(85%); Adm.(15%).
Mantenedores: 24%.

Aumento de, em média, 35% nos índices
educacionais das escolas nos primeiros três
anos de atuação, equivalente a um ano letivo
a mais aos alunos beneficiados.
140 doadores recorrentes, que representam
83% da receita total.
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Apoiadores de parcerias/projetos: 57%.
Crowdfunding: 17%.
Doações esporádicas: 15%.
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EDUCAÇÃO PÚBLICA

ENSINA
BRASIL
Sponsor: Renato Feder – CWB
Contato: renatofeder@gmail.com

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Gol linhas áreas, Fundação Estudar, Bain
Consulting, Kroton e desconto no aluguel do
coworking no InovaBra Habitat em São Paulo.

Beneficiados diretamente em 2019: de
10.000 a 100.000.
Faixa de orçamento anual: de R$ 1M a R$ 10M.

Ano de fundação: 2015

ensinabrasil.org

Estado sede da organização: São Paulo

/ensinabrasil16

Contato: Erica Amelia Butow
Email: marta@ensinabrasil.org
Telefone: (11) 96434 6436

/ensinabrasil
/channel/UC5n1xHSvpkUy1dd2dNc33jQ

A

O Ensina Brasil é uma OSCIP que recruta, seleciona e desenvolve jovens
talentos graduados das melhores faculdades do país para se tornarem
professores de escolas públicas em contextos vulneráveis por 2 anos (os
ensinas) e se desenvolverem como futuras lideranças, multiplicando seu impacto
para a transformação da educação. Nossa visão é que um dia, todas as crianças
tenham uma educação de qualidade. Sede administrativa fica em São Paulo,
mas o programa com os ensinas/professores nas escolas públicas em regiões de
vulnerabilidade acontecem em 5 cidades: Campo Grande (MS), Petrolina (PE),
Caruaru (PE), Cariacica (ES) e São Luiz (MA).

INDICADORES DE RESULTADOS
Aumento no nº de ensinas (jovens
professores) em sala de aula no início do
ano letivo: 55 (2017), 126 (2018) e 163 (2019).
Em 2019 85% da turma de ensinas formada
continuou trabalhando com educação.

para outras escolas (nota 8-10 em uma
avaliação de 0 a 10). Resultado 2019: ainda
não apurado. Resultado 2018: 88%; Resultado
2017: 80%.

Número absoluto de alunos impactados
direta e indiretamente. Em 2019: 42.000.

Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(71%); Adm.(15%); Outros (14%).

Mais de 160 projetos extracurriculares
desenvolvidos em 2019 com os alunos desde as escolas de preparação para o
vestibular à revitalização da biblioteca, das
quadras e do entorno da escola.

Não possuí doadores mensais recorrentes.

Doações de pessoas físicas: 23%.
Doações de pessoas jurídicas: 2%.
Parcerias com outras instituições/
fundações: 75%.

Engajamento e endosso da gestão escolar:
% de diretores que indicariam o programa
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EDUCAÇÃO PÚBLICA

INSTITUTO
AYRTON
SENNA

D

esenvolvem soluções educacionais, pesquisas, conhecimentos em pedagogia, gestão educacional, avaliação e articulação que sejam replicáveis
em escala. Essas soluções são levadas às escolas em parceria com as
Secretarias de Educação para fortalecer o protagonismo dos educadores e dos
alunos no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Impacta cerca de 26 milhões
de estudantes por ano e forma aproximadamente 230 mil educadores. Presentes
em cerca de 2.600 municípios em todas as regiões do Brasil.

INDICADORES DE RESULTADOS
Sponsor: Felipe de Freitas Mendes - SP
Contato: felipe.mendes@gfk.com

Sponsor: Mario Anseloni - SP
Contato: mario.anseloni@inbz.com

Projeto Gestão de Política de Alfabetização:
Número de alunos atendidos em 2018 dobrou
em relação a 2017.
Projeto Se Liga: 85% dos estudantes
não alfabetizados terminaram o ano
adequadamente alfabetizados.

Circuito Campeão: 85,5% dos alunos
alfabetizados no 2º ano do Ensino Fundamental.
Acelera Brasil: Entre os alunos que
frequentaram o programa, 75% conseguiram
acelerar, em média, 2 séries em um ano
letivo. A média foi de 1,5 série.

Programa Gestão Nota 10: 93% dos
estudantes acompanhados pelo programa
foram aprovados em 2018.

Letramento em Programação: 100% de
crescimento no total de escolas parceiras.

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Licenciamento de marcas, Campanha
McDia, Engajamento de colaboradores,
Marketing Relacionado à Causa e
Investimento social.

Beneficiados diretamente em 2019: acima
de 1,4 milhão.

Ano de fundação: 1994
Estado sede da organização: São Paulo

Faixa de orçamento anual: entre R$ 10M e
R$ 100M.

institutoayrtonsenna.org.br
/institutoayrtonsenna

Contato: Viviane Senna Lalli
Email: aaquino@ias.org.br
Telefone: (11) 2974-3119
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/institutoayrtonsenna
/user/InstitutoAyrtonSenna
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EDUCAÇÃO PÚBLICA

INSTITUTO DE
PESQUISAS EM
TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Parcerias: Artemisia, Ambev, BaneseCard,
Bayer, Banco do Nordeste, BID, Brazil
Foundation, Fundação Banco do Brasil,
Fundação Itaú Social, Fundação Telefônica,
Garcia Family Foundation, IAAF, Instituto
Banese, Microsoft, OPAS, Oi Futuro, Petrobras,
PNUD, SAP, Sebrae, Sesi, Unesco.

Beneficiados diretamente em 2019: de 1.000
a 10.000.

Ano de fundação: 2003
Estado sede da organização: Sergipe
Contato:Rodrigo de Maio Almeida

Sponsor: Marcelo Guimarães Lopo Lima - SP
Contato: marcelo.lima@uol.com.br

Email: rodrigo.maio@ipti.org.br
Telefone: (79) 3027-6866

O

Faixa de orçamento anual: de R$ 1M a R$ 10M.

ipti.org.br
/pageipti
/iptiorg
/user/iptivideos

IPTI está localizado numa região de extrema pobreza e junto com a
comunidade local produz inovações tecnológicas que promovem o
desenvolvimento humano, com foco em educação básica, educação
empreendedora e saúde básica. Esta abordagem sistêmica e evolutiva, o modelo de construção participativa e o fato de buscarmos eficácia, escalabilidade
e sustentabilidade em todas as tecnologias sociais que geramos são elementos
diferenciadores em comparação com a atuação de outras organizações
sociais. Atualmente o IPTI tem 10 tecnologias sociais em fase de escalabilidade
e/ou negócios e 8 em desenvolvimento, com reaplicação em 33 municípios, de
6 estados brasileiros.

INDICADORES DE RESULTADOS
Aumento no nº de professores
alfabetizadores satisfeitos com a tecnologia
social Synapse de 50% (2017) para 80%
(2019) de um total de +400 professores, de
15 municípios, de 2 estados.

Número total de doadores recorrentes
não informado.

Aumento no nº de escolas municipais
realizando matrícula no sistema
informatizado TAG de 60% (2017) para 80%
(2019) de um total de +150 escolas, de 16
municípios, de 2 estados.

Doações de pessoa física: 6%.

Prêmio FINEP de Inovação (2013), 2
Prêmios Fundação Banco do Brasil (FBB) de
Tecnologia Social (2013 – Arte Naturalista;
2019 - CLOC).

Lei de incentivo: 19%.

Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(90%); Adm.(10%).

Doações de pessoa jurídica: 58%
Convênios e parcerias com o governo: 8%.

Prestação de serviços/venda de produtos: 9%.

5 empreendimentos criativos gerados em
Santa Luzia do Itanhy.
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EDUCAÇÃO PÚBLICO

INSTITUTO
POSITIVO
Sponsor: Helio Bruck Rotenberg – CWB
Contato: helio@positivo.com.br

Sponsor: Lucas Raduy Guimarães - CWB
Contato: lucas@positivo.com.br

T

em como missão contribuir para a melhoria da qualidade da educação
pública brasileira por meio ao incentivo do regime de colaboração entre
sistemas de ensino. Única organização especializada no tema dos Arranjos
de Desenvolvimento da Educação no Brasil. Por esse motivo, investem na implantação de um arranjo (que funciona também com um campo experimental),
em produção e disseminação de conhecimento - a fim de atender as necessidades
dos gestores públicos, academia e promotores da política educacional.

INDICADORES DE RESULTADOS
Alcançar mais de 700 líderes educacionais
com informações qualificadas sobre os
Arranjos de Desenvolvimento da Educação
(ADEs). Resultado 2018: 470 líderes.
Nível de alfabetização dos alunos do ADE
Granfolis. Meta: 4 programas, 20 municípios,
3.000 alunos e 90% alfabetizados. Resultado
2018: 4 programas, 21 municípios, 2.890
alunos e 100% deles alfabetizados.
Fundação, ao lado de outras 7
organizações, do Movimento Colabora
Educação, uma organização inteiramente
dedicada a fornecer subsídios técnicos
e fazer mobilizações junto as principais
organizações de educação do país.
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Apoio a implementação de programa
que estimula a cultura da colaboração e
a formação continuada de 490 diretores
escolares do ADE Granfpolis, com resultados
consistentes, como por exemplo, zerar em
alguns municípios os problemas das escolas
atreladas ao programa federal PDDE.

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Universidade Positivo (espaço físico e alguns
custos fixos), Associação Granfpolis: (espaço
físico para as reuniões do ADE Granfpolis e
alguns deslocamentos entre os municípios
da região).

Beneficiados diretamente em 2019: de 1.000
a 10.000.
Faixa de orçamento anual: de R$ 1M a R$ 10M.

Número de doadores recorrentes não informado,
mas representam 10% da receita total.
Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(74%); Adm.(16%).
Doações de pessoa física: 10%.
Doações da mantenedora: 90%.

Ano de fundação: 2012
Estado sede da organização: Paraná

institutopositivo.com.br
/positivoinstituto

Contato: Eliziane Gorniak - Diretora Executiva
Email: egorniak@positivo.com.br

Não possui

Telefone: (41) 3317-3466

/channel/UCoMFcj3oQoRQ9eFV-gWVCiA
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EDUCAÇÃO PÚBLICA

TODOS
PELA
EDUCAÇÃO
Sponsor: Paulo Sergio Kakinoﬀ - SP
Contato: kakinoﬀ@msn.com

O

rganização que faz advocacy a nível nacional para a implementação de
políticas públicas educacionais. Atuação técnico-política ancorada por
3 eixos fundamentais: a) dados e inteligência: formula e compila informações sobre Educação Básica que serão utilizadas na construção das sugestões
e monitoramento de políticas públicas. b) comunicação e mobilização: qualifica
o debate e sensibiliza lideranças para a importância e urgência de termos uma
educação pública de qualidade; c) articulação do terceiro setor para implementação das medidas especificas do Educação Já. O Todos Pela Educação não
implementa as políticas públicas que constrói, mas sim, transfere conhecimento,
trabalha para sua incidência e apoia institucionalmente organizações parceiras
que realizam a implementação.

Sponsor: Rodolfo Marino - SP
Contato: rodolfo.marino@itausa.com.br

INDICADORES DE RESULTADOS
2018 - Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) homologada.

Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(91%); Adm.(9%).

2018/19 - Construção do Educação Já (12
diretrizes, 7 temáticas, 24 medidas especificas
para a Educação Básica até 2030).

Doações de pessoas física: 16,43%.

2019 - Frente Parlamentar Mista de
Educação (Secretaria Executiva e temáticas
do Educação Já todas com lideranças
lideranças do Congresso Nacional).

Doações de pessoas jurídicas
(patrocínios): 79,71%.
Parcerias com outras instituições/
fundações: 2,13%.
Campanhas de crowdfunding: 1,73%.

Prêmio Darcy Ribeiro – Câmara do
Deputados – 2012.
40 doadores recorrentes minoritários que
representam 0,38% da receita total.

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Companhia aérea (doação de passagens
aéreas), Editora (publica os principais
materiais e livros), espaço cedido por
um dos fundadores signatários.

Beneficiados diretamente em 2019: métrica
não se aplica, trabalho de advocacy.

Ano de fundação: 2006
Estado sede da organização: São Paulo

Faixa de orçamento anual: R$ 1M a R$ 10M.

todospelaeducacao.org.br
/todoseducacao

Contato: Priscila Fonseca Cruz
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Email: rogerio@todospelaeducacao.org.br

/todospelaeducacao

Telefone: (11) 3145-5377

/user/Todospelaeducacao
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EDUCAÇÃO PÚBLICA

TURMA
DO JILÓ

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Advogados, Assessoria de Marketing e
Assessoria de Imprensa.

Beneficiados diretamente em 2019: de 1.000
a 10.000.
Faixa de orçamento anual: até R$ 1M.

Ano de fundação: 2015

Sponsor: Luciano Maggi Quartiero – SP
Contato: fe-resende@uol.com.br

Estado sede da organização: São Paulo
Contato:Maria Fernanda Resende Quartiero
Email: contato@turmadojilo.org
Telefone: (11) 3628-3103

turmadojilo.com.br
/turmadojilo
/turmadojilo
/channel/UCMtr4J-TN2zlePMREfalQmg

C

riada para promover a educação inclusiva, validar que existem diferenças
e garantir que elas sejam levadas em conta para o caminho de ações que
impactem de forma positiva a vida das pessoas atendidas pelo programa,
permitir que grupos marginalizados e excluídos tenham voz e vez. Essa é a missão
da Turma do Jiló. Essa atitude é validada a partir do momento que o professor
leva em conta o seu olhar para a diversidade e encara suas limitações e seus
preconceitos. Identificar frustrações e falhas é o primeiro passo para a mudança.
Portanto, a Turma atua no caminho, para que essas pessoas recebam as mesmas
oportunidades e que seja promovida a equidade.

INDICADORES DE RESULTADOS
Redução da evasão escolar de Santana de
Parnaíba, de 37,8% (2016) para 0,5% (2018),
nas escolas atendidas pela Turma do Jiló.
Número de denúncias (preconceito e
bullying) no Ministério Público, referente às
escolas atendidas foi quase reduzido a zero.
Professores e funcionários relatam se sentir
mais capacitados e confiantes na sua prática.
Familiares passam a acreditar no potencial
de seus filhos desenvolvendo uma relação
sem dependência e com autonomia e estão
mais ativos.
Com o programa os alunos com deficiência,
receberam uma aprendizagem digna.
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3 doadores recorrentes, que representam
41% da receita total.
Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(60%); Adm.(40%).
Pessoa Física: 11%.
Pessoa Jurídica: 41%.
Evento: 25%.
Prestação de serviços (Workshops): 16%.
Prêmios/Editais: 4%.
Outros: 3%.
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Organizações Indicadas

EDUCAÇÃO
FORMAL
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EDUCAÇÃO FORMAL

ASSOCIAÇÃO
CRIANÇA
BRASIL
Sponsor: Ricardo Monteiro da Silva Diniz – SP
Contato: ricardo.diniz@baml.com

T

em como missão contribuir com as famílias de baixa renda em São Paulo,
na educação, no cuidado e na alimentação de suas crianças e adolescentes, formando cidadãos.

INDICADORES DE RESULTADOS
Crianças e adolescentes mais saudáveis
física e emocionalmente.

31 doadores recorrentes que representam
2,6% da receita total.

Jovens mais preparados para lidar com
regras sociais e mercado de trabalho.

Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(97,28%); Adm.(2,72%).

Jovens e adultos mais competentes para
resolver seus conflitos, por meios legais
e do diálogo. Redução da violência e
atos de vandalismo.

Doações de pessoas físicas: 5%.
Eventos: 2%.
Convênios e parcerias com o governo: 93%.

Jovens menos vulneráveis ao consumo
de drogas.

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Escritório de advocacia.

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000.
Faixa de orçamento anual: de R$ 1M a R$ 10M.

Ano de fundação: 1987

criancabrasil.org.br

Estado sede da organização: São Paulo

/associacaocriancabrasil

Contato: Carlos José Kitz
Email: crianca@criancabrasil.org.br
Telefone: (11) 3297-0630
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/criancabrasil
/channel/UCgHq096Wbaowbio-5PPyHKg
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EDUCAÇÃO FORMAL

COLÉGIO
MÃO AMIGA

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Assessoria jurídica: Machado Meyer.
Assessoria do Google for Education: Nuvem
Mestra. Assessoria pedagógica: ICIF, Colégio
Vital Brasil. Assessoria de imprensa: Néctar.

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000.

Ano de fundação: 2002

Sponsor: Fernando Salvia – SP
Contato: Silsalvia@hotmail.com

Estado sede da organização: São Paulo

Faixa de orçamento anual: de R$ 1M a R$ 10M.

colegiomaoamiga.org.br/saopaulo
/ColegioMaoAmigaVis

Contato: Sérgio Barbosa de Souza Neto
Email: jumalheiro@me.com
Telefone: (11) 99952-2669

colegiomaoamigabr_vis
/channel/UCMgn7xxOhyCx6OeY_-ClcfA

E

scola formal e regular, que oferece educação de qualidade desde a educação
infantil ao ensino médio. Diferencia-se pela consistência acadêmica e por um
projeto pedagógico de formação integral, que engloba todas as dimensões do
indivíduo: inteligência, vontade, afetividade e emotividade; sempre prezando pela
atenção personalizada a cada aluno, com disciplinas extras voltadas para valores
humanos e participação social (voluntariado), assistência de psicólogas e inclusão
para os alunos com deficiência.

INDICADORES DE RESULTADOS
Crescimento de 95% desde sua fundação,
com aumento da sustentabilidade e
diversificação das fontes de receita.

Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(87%); Adm.(13%).

Curso pré-vestibular inaugurado neste ano,
com adesão de mais de 60% dos alunos do
3º ano do ensino médio.

Doações de pessoas físicas: 49,7%.

Resultados no SARESP bastante acima
daqueles alcançados pela rede pública de
ensino.

Leis de incentivo: 13,4%.

Engajamento dos alunos em projetos de
participação social e voluntariado por
livre iniciativa, resultado do trabalho de
formação humana.
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130 doadores mensais. 29,2% da receita anual.

Doações de pessoas jurídicas: 13,2%.

Prestação de serviços/venda de produtos
(mensalidades escolares): 20,6%.
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EDUCAÇÃO FORMAL

FUNDAÇÃO
INSTITUTO
POTENCIAL

Ano de fundação: 2015

fundacaopotencial.org

Estado sede da organização: Rio de Janeiro

/ongpotencial

Contato: Sidney Victor da Costa Breyer
Email: selecao.potencial@gmail.com
Telefone: (21) 98882-4974

/institutopotencial
Não possui

Sponsor: Sidney Victor da Costa Breyer– RJ
Contato: sidney@breyer.com.br

I

dentifica jovens potenciais das camadas menos favorecidas da sociedade e apoia
seu desenvolvimento, criando condições de acesso à educação superior de qualidade, à cultura e à integração social para se tornarem profissionais de sucesso.
Oportunidade para aquele jovem que já está no fim do ensino médio, chamado de
“last call” para trilhar um caminho de profissionalização com ensino superior.

INDICADORES DE RESULTADOS
Aprovação de no mínimo 75% no vestibular.

Aumento de 50% (2017) para 70% dos
universitários cursando inglês (2018).

Retenção de 100% dos Universitários.
Aprovação na Universidade: 80% em 2018 e
70% em 2017.

Atualmente o Instituto tem todos recursos
frequentes mantidos por um mantenedor
(fundador do Instituto) e 2 doadores.

Oferecimento de todas as possibilidades
para os vestibulandos participarem dos
processos seletivos (acompanhamento,
inscrições e curso preparatório).

Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(92%); Adm.(8%).

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Plataforma Responde Ai - oferece acesso
gratuito aos jovens universitários do Instituto
a plataforma. Jaleko - bolsa 100% para 1
jovem que faz medicina e o Curso Elite e a
Cultura Inglesa oferecem desconto de 50%
para nossos jovens.

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000.
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Grandes mantenedores: 100%.

Faixa de orçamento anual: até R$ 1M.
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EDUCAÇÃO FORMAL

FUNDAÇÃO
ESTUDAR
Sponsor: Thiago Picolo – RJ
Contato: tpicolo@yahoo.com

C

ontribui para a formação das futuras lideranças transformadoras do Brasil
por meio do estímulo à experiência acadêmica de excelência e do apoio
ao desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens.

INDICADORES DE RESULTADOS
Beneficiados em 2019:

50 milhões acessos nos portais e youtube.

Cursos Na Prática: 14.5 mil jovens em todo
o Brasil

Divisão do orçamento (2019): Atividade Fim
(47%); Adm.(53%).

Programa de Líderes: 29 aprovados / 80mil
candidatos / 105 jovens recebendo bolsa
em 2019

410 doadores pessoa física que representam
35% da receita total.

Prep Estudar Fora: 40 preparados

Divisão de outras receitas e Leis de incentivo:
0%

Portais: 6.6 milhões de acessos nos portais.

Leis de incentivo: -

De 1991 a 2019:

Convênios e parcerias com o governo: -

73 mil jovens preparados pelos cursos.

Mantenedores: 14%.

702 bolsistas do Programa de Líderes.

Receita de pessoas jurídicas: 38%.

400 estudantes já foram aprovados em
universidades de excelência com o Prep
Estudar Fora.

Outras receitas de produtos e serviços: 13%.

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Cervejaria Ambev; Fundação Lemann; Stone;
GoWork; Itaú; Raízen; Eleva Educação; B3;
Eneva S.A.; Instituto Credit Suisse HedgingGriﬀo; SoftBank; Lojas Centauro; BTG
Pactual; Nubank; ClearSale; Grupo Boticário;
Votorantim S.A.; VPBG Partners.

Beneficiados diretamente em 2019: **vide em
indicadores.

Ano de fundação: 1991
Estado sede da organização: São Paulo
Contato: Anamaira Spaggiari
Email: anamaira@estudar.org.br
Telefone: (11) 3995-2142
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Faixa de orçamento anual: R$15K.

estudar.org.br
/fundacaoestudar
/fundacaoestudar
/user/universofe
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AÇÕES COMPLEMENTARES

INSTITUTO
APOIA
Sponsor: Michel Felipe Zyngier - RJ
Contato: mfzyngier@gmail.com

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Pinheiro Neto Advogados com assessoria
jurídica; Studio Visual com site; Delta Price
com contabilidade.

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000.
Faixa de orçamento anual: até R$ 1M.

Ano de fundação: 2017

institutoapoia.org

Estado sede da organização: São Paulo

/institutoapoia

Contato: Pedro Henrique Garcia
Email: contato@institutoapoia.org
Telefone: (11) 98791-0444

/institutoapoia
/channel/UCdWnvAyXMmGGzpJzWiRCRDg

O

Instituto Apoia é um projeto de jovens empresários e executivos que
estão motivados em poder retribuir a oportunidade que tiveram e que
acreditam no poder de transformação que a educação oferece. Por meio
de um processo seletivo, concedemos bolsas de estudo para alunos saindo do
ensino fundamental da rede pública para escolas privadas de ponta do ensino médio. Além do impacto no bolsista, um dos pilares é reforçar o elo entre o
bolsista, sua escola e sua comunidade de origem. O Instituto Apoia acompanha
de perto os seus bolsistas e mantém os doadores envolvidos por meio de
relatórios bimestrais dos alunos apadrinhados (dos tropeços às conquistas!).

INDICADORES DE RESULTADOS
Crescimento anual de captação: 60%; triplicou
o número de bolsas entre 2018 e 2019.
A atuação é baseada na convicção de que
jovens talentos podem ser encontrados
em todas as camadas da população,
independentemente de faixa de renda,
origem étnica ou social.

Número de doadores recorrentes não
informado, mas representam entre 60% e
70% da receita total.
Divisão do orçamento (2018): Atividade
Fim (100%); Adm.(0%) – equipe 100%
voluntários.
Doações de pessoas jurídicas: 30%.

A instituição acredita que, com acesso à
educação de qualidade, os alunos podem
mirar mais alto, atingir seu sucesso profissional
e contagiar as pessoas ao seu redor.
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Doações de pessoas físicas: 70%.
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EDUCAÇÃO FORMAL

INSTITUTO
JANELAS
ABERTAS

N

asce dentro de uma instituição de ensino de excelência (Escola Eleva)
com o objetivo de ampliar o seu acesso a jovens de baixa renda, oferecendo um programa integrado à rotina escolar e não apenas no contraturno. Tem a permeabilidade para acompanhar e desenvolver essas crianças e
jovens de forma única em parceria com a comunidade de pais e professores.
Além disso, o programa do Instituto Janelas Abertas tem enorme potencial de
impacto, uma vez que inspira outras instituições de ensino de excelência a
desenvolverem os seus programas de bolsa.

INDICADORES DE RESULTADOS
Sponsor: Bruno Elias – RJ
Contato: bruno.elias@elevaeducacao.com.br

74 alunos e famílias positivamente impactados
pela oportunidade de bolsas de estudo.
2 alunos com medalha de prata na Olimpíada
Brasileira de Matemática e 1 medalha de ouro
na Olimpíada de Matemática do Estado do RJ.
1 bolsa para summer course na Universidade
de Direito de Cambridge, na Inglaterra e 1
bolsa para summer course em robótica na
UAmherst, nos Estados Unidos.

276 doadores recorrentes em universo de
371 doadores. Totalizam R$2,73K por ano.
Doações recorrentes representam 78% da
receita total.
Divisão do orçamento (2018): Atividade
Fim (93%); Adm.(6,07%) e Impostos e
encargos (0,93%).
Doações via pessoa jurídica: 8%.
Doações via campanha e eventos: 20%.

98,2% de média de aprovação escolar (2018).
Doações via pessoa física: 72%.
8,26 é o CR Médio alunos nos segmentos
Fundamental II e Ensino Médio (2019.1).

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Agência de viagens escolares (SoulTravel
e Quíron); Empresas de alimentação
(Sapore e GRSA); Empresa de transporte
(Tias Denises).

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000.
Faixa de orçamento anual: de R$ 1M a R$ 10M.

Ano de fundação: 2018

institutojanelasabertas.org.br

Estado sede da organização: Rio de Janeiro

/institutojanelasabertas

Contato: Julia Söhnchen Victor Rodrigues
Email: julia.rodrigues@escolaeleva.com.br
Telefone: (21) 99408-9557
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/institutojanelasabertas
/channel/UCgjoyocwNfYvtwFWGVxM-eg
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EDUCAÇÃO FORMAL

INSTITUTO
LING
Sponsor: : William Ling - POA
Contato: William.ling@evora.com

N

a área de educação, o principal foco do Instituto Ling são as bolsas de
estudos para programas de pós-graduação no exterior e outros programas
de bolsas voltados a alunos da graduação, ensino básico e médio. Em 2014,
a familía Ling ampliou sua atuação, criando um Centro Cultural em Porto Alegre,
que conta com 150 mil acessos desde a abertura. Em 2015 uniram-se à iniciativa da
Associação Hospitalar Moinhos de Vento, apoiando a implantação do Centro de
Oncologia Lydia Wong Ling, referência internacional em prevenção, diagnóstico
e tratamento do câncer. E, em 2019, estabeleceram parceria com a Santa Casa de
Misericórdia, contribuindo para a construção de um novo prédio para o complexo
hospitalar em Porto Alegre.

INDICADORES DE RESULTADOS
Pesquisas de satisfação com os alunos
bolsistas nas edições de 2017 e 2018: 90% dos
participantes considerou o programa excelente.
Pós-graduação no exterior: 345 bolsas de
estudos ao longo de 24 anos, representando
um investimento de US$ 7,031 milhões (ao
câmbio atual, R$ 29,178 milhões.
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4 doadores principais, que representam
85,54% do orçamento anual.

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Parceiros pró-bonos para poio em áreas
administrativas; assessoria jurídica e contábil;
processos financeiros e pro bono para
auditoria fiscal.

Beneficiados diretamente em 2019: 45.000.
Faixa de orçamento anual: entre R$ 10M e
R$ 100M.

Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(72%); Adm.(28%).
Doações de pessoas físicas: 6,4%.
Mantenedores: 54,4%.

Ano de fundação: 1995

institutoling.org.br

Estado sede da organização: Rio Grande do Sul

/InstitutoLing

Outras bolsas (no Brasil e no exterior): 642
bolsas concedidas desde 2006, perfazendo
R$ 1.550.000,00 investidos.

Leis de incentivo: 19,0%.

Contato: Sandra Moscovich

Doações internacionais: 8,5%.

Email: sandra.moscovich@institutoling.org.br

Centro cultural: 150 mil acessos ao prédio
desde a abertura, em outubro de 2014.

Prestação de serviços/venda de produtos – 11,7%.

Telefone: (51) 3533-5710

/instituto.ling
/channel/UCVU0NviShJFu_DgagNErmIQ
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EDUCAÇÃO FORMAL

INSTITUTO
PONTE

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Escolas particulares regulares; escolas de
inglês; contabilidade; agência de publicidade;
gráfica; empresa de mídia de outdoor, Rádio
Band News e assessoria de comunicação.

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000.

Ano de fundação: 2014

Sponsor: Bartira Almeida - RJ
Contato: bartira@morar.com.br

Estado sede da organização: Espírito Santo
Contato: Bartia Gomes de Almeida
Email: bartira@institutoponte.org.br
Telefone: (27) 99292-2614

Faixa de orçamento anual: de R$ 1M a R$ 10M.

www.institutoponte.org.br
/InstitutoPonte
/institutoponte_
/channel/UCPnfKfQWC50FgSZfDqKU7Zw

S

eleciona, desenvolve e acompanha alunos talentosos, de famílias de
baixa renda, a partir do 6o ano do Ensino Fundamental até a conclusão
do Ensino Superior, dando oportunidade de uma formação acadêmica
e humana de excelência. Os selecionados têm a oportunidade de serem bolsistas em escolas particulares com melhores resultados no ENEM do Estado
e de cursar inglês em escolas de idiomas parceiras. Além disto, participam
de atividades complementares no contraturno escolar para o aprimoramento
dos aspectos acadêmicos e humanos. Os alunos são oriundos de 17 municípios do estado do Espírito Santo. É a única ONG do ES eleita entre as 100
melhores ONGs do Brasil pelo segundo ano consecutivo.

INDICADORES DE RESULTADOS
94% dos alunos, em 2018, obtiveram média
escolar superior a da sua turma.

137 doadores recorrentes mensais que
correspondem a 85% do orçamento.

Número de alunos: 150 em
2019. crescimento de 40% em 2019 e
crescimento de 25% em 2018.

Divisão do orçamento em 2018: Atividade
fim (94%), Adm. (6%), se considerarmos as
receitas Pro-bono. Sem os apoios Pro-bono
o custo administrativo representa 28%.

100% dos alunos que fizeram vestibular
aprovados no ensino superior.
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Doações de pessoas físicas: 15%.

68% dos nosso alunos são destaques
em olimpíadas acadêmicas nacionais e
internacionais.

Doações de pessoas jurídicas: 75%.

97% dos pais e alunos, medidos em
2019, recomendariam o Instituto a
familiares e amigos.

Eventos: 2%.

Parceria com outras instituições e fundações: 8%
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EDUCAÇÃO FORMAL

INSTITUTO
SIDARTA
Sponsor: Ya Ping Chang – SP
Contato: ypchang@brasfanta.com.br

C

ontribui com as políticas públicas educacionais por meio de pesquisas,
publicações e formação de educadores da Educação Básica. Entre suas
iniciativas está o Colégio Sidarta, uma escola de aplicação que tem o
propósito de desenvolver em seus alunos um alto apreço pelo conhecimento
através da aprendizagem pela experiência. Da visão do Sidarta emanam práticas
que asseguram, permanentemente, o desenvolvimento integral dos alunos e dos
educadores, por meio de metodologias centradas na aprendizagem.

INDICADORES DE RESULTADOS
Resultados no Enem (Exame Nacional do
Ensino Médio) de 2012 a 2018: 1º lugar em
Cotia e entre os 100 primeiros colocados do
Brasil.
Resultado do Saresp (Matemática) da escola
parceira Henrique Dummont Villares: nos
últimos 3 anos, as crianças impactadas pelo
projeto tiveram uma melhora considerável,
sendo que, no 3º ano do Ensino
Fundamental, antes do inicio dos trabalhos,
8,6% das crianças estavam no menor nível.
Em 2018, só 0,9% neste mesmo nível.

2000 professores formados pelo Instituto
Sidarta em 2019.
2 doadores recorrentes cuja receita representa
aproximadamente 12,5% da receita total.
Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(87,5%); Adm.(12,5%).
Prestação de serviços: 85%.
Doações de pessoas jurídicas/parcerias: 12,5%.
Doações de pessoas físicas: 2,5%.

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Itaú Social.

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000.
Faixa de orçamento anual: de R$ 10M a
R$ 100M.

Ano de fundação: 1997
Estado sede da organização: São Paulo
Contato: Maria Aparecida Schleier
Email: mschleier@sidarta.org.br
Telefone: (11) 4702-9902
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www.sidarta.org.br/colegio
/colegiosidarta
/colegiosidarta
/user/SidArtAnaMIDIA
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EDUCAÇÃO FORMAL

INSTITUTO
SOL
Sponsor: Christiano da Cunha Freire - SP
Contato: chrisfreire@terra.com.br

Sponsor: Henrique Teixeira Alves - SP
Contato: henrique@neoinvestimentos.com.br

Sponsor: Eduardo Aziz Nader - SP
Contato: eduardo.nader@me.com.br

Sponsor: Roberto Sverner - SP
Contato: robertosver@gmail.com

T

em como missão transformar vidas por meio da educação de qualidade,
para jovens de baixa renda, com alto potencial de aprendizagem, que
queiram desenvolver-se e construir um futuro melhor para si e suas
famílias. O objetivo é selecionar, anualmente, jovens de baixa renda, que estejam
cursando o 9º ano do Ensino fundamental na rede pública e proporcionar o
acesso e a inclusão em uma trilha educacional de qualidade que se inicia no
Ensino Médio - por meio de parceria com colégios particulares como Bandeirantes
e Santa Cruz - e segue até o final do Ensino Superior e primeiro ano do mercado
de trabalho.

INDICADORES DE RESULTADOS
Taxa de evasão: 18% (2 de 11) – 2018.
Atualmente 27 jovens são atendidos.
Rendimento acadêmico acima da média
escolar =100%.

INFORMAÇÕES

Para a atividade fim são pro bono: saúde,
mensalidades, viagens de estudo do meio,
material didático, uniforme.

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000.
Faixa de orçamento anual: até R$ 1M.

24 doadores recorrentes que representam
78,2% do orçamento anual.
Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(24%); Adm.(76%). a estrutura do Sol para
27 jovens e 100 jovens não é muito diferente.

Ano de fundação: 2017

institutosol.org.br

Ampliação do número de colégios parceiros:
2017 (1), 2018 (2) Rendimento acadêmico
acima da média escolar = 100%.

Doações de pessoas física: 93%.

Estado sede da organização: São Paulo

/institutosolsp

Ampliação em 100% de bolsas integrais
concedidas pelos colégios parceiros

Parcerias com outras instituições/fundações: 1%.

Aumento de 37% no número de
candidatos inscritos.
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100% de jovens aprovados no ensino superior.

PARCERIAS

Doações de pessoas jurídicas: 6%.

Contato: Camila de Souza Queiroz Du Plessis
Email: camila@institutosol.org.br
Telefone: (11) 3073-1601

institutosolsp
/channel/UC0q-NzcOvliljnrF9kTH-zw
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EDUCAÇÃO FORMAL

NÚCLEO
INFANTIL
ANNA
MEDIOLI
Sponsor: Daniela Maria Medioli – BH
Contato: daniela@sada.com.br

O

ferece gratuitamente, há mais de 10 anos, educação, alimentação, acompanhamento e desenvolvimento pedagógico, físico e emocional para
crianças da primeira infância e suas famílias, inseridas num contexto de
vulnerabilidade social na região da Vila Bemge, em Betim-MG.

INDICADORES DE RESULTADOS
Atende 316 crianças em período integral
anualmente. Em 11 anos de atuação, foram
atendidas 1.063 crianças e 540 alunos formados
na educação infantil e direcionados para o
ensino fundamental pré-alfabetizados.
176 projetos/oficinas realizados para
crianças e famílias.

Doadores recorrentes: Empresas do
Grupo SADA.
Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(20%); Adm.(80%).
Doações de pessoas jurídicas: 90%.

Aumento de 70% (2017) para 80% (2018) na
participação dos familiares nas 15 atividades
socioeducativas oferecidas.

Convênios e parcerias com o governo: 10%.

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

CRAS da regional Teresópolis, Unidades
Básicas de Saúde, Promotoria, Conselho
Tutelar, Defensoria Pública, faculdades
e casas paroquiais, que auxiliam o
Núcleo prestando atendimento médico,
psicológico e social às crianças atendidas,
seus familiares e a comunidade envolvida.

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000.

Ano de fundação: 2008
Estado sede da organização: Minas Gerais
Contato: Elisa Pereira da Cunha Dias
Email: responsabilidadesocial@sada.com.br
Telefone: (31) 3071-9621
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Em 2018: 211 mil refeições ofertadas no ano.

Faixa de orçamento anual: de R$ 1M a R$ 10M.

Não possui
Não possui
Não possui
Não possui
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Organizações Indicadas

EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL
62
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

ASSOCIAÇÃO
DE PROMOÇÃO
HUMANA DIVINA
PROVIDÊNCIA
Sponsor: Alexandre Luiz Silva Azevedo – BH
Contato: alexandre.azevedo@seculus.com.br

A

tendimento por meio de centros infantis (creches) para alunos de 2 a 11
anos; escolas para adolescentes com idade entre 12 e 18 anos (Lar e Cidade dos Meninos) e profissionalização de jovens e adultos. Além disso,
atuam com uma lar de idosos, atualmente com 89 atendidos. Ao todo, são atendidas cerca de 35.000 famílias por ano.

INDICADORES DE RESULTADOS
Cerca de 533.000 certificados
profissionalizantes entregues ao longo dos 43
anos de operação, pelas diversas unidades.

Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(83%); Adm (17%).
Doações de pessoas física e jurídica: 37,21%.

67.562 refeições nos restaurantes populares
em 2018 x 62.874 em 2017.

INFORMAÇÕES

Não possui parceiros que forneçam recursos
não financeiros, apenas um grupo de cerca
de 1.000 voluntários para os eventos.

Beneficiados diretamente em 2019: de
10.000 a 100.000.

Apadrinhamento atendidos: 17,54%

Mais de 30 unidades de atendimento.
Incluindo Central de Empregos, Programa
Jovem Aprendiz e Banco de Microcrédito,
para aumentar as alternativas de inserção no
mercado de trabalho.

Programa Jovem Aprendiz: 3,16%.

Eleitos uma das 100 melhores ONGs do Brasil
em 2017, pela Revista época e Instituto Doar.

Promoções e eventos: 7,97%.

Contato: Mario Agostino Cenni Junior

Venda de serviços: 9,14%.

Email: mario.cenni@seculus.com.br

12.000 doadores recorrentes, que
representam 37,21% da receita total.
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PARCERIAS

Convênios instituições públicas: 9,56%.
Lei de incentivo: 13,84%.

Outros: 1,58%.

Faixa de orçamento anual: de R$ 10M a R$ 100M.

Ano de fundação: 1995

sistemadivinaprovidencia.org

Estado sede da organização: Minas Gerais

/SistemaDivinaProvidencia

Telefone: (31) 98324-3483

/SistemaDivinaProvidencia
/UC53vY5kml03NuUYIYyHGoQA
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

ASSOCIAÇÃO
DE RESGATE
À CIDADANIA
POR AMOR A
HUMANIDADE

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Espaço em comodato para a Horta Escola.

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000.
Faixa de orçamento anual: de R$ 1M a R$ 10M.

Ano de fundação: 2013

arcah.org

Estado sede da organização: São Paulo

/ibelieveingoodpeople

Contato: Rodrigo Hsu Ngai Leite
Email: financeiro@arcah.org
Telefone: (11) 3236-0348

/arcah
/channel/UCChUZ933iBcue0OkAkEiz_A

Sponsor: Helio Seibel - SP
Contato: alex@positiva.eco.br

C

ontribuir para abundância do planeta, despertando a consciência da
sociedade através de uma atuação sistêmica e eficaz com a população
em situação de rua. Atuação tem como base a psicologia humanística e
como filosofia a permacultura , o que torna diferencial a proposta de aprendizado
em relação às outras organizações.

INDICADORES DE RESULTADOS
52% dos educandos ingressaram no EJA
e ENCCEJA e 17% concluíram o ensino
fundamental.
Geração de autonomia para 50% dos
educandos ( na Rede Pública: menor que 10%).

2 doadores recorrentes, que representam
40% da receita total.
Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(71,28%); Adm (28,72%).
Doações pessoa jurídica: 52,56%.

Moradia Social para 50% dos educandos
(Rede Pública: menor que 5%).
Prêmio Eﬃe Awards brasil 2018-Campanha
publicitária ARCAH | NOS

Doações pessoa física: 28%.
Eventos: 15,44%.
Venda de produtos: 4%.

Participação como uma das ONGs escolhidas
para premiação do Charity Day - BGC em 11
de setembro 2019.
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

ASSOCIAÇÃO
INCUBADORA
PORTO SOCIAL
Sponsor: Urbano Vitalino Neto – Nordeste
Contato: urbano.neto@urbanovitalino.com.br

F

oco no desenvolvimento dos gestores e organizações não governamentais,
desenvolvendo-os para tornarem-se autônomos, financeiramente, e escaláveis.
Sua missão é ressignificar o Ecossistema Social identificando, desenvolvendo e
conectando soluções sociais para os 1º, 2º e 3º setores.

INDICADORES DE RESULTADOS
Números de família alcançadas pelos
projetos. Resultado 2018: 35 mil e resultado
em 2017: 20 mil. Para 2019, expectativa de
50 mil famílias.
Número de projetos incubados. Resultado
em 2018: 100 projetos e resultado em
2017: 50 projetos. Para 2019, meta de 200
projetos. São mobilizados mais de 200
mentores dando suporte aos projetos
incubados.
Recebimento de mais de 400 pessoas do Brasil
inteiro para conhecer o ecossistema social de
Recife através do Programa de Imersão.

aproximadamente 50% da receita total.
5 doadores recorrentes que totalizam 60 mil
no ano. Valor corresponde a mais da metade
da receita.
Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(65%); Adm (35%).
Prestação de serviços e venda de produtos: 60%.
Doações pessoas físicas: 1%.
Convênios e parcerias com o governo: 39%.

1 financiador recorrente mensal (Convênios
e parcerias com governo) que totaliza

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Parceiro (Interne Soluções em Saúde) que
cede hoje o espaço para realização das
atividades e Escritório de Advocacia.

Beneficiados diretamente em 2019: de 10.000
a 100.000.
Faixa de orçamento anual: de R$ 1M a R$ 10M.

Ano de fundação: 2016

portosocial.com.br

Estado sede da organização: Pernambuco

/oportosocial

Contato: Fábio Henrique Alves Da Silva
Email: contato@portosocial.com.br
Telefone: (81) 99698-9259 / (81) 3132-2190

68

/oportosocial
/channel/UCVEqL-fz6QjRPGHy4UmHDaA
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

ASSOCIAÇÃO
INCUBADORA
SOCIAL
GASTROMOTIVA
Sponsor: Gabriela Lobato Marins – RJ
Contato: gabriela@brmarinas.com.br

P

romove a inclusão social através de cursos profissionalizantes de Gastronomia.
Não apenas co-desenvolvem soluções e programas com os atendidos,
mas também os capacitam a se tornarem multiplicadores em suas
próprias comunidades. Diego, por exemplo, é ex-morador de comunidade e
ex-aluno da Gastromotiva. Atualmente, dirige as aulas de São Paulo e também
está construindo seu sonho de montar hortas orgânicas em comunidades. Ao
todo foram 5 mil alunos formados (profissionalização de jovens em situação de
vulnerabilidade social), 100 mil crianças e famílias alcançadas pela educação
nutricional (metodologia da Gastromotiva), 95 mil quilos de comida resgatada (todos os dias no Refeitório Gastromotiva), 7,5 mil voluntários engajados e
mais de 300 projetos de Gastronomia Social mapeados pelo mundo.

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Agências de comunicação, fornecedores de
alimentos e escritórios de advocacia.

Beneficiados diretamente em 2019: de 10.000
a 100.000.
Faixa de orçamento anual: de R$ 1M a R$ 10M.

INDICADORES DE RESULTADOS
Aumento na quantidade de alunos inseridos
no mercado de trabalho de 70% (2017) para
80% (2018).
Aumento de renda per capita após a conclusão
do curso de 78% (2017) para 85% (2018).
Prêmio Responsabilidade Social 2010
Prazeres da Mesa; Yes Wedding 2010; Prêmio
Especial do Júri Rio Gastronomia, Jornal
o Globo, 2013; Prêmio Amil Combate a
Obesidade Infantil, 2015; Prêmio EcoEra da
Casa Vogue, 2017; Arquitetura Prix Versailles,
2017; Top6 Remarkable Moments in WEF
Davos, 2017.
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2 doadores recorrentes, que representam 2%
da receita total.
Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(65%); Adm.(35%).

Ano de fundação: 2006

Parcerias com instituições e fundações/
doações internacionais: 49%.

Contato: Nick

Doações de pessoa jurídica: 41%.

Telefone: (41) 99898-5657

Estado sede da organização: Rio de Janeiro

Email: gastromotiva@gastromotiva.org

gastromotiva.org
/gastromotiva
/gastromotiva
/user/GastromotivaBr

Eventos/prestação de serviços/venda de
produtos: 7%.
Doações de pessoa física: 3%.
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

FUNDAÇÃO
PROJETO
PESCAR
Sponsor: Cristiano Jacó Renner – POA
Contato: cjrenner@dcshopping.com.br
Sponsor: Carlos Roberto Ortiz
Nascimento- SP
Contato: arv2@terra.com.br

Sponsor: Roberto Bastos Tellechea
Filho - SP
Contato: rbtf1@terra.com.br

T

em como missão: promover oportunidades de desenvolvimento pessoal,
cidadania e iniciação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade
social, por meio de parcerias com empresas e organizações. O diferencial está
na metodologia de formação dos jovens, que prioriza o desenvolvimento pessoal
e cidadania, como elementos fundamentais para desenvolver competências
comportamentais que o mundo do trabalho atual exige. O projeto utiliza estrategicamente a construção de vínculos entre os participantes, como base pedagógica
para garantir um ambiente diferenciado para a aprendizagem. Em 2018, ao todo,
foram 2.005 voluntários participando ativamente do projeto e 3.990 pessoas
atuando na rede Pescar, com 45 unidades no exterior, e mais de 31 mil jovens
atendidos.

INDICADORES DE RESULTADOS
Jovens atendidos: 1.731 (2017) e 1.696 (2018).
Frequência média no curso: 98,26% (2017) e
98,53% (2018).
Empregabilidade: 87,37% (2017) e 84,48%
(2018).
Percentual de conclusão do curso: 90,77%
(2017) e 91,33% (2018).

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Aemﬂo e CDL São José, AGCO do Brasil,
Banrisul, CMPC, Évora, Fraport Brasil,
Harman do Brasil, Ipiranga, Instituto
Lojas Renner, Unimed Porto Alegre, Yara
Fertilizantes, ZF do Brasil.

Beneficiados diretamente em 2019: de 1.000
a 10.000.
Faixa de orçamento anual: de R$ 1M a R$ 10M.

81 doadores recorrentes, que representam
99% da receita total.
Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(78%); Adm (22%).

Ano de fundação: 1995

Doações de pessoa jurídica: 77,99%.

Contato: Afrânio Chueire

Doações de pessoa física: 4,8%.

Email: afrachueire@yahoo.com.br

Rendimento financeiro: 1,4%.

Estado sede da organização: Rio Grande do Sul

Telefone: (51) 3337-3400

projetopescar.org.br
/fundacaoprojetopescar
/fundacaoprojetopescar
/channel/UC6e8Ks01-QBe24dwZx7MN2g

Pessoas impactadas: 5.193 (2017) e 5.088 (2018).
Convênio: 5,81%.
Horas de formação média 878h por turma
(2017) e 858h por turma (2018).
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Não informado: 10%.
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

INSTITUTO
HIDROVIAS
Sponsor: Bruno Serapião – SP
Contato: bruno.serapiao@hbsa.com.br

B

usca contribuir com o desenvolvimento das comunidades onde a empresa
opera. Os projetos são realizados a partir de um processo de construção
conjunta com as comunidades beneficiadas, permitindo que as expectativas
sejam relacionadas com as necessidades de atuação da empresa, num processo
de construção de materialidade.

INDICADORES DE RESULTADOS
Mais de 400 jovens atendidos no programa de
capacitação profissional/reforço escolar, sendo
três deles eleitos para o programa de bolsas.
Programas de apoio ao empreendedorismo
local forma mulheres para trabalhar com
programas de reciclagem e dá escala à
produção local. Conta com mais de 100
mulheres formadas.

Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(50%); Adm (50%).
Recursos próprios: 70%.
Leis de incentivo: 30%.

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Diversas parcerias a cada realização de
atividades e eventos.

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000.

Ano de fundação: 2017
Estado sede da organização: São Paulo
Contato: Adriana Maria Rosa
Email: adriana.rosa@hbsa.com.br
Telefone: (11) 99974-6426
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1 doador - Hidrovias do Brasil representando 100% do aporte anual.

Faixa de orçamento anual: de R$ 1M a R$ 10M.

hbsa.com.br/gestao-sustentavel
Não possui
Não possui
Não possui
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

INSTITUTO
MARUM
PATRUS
Sponsor: Marco Antonio Martins Patrus – BH
Contato: marcop@patrus.com.br

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Cefort, Escola Maria Olinta e CRAS, que
fornecem espaço para realização de cursos
e indicações de pessoas (e perfil) da
comunidade para participar.

Beneficiados diretamente em 2019: de 1.000
a 10.000.
Faixa de orçamento anual: até R$ 1M.

Ano de fundação: 2008

institutoimap.org.br

Estado sede da organização: Minas Gerais

/Institutoimap

Contato: Olga da Consolação Mendes
Email: imapmtz@patrus.com.br
Telefone: (31) 2191-1074 / (31) 99161-2751

/institutoimap
/channel/UCClWNxBKq5MMRvNDvT0AmqA

F

undada pela diretora de Cultura Organizacional da Patrus Transportes,
Marina Patrus (1965-2019), que que tinha um sonho: formalizar e expandir os projetos sociais da Patrus Transportes, batizando o Imap com o
nome do fundador da empresa, Marum Patrus de Souza. Tem como missão
investir na promoção humana, disseminando conhecimentos, valores e atitudes solidárias nas diversas unidades onde a empresa atua. Atendimento a um
público diversificado e amplo, com o propósito de transformar vidas e dignificar pessoas através de projetos sociais que vão desde a assistência social à
capacitação profissional e promoção de cidadania.

INDICADORES DE RESULTADOS
56 jovens aprendizes formados nos anos de
2017 e 2018, sendo 53% contratados.
300 mulheres capacitadas em cursos de
qualificação profissional (2018).

23,5 toneladas de doações feitas através
do programa de voluntariado de ações
responsáveis.
Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(54%); Adm (46%).

170 homens capacitados em cursos de
qualificação profissional (2018).

Doações de pessoa jurídica: 65%.

Formação escolar 125 adultos (2014-2018).

Doações de pessoa física: 13%.

71 capacitados no programa de preparação
para aposentadoria (2019).

Prestação de serviços: 22%.

486 doadores recorrentes.
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

INSTITUTO
PROA

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Espaço para sede administrativa, espaço
para eventos com os atendidos, empresa
de acompanhamento de metas e
indicadores mensais, auditoria, etc

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000.

Ano de fundação: 2016
Estado sede da organização: São Paulo

Sponsor: Luis Vairo – SP
Contato: lvairo@sabiaresidencial.com.br

Faixa de orçamento anual: de R$ 1M a R$ 10M.

proa.org.br
/instituto.proa

Contato: Rodrigo Dib
Email: rodrigo@proa.org.br
Telefone: (11) 99522-2884 / (11) 3443-6251

/instituto.proa
/channel/UCr0nRRiTzbfeFlrZ2j5JHDg

O

Instituto PROA é uma ONG que acredita e tem o compromisso de criar
oportunidades reais de desenvolvimento e empregabilidade para
jovens de baixa renda de São Paulo, atuando junto com investidores,
empresas e escolas da rede pública. Após serem criteriosamente selecionados,
mais de 640 jovens por ano recebem uma formação diferenciada baseada em
4 grandes pilares: ensino profissionalizante, ampliação do repertório cultural,
desenvolvimento comportamental e apoio na conquista do primeiro emprego.
Fundado em 2007, o Instituto PROA já preparou para a carreira mais de 5.500
jovens e continua acompanhando suas trajetórias.

INDICADORES DE RESULTADOS
Apenas 2.5% de taxa de evasão no curso (2019).
89% de empregabilidade dos jovens
formados no primeiro semestre do ano de
projeto (2019) e 80% de empregabilidade
considerando os últimos 3 anos.

Cerca de 35 doadores mensais recorrentes
que representam 5% da receita total.
Divisão do orçamento (2019): Atividade Fim
(85%); Adm (15%).
Leis de incentivo: 11%.

45% de jovens formados nos últimos 3 anos
que estão estudando.
48% de aumento na renda per capita dos
jovens após o curso.
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Doações de pessoas físicas: 15%.
Doações de pessoas jurídicas: 74%.
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

INSTITUTO
VERDESCOLA
Sponsor: Eduardo Maﬃa Queiroz Nobre
– Metropolitan e Nordeste
Contato: laurawnobre@gmail.com

Sponsor: Silvio Eid - SP
Contato: seid@grupoipdv.com.br

E

duca e forma pessoas para que tenham autonomia para a vida. Faz isso
por meio de atividades de complementação escolar, cultura, esporte, saúde,
meio ambiente, robótica, informática, assistência psicossocial, qualificação
profissional com acesso a trabalho e renda, desenvolvimento comunitário e
incidência nas políticas públicas. Mais de 1200 crianças a partir dos 04 anos de
idade, adolescentes, jovens e adultos de oito comunidades da costa sul do
município de São Sebastião/SP integram o público atendido diariamente.

INDICADORES DE RESULTADOS
Resultados em 2018 do IDEVE (Índice de
Desenvolvimento da Educação do Verdescola)
superaram a meta para a Educação Infantil,
porém ficaram abaixo do esperado nos Anos
Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio. Educação
Infantil Meta 88,8% Result. 92,3%, Anos Iniciais
Meta 58,7% Result. 54,5%, Anos Finais Meta
55,9% Result. 46,0%, Ensino Médio Meta 76%
Result. 62,3%.
Aumento do IDEB da Escola Municipal
Henrique Tavares de 4 para 6,2 nos últimos
2 anos (considerado o melhor do município).
São atendidos tende cerca de 350 alunos
dessa escola no contraturno (a escola tem
no total 450 alunos).

Origem dos recursos:
30% de recursos governamentais (Programa
Nota Fiscal Paulista).
28% de aporte via leis de incentivo (Rouanet,
Esporte Federal e Estadual e FUMCAD).
24% via convênio com empresa estatal de
economia mista.
7% de doação, sendo 4% das PJ e 3% das PF.
7% outras receitas, produtos e serviços.
4% dos mantenedores.

Divisão do orçamento (2020): Atividade Fim
(75%); Adm (25%).

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Parcerias Técnicas: Somos Educação ,
Centro Paula Souza, Sesi São Paulo, SENAC,
Instituto Conservação Costeira – ICC,
Zoom Education, Instituto Capim Santo,
Confederação Brasileira de Volei / Parcerias
técnicas e materias: Somos Educação,
Red Balloon, IQE/ICE, Microsoft / Técnica
e materiais (acesso a plataforma online):
Fundação Lemann.

Beneficiados diretamente em 2019: de 1.000
a 10.000.
Faixa de orçamento anual: de R$ 1M a R$ 10M.

Ano de fundação: 2005

verdescola.org.br/

Estado sede da organização: São Paulo

/verdescola

Contato: Antonia Brandão Teixeira
Email: parcerias@verdescola.org.br
Telefone: (11) 3038-4300
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/institutoverdescola
/user/Verdescola
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AÇÕES COMPLEMENTARES

3ML
SOCIAL
Sponsor: Sérgio Maggi Junior - SP
Contato: camila@3mlsocial.com.br

A

3ML Social apoia projetos em que o esporte é o ponto de partida para a
transformação de vida de crianças, jovens e adultos, a fim de melhorar
suas habilidades socioemocionais, em ambiente escolar e profissional.
A 3ML Social dá suporte na gestão de ações e mobiliza recursos (sociais e
financeiros) para viabilizar mais ações e consolidar os trabalhos iniciados pelos
projetos que abraça. Para construir caminhos de atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, a 3ML Social promove movimentos que
interferem diretamente em, pelo menos, sete deles.

INDICADORES DE RESULTADOS
Os propósitos que norteiam a 3ML Social
permitem resultados qualitativos e
quantitativos ligados à:
maior adesão e retenção de alunos/as nas
aulas e atividades dos projetos.
inclusão da família e da comunidade nos
processos de transformação promovidos
pelos projetos.

disseminação de conhecimento além do
esporte, para alunos e familiares.
10 doadores recorrentes, que representam
50% da receita total.
Divisão do orçamento (2018): não houve,
organização fundada este ano.
Doações de pessoa física: 50%.

criação de ambientes seguros e
motivadores para a prática das atividades,
incluindo desenvolvimento de líderes nos
grupos impactados.

Doações de pessoa jurídica (instituições
escolares e empresas): 38%.

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Colégio Santa Cruz e Insign.

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000.

Outras parcerias: 10%.

Faixa de orçamento anual: até R$ 1M.

Ano de fundação: 2019
Estado sede da organização: São Paulo

3mlsocial.com.br
Não possui

Contato: Camila Hirsch
Email: camila@3mlsocial.com.br
Telefone: (11) 98287-8288
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/3mlsocial
/channel/UC3H0gsbKa2y0I91vLtFA98g

85

AÇÕES COMPLEMENTARES

AÇÃO SOCIAL
PELA MÚSCIA
DO BRASIL

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Assessoria de imprensa.

Beneficiados diretamente em 2019: de
1.000 a 10.000.
Faixa de orçamento anual: de R$ 1M a R$ 10M.

Ano de fundação: 1994

Sponsor: Eduardo Cohin Ribeiro Magalhães – RJ
Contato: duda@dreamfactory.com.br

Estado sede da organização: Rio de Janeiro
Contato: Fiorella Zenaida de Jesus Solares
Ceroni
Email: solares.ec@uol.com.br
Telefone: (21) 2547-4223 / (21) 97316-4786

asmdobrasil.org.br
/asmdobrasil
/asmdobrasil
/channel/UCioyOTuho81bM9uwwZLbwDQ

E

ducação social e cultural através do ensino da música clássica, a fim de
promover a inclusão social de crianças, adolescentes e jovens de comunidades em situação de vulnerabilidade social. Sua diretora executiva é
musicista há 40 anos. Atualmente está em três regiões do Brasil (Norte, Nordeste
e Sudeste), atendendo um total de 4.045 alunos em seu programa socioeducativo e cultural. Finalmente, a mobilização de tantos alunos somada a um crescimento cultural e artístico resultou na formação de vários conjuntos de música
sinfônica e de música de câmara, que têm realizado turnês pela Europa e pelos
Estados Unidos.

INDICADORES DE RESULTADOS
Aumento da frequência dos alunos com
mais de 70% de presença de 80% (2017)
para 85% (2018).
Aumento na aprovação de alunos na educação
formal de 85% (2017) para 95% (2018).
Aumento na média anual de concertos
realizados de 190 apresentações (2017) para
200 (2018).
Prêmio por Responsabilidade em
Empreendedorismo Social - outorgado pela
Câmara de Comércio Brasil-EUA em maio de
2018 em Nova Iorque.
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Prêmio Swiss Charity Award - outorgado
pela empresa de consultoria AT. Kearney (o
projeto foi escolhido entre 40 países) em
agosto de 2019 em Zurique.
17 doadores recorrentes, que representam
6,5% da receita total.
Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(87%); Adm.(13%).
Leis de incentivo: 93,5%.
Doações de pessoa física: 6,5%.
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AÇÕES COMPLEMENTARES

ASSOCIAÇÃO
DE MÃOS
UNIDAS
Sponsor: Luis Augusto Martin Gelinski - CWB
Contato: gelinski@gmail.com

P

romover o ser humano de forma integral, levando em conta suas necessidades materiais e espirituais, atuando através das dimensões: social,
educativa e missionária, de modo que se estabeleça a perfeita caridade.

Promove o atendimento integral a crianças, adolescentes e suas famílias.

INDICADORES DE RESULTADOS
De um total de 60 famílias medidas desde
2017, 20 atingiram emancipação familiar
(ensino superior, curso técnico e aquisição
de bens).
Nível de escolaridade das famílias: 2013
– 40% semianalfabetos (em 50 famílias
medidas), em 2019 – 9% semianalfabetos
(em 60 famílias).
Melhoria da qualidade de vida das crianças
atendidas: a) subnutrição, reduzindo em
100% das crianças atendidas (média entrada
33%); b) desempenho escolar com auxílio
oftalmológicio = 15 crianças com dificuldade
de aprendizado agora com óculos.

4 doadores recorrentes que representam
51,25% da receita total.
Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(92%); Adm (8%)
Doações de pessoas física: 60%.
Doações de pessoas jurídicas: 10%.
Nota Paraná: 30%.

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Grasp e Modelez (contratação de menor
aprendiz), Batel Grill (NF)l Pizza Hut
(alimentos), Tec-Motors (cestas básicas).

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000.

Ano de fundação: 2004
Estado sede da organização: Paraná
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Aprovação escolar: em 2018 = 98,4% (subiu
de 62% em 2015).

Faixa de orçamento anual: até R$ 1M.

demaosunidas.org.br

Contato: Romeu Ribeiro de Almeida (pres.)
/ Tatiana Martins (resp. pelo YPO)

/AssociacaoBDeMaosUnidas

Email: contato@demaosunidas.org.br

/demaosunidas

Telefone: (41) 3079-2034 / (41) 99714-1447
(telefone Romeu)

/channel/UCCQ6n0o5-qrIwe-aPLOe6UQ
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AÇÕES COMPLEMENTARES

ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL E
ASSISTENCIAL
CASA DO ZEZINHO
Sponsor: Violeta Kertesz Noya – SP
Contato: violeta_noya@hotmail.com

C

ria condições por meio da educação, da arte e da cultura, para que crianças e
jovens, em situação de alta vulnerabilidade social e baixa renda, superem
suas limitações - sociais e pessoais - e conquistem autonomia de pensamento
e de ação para escolher e trilhar seus próprios caminhos. Pedagogia própria e
atendimento assistencial e psicológico às famílias, com educadores que conhecem as histórias e os sonhos de cada atendido, visando a busca constante pela
autonomia de pensamento e pelo seus próprios rumos.

INDICADORES DE RESULTADOS
Aumento de 646 matriculados em 2017 para
980 em 2019. Ao todo, já foram atendidas
31.000 crianças, jovens e famílias.

Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(61%); Adm (28%); Outros (10%).

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Espaços de eventos, iluminacação, som e
luz, artistas para eventos. Inﬂuenciadores
digitais divulgação, voluntários, agência
de desenvolvimento de site, agência de
publicidade, além de doação de roupas,
móveis, material e alimentos.

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000.
Faixa de orçamento anual: de R$ 1M a R$ 10M.

Doações de pessoas físicas: 6%.
Diminuição da taxa de evasão de 20% em
2017 para 18% em 2018.
80 jovens inseridos no ensino superior e/ou
mercado de trabalho anualmente.
Prêmio 100 Melhores ONGs – Instituto Doar
2017 e 2019.
200 doadores recorrentes. Porcentagem que
representa 6% da receita total da organização.
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Eventos: 12%.
Convênios e parcerias com o governo: 55%.
Leis de incentivo: 10%.
Outros: 17%.

Ano de fundação: 1994
Estado sede da organização: Rio de Janeiro
Contato: Dagmar Rivieri / Luiz Felipe
Email: tiadag54@gmail.com
Telefone: (11) 99313-1888

novo.casadozezinho.org.br
/casadozezinho
/casadozezinho
/user/casadozezinho1200
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AÇÕES COMPLEMENTARES

ASSOCIAÇÃO
FRIENDSHIP
CIRCLE

O

Friendship Circle visa e trabalha pela transformação social, buscando
uma sociedade mais humana, justa e acolhedora, onde todos possam
participar ativamente. Buscam um mundo onde pessoas com deficiência e
seus familiares possam conviver socialmente sem o preconceito. Nossos voluntários,
comprometidos com esse mesmo fim, viabilizam este objetivo por meio de um
trabalho baseado em respeito, amizade e responsabilidade com o outro.

INDICADORES DE RESULTADOS
Sponsor: Marcello Magistrini Spinelli – SP
Contato: Patfavaspinelli@yahoo.com.br

Transformação social dos jovens voluntários.

Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(70%); Adm (30%).

Desenvolvimento das crianças atendidas.
Doações de pessoas físicas: 77%.
Trabalhos de planejamento e eventos
realizados por voluntários adultos para
angariar recursos, ampliar o número de
doadores, captação de jovens voluntários e
de crianças com deficiência.

Doações de pessoas jurídicas: 1%.
Eventos: 21%.
Venda de produtos: 1%.

79 doadores recorrentes que representam
61% da receita total.

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Espaços das escolas Estaduais e Municipais
que recebem os programas de educação
fomentados pelo Instituto. Além disso,
alguns programas voltados a capacitação
para o empreendedorismo ocorrem no CRAS
de Miritituba.

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000.

Ano de fundação: 2013
Estado sede da organização: São Paulo
Contato: Beila Schapiro
Email: contato@friendshipcircle.com.br
Telefone: (11) 3051-6472 / (11) 94061-0628
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Faixa de orçamento anual: de R$ 10M a R$
100M.

friendshipcircle.com.br
/FriendshipCircleSP
/friendshipcirclesaopaulo
/channel/UCVnU87TeHnUWJ6uAnUwJj9w

93

AÇÕES COMPLEMENTARES

ASSOCIAÇÃO
SAÚDE
CRIANÇA
RESPONDER

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Escritório de contabilidade pro bono.

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000.
Faixa de orçamento anual: até R$ 1M.

Ano de fundação: 2006
Estado sede da organização: Rio de Janeiro
Contato: Gabriela Lobato Brandão Martins

Sponsor: Gabriela Lobato Marins - RJ
Contato: gabriela@brmarinas.com.br

Email: scresponder@saudecrianca.org.br
Telefone: (21) 2512-1123

criancaresponder.org.br
/CriancaResponder
/criancaresponder
Não possui

A

colhemos e transformamos a vida de crianças e suas famílias, que nos
são encaminhadas pela pediatria dos hospitais públicos Miguel Couto e
Aloysio de Castro, focando em cinco áreas que consideramos vitais para
a inclusão social : saúde, educação, geração de renda, cidadania e moradia. Cada
família, dentro de sua individualidade, é acompanhada por uma equipe multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia, nutrição, orientação profissional,apoio jurídico,
dentre outros) por um período de aproximadamente dois anos. Esta parceria
RESPONDER + “família atendida” mostra que famílias que por muitas vezes nos
chegam em situação de abandono emocional e financeiro conseguem se reerguer,
se inserirem na sociedade e se tornar AUTOSSUFICIENTES quanto à gestão de
suas vidas, conseguindo inclusive superar as dificuldades eventuais que surgem.

INDICADORES DE RESULTADOS
Crianças com melhor aproveitamento
escolar, mais confiantes das suas habilidades
e competências.
Número de internações hospitalares reduzido
substancialmente.
Ao longo do tempo atendemos mais de
155 famílias, alcançando em torno de 800
pessoas diretamente.
Mais de 63 cursos profissionalizantes
completados.
12 casos de sucesso de empreendedorismo
com ajuda na formação e na compra do
material necessário.

As famílias têm alta da instituição mais
fortalecidas e com mais autonomia. As
crianças têm significativas melhora ou
estabilidade na questão de doença.
55 doadores recorrentes, que representam
33% da receita total.
Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(40%); Adm.(60%).
Doações de pessoas jurídicas (patrocínios): 15%.
Doações de pessoas físicas: 45%.
Eventos: 40%.
Total de famílias atendidas por período : 42.

14 ajudas de reformas de moradias. 6
novas moradias.
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AÇÕES COMPLEMENTARES

ASSOCIAÇÃO
SOCIOAMBIENTAL
E CULTURAL
JACUÍPE
Sponsor: Charles Anderson Tokarski –
Nordeste
Contato: charles@farmaciaroval.com.br

Sponsor: Francisco Millarch – CWB
Contato: millarch@gmail.com

Sponsor: Dalmo Martins Peixoto Junior – SP
Contato: dalmojr@firemanpeixoto.com.br

Sponsor: José Célio Oliveira Junior –
Nordeste
Contato: celiojunior@kleng.com.br

Sponsor: Fabio Brun Goldschmidt – RS
Contato: fabio@andrademaia.com

Sponsor: Luciano snel correa – RJ
Contato: snel1@globo.com
Sponsor: Ricardo Luiz Pessôa de
Queiroz Filho – SP
Contato: ricardopq@hotmail.com

I

nstalada na vila operária de uma antiga usina de açúcar e álcool, desativada há
mais de 20 anos, a USINA DE ARTE tem como missão ajustar o foco para que
a decadência da monocultura canavieira dê lugar à potência plural e transformadora da educação em seu sentido amplo através da tecnologia, arte, ecologia
e empreendedorismo. Usar os conceitos da sustentabilidade, independência e
economia criativa para desenvolver diversas ações como a Escola de Música, o
Parque Artístico Botânico, a Biblioteca e o Centro de Conhecimento, com
computadores conectados à internet e impressoras 2D e 3D, permitindo
pesquisa e extensão pela comunidade escolar, além do Festival Arte na Usina, tendo realizado em 2019 sua quinta edição.

INDICADORES DE RESULTADOS
Surgimento de artesanato local com mais
de 12 artesãos cadastrados produzindo e
vendendo suas peças.

de aves e animais silvestres e surgimento de
novas nascentes.
Sensível queda na evasão escolar.

Melhoria nos índices do Ideb obtidos pelas
escolas da comunidade.
Através de incentivos, consultorias e, em
alguns casos, suporte financeiro, o projeto
impulsionou o surgimento de mais de 10
novos negócios.

Criadores e mantenedores da entidade
como os únicos doadores recorrentes,
representando 75% da receita total.
Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(100%); Adm (0%) – equipe 100% voluntários.

Mudança de atitude da população em
relação à conservação e limpeza do meio
ambiente, bem como a recuperação da
fauna e ﬂora locais, com o reaparecimento

Parceria com o governo:25%.

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Conservatório Pernambucano de
Música, SEBRAE, Museu de Arte
Moderna Aluízio Magalhães, Secretaria
de Educação do Município de Xexéu,
Secretaria de Educação do Município
de Água Preta, Secretaria de Educação
do Estado de Pernambuco, Companhia
Editora de Pernambuco.

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000.

Doações de pessoas físicas: 75%.

Faixa de orçamento anual: até R$ 1M.

Ano de fundação: 2016

usinadearte.org

Estado sede da organização: Pernambuco

/usinadearte.usinadearte

Contato: Bruna Simões Pessoa de Queiroz
Email: brunaspq@hotmail.com
Telefone: (81) 99244-4409
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/usinadearte
Não possui

97

AÇÕES COMPLEMENTARES

CÁRITAS
JOÃO
PAULO II

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Empresas de alimentos/frutas,
Voluntários, Atendimento Médico
(oftalmologista e outros).

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000.

Ano de fundação: 2011

Faixa de orçamento anual: até R$ 1M.

caritasjoaopaulosegundo.com.br

Estado sede da organização: São Paulo
Contato: Fernanda Chade (Diretora) e
Sergio Pereira Rodrigues (Vice Presidente)

Sponsor: Fernanda Chade – SP
Contato: fe.chade@uol.com.br

Email: fe.chade@uol.com.br
Telefone: (11) 99429-0602

Não possui
/caritasjoaopaulo2
Não possui

O

ferece atendimento gratuito a crianças carentes no contraturno escolar com
o objetivo de aprimorar a alfabetização e o desenvolvimento educacional, ampliando o universo informacional, artístico e cultural. Complementa a ação das famílias na proteção e no desenvolvimento das crianças
assistidas. Prepara jovens para o mercado de trabalho através de um Curso
Preparatório para o programa Jovem Aprendiz.

INDICADORES DE RESULTADOS
Não possuem indicadores formais para
medição dos resultados. Destacam como
importante resultado a transformação
das crianças, não só pelas atividades
desenvolvidas, mas também sendo
beneficiadas pelas conexões que
conseguem fazer e que trazem mudanças
significativas na vida dos assistidos. Além
disso, escolas da região indicam o projeto
às famílias que fazem busca constante e
incansável por vagas.

Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(70%); Adm (30%).
Evento/doação pessoa física e jurídica: 63%.
Bazar de itens usados: 25%.
Aplicação financeira: 3%.
Alimentos doados por outra instituição: 8%.

Projeto Adote uma Criança: 110 doadores
recorrentes que representam 63% da
receita total.
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AÇÕES COMPLEMENTARES

CONGREGAÇÃO
ISRAELITA
PAULISTA - LAR
DAS CRIANÇAS
Sponsor: Mario Fleck – SP
Contato: mario.ﬂeck@riobravo.com.br

Sponsor: David Bobrow - SP
Contato: gk@gabrielakrok.com.br

O

Lar das Crianças CIP tem como missão o atendimento a crianças e
jovens a partir dos quatro anos de idade até sua adolescência, que
sejam provenientes de famílias com carências sociais e econômicas,
e que estejam em situação de risco pessoal e social. São finalidades do Lar:
estimular o desenvolvimento físico, psíquico e emocional das crianças, acompanhando-as nos anos decisivos para a estruturação de sua personalidade,
proporcionando oportunidades de mudanças na sua trajetória de vida.

INDICADORES DE RESULTADOS
Índice de evasão dos beneficiários do Lar
das Crianças da CIP, quem têm entre 4 e 15
anos e 11 meses de idade: 2016 - 12%; 2017
- 8,24%; 2018 - 8,25%. Principal razão de
evasão: mudança de cidade ou estado.
Resultados de 2018 do Programa Passaporte
para a Vida (dos 16 aos 24 anos) para um
universo de 55 jovens: 11 jovens cursando o
Ensino Médio, 2 no Ensino Médio em Israel,
6 em cursos pré-vestibulares, 16 no Ensino
Superior, 2 em intercâmbio na Irlanda, 7
fazendo cursos de idiomas (o jovem pode
estar em mais de uma atividade).
54 doadores recorrentes cuja receita representa
aproximadamente 12% da receita total.
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Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(78%); Adm.(22%).

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Não possui.

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000.
Faixa de orçamento anual: de R$ 1M a R$ 10M.

Projetos incentivados e Fundações: 37%.
Contribuição da matriz: 11%.
Eventos/Campanhas: 15%.
Doações espontâneas: 8%.
Doações mensais: 12%.

Ano de fundação: 1936

lardascriancas.org.br

Estado sede da organização: São Paulo
Contato: Mario Fleck

/lardascriancasdacip

Receita com Nota Fiscal Paulista: 7%.

Email: aide.firer@cip.org.br

/lardascriancasdacip

Patrimônio (Alugueis): 10%.

Telefone: (11) 5522-0438 / (11) 3798-6811
/user/lardascriancas
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HORIZONTES
PROJETOS
SOCIAIS
Sponsor: Violeta Kertesz Noya - SP
Contato: violeta_noya@hotmail.com

T

rabalho focado na socialização da criança e do adolescente através dos
Projetos de Leitura, Dança, Música (coral), Teatro, Informática, Contação
de Histórias e, quando necessário, complementação da deficiência curricular com reforços em disciplinas críticas, como Matemática e Português. Tem
como missão promover perspectivas e modos de vida mais sustentáveis à comunidade do bairro da Ressaca, através do fomento de ações de trabalho voluntário e da atuação do desenvolvimento social do futuro cidadão daquela comunidade.

INDICADORES DE RESULTADOS
Atendimento a mais de 400 crianças nos
últimos 15 anos. 2017: 90 atendidos; 2018:
110 atendidos; 2019: 110 atendidos e 2020
(Previsão): 130 atendidos.
Meta de aumentar em até 20% a
permanência e a frequência escolar.
Manter o desempenho escolar com média
igual o superior a 7.

80 doadores pessoas físicas de 2 condomínios
da região que representou em 2018, 28%.
5 doadores recorrentes que totalizam 60
mil no ano. Valor corresponde a mais da
metade da receita.
Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(97%); Adm (3%).
Convênio estadual: 57%.

Melhoria na autoestima e autonomia
das crianças e adolescentes com maior
motivação e participação no ambiente
escolar e familiar.

Condeca: 39%.
Doações pessoas físicas e eventos: 4%.

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Não há parcerias formais que fornecem
recursos, exceto as parcerias públicas.

Beneficiados diretamente em 2019: de
1.000 a 10.000.
Faixa de orçamento anual: de R$ 1M a R$ 10M.

Ano de fundação: 2005
Estado sede da organização: São Paulo

horizontessociais.org.br
/HorizontesProjetosSociais

Contato: Marcio Pepino
Email: marcio-pepino@bol.com.br
Telefone: (11) 99621-2371
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Não possui
Não possui
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AÇÕES COMPLEMENTARES

HUMAN
RIGHTS
WATCH
Sponsor: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin – SP
Contato: carolina@melloneetlin.com.br

A

missão da organização é investigar violações de direitos humanos e as
expor, obtendo mudanças efetivas por meio de mídia, mídias sociais e
advocacy. Defende as liberdades de todos e os direitos de dignidade,
igualdade e justiça. Destaca-se por conta de sua metodologia, seus estudos
aprofundados, sua imparcialidade e sua ampla rede de alcance. Documenta
violações de direitos humanos em mais de 90 países com o objetivo de trazer os
violadores à justiça e de que violações não ocorram mais.

INDICADORES DE RESULTADOS
Tomadores de decisão viram a necessidade
de se engajarem e tornaram-se parceiros
do projeto. Alguns convidaram a instituição
para compartilhar os resultados das
pesquisas e recomendações.
Cobertura suficiente da mídia convencional e
das mídias sociais, para pressionar mudanças
localmente, regionalmente e globalmente.
O público está mais ciente das violações de
direitos humanos.
Possibilidade de dar mais voz aos parceiros
locais através das pesquisas.
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PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Serviços jurídicos.

Beneficiados diretamente em 2019: não
possuem esse dado, trabalho em escala.

Centenas de doadores recorrentes a nível
mundial. No Brasil, a maioria dos recursos
vem do exterior e busca-se uma maior
base de apoio local para poder crescer
localmente, aprofundar e ampliar o alcance
e representar melhor os interesses locais.

Faixa de orçamento anual: acima de R$ 100M.

Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(76%); Adm (24%).

Ano de fundação: 1978

Doações internacionais: 70%.

Contato: Maria Laura Canineu

Eventos: 30%.

Email: carcama@hrw.org / caninem@hrw.org

Estado sede da organização: São Paulo

Telefone: (11) 3283-1914

hrw.org/pt/
/HRWBrasil
/hrw_brasil
/user/HumanRightsWatch
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INSTITUTO
ALICERCE
EDUCAÇÃO
Sponsor: : Paulo Batista - SP
Contato: carolina@melloneetlin.com.br

C

riam oportunidade para que 3.000 crianças cursem em 2020 o contraturno
no Alicerce Educação, possibilitando que a mãe trabalhe em período integral.
As crianças recebem reforço nas disciplinas bases, trabalham o socioemocional e fazem novas descobertas, utilizando um método de ensino personalizado
para cada aluno. O contraturno escolar inclui reforço de português e matemática,
atividade socioemocional, inglês, programação e robótica.

INDICADORES DE RESULTADOS
Recuperação de conteúdo escolar: Os alunos
recuperam, em média, 1.2 ano de conteúdo
escolar em português e matemática em
apenas 2 meses.
Pesquisa de satisfação: De 0 a 100, o índice
de satisfação dos pais é de 92 e o dos alunos
é de 85.
40 unidades em 1 ano: A organização iniciará
2020, seu 2º ano de atuação, já com 40
unidades abertas, e capacidade para abrir
outras 50.

Atendimento além da educação escolar:
Recuperação da autoestima e a elaboração
de um projeto de vida para cada aluno.

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Outras ONGs, Agências do Governo e
Conselhos Tutelares que indicam alunos
para receber as bolsas.

Beneficiados diretamente em 2019: 600 alunos.

Cursos complementares: Os alunos também
recebem desenvolvimento em língua inglesa,
programação de computador e robótica.
Ano de fundação: 2019

institutoalicerceedu.com.br

Estado sede da organização: São Paulo
Contato: Paulo Pinheiro de Senna
Nogueira Batista
Email: paulo.batista@alicerceedu.com.br
Telefone: (11) 98205-6809
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Faixa de orçamento anual: entre R$ 1M e R$ 10M.

/InstitutoAlicerceEdu
/institutoalicerceedu
/channel/UCrL6X5gmZVfrsibYwWo1K0A
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INSTITUIÇÃO
BENEFICENTE
ISRAELITA
TEN YAD
Sponsor: André Czitrom - SP
Contato: andre@magikjc.com.br

E

stá legalmente constituída no país desde 1992, em contínuo e efetivo funcionamento, aplicando rendas, recursos e resultados, integralmente, no
território nacional. A capacidade total dos atendimentos são oferecidos às
pessoas em situação de vulnerabilidade pessoal e social com gratuidade total,
sem distinção de raça, cor, condição social, convicção politica ou credo religioso,
sendo a triagem inicial e matricula nos programas e serviços realizada por Assistentes Sociais profissionais da Instituição. Toda prestação de serviços sempre é
acompanhada de orientação socioeducativa, encaminhamentos, objetivando o
desenvolvimento e a inclusão social das pessoas.

INDICADORES DE RESULTADOS
Melhora da qualidade de vida, subsistência
e convivência social solidária entre os
usuários atendidos.
Melhoria da atenção primaria aos usuários,
através da atuação técnica do serviço social
e encaminhamento e troca de serviços com
outras agencias públicas e/ou privadas.
Desenvolvimento da autoestima,
sociabilidade, autonomia e fortalecimento
dos vínculos familiares como forma de
prevenção a situações de risco pessoal e
social.
Garantiu apoio, guarda e cuidados às crianças,
permitindo seu pleno desenvolvimento.
Número de doadores recorrentes : 250.
Quanto essas doações representam da

Do valor desembolsado de recurso
financeiro em 2017. Qual a porcentagem
utilizada para a atividade fim? 61% E para o
custo da administração? 39%.
Do valor desembolsado de recurso
financeiro em 2018. Qual a porcentagem
utilizada para a atividade fim? 62 % E para
o custo da administração? 38%.
Em relação às fontes de receita indicadas,
qual a porcentagem de cada uma em 2018?
Doações recebidas – 69,6 %.
Convênios Governamentais – 16,2 %.
Trabalho Voluntario – 7,6%.
Atividades geradoras de renda - 6,6%.

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Parcerias formal que fornece recursos
não financeiros para o funcionamento da
Instituição: Trabalho Voluntário.

Beneficiados diretamente em 2019: 736.498.

Ano de fundação: 1992
Estado sede da organização: São Paulo
Contato: Avraham D. Weitman
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receita total: 69,6 %.

Faixa de orçamento anual: R$ 21 milhões.

tenyad.org.br
/tenyadbrasil

Email: tenyad@tenyad.org.br /
berel@tenyad.org.br

/tenyadbrasil

Telefone: (11) 3334-2977

/user/Tenyadbrasil

109

AÇÕES COMPLEMENTARES

INSTITUTO
BEATRIZ E
LAURO FIUZA
Sponsor: : Lauro Fiuza Junior - SP
Contato: fiuza@servtec.com.br

C

ontribuir para o desenvolvimento humano, ampliando perspectivas de
futuro para crianças, adolescentes e jovens, por meio da educação, da
música e do karatê. Metodologia por prioridades e habilidades, onde todos são capazes de aprender a tocar, cantar e desenvolver coordenação motora
com equilíbrio da força e da concentração, além de todo o processo de ensino
de disciplina, determinação e autonomia, gerando neles empoderamento e superação, através de formação em musica, karatê e acompanhamento psíquicosocial.

INDICADORES DE RESULTADOS
Aumento no nº de alunos de música clássica
de 350 (2017) para 374 (2018).

Aumento no número de cursos externos de
10 (2017) para 15 (2018).

Aumento no n° de bolsas artísticas
concedidas de 75 (2017) para 85 (2018).

15 bolsas de estudo concedidas para o karatê.

Aumento no nº de participações e
apresentações em concertos musicais de 34
(2017) para 45 (2018).
100% dos alunos da música que prestaram
vestibular para música ingressaram no
ensino superior.
Aumento no número de alunos do karatê de
200 (2017) para 246 (2018).

47 doadores recorrentes, que representam
1,5% da receita total.
Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(67%); Adm (33%).
Doações pessoa jurídica: 52,56%.
Doações pessoa física: 28%.
Eventos: 15,44%.

Aumento no número de campeonatos
organizados de 4 (2017) para 5 (2018).

Venda de produtos: 4%.

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Agencia de Publicidade, Escritório de
Advocacia, Auditoria Externa, Assessoria de
Impressa, GIFE.

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000

Ano de fundação: 2012

Faixa de orçamento anual: de R$ 1M a R$ 10M

iblf.org.br

Estado sede da organização: Ceará
Contato: Lauro Fiuza Junior

/InstitutoBeatrizeLauroFiuza

Email: info@iblf.org.br

/institutobeatrizelaurofiuza

Telefone: (85) 3268-2132 / (85) 98188-5484
/channel/UC2S9xyfePLZHYUMwORVY0JQ
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INSTITUTO C
CRIANÇA,
CUIDADO,
CIDADÃO
Sponsor: Geraldo José Carbone – SP
Contato: mayrarochacarbone@gmail.com

Sponsor: Vasco Carvalho Oliveira Neto - SP
Contato: Vasco.oliveira@agv.com.br

E

stimular famílias com crianças e adolescentes em risco social a alcançar
o pleno exercício de sua autonomia e cidadania é a missa do instituto C.
A atuação é dividida em projetos que têm objetivos, público-alvo e atividades diferentes, mas com uma missão única de trabalhar com famílias em
risco social para que promovam um ambiente em que crianças e adolescentes
possam desenvolver todo seu potencial. Os projetos desenvolvidos são: PAF Plano de Ação Familiar, Primeira Infância, Educação em Rede e Atelier C.

INDICADORES DE RESULTADOS
Aumento no nº de famílias atendidas de 159/
mês (2017) para 160/mês (2018).

Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(75%); Adm (25%).

90% de aumento da renda das 500 famílias
atendidas em 2017 e 2018.

Lei de incentivo: 23%.

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Parceria com um escritório de advocacia.

Beneficiados diretamente em 2019: de 1.000
a 10.000.
Faixa de orçamento anual: de R$ 1M a R$ 10M.

Doação pessoa física: 29%.
90% dos participantes declaram estar muito
satisfeitos com o projeto (2019).
Eleitos uma das 100 melhores ONGs do
Brasil em 2017, 2018 e 2019 – Instituto Doar.
120 doadores recorrentes, que representam
20% da receita total.
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Doação pessoa jurídica:
Eventos: 15%.
Venda de produtos próprios: 7%.

Ano de fundação: 2011

institutoc.org.br

Estado sede da organização: São Paulo

/Oinstitutoc

Contato: Vera Carvalho Oliveira
Email: vera.oliveira@institutoc.org.br
Telefone: (11) 3459 1885

/instituto.c
/channel/UCOTjQfabBSk2BZJfd104RMQ
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INSTITUTO
GERANDO
FALCÕES
Sponsor: : Eduardo Aziz Nader – SP
Contato: eduardo.nader@me.com.br

Sponsor: Daniel Bresser – SP
Contato: daniel.bresser@escolamobile.com.br

N

ossa missão é erguer pontes de oportunidades entre a periferia e o centro e mandar a atual desigualdade social pro museu! Nasceu na periferia
e na favela. O modelo de gestão foi construído junto com a Ambev, com
métricas, gestão à vista, rituais de gestão e capacidade de entrega, o que é raro
no contexto de favela. O instituto possui um plano estratégico de expansão, de
longo prazo, que foi desenhado pela Accenture. Nos últimos 6 anos, mais de 4
mil crianças e jovens foram atendidos nos projetos. Entre 2018 e até o momento
em 2019, mais de 250 jovens foram empregados por meio de pontes de oportunidades construídas entre as empresas e a periferia. Esse novos empregos
geram no mínimo R$ 250.000,00 de renda para a favela.

INDICADORES DE RESULTADOS
Atendimento em educação não formal em
2019: 3.133, somados a 3.729 de qualificação
profissional. Em 2018, 969 atendimentos
foram realizados.
Em 2019, 360 jovens foram empregados e
2018, 163 jovens foram empregados.
Em 2019, 7 unidades foram aceleradas pela
Rede Gerando Falcões, resultando um total
de 10 unidades. Plano de expansão em 4
anos: 90 unidades.
79% de frequência dos alunos no polo esportivo
e cultural em 2019, e de 76% em 2018.
2020 inauguração da Universidade Social do
Gerando Falcões, que em 4 anos, capacitará
540 lideres sociais ao redor do Brasil,
impactando mais de 1200 favelas.

Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(95%); Adm (5%).
Grandes mantenedores (comitê de
expansão): 29%.
Evento: 25%.
Lei de incentivo: 35%.
Family oﬃces: 6%.
Doações de pessoa jurídica: 3%.
Doações de pessoa física: 1%.
Fundação: 1%.

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Fundação Lemann, Cyrela, Giveme5,
EMS,Gerdau, Microsoft, Visa, Gol, Accenture,
KPMG, Escola Móbile, Olivieri Associados.

Beneficiados diretamente em 2019: de 1.000
a 10.000.

Ano de fundação: 2011
Estado sede da organização: São Paulo
Contato: Carlos Eduardo Brito Lira
Email: isadora.correa@gerandofalcoes.com
Telefone: (31) 98717-2222
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5 doadores recorrentes, que representam
29% da receita total.

Faixa de orçamento anual: de R$ 1M a R$ 10M.

gerandofalcoes.com
/GerandoFalcoes
/gerandofalcoes
/channel/UCkgkDbjZ4odC9X7JEnrBLIQ
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INSTITUTO
LIDERAJOVEM
Sponsor: Carlos Renato Trecenti – SP interior
Contato: ctrecenti@lwart.com.br

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Acordo de cooperação com órgãos
públicos e privados (empresas e outras
organizações) na cessão de espaços
para atividades ligadas ao projeto.

Beneficiados diretamente em 2019: de 1.000
a 10.000.

Ano de fundação: 2017

Faixa de orçamento anual: até R$1M.

liderajovem.org

Estado sede da organização: São Paulo
Contato: Sara Margaret Hughes

T

em como missão criar oportunidades para adolescentes por meio de capacitações e espaços para reﬂexões, a fim de desenvolverem suas habilidades
de liderança positiva e se sentirem empoderados como agentes de
protagonismo de sua vida e transformação na comunidade. Baseada na metodologia
socrática em que o próprio jovem constrói hipóteses e soluções para seu projeto
de vida e território, essa construção individual prioriza o coletivo onde o diálogo,
o acesso a oportunidades e a escolha dos jovens privilegia o desenvolvimento de
sua autonomia e engajamento e articula ações protagonistas no território.

/institutoliderajovem

Email: sara.hughes@escolafourc.com.br /
diretoria@liderajovem.org

/institutoliderajovem

Telefone: (14) 99641-3260 / (14) 3264-8888

Não possui

INDICADORES DE RESULTADOS
Aumento no nº de beneficiários de 2.386 (2017)
para 2902 (2018) e 2917 (2019 – 1º semestre).

Reconhecimento da metodologia, por meio
de moções, congratulações e prêmios.

Aumento no nº de voluntários de 72 (2017)
para 99 (2018) e 103 (2019 – 1º semestre).

A instituição tem 2 doadores recorrentes
(mantenedores), que representam 90% da
receita total.

Aumento no nº de iniciativas dos jovens
atendidos de 19 (2017) para 54 (2018) e 31
(2019 – 1º semestre).
Índice de satisfação: Projeto formação de
líderes - 70,4%; Desafio faça acontecer - 100%;
Congresso juvenil - 92,7%; Profituro - 94,1%.
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Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(56,3%); Adm (43,7%).
Doações de pessoas jurídicas: 90%.
Convênios e parcerias com o governo: 10%.
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INSTITUTO
MEMAKER
MMKR
Sponsor: : Rodrigo Leicht Carneiro Leão – Nordeste
Contato: rodrigo@lidermac.com.br

I

nstituto voltado a despertar nos jovens o interesse na tecnologia e na arte,
contribuindo no seu desenvolvimento e na mudança da sua trajetória de vida,
estimulando-os a fazer intervenções em seu entorno e na construção de projetos
que tenham impacto social. Proposta única na região, o MMKR executa um
projeto sócioeducativo de referência internacional, projeto sócio educativo de
referência internacional, inovador em suas propostas e práticas de ensino e na
formação de cidadãos conscientes, motivados a provocar mudanças em seus
âmbitos sociais.

INDICADORES DE RESULTADOS
85 jovens capacitados em 2019.
85 jovens monitores (bolsistas).
85 jovens desenvolvendo projetos.
7 jovens inseridos no mercado de trabalho.
89% dos jovens foram aprovados nas
competências avaliadoras de soft skills:
autoconfiança, autoconhecimento, trabalho em
equipe, controle emocional, capacidade crítica,
comunicação eficaz, ﬂexibilidade, resiliência,

capacidade de adaptação, criatividade,
comprometimento, proatividade, capacidade
de liderança e gestão de tempo.
6 doadores recorrentes mensais que
representam 3,78% da receita total.
Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(66%); Adm.(34%).
Doações de pessoas físicas: 86%.
Doações de pessoas jurídicas: 14%.

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Softex Recife - Espaço Maker.

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000.
Faixa de orçamento anual: até R$ 1M.

Ano de fundação: 2017
Estado sede da organização: Pernambuco
Contato: Monica Bouqvar
Email: monicabouqvar@icloud.com
Telefone: (81) 98665-8743
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institutomemaker.org.br
/institutomemaker
/projetomemaker
Não possui
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AÇÕES COMPLEMENTARES

INSTITUTO
PODER DO
VOTO

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Mais de 8 empresas: Microsoft, Leo Burnet,
De Vivo Castro advogados, Patri, MSL,
Google, Blinks, In loco, BRW, Marzar

Beneficiados diretamente em 2019: de
10.000 a 100.000.

Ano de fundação: 2018
Estado sede da organização: São Paulo

Faixa de orçamento anual: até R$ 1M.

poderdovoto.org
/apppoderdovoto

Contato: Mario Mello Freire Neto

Sponsor: Eduardo Cohin Ribeiro Magalhães – RJ Sponsor: Mario Mello - SP
Contato: paulo.dallanora@fircapital.com
Contato: Mm@podervoto.org

Email: mm@podervoto.org
Telefone: (11) 97106-9233

/poderdovotoapp
/channel/UC2C6X2rpztYcf8ch7gzRcmg

I

nstituição sem fins lucrativos, apartidária, cuja missão é engajar eleitores e
seus representantes em um debate construtivo sobre as leis do Congresso
Nacional, acompanhar e disponibilizar de forma privada a sintonia entre as
decisões tomadas pelos políticos e a população na criação e votação de leis
no país, restabelecer com clareza o verbo “servir” nas relações entre eleitores e
seus políticos eleitos. O sucesso do Poder do Voto será estimular no Brasil maior
clareza de representação no Congresso Nacional, preservando e assegurando a
privacidade da informação gerada por eleitores e seus representantes políticos.

INDICADORES DE RESULTADOS
54 mil usuários registrados.

Número de doadores recorrentes não
informado.

350 mil votos no aplicativo.
12 entidades parceiras.
Diferencial: uso de tecnologia para
fortalecer a democracia através de um
aplicativo pensado para aproximar o
Congresso Nacional de todos os brasileiros.
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Divisão do orçamento (2018): Tecnologia
(60%); Marketing e PR (20%).
Doações de pessoas física/jurídica: 100%.
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AÇÕES COMPLEMENTARES

INSTITUTO
PRECISA SER
| VAI NA WEB
Sponsor: Geraldo do Carmo Thomaz Junior – RJ
Contato: geraldo@vtex.com.br

T

rabalha ajudando outras organizações sociais a criarem mais impacto
em suas ações através de Gestão, Projetos, Empreendedorismo, Design
e Tecnologia.

INDICADORES DE RESULTADOS
15 organizações de base comunitária
apoiadas com gestão, desenvolvimento de
projetos e empreendedorismo.
260 alunos formados gratuitamente em
programação digital avançada e habilidades
socioemocionais.
20 sites criados gratuitamente para
instituições sem fins lucrativos pelos alunos
do Vai na Web.

06 serviços digitais (web e mobile) vendidos
e entregues pelo Estúdio Vai na Web.
Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(100%); Adm.(0%) – voluntários.
Doações de pessoas jurídicas: 70%.
Doações de pessoas físicas: 10%.
Prestação de serviços: 20%.

Ano de fundação: 2007

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Assessoria contábil, Assessoria jurídica,
Gestão de processos.

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000.
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Faixa de orçamento anual: até R$ 1M.

Estado sede da organização: Rio de Janeiro

Não possui
/precisaser

Contato: Aline de Matos Lima Fróes
Email: alinefroes@precisaser.org
Telefone: (21) 96850-2828

Não possui
Não possui
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AÇÕES COMPLEMENTARES

INSTITUTO
SOCIAL
PERTENCE
Sponsor: Tarik Potthoﬀ – RS
Contato: Tarik@pmweb.com.br

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Pangeas (grava vídeos eventos e edita o
material), Pegorer, Art Imagem, Lua Luna e
Pinho (fotografam as atividades e eventos),
Pmweb, TozziniFreire Advogados, Bem,
Dvoskinkulkes Fortus Assessoria Contábil.
Clube Social Pertence (fornece a equipe
de profissionais e assume alguns custos
operacionais e administrativos). Ademais
são em média 60 voluntários que atuam
em diversas áreas e contribuem para o
funcionamento da organização.

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000.

Ano de fundação: 2016
Estado sede da organização: Rio Grande do Sul
Contato: Geniane Pereira
Email: institutosocialpertence@gmail.com

P

rojeto de sociabilização para pessoas com deficiência que trabalha a
educação e a inclusão de uma forma inusitada, não focada no diagnóstico,
mas nas potencialidades e desejos dos participantes. Formato difere-se dos
demais, porque não funciona como clínica nem escola, e sim como um “clube”,
promovendo ações de inclusão. Dessa maneira, garantem o direito à participação
em atividades sociais, culturais e no mercado de trabalho, sem limites de
faixa etária.

Telefone: (51) 99176-9191

Faixa de orçamento anual: até R$ 1M.

clubesocialpertence.com.br/isp
/ClubeSocialPertence
/clubesocialpertence
/channel/UCKBgNJF8f9wH1oyyc92w1KQ

INDICADORES DE RESULTADOS
60 beneficiários de 2017 para 2018 e 116
vagas para oficinas de Teatro, Dança e
Música em 2018.
O projeto Temperos Especiais - que
acontece em um restaurante parceiro e,
por uma noite, os jovens com deficiência
atendem o público geral desde a recepção
e o pedido até a entrega do prato - teve 262
participantes em 2017 e 400 em 2018.
O Projeto Todo Mundo Tem Um Sonho,
espetáculo protagonizado por 77
participantes com deficiência em 2018, em
2019 foi ao palco do teatro mais importante
da cidade, com mais de 100 jovens.
Trabalho que rendeu um Prêmio e marcou
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a conquista do grupo de em um Festival
Internacional de Artes.
A instituição possui em média um total de
70 doadores recorrentes, sendo pessoas
físicas e jurídicas.
Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(42,3%); Adm (29,9%); Outros (27,8%).
Doações de pessoas físicas: 8,87%.
Doações de pessoas jurídicas: 46,67%.
Campanhas de plataformas online: 16,91%.
Eventos: 27,53%.
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AÇÕES COMPLEMENTARES

INSTITUTO
SUPERAÇÃO
| FORMAÇÃO
PELO ESPORTE
Sponsor: Roberto Chade - SP
Contato: rchade@dotz.com.br

S

ua missão é contribuir com a formação pessoal de crianças e adolescentes,
desenvolvendo valores-chave para a vida, através da integração entre a
Educação e o Esporte Competitivo. Atua em 2 pilares: a) Desenvolvimento:
promove educação por meio do esporte para mais de 1.100 alunos de escolas
públicas em São Paulo e em Minas Gerais, além de capacitações mensais para
os professores de educação física, para aplicarem a metodologia de desenvolvimento de competências socioemocionais por meio do esporte, desenvolvida
pela organização. b) Competitivo: atendimento a 160 alunos-atletas; são 7
equipes competitivas, que participam de torneios da federação de basquete.
As equipes treinam de 3 a 4 vezes por semana, e em geral, disputam jogos nos
finais de semana. A metodologia esportivo-pedagógica do Instituto também é
aplicada.

INDICADORES DE RESULTADOS
Pilar Desenvolvimento
Número de Escolas públicas: 26
Média de Presença: 88,80%
Taxa de Ocupação: 85,98%
Média Avaliação Comportamental: 83,51%
(avaliados pelas competências
socioemocionais)
Média Avaliação Técnica: 59,26%
Aprovação do aluno ano letivo: 98%
Pilar Competitivo
Número de Equipes 2019: 5
Média de Presença: 88,60%
Taxa de Ocupação: 92%
Média Avaliação Comportamental: 83,51%

Média Avaliação Técnica: 67,20%
Aprovação do aluno no ano letivo: 100%
20 doadores mensais recorrentes, que
representam 8% do total arrecadado em 2019.
Divisão do orçamento (2019):
Atividade Fim (76%) atividade Meio (24%).
Doações de pessoas físicas: 25%.
Leis de incentivo: 25%.
Parcerias com outras instituições/fundações: 50%.

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Instituto Sonho Grande, agência de
Comunicação: Essenza, Escritório Jurídico:
Machado Meyer, Colégio St Pauls, Grow
Brinquedos, PifPaf, Minas Tênis clube e
Colégio St Américo. Via Lei de Incentivo:
Banco Safra, Faber castel, Ferro Mais, banco
Paulista, ECOM, Starret.

Beneficiados diretamente em 2019: de
1.000 a 10.000.

Ano de fundação: 2006

Faixa de orçamento anual: de R$ 1M a R$ 10M.

institutosuperacao.com.br/new

Estado sede da organização: São Paulo
Contato: Joana Passos Miraglia
Email: joana.miraglia@institutosuperacao.org

/InstitutoSuperacao1
/superacaoinstituto

Telefone: (21) 981052485
/channel/UCtR8e6yL7EhtDoEw5hJ9qWw
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AÇÕES COMPLEMENTARES

LIGA
SOLIDÁRIA
Sponsor: Guilherme Archer de Castilho – SP
Contato: gac@forgeron.com.br

T

em como missão contribuir com ações socioeducativas para conscientizar
crianças, jovens e adultos de sua dignidade e de seu potencial transformador,
incentivando o protagonismo de cada pessoa a partir de construções
coletivas. Criam oportunidades nas causas de Educação, Cidadania e Longevidade
para que as pessoas se desenvolvam e transformem suas vidas.

INDICADORES DE RESULTADOS
Participações em atividades socioeducativas Resultado 2018: 9.681; Resultado 2017: 10.995.

Divisão do orçamento (2019): Atividade Fim
(40%); Adm (60%).

Média de presença diária - Resultado 2018:
82%; Resultado 2017: 84%.

Prestação de serviços e venda de produtos: 10%.
Fundo patrimonial/rendimentos: 15%.

Porcentagem de crianças e adolescentes que
ganharam habilidades sociais e emocionais Resultado 2018: 37,6%; Resultado 2017: 51%.

Doações de pessoas jurídicas: 5%.

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Parcerias com outras instituições/fundações: 8%.

Taxa de inserção de jovens no mercado de
trabalho - Resultado 2018: 50%; Resultado
2017: 67%.

Fundação Prada, Banco Pátria, Fundación
Mapfre e Pinheiro Neto Advogados.

Beneficiados diretamente em 2019: de 1.000 a
10.000.

Convênios e parcerias com o governo: 20%.

Prêmio GPTW - set/2018ENATS - Boas
práticas de gestão do 3º setor - jul/2019.

Doações internacionais: 1%.

340 doadores recorrentes = 1% da nossa
receita total.

Faixa de orçamento anual: acima de R$ 100M.

Doações pessoas físicas: 3%.

Ano de fundação: 1923
Estado sede da organização: São Paulo
Contato: Rosalu Ferraz Fladt Queiroz
Email: rosalu@ligasolidaria.org.br
Telefone: (11) 3670-2911 ramal 1035
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ligasolidaria.org.br
/oscligasolidaria
/ligasolidaria
/user/ongligasolidaria
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AÇÕES COMPLEMENTARES

PROJETO
CASULO

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Mattos Filho Advocacia.

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000.
Faixa de orçamento anual: até R$ 1M.

Ano de fundação: 2003

projetocasulo.org.br

Estado sede da organização: São Paulo
Contato: Guilherme Archer de Castilho

Sponsor: Guilherme Archer de Castilho – SP
Contato: gac@forgeron.com.br

/ProjetoCasulo

Email: projetocasulo@projetocasulo.org.br/
institucional@projetocasulo.org.br;

/projetocasulo

Telefone: (11) 3759-5920

/projetocasulosp

A

tua com crianças, adolescentes, jovens e famílias das comunidades do
Real Parque e Jardim Panorama, oferecendo atividades socioeducativas,
culturais, de educação para o trabalho e interação comunitária.

INDICADORES DE RESULTADOS
80% de participação da comunidade em
reuniões e encontros de pais e responsáveis.
Diminuição em 33% da necessidade dos
Programas de transferência de renda de 2017
para 2019.
120 atendidos por ano e cerca de 61%
dos jovens participantes do programa de
educação para o trabalho são incluídos em
processos seletivos para jovem aprendiz.
11 encontros sistematizados por ano da REDE
de Proteção (organizações e instituições do
entorno) encontros.

40 doadores representam 20% da receita total.
5 doadores recorrentes que totalizam 60 mil
no ano. Valor corresponde a mais da metade
da receita.
Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(60%); Adm (15%); Outros (25%).
Leis de incentivo: 30%.
Convênios e parcerias com o governo: 45%.
Doações pessoas físicas: 25%.

SELO DOAR Melhores ONGs (2018).
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AÇÕES COMPLEMENTARES

PROJETO
JOGO DA VIDA
| AMCADES
Sponsor: Alexandre Silveira – CWB
Contato: alexandre@sulbrasilfidc.com.br

O

Projeto Jogo da Vida atua com ações complementares aos estudos, como
o esporte, mais especificamente o futebol. O objetivo é oportunizar crianças e adolescentes à prática esportiva, lazer e socialização. Todos os participantes devem estar matriculados na escola. Em um local com 50 mil m², possui
03 campos oficiais de futebol, 01 campo pequeno e 01 salão para reuniões e palestras, em parceria com uma empresa de investimentos, proprietária do espaço,
que cede para o trabalho social do Projeto. Os dias de atendimento são as terças
e quintas, nos dois períodos e nos sábados pela manhã, onde também é oferecido
um café da manhã e palestras para pais e alunos.

INDICADORES DE RESULTADOS
Média de 90 alunos atendidos e praticamente
todos com melhora nas notas escolares e
comportamento com os pais e responsáveis;
Em 2017, média de 120 alunos no projeto.
Em 2018 foi de 110 alunos e em 2019 média
de 90.
Parceria com escolas da região mostrou
acentuada evolução dos participantes do
projeto na melhora escolar;

Entre treinamentos, torneios e campeonatos
no ano de 2019, aproximadamente 1000
pessoas foram diretamente beneficiadas
com o projeto.
5 doadores recorrentes que totalizam 60
mil no ano. Valor corresponde a mais da
metade da receita.
Divisão do orçamento (2019): Atividade Fim
(100%); Adm (0%).

O projeto ganhou em Outubro de 2018 o
Prêmio SESI ODS.

Doações de pessoa física: 100%.

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Empresa de investimentos cede a área para
o trabalho do Projeto.

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000.

Ano de fundação: 2017
Estado sede da organização: Paraná

Faixa de orçamento anual: até R$ 1M.

Não possui
Não possui

Contato: Lucio Flavio dos Santos
Email: lucioeangel@gmail.com
Telefone: (41) 99114-1308
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/projetojogodavida
Não possui
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AÇÕES COMPLEMENTARES

PROJETO
WIMBELEMDON

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Diversas parcerias não financeiras, que
viabilizam uma série de serviços para
a instituição.

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000.

Ano de fundação: 2000

Sponsor: Sergio Antonio Saraiva – POA
Contato: sas@mwenergiasrenovaveis.com.br

Faixa de orçamento anual: de R$ 1M a R$ 10M.

wimbelemdon.com.br

Estado sede da organização: Rio Grande do Sul
Contato: Marcelo Ruschel da Costa

/wimbelemdon

Email: marcelo.ruschel@wimbelemdon.com.br

/wimbelemdon

Telefone: (51) 3242-5637 / (51) 98112-1919
/user/wimbelemdon

C

ria oportunidades para que crianças e adolescentes possam sonhar e,
depois, perceber que é possível tornar esse sonho realidade. Investimos
no desenvolvimento integral de cada educando, mostrando que podem
ser protagonistas em seus próprios destinos. A metodologia utiliza o tênis como
um chamariz e fator de manutenção dos alunos no projeto. O objetivo é a
formação de um cidadão que possa contribuir de forma positiva para a sociedade,
através de diversas atividades socioemocionais, culturais e pedagógicas.

INDICADORES DE RESULTADOS
55675 atendimentos regulares no ano de 2019.

Fundo patrimonial/endowment/rendimento
financeiro: 2%.

ATP Aces for Charity (2014).
Doações de pessoas físicas: 16%.
Participação mais ativa na comunidade,
melhora no desenvolvimento físico,
cognitivo, emocional, social e artístico
Prêmios 100 Melhores ONGs do Brasil (2017
e 2018).

Doações de pessoas jurídicas: 8%.
Parcerias com outras instituições/
fundações: 3%.
Convênios e parcerias com o governo: 29%.

Certificado Internacional Phomenta – ICFO
(International Committee of Fundraising
Organizations) (2019)
Missão em Foco Fundação Itaú Social (2019)
Pessoas Físicas: 102 Pessoas Jurídicas: 6

Prestação de serviços/venda de produtos: 1%.
Campanhas de plataformas online: 7%.
Eventos: 3%.
Leis de incentivo: 31%.

O valor dessas doações representa 11% da
receita total.
Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(46%); Adm (54%).
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AÇÕES COMPLEMENTARES

RECODE
Sponsor: Rodrigo Baggio – RJ
Contato: rodrigo.baggio@cdiglobal.org

E

mpoderamento digital para jovens de 14 a 29 anos em situação de vulnerabilidade, promovendo o desenvolvimento de competências técnicas e
socioemocionais para o uso ético e consciente da tecnologia, permitindo
que possam transformar suas vidas e o mundo.

INDICADORES DE RESULTADOS
Ao longo do último ano, atingiu o recorde
de 1.158 centros de empoderamento digital
e alcançou mais de 52 mil pessoas em 9
países. Ao todo, são 1,752 milhão de pessoas
impactadas ao longo de toda sua trajetória.
O número de organizações parceiras
aumentou globalmente 67%. Além disso,
a quantidade de educadores participantes
chegou a 2.639.
Mais de 90% dos alunos que realizaram
formação, avaliaram os cursos entre
bom e muito bom e 95% consideraram

que melhoraram nas habilidades de
colaboração, comunicação, criatividade e
resolução de problemas.
Nº de doadores recorrentes não informado.
Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(69,61%); Adm (31,39%).
Doações de pessoas jurídicas: 99%.
Outros: 1%.

Ano de fundação: 1995

PARCERIAS
Agência de comunicação e assessoria de
imprensa, parceiro que sede espaço para
realização de eventos anuais, espaço de
co-work para equipe trabalhar em diversos
locais do mundo, Consultorias pró-bono:
planejamento estratégico (IBM); oportunidades
em negócios sociais (Accenture). Processo probono de coaching individual e em grupo para 15
colaboradores (ICF).
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INFORMAÇÕES

Estado sede da organização: Rio de Janeiro

Beneficiados diretamente em 2019: de
10.000 a 100.000

Contato: Rodrigo Baggio

Faixa de orçamento anual: de R$ 1M a
R$ 10M

Telefone: (21) 98272-1854

Email: rodrigo@cdiglobal.org

recode.org.br
/rederecode
/rederecode
/user/redecdi
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AÇÕES COMPLEMENTARES

VETOR
BRASIL
Sponsor: Renato Feder – CWB
Contato: renatofeder@gmail.com

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Escritório de advocacia; parceiros que
cedem espaço para realização das
formações do Programa Trainee de Gestão
Pública e dos Líderes de Gestão Pública;
profissionais especialistas e avaliadores do
programa Trainee de Gestão Pública.

Beneficiados diretamente em 2019: até 1.000.

Ano de fundação: 2015
Estado sede da organização: São Paulo
Contato: Joice Toyota Mendes

A

Email: joice.toyota@vetorbrasil.org

poia a transformação da gestão de pessoas no setor público brasileiro.
O Vetor Brasil acredita que uma rede de profissionais engajada e diversa
pode potencializar o impacto do setor público brasileiro e provocar
mudanças positivas e em escala no país. Por isso, auxilia governos na solução de
desafios por meio da inovação em gestão de pessoas. Sua missão é criar uma
rede engajada e diversa que potencialize o setor público brasileiro.

Telefone: (11) 97619-2409

Faixa de orçamento anual: de R$ 1M a R$ 10M.

vetorbrasil.org
/vetorbrasil
/vetorbrasil
/channel/UCGKYELIyHb0yaAGWRUY-J0A

INDICADORES DE RESULTADOS
Cerca de 51mil inscritos nos processos
seletivos em gestão pública; 400 profissionais
alocados em todo Brasil; 120 órgãos públicos
já foram atendidos; 40 governos parceiros e 14
partidos na liderança dos governos parceiros.

Não possui doadores mensais recorrentes
relevantes para orçamento institucional.

Ao final da experiência no Programa Trainee
de Gestão Pública, os trainees respondem
uma pesquisa sobre experiência no programa
e sua expectativa de futuro profissional.
Dentre os 59 respondentes dessa pesquisa
que concluíram o Programa em 2018: a)
90% concordou parcialmente ou totalmente
com a seguinte afirmação: “Acredito que irei
continuar colaborando para a gestão pública
brasileira à médio e longo prazo”. b) 85%
disseram que é alta a probabilidade de voltar a
trabalhar no setor público em sua carreira.

Doações de pessoas físicas: 0,6%.
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Divisão do orçamento (2018): Atividade Fim
(78,15%); Adm (15,50%).

Fundo patrimonial/endowment/rendimentos
financeiros: 1,1%.
Prestação de serviços: 2,7%.
Parcerias com outras instituições/
fundações: 95,6%.
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AÇÕES COMPLEMENTARES

VOCAÇÃO | AÇÃO
COMUNITÁRIA DO
BRASIL SÃO PAULO
Sponsor: Paulo Izzo Neto - SP
Contato: luciana@dtrend.com.br

C

onstruir uma dinâmica social mais justa e igualitária, impactando efetiva
e positivamente a vida das pessoas e de suas comunidades por meio da
formulação, implantação e disseminação de metodologias em que crianças e jovens possam fortalecer seus Projetos de Vida. Diferencial: trabalho em
rede, metodologia própria, sistema de medição do impacto social próprio, profissionalismo de toda a equipe, transparência com parceiros e apoiadores. Em
2018 foram 34 mil atendimentos (diretos e indiretos) e 120 unidades parceiras
(OSCs) utilizando a metodologia da Vocação.

INDICADORES DE RESULTADOS
Impacto Social das atividades com crianças
(6 a 14 anos) - 2018: 67% evolução em
relação a elas mesmas, 28% em relação a
crianças da mesma idade. 2017: 55% e 24%.
Impacto Social das atividades com jovens
(15 a 17 anos) - 2018: 99% evolução em
relação a elas mesmas, 34% em relação a
jovens da mesma idade. 2017: 66%, 42%.
Índice de empregabilidade dos jovens
atendidos -2018: 60%; 2017: 57%
Em 2017 prêmio de Melhor ONG do Brasil e
Melhor ONG de Educação (Instituto Doar,
FGV e Revista Época).

155 doadores recorrentes, que representam
18% da receita total.
Divisão do orçamento (2018) - Atividade
Fim (65%); Adm (35%), incluída a operação
Brinde do Bem 23%.
Leis de incentivo: 56%.
Venda de produtos (Brinde do Bem) 7%.
Nota Fiscal Paulista: 7%.
Prestação de Serviços: 8%.
Mentoria: 1%.

Doações pessoas física e jurídica: 18%.

PARCERIAS

INFORMAÇÕES

Atividades jurídicas: Pinheiro Neto;
Empréstimo de estrutura física para aulas de
um programa: UNINOVE.

Beneficiados diretamente em 2019: de
10.000 a 100.000.

Ano de fundação: 1967
Estado sede da organização: São Paulo
Contato: Celso Luiz Teani de Freitas
Email: celso@vocacao.org.br
Telefone: (11) 5843-2902
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Faixa de orçamento anual: de R$ 1M a R$ 10M.

vocacao.org.br
/vocacao.oficial
/vocacao.oficial
/channel/UCZ6Kz9WRT0GAMNmVnneAY6Q
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E

ste mapeamento foi realizado pelo Instituto Phi, uma organização
sem fins lucrativos que tem como objetivo disponibilizar recursos
de forma eficiente, com foco em resultados, para iniciativas de
transformação social no Brasil.
O projeto gráfico foi desenvolvido pela agência Kio, criada pelo
Instituto Ekloos, a primeira aceleradora social do Brasil.
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