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VIVEMOS EM UM MUNDO INCRÍVEL.

Vivemos em um mundo onde a tecnologia e o conhecimento avançam de forma exponencial. Onde a 
sua saúde pode ser pensada desde o berço, graças aos avanços da biotecnologia. Um mundo onde 
as máquinas se conversam e tomam decisões, onde os carros começam a dirigir sozinhos, onde falar 
com alguém que está do outro lado do planeta é algo simples. Um mundo onde as pessoas andam 
pelas ruas com um computador de bolso que é cerca de 100 milhões de vezes mais potente do que 
o computador que levou o homem à Lua em 1969.

O FUTURO JÁ ESTÁ ENTRE NÓS.
MAS NÃO ESTÁ ENTRE TODOS NÓS.

O Grupo +Unidos, que nasceu como um grupo de empresas ligadas à embaixada Americana no 
Brasil e à Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), tem trabalhado 
arduamente na capacitação da população brasileira para viverem de forma plena e 
produtiva nesse futuro que está emergindo.

Entendemos que o único caminho para esse futuro é a educação. É preparar as pessoas 
para viverem dentro de uma economia baseada no conhecimento.  É dar ao 
maior número de brasileiros as ferramentas para que eles adquiram, criem, troquem e sejam 
transformados pela informação.

Entendemos que, se queremos preparar as pessoas para viverem em um uma economia colaborativa 
e compartilhada, precisamos, necessariamente, operar dentro desta mesma lógica. O Grupo +Unidos 
propõe uma nova forma de pensar os esforços em responsabilidade social que são hoje realizados 
no País. Somos um grupo que tem como princípio a colaboração, a troca, a 
soma e a multiplicação. Acreditamos de forma sincera que unidos somos mais fortes.

Dessa forma, o Grupo +Unidos se propõe a atuar como um hub, um nó em uma rede de aliados que 
distribui conhecimento e informação. Queremos somar diferentes atores da sociedade, compartilhando 
recursos, experiências e inteligência no desenvolvimento de iniciativas voltadas à educação e à 
capacitação tecnológica. Direcionamos recursos a projetos educacionais que estimulam habilidades 
cruciais para a inserção do cidadão na economia global: o ensino de inglês e a democratização da 
tecnologia. Agregamos investimentos sociais privados para multiplicar o seu impacto. De forma que o 
todo seja maior que a soma das partes.

O Grupo +Unidos quer incentivar esta maneira de pensar e atuar por meio da colaboração aberta, 
inclusiva e eficiente. Convocamos a indústria, a academia, as instituições e as pessoas a fazerem 
parte dessa rede. Que não é a “nossa” rede. É a sua rede. É a rede de todos nós, que nos une como 
sociedade e nação. Uma sociedade que caminha em direção a um futuro brilhante.

NOSSOMANIFESTO

Caminhe com a gente.
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PREFÁCIO 
mensagemdopresidente

considerados importantes em qualquer processo de 
transformação social. Isso vale tanto para aquelas que 
nelas convivem e participam, quanto para aquelas 
com as quais se relacionam.

Dado o panorama, o Grupo +Unidos propõe o 
investimento social colaborativo como alternativa 
para alavancar os esforços de responsabilidade 
socioambiental. Entendemos que, diante das 
adversidades que se agravam cada vez mais, uma 
contribuição efetiva de toda sociedade se torna cada 
vez mais essencial.

Ademais, as relações entre empresas e organizações 
sociais possibilitam um ambiente rico de troca de 
experiências, que culminam em investimentos mais 
assertivos e de maior valor para a sociedade. De modo 
conjunto, as corporações compartilham recursos e a 
expertise de seus executivos para que a agenda do 
investimento social ganhe maior proporção e, por 
conseguinte, possa trazer impacto para mais pessoas.

Por meio do engajamento das lideranças de grandes 
empresas, o Grupo +Unidos tem trabalhado para 
viabilizar o fomento à educação para a melhoria da 
formação profissional dos jovens brasileiros.

Preparar o jovem para a economia global significa 
apostar no desenvolvimento sustentável do país, 
essa é a nossa responsabilidade. Convido-os para 
conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Grupo 
+Unidos por meio da leitura deste relatório. 

Cordialmente,

N
ão é mais surpresa nem mistério 
que as empresas têm se dedicado 
cada vez mais a inserir agendas 
socioambientais no ambiente de 
trabalho e, mais recentemente, 
também no escopo do próprio 
negócio. Mesmo num cenário de crise 

financeira no Brasil, o investimento social se manteve 
estável. Nesta conjuntura adversa, a parcela do lucro 
líquido destinado aos projetos sociais foi de 2,13%, 
um padrão próximo ao observado em 2014 (BISC 
2017). As temáticas relacionadas à responsabilidade 
socioambiental e à sustentabilidade fazem parte do 
local de trabalho. Refletem-se desde a demanda 
dos colaboradores por atividades de voluntariado até 
a mensuração e o controle de externalidades que, 
certamente, afetarão o desenvolvimento do negócio a 
médio e longo prazo.

Esta é a resposta que o mundo corporativo está 
apresentando em função de uma sociedade que, cada 
vez mais, exige que seus atores sejam diretamente 
responsáveis por suas atitudes e decisões. O ser 
responsável não apenas atribui a carga sobre as 
implicações socioambientais da produção industrial 
e serviços, mas também exige que qualquer 
externalidade seja prevenida para garantir o “bem-
estar” (reputacional e financeiro) das empresas.

No passo que os negócios se desenvolvem e se moldam 
à conjuntura que estão inseridos, o investimento social 
também se transforma.

Atualmente, a partir de iniciativas conhecidas como 
“venture philanthropy”, que têm suas origens nas 
práticas filantrópicas praticadas por doadores novos 
(geralmente vindo do mundo financeiro e da tecnologia), 
o investimento social toma ares mais profissionais 
totalmente sinérgicos às práticas corporativas. Assim 
como o surgimento da internet e o fortalecimento 
dessa indústria trouxeram mudanças às organizações 
empresariais, seus líderes se voltaram ao meio social 
com a mesma intenção – a de fazer mais, melhor, 
pensando de jeitos diferentes.

A pujança da liderança se aplica na disseminação da 
consciência de que tanto empresas como instituições 
de impacto ocupam lugar na sociedade. Além disso, 
as organizações engendram e reproduzem valores 

David Bunce
Presidente do Grupo +Unidos

Fotografia de Paul Tsui | 2018 National Geographic Travel Photographer of The Year
© Paul Tsui. Todos os direitos reservados.
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INTRODUÇÃO
sobreesterelatório

sta publicação tem por finalidade 
apresentar os resultados dos 
trabalhos desenvolvidos e das 
iniciativas apoiadas pelo Grupo 
+Unidos, tal como a sua forma 
de atuação, governança e equipe. 

Os conteúdos presentes neste documento são 
relativos ao ano de 2017 e a sua divulgação 
fortalece a prática de transparência da instituição. 
Pretendemos demonstrar, com a divulgação 
dos projetos e programas aqui enunciados, 
a importância do Grupo +Unidos para o 
desenvolvimento do país e sua participação 
dentro da economia global, além de destacar a 
relevância do inglês e nossa contribuição para 
que o ensino do idioma seja acessível a todos.
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OGRUPO+UNIDOS
sobreogrupo

O
+Unidos, associação sem fins 
lucrativos, é um grupo de fundo 
de investimento social idealizado 
pela Embaixada Americana, por 
meio da Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvimento 

Internacional (USAID). O Grupo, formado por 
grandes empresas atuantes no Brasil,  trabalha 
desde 2008 na formação dos jovens brasileiros 
por meio do desenvolvimento de iniciativas 
voltadas à educação e à formação tecnológica, 
propondo uma nova forma de pensar os 
esforços em responsabilidade social que são 
hoje realizados no país. Em seus anos de 
existência, catalisou uma série de oportunidades 
de aprendizagem e canais de comunicação entre 
empresas em vários setores, bem como agências 
governamentais. Como um todo, o Grupo 
implantou ações mensuráveis   e está no auge de 
solidificar sua identidade e dar passos no sentido 
de melhorar sua visibilidade do investimento em 
responsabilidade social corporativa.

empresasmembro
Além da USAID, o Grupo +Unidos conta com a 
participação de importantes empresas americanas 
estabelecidas no Brasil. Fazem parte do grupo 
3M, Bank of America, Burson-Marsteller, Citibank, 
Coca-Cola, Cummins, Dow, ExxonMobil, GE, 
International Paper, KPMG, Microsoft, Motorola 
Solutions, PayPal e Qualcomm, contabilizando 15 
empresas no total.
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governança 
No ano de 2017, o Conselho Diretivo do Grupo 
+Unidos, liderado pelo Sr. Presidente Gilberto 
Peralta (GE) e pelo Sr. Presidente Honorário 
Peter Michael Mckinley (Embaixador dos 
Estados Unidos no Brasil), contou com o apoio 
dos membros: Hélio Magalhães (Citi), Francisco 
Carvalho (Burson-Marsteller), Fabian Gil (Dow), 
David Bunce (KPMG), Elton Borgonovo (Motorola 
Solutions), Luis Pasquotto (Cummins), Ricardo 
Zuniga (Cônsul Geral do Estados Unidos no 
Brasil), Rafael Steinhauser (Qualcomm), Mário 
Mello (PayPaL) e Michael Eddy (USAID Brasil). 
A gerência executiva é de responsabilidade de 

Augusto Corrêa que, desde outubro de 2016, 
tem desenvolvido novas parcerias, consolidado 
os projetos já em andamento e potencializado o 
alcance das ações incentivadas pelo Grupo. Este 
trabalho é apoiado pelo Comitê Gestor do Grupo 
+Unidos, formado por Alexandre Alves (USAID), 
Gabriela Szprinc (PayPal), Mariana Orsini (Dow), 
Elaine Rodrigues (Burson-Marsteller), Soraia 
Franco (Cummins), Thiago Fernandes (Bank of 
America), Krishna Formiga (Motorola Solutions), 
Gláucia Faria (International Paper), Julia Wilson 
(KPMG), Priscilla Cortezze (Citi), Liliane Moura 
(Instituto 3M) e Francisco Soares (Qualcomm).
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indicadoresdeimpacto

O Grupo +Unidos vem buscando, ano após 
ano, aprimorar a gestão e o acompanhamento 
das iniciativas apoiadas. Dessa forma, é possível 
retornar aos nossos membros e patrocinadores 
dados cada vez mais relevantes sobre suas 
parcerias e formas de atuação. Desde 2016, para 
garantir um alinhamento entre os objetivos da 
instituição e os projetos e programas financiados, 
o Grupo coleta dados e gera indicadores de 
resultados que avaliam o impacto econômico e 
social do financiamento aplicado. Aqui, mostramos 
os números referentes à 2017.

indicadoresdeprojetos

Número total
de beneficiados

Projetos
apoiados

Organizações sociais
mobilizadas

Empresas
Membro

Foi o capital mobilizado
para investimento

Foi o capital investido
em projetos sociais

Número de
professores beneficiados

Número de
estudantes beneficiados

Número de
horas de formação

Indicadores específicos de 
projeto

30.898

3

18

760

5.341

30.138

15

R$810.739

R$539.476

definidos em consonância com o escopo e o contexto de cada 
projeto apoiado, podendo variar conforme sua metodologia 
de execução e finalidade

indicadoresdeprogramas

Número de participantes em 
atividades de voluntariado

Número de participantes em 
workshops e seminários

65

56
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namídia

UFRGS | 07 de abril de 2017UFPA | 30 de agosto de 2017

Terra | 10 de junho de 2017 TechCore | 24 de outubro de 2017

SED Mato Grosso do Sul | 13 de dezembro de 2017

Observação: Apesar de ser noticiado em 2017, o projeto STEM 
TechCamp Brasil só aconteceu em 2018
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Newsletter
Informativo bimestral do Grupo +Unidos

Newsletter
Informativo bimestral do Grupo +Unidos

Mundo do Marketing | 27 de janeiro de 2017

Estadão | 27 de janeiro de 2017
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nasredes

Facebook Grupo +Unidos
www.facebook.com/unidosmais

Site Grupo +Unidos
www.maisunidos.org

LinkedIn Grupo +Unidos
www.linkedin.com/company/grupomaisunidos
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PROJETOS

S
ão considerados “projetos” 
as inciativas sociais voltadas 
à educação, desenvolvidas e 
executadas por organizações 
parceiras. Os projetos podem 
receber apoio financeiro e/ou 

supervisão operacional do Grupo +Unidos. Não 
menos importante, devem prestar contas de 
maneira periódica e sistemática a fim de certificar 
o impacto pretendido.

idiomassemfronteiras

contexto
O programa Inglês Sem Fronteiras é uma iniciativa 
do Ministério da Educação que tem como 
objetivo principal incentivar o aprendizado do 
idioma inglês, bem como propiciar uma mudança 
abrangente no ensino de idiomas estrangeiros 
nas universidades do país. Assim, o programa 
visa a capacitação de estudantes de graduação 
e de pós-graduação das instituições de ensino 
superior públicas e privadas, para que eles 
possam alcançar o nível de proficiência exigido 

nos exames linguísticos. Em 2013, o Grupo 

+Unidos firmou uma parceria estratégica com o 
Ministério da Educação (MEC) com o objetivo de 
apoiar o Programa Idiomas sem Fronteiras. Por 
meio dessa parceria, o Grupo +Unidos contribui 
para a criação de laboratórios de línguas nas 
Universidades Federais brasileiras, buscando 
qualificar as habilidades linguísticas dos jovens 
que estejam se preparando para programas de 
intercâmbio.

As Universidades Federais contribuem com o 
espaço físico, manutenção do laboratório e um 
time especializado de educadores, enquanto 
o Grupo +Unidos financia os laboratórios de 
línguas com computadores e softwares.

Entre 2014 e 2017, o Grupo +Unidos deu suporte 
para a criação de, ao menos, um laboratório 
de língua em cada uma das cinco regiões do 
Brasil. As primeiras universidades beneficiadas 
pelo MEC e +Unidos foram: Universidade de 
Brasília (UnB, no Distrito Federal), Universidade 
Federal do Pará (UFPA, no Estado do Pará), 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel, no 
Rio Grande do Sul), Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE, no Estado do Pernambuco) 
e Universidade Federal de São Carlos (UFSCar, 
no Estado de São Paulo). Dentre os laboratórios 
citados acima, o laboratório da UFSCar foi 
o escolhido como projeto-piloto, em 2014, 
seguido pelos laboratórios da UnB, UFPel e 
UFPE no primeiro trimestre de 2015. Em 2016, 
foi inaugurado o laboratório da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e, em 2017, 
foram inaugurados os da Universidade Federal 
do Ceará (UFC), Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) e Universidade Federal 
do Triângulo Mineiro (UFTM). Portanto, até o ano 
de 2017, foram nove universidades beneficiadas 
e já foram investidos mais de R$ 900.000,00 na 
compra de novos equipamentos de informática.
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aumento do alcance
do programa de 2016 a 201776%

idiomassemfronteiras

objetivos

númerosdoprojeto

Apoiar o desenvolvimento linguístico-cognitivo dos 
estudantes universitários; e

beneficiados
totais de 2014 a 2017

professores
beneficiados em 2017

Fomentar o ensino e a proficiência no idioma inglês dentro 
das Universidades Federais brasileiras.

estudantes
beneficiados em 2017

horas de
formação em 2017

I.

57.220

737

II.

30.080

5.098
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depoimentos
“O laboratório IsF foi essencial para o meu 
desenvolvimento no projeto. Por morar em um 
local distante da universidade e em uma cidade 
bastante violenta, onde as pessoas podem 
perder seus bens pessoais a qualquer hora de 
qualquer dia da semana, sinto bastante medo 
de transportar meu notebook pessoal todos os 
dias para lá. Entretanto, como vivemos em uma 
era de informação e utilizamos bastante recursos 
audiovisuais, ficava particularmente difícil planejar 
aula, montar apresentações, lidar com as 
responsabilidades administrativas do projeto e 
ainda estudar para as matérias da faculdade tendo 
apenas meu celular como apoio. O laboratório 
é um excelente espaço para realizar todas 
essas atividades, podendo manter em dia todas 
nossas responsabilidades universitárias e com 
o projeto. Há também a possibilidade de utilizá-
lo como espaço para aulas, por ser um espaço 
realmente bem equipado, silencioso e organizado, 
proporcionando um excelente ambiente para 
aprendizagem. Esse espaço prova que recursos 
fazem toda a diferença na construção de um 
projeto promissor.”

Daniel Vieira
Professor do IsF - UFRJ

“O  laboratório do Núcleo de Línguas do Idiomas 
sem Fronteiras UFPel permitiu-me, como 
professora, planejar aulas que incentivassem a 
autonomia dos alunos. Devido ao desenvolvimento 
tecnológico (mas não só isso), a autonomia tem 
se tornado um aspecto muito importante no 
processo de aprendizagem de línguas. Através 
do laboratório, pude incluir a autonomia na 
forma de consultas e pesquisas online individuais 
e em grupos, assim como a preparação de 
apresentações sobre diversos tópicos e com 
diversos objetivos. Apesar de serem tarefas que 
os alunos poderiam desenvolver em casa, o 
laboratório possibilita expandir as atividades em 
tempo de sala de aula. Com a possibilidade de 
auxílio do professor, ele pode ser utilizado de uma 
maneira mais benéfica.”

Anna Júlia Karini
Professora do IsF - UFPel

idiomassemfronteiras
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contexto
Os colégios mantidos pelo Instituto Embraer estão 
entre os 100 melhores do país e oferecem bolsa 
integral de estudos a alunos que completaram 
todo o ensino fundamental em escola pública e 
possuem renda familiar de até 1,5 salário mínimo. 
Os estudantes são escolhidos por meio de um 
processo seletivo e são subsidiados até o fim de 
seus estudos no ensino médio. Porém, no ensino 
superior, muitos não conseguem arcar com os 
custos de vida nessas ocasiões e interrompem 
seus estudos.

Pensando nisso, em 2005 o projeto do Fundo 
de Bolsas foi criado com o objetivo de auxiliar 
o custeio dos ex-alunos dos Colégios Embraer 
aprovados nas melhores universidades do Brasil. 
As doações partem de pessoas físicas e jurídicas, 
sendo o auxílio concedido somente a alunos 
com ótimo desempenho acadêmico, limitações 
financeiras e que tenham sido aprovados em 
universidades públicas ou privadas com isenção 
total de mensalidade. Visando a sustentabilidade 
da iniciativa, os próprios bolsistas tornam-se 
contribuintes do projeto, ressarcindo os valores 
recebidos, com correção monetária, após um 
período de carência. O Grupo +Unidos é um dos 

apoiadores do Fundo de Bolsas, tendo contribuído 
e acompanhado ativamente este projeto. A 
parceria do Instituto Embraer com o Grupo tem o
intuito de fomentar a atuação de meninas na 
área de STEM (sigla em inglês para Ciências, 
Tecnologia, Engenharia e Matemática) e alinha-
se ao ODS #5 Igualdade de Gênero da ONU. No 
ano de 2017, foram financiadas diretamente 10 
bolsas, todas elas para mulheres:

Ana Laura Soares Lopes, estudante de 
Engenharia Bioquímica na USP; Maria Caroline 
Oliveira, estudante de Engenharia Química, na 
UNIFEI; Najla Nascimento Pereira, estudante de 
Engenharia Hídrica na UNIFEI; Sabrina de Cássia 
Sales Pereira, estudante de Engenharia Mecânica 
Aeronáutica na UNIFEI; Raquel Akemi Takahashi, 
estudante de Engenharia Mecânica na UNIFEI; 
Tifane de Paula Carvalho, estudante de Engenharia 
Mecânica na UFU; Alessandra Ap. Martins dos 
Santos, estudante de Engenharia de Produção 
na UNIFEI; Tais Morais Trizotto, estudante de 
Engenharia Ambiental na UNIFEI; Camila Luane 
O. de Paula, estudante de Engenharia de Energia 
na UNIFEI; Candance Quézia A. Vasconcellos, 
estudante de Engenharia Civil na UNIFEI.

institutoembraer

objetivo

númerosdoprojeto

Possibilitar a formação universitária a jovens de baixa 
renda provenientes dos Colégios Embraer, oferecendo 
a oportunidade de melhores perspectivas para o futuro.

I.

10

R$799,41

R$80.000

estudantes bolsistas  diretamente 
beneficiados pelo Grupo +Unidos

é a reversão mensal de cada bolsa

é o aporte do Grupo +Unidos em 
parceria com o Bank of America
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institutoembraer

depoimento
“O projeto com qual fui contemplada foi de extrema 
importância para que seguisse o sonho de cursar 
o Ensino Superior. Como meus pais sustentam 
minha irmã que cursa Engenharia Mecânica na 
UFV, me sustentar seria inviável, de forma que 
não poderia vir caso não fosse contemplada. Da 
mesma forma, acredito que o projeto ajuda de 
maneira inimaginável a cada aluno contemplado. 
Ajuda não só a cursar o Ensino Superior, mas 
também a construção dos sonhos de cada 
um e a sua formação como cidadão que teve 
oportunidades e pôde aproveitá-las.

É inegável que ainda existe uma discrepância na 
quantidade de universitários e universitárias na 
área de Ciência e Tecnologia. Entretanto, pode-
se notar que está havendo uma mudança cultural 
constante quebrando as barreiras impostas pela 
sociedade de que essa área não é para mulheres. 
Vejo que ainda temos muito que percorrer para 
chegar à equivalência, de maneira que a atuação 
de mulheres deve ser vista como tão importante 
como a atuação de homens na área.

Ao fim do projeto, quando estiver formada e tiver 
participado de projetos especiais, intercâmbios, 
iniciação científica e projetos sociais, pretendo 
trabalhar na área industrial, em Engenharia 
Mecânica. Ainda pretendo conseguir uma bolsa de 
mestrado e doutorado para continuar estudando 
e me especializar na área.”

Raquel Akemi Takahashi
Formada em 2016

Cursa Engenharia Mecânica na UNIFEI
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Áreas escolhidas

Universidades escolhidas pelos bolsistas

HUMANAS

EXATAS

BIOLÓGICAS
49%

35%

16%

Bolsas ressarcidas

Bolsas em ressarcimento

Bolsas em carência

Bolsas em andamento

Bolsas suspensas

39

72

188

244

346

1º    Universidade Federal de Itajubá – MG

2º    Universidade de São Paulo – SP

3º    Universidade Estadual de Campinas – SP

Fundo de Bolsas Instituto Embraer em números
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contexto
Fundada há 20 anos, a Cidadão Pró-Mundo é uma 
organização sem fins lucrativos que promove a 
igualdade de oportunidades no Brasil por meio do 
ensino voluntário de inglês e da integração social.
Com o objetivo de oferecer complementação de 
educação para jovens e adultos de comunidades 
carentes, a ONG acredita que o inglês é uma 
ferramenta de expansão das perspectivas da 
população, na medida em que promove o 
protagonismo dos cidadãos e, consequentemente, 
a transformação da sociedade. Ao longo de 
sua história, a CPM já impactou mais de 15,4 
mil pessoas, comprovando o sucesso de sua 
inovadora metodologia de voluntariado e ensino. 
Nos últimos dois anos, a organização formou                    
75 estudantes.

Com 13 unidades distribuídas em seis cidades, nos 
estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a CPM 
atualmente conta com cerca de 1000 voluntários, 
entre professores e equipe administrativa, 
formando uma equipe mobilizada para atender 
aproximadamente 2000 alunos.

A partir da parceria com a CPM, que tem o objetivo 
de impactar cerca de 2000 jovens por semestre, 
durante um ano, o Grupo + Unidos reforça o 
conjunto de ações que contribuem para o alcance 
da meta de capacitar 1 milhão de brasileiros a se 
comunicar em inglês até 2025.

Além disso, a parceria permite a execução de um 
projeto específico, o CPM Qualify. Esta iniciativa 
visa a apoiar os alunos da ONG a alcançarem o 
nível B2 (ou superior) de proficiência em língua 
inglesa, exigido em exames para admissão nas 
principais universidades do mundo. É voltada a 
estudantes de baixa renda, majoritariamente de 
escolas públicas, ou que tenham bolsa integral 
em escolas privadas, regularmente matriculados 
no curso da CPM em turmas avançadas ou que 
tenham concluído o curso e apresentem interesse 
pela iniciativa.

No sentido de viabilizar o programa, também foi 
necessária a preparação técnica dos professores 
(voluntários). Sendo assim, foram realizados sete 
workshops de formação, que totalizaram 28 horas 
de treinamento. 

Além disso, com o objetivo de contextualizar o 
ensino de idioma às decisões profissionais dos 
estudantes, o programa também disponibilizou 
algumas atividades complementares. Entre 
elas, foram realizadas simulações de entrevista 
de emprego em inglês (Volunteer Day) e uma 
conversa com o Cônsul Geral da Austrália no 
Brasil, Greg Wills.

cidadãoprómundo
objetivos

númerosgeraisdaorganização

Promover a igualdade de oportunidades no Brasil por meio 
do ensino voluntário de inglês e da integração social; e 

unidades

estudantes

cidades

voluntários
ativos

turmas

funcionários
apenas

de retenção
dos estudantes

I.

13

+2.000

6

+1.000

136

3

82%

Certificar estudantes concluintes do curso no First 
Certificate in English (FCE) da Cambridge Internacional 
de forma inteiramente gratuita.

II.
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7 workshops
de formação de professores

é a média de satisfação dos
estudantes com o projeto (1 a 5)

é a média de satisfação dos
participantes nos eventos (1 a 5)

é a média dos estudantes no 
simulado 2 (nota buscada: 160)

28 horas
de treinamento

estudantes
matriculados

aulas

de retenção
de estudantes

voluntários

horas de
voluntariado

horas de
mentoria

48

30

70%

23

123

120

4

4

140

Números do CPM QualifyTreinamentos do projeto CPM Qualify

Atividades do projeto CPM Qualify

O projeto CPM Qualify representou um desafio 
para os estudantes, mas também para os 
professores. O time era composto por voluntários 
não profissionais da área de ensino e altamente 
engajados em aprender conteúdos especializados 
e desafiadores sobre como preparar estudantes 
para prestar um exame de certificação internacional.

Aulas de inglês preparatórias para certificação 
Internacional FCE (nível CEFR B2), na FATEC SP de 
agosto 2017 a junho 2018;

Simulações de entrevistas de emprego;

Assessment de Objetivos de Vida dos estudantes; e

Guest Speaker: Roda de conversa e troca de 
experiências em inglês com o Cônsul Geral da 
Austrália no Brasil.
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depoimentos
“Começo falando sobre a CPM, por meio da 
qual descobri um novo mundo de infinitas 
oportunidades. E o que falar sobre o CPM Qualify? 
Eu não tenho nem palavras pra descrever essa 
experiência, na qual estou sendo treinado por 
voluntários dedicados e preocupados com meu 
desenvolvimento, e uma estrutura incrível, onde 
são promovidos grandes eventos com diversas 
empresas mobilizadas, como nos Interview Days.
Estou falando de um CERTIFICADO DE 
PROFICIÊNCIA DE CAMBRIDGE. Simplesmente 
AMAZING! Só tenho a agradecer. É o tipo de 
coisa que não se compra por dinheiro nenhum, 
pois existe sentimento envolvido, o de ajudar ao 
próximo, amor ao próximo. Obrigado, que Deus 
abençoe esse projeto. E espero que muitas outras 
pessoas possam ter essa sorte que eu tive.”

Rafael Francisco da Rocha
Estudante do projeto CPM Qualify

“Por meio do inglês, eu pude adquirir habilidades 
que talvez eu não teria tão cedo. Minha visão do 
que me rodeia é totalmente diferente do que era 
há alguns anos. Pude ver, e agradeço por ter 
visto, minha tia de 65 anos estar indo, todos os 
domingos, assistir as aulas de inglês na Cidadão 
Pró-Mundo, por inspiração da sua neta de 12 
anos! Não quero colocar ênfase nas idades: o 
que mais me impressiona é ver que ela, mesmo 
não tendo completado seus estudos, ainda está 
lá persistindo e aprendendo.”

William Camargo
Estudante do projeto CPM Qualify

cidadãoprómundo
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PROGRAMAS

E
ntende-se programas como iniciativas 
desenvolvidas e executadas pelo 
Grupo +Unidos. Sua finalidade é 
engajar a rede de empresas para 
a discussão e a troca de boas 
práticas em responsabilidade social 

corporativa. Workshops, seminários e atividades de 
voluntariado são exemplos de programas +Unidos.

csrleaders

contexto
O mundo está mudando e está mudando rápido. 
CSR (corporate social responsibility) não é mais 
um pequeno braço das empresas, mas sim 
uma das principais áreas estratégicas para o 
crescimento das organizações. De acordo com 
o Global Corporate Sustainability Report, 77% 
dos Millennials hoje, que dominarão o poder de 
compra nos próximos 30 anos, irão consumir de 
organizações que tenham impacto social como 
um dos pilares de seus DNAs.

O CSR Leaders é um encontro anual de 
executivos (voltados à governança corporativa 
e sustentabilidade) com o objetivo de discutir a 
visão que as grandes empresas e tomadores de 
decisão têm hoje sobre políticas sustentáveis e de 
responsabilidade socioambiental. O evento reúne, 
em uma tarde, representantes de algumas das 

maiores empresas atuantes no Brasil ao lado de 
organizações sociais que promovem o impacto 
de maneira inovadora.

Em um período em que uma visão sobre o 
impacto dos negócios é cada vez mais exigida de 
consumidores e investidores, o +Unidos acredita 
que a troca de conhecimento pode estimular um 
ambiente em que bons valores e as práticas se 
tornem cada vez mais presentes no dia a dia     
das empresas.

Em setembro de 2017, houve a primeira edição do 
evento, realizada em parceria com o Visionários 
e o Impact Hub, que contou com a participação 
de mais de 40 executivos representando grandes 
corporações como Johnson&Johnson, PayPal, 
Ambev, Danone, International Paper, 3M,                
entre outras.
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objetivos

númerosdoprograma

Rediscutir o modelo de responsabilidade socioambiental 
por meio de uma troca de experiências e aprendizados; e

Desmitificar o modelo antigo de responsabilidade social e 
trazer uma nova visão de sustentabilidade para lideranças 
de grandes empresas.

participantes

organizações sociais
presentes

empresas
presentes

I.

II.

56

11

17

csrleaders
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contexto
Semestralmente, o Grupo +Unidos organiza um 
evento de voluntariado envolvendo os colaboradores 
das empresas membro que compõem o grupo. 
Acreditamos que é necessário conhecer as 
iniciativas de cunho socioambiental de maneira 
próxima, gerando conhecimento e conscientização 
junto àqueles que as promovem. Dessa maneira, 
o Volunteer Day procura dar concretude ao 
investimento social do Grupo +Unidos trazendo 
seus parceiros para participar, avaliar e aprimorar os 
processos das organizações apoiadas.

Com o intuito de trazer tangibilidade aos 
objetivos do Grupo +Unidos, foram selecionados 
– preferencialmente – projetos sociais que 
atendessem a demanda do ensino de inglês. Além 
disso, as relações interpessoais e intersetoriais entre 
os participantes (voluntários e beneficiados) foram 
favorecidas, adquirindo caráter colaborativo capaz 
de conscientizar os participantes sobre o atual 
panorama da educação brasileira (especialmente 
voltado ao ensino de idiomas).

Em 2017, a organização escolhida foi a Cidadão 
Pró-Mundo. Dentre as atividades propostas, os 
voluntários simulam uma entrevista de emprego, 
na qual os estudantes estariam concorrendo a 
uma vaga de trabalho em algumas das empresas 
do Grupo +Unidos e, para isso devem se preparar 
para responder perguntas específicas inerentes 
à contratação.

objetivo

númerosdoprograma

A partir do voluntariado, potencializar o desenvolvimento 
de jovens talentos por meio da educação, auxiliando-os 
na preparação para o mercado de trabalho.

estudantes participantes

horas de voluntariado

executivos
voluntários +Unidos

I.

31

120

18

volunteerday
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Resultados

Habilidades gerais

Habilidades em inglês

Em cada um dos critérios, os candidatos foram avaliados com notas de 
1 (mais inadequado) a 5 (mais adequado)

Informação Auto
conhecimento

Gramática e
vocabulário

Adequação de
Comunicação e 

postura

Média

2.83
3.35

3.67
3.28

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

2.37
2.65

3.13
2.71

MédiaGestão de
discurso

Pronúncia
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Movimentação do Fundo +Unidos em 2017
TRANSPARÊNCIA

resumofinanceiro

O
Grupo +Unidos mantém todos 
os seus dados disponíveis para 
consulta e é, portanto, totalmente 
transparente sobre sua forma de 
investimento e atuação. Seguindo 
essa premissa, apresentamos a 

seguir o resumo financeiro do Grupo em 2017.

-

Saídas

Saldo do Fundo +Unidos (conta corrente e investimentos) em 2017

Saldo disponível 
inicial

Recebimentos/
Entradas

Rendimento
financeiro

Saldo final
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Detalhamento das saídas do Fundo por tipo de despesa

jan. 2017 –dez. 2017

71%

29%

Projetos de impacto social Impostos e Outros Admin do programa

R$ 132,45
R$ 539.476,14

R$ 217.131,75

jan. 2017 –dez. 2017

 R$ - R$ 100.000 R$ 200.000  R$ 300.000 R$ 400.000

Idiomas sem Fronteiras

Associação Cidadão Pró-Mundo

SITAWI

Instituto Embraer

Associação Acadêmica Santos Dumont

Universidades apoiadas:

-R $ 98.847 –UFC
-R $ 87.507 –UFRS
-R $ 87.507 –UFPA
-R $ 89.712 -UFMT

Projeto
Idiomas sem Fronteiras

Associação Cidadão Pró-Mundo

SITAWI

Instituto Embraer

Associação Acadêmica Santos Dumont

Total geral

Valor

R$ 539.476

R$ 363.573

R$          62.142

R$          53.761

R$          45.000

R$          15.000

R$408.870

R$453.945

R$493.891

R$530.672 

R$368.091

R$290.001

 R$-

 R$100.000

 R$200.000

 R$300.000

 R$400.000

 R$500.000

 R$600.000

2012 2013

Entradas (Histórico)

 R$-

 R$100.000

 R$200.000

 R$300.000

 R$400.000

 R$500.000

 R$600.000

 R$700.000

 R$800.000

 R$900.000

2012 2013 2014

Saídas (Histórico)

Projetos de Impacto social Admin programa

R$300.997
R$277.013

R$215.400

R$590.679

R$196.492

R$ 756.740,34

2015

2015 2016 20172014

2016 2017

Investimento em projetos de impacto social durante o período

(*)

(*) Projeto apoiado em 2016

0,1%
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e menos de 3% dominam a língua inglesa. Este 
panorama não afeta somente os profissionais de 
cargos de suporte e posições operacionais, mas 
também persiste em cargos de alta gestão, no 
qual se enquadram executivos, pesquisadores e 
empreendedores. Esses números refletem a 41ª 
colocação do Brasil num ranking de 70 países, 
desenvolvido pela E.F. Education First (pontuação 
de 51,92). Países como Singapura, Peru, Equador 
e México possuem melhores indicadores.

Assumindo este cenário desafiador, fica claro que o 
inglês é definitivamente um diferencial competitivo 
na carreira dos profissionais brasileiros. Entretanto, 
seu aprendizado ainda não está disponível a 
todos. Também é evidente o ganho que o idioma 
pode acarretar. Segundo a Catho, em cargos de 
diretoria, a diferença de salário entre alguém que 
fala inglês fluentemente e um profissional que não 
tem essa habilidade é de 42%. Para os cargos de
gerência e supervisão, a diferença é de 57% e 
43%, respectivamente.

A tendência de aumento de oportunidades 
àqueles que são fluentes em línguas estrangeiras
é certa e perene. Nos primeiros dois meses do 
ano de 2017, US$ 16,8 bilhões entraram no país, 
valor recorde para o primeiro bimestre do ano. 

inglês é, hoje, a terceira língua mais 
falada em todo o mundo (cerca 
de 360 milhões de pessoas) se 
considerada língua nativa de um 
país. Fica atrás somente do chinês 
e do espanhol. Quando se observa 

a quantidade de pessoas que utilizam o inglês 
como segunda língua, este número sobrepuja os 
500 milhões. Sua importância é facilmente notada 
no ambiente de negócios, em viagens e relações 
internacionais. A simplicidade no aprendizado da 
língua (principalmente quando comparada aos 
idiomas asiáticos) e a forte influência da cultura 
norte-americana são relevantes indicativos de que 
o inglês é ferramenta fundamental em âmbito global.

Por esses motivos, o domínio da língua inglesa 
torna-se imprescindível no sentido de garantir o 
acesso à informação e, consequentemente, a 
oportunidades de desenvolvimento acadêmico 
e profissional. Segundo uma pesquisa do site 
de busca de empregos Catho, o domínio de 
outro idioma pode significar salários até 52% 
maiores quando comparados a remunerações 
de trabalhadores que falam somente sua língua 
nativa. Apesar disso, no Brasil, somente 5% da 
população possui fluência em uma segunda língua 

CONSIDERAÇÕESFINAIS

O
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Em outras palavras, esses dados significam que 
haverá mais recursos para ampliar negócios, 
desenvolver projetos e gerar mais riqueza e 
crescimento econômico (além de oportunidades 
de trabalho). O número de turistas estrangeiros 
também aumentou. Em ano de Olimpíada, o 
país recebeu 6,6 milhões de turistas, alta de 
4,8% em relação ao registrado em 2015, ou 
300 mil pessoas a mais (dados do Ministério do 
Turismo). Para atender à crescente demanda, 
os profissionais capazes de performar utilizando 
línguas estrangeiras – especialmente o inglês – 
estão um passo à frente dos demais.

Todos esses dados comprovam a relevância 
do investimento social capitaneado pelo Grupo 
+Unidos com projetos voltados para o ensino 
da língua. Os mais de 30 mil estudantes que 
tiveram a oportunidade de avançar seu nível de 
proficiência em línguas estrangeiras a partir dos 
laboratórios de idiomas patrocinados pelo Grupo 
(em parceria com o Ministério das Educação, 
nas Universidades Federais de São Carlos, 
Brasília, Pelotas, Rio de Janeiro, Pernambuco, 
Rio Grande do Sul, Ceará, Pará e Triângulo 
Mineiro), certamente garantirão maiores chances 
de alcançar importante projeção acadêmica e 
também melhor inserção no mercado de trabalho. 
Seguindo o planejamento desta parceria, em 
2018, será inaugurado mais um laboratório na 
Universidade Federal do Amazonas, aumentando 
ainda mais o alcance do programa.

Agradecemos a todos os parceiros que, desde 
2006, têm tornado possível o trabalho realizado 
pelo +Unidos. Além disso, convidamos todo o setor 
corporativo a somarem seus esforços à USAID e 
às demais empresas – já membros do Grupo – 
com o objetivo de fortalecer esta iniciativa e gerar 
ainda mais oportunidades aos jovens brasileiros. 

O potencial de transformação das iniciativas 
apoiadas é amplo e real, capaz de demonstrar 
que o investimento social privado, realizado em 
parceria, pode trazer resultados extraordinários.

Unidos somos mais fortes.

Michael Eddy
Diretor USAID - Brasil

#unidossomosmaisfortes
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