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Caminhe com a gente em direção a um futuro brilhante.

NOSSO MANIFESTO
VIVEMOS EM UM MUNDO INCRÍVEL.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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.

2019
GRUPO +UNIDOS
Augusto Corrêa
Júlia Pimenta
Nina Faria
Sacha Senger

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

Fotos Acervo Grupo +Unidos

PESQUISA E REDAÇÃO

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.

Augusto Corrêa
David Bunce
Júlia Pimenta

PROJETO GRÁFICO E CAPA

Entendemos que o único caminho para esse futuro é a educação. É preparar

Júlia Pimenta

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.

Caminhe com a gente.
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SOBRE O
RELATÓRIO

COMPETÊNCIAS DE
TRABALHO

Boa leitura!

A partir do trabalho desenvolvido nos
útimos anos, o Grupo +Unidos se especializou nas seguintes competências:

INVESTIMENTO
SOCIAL
Investimento colaborativo
em projetos com alta
escalabilidade

COMUNIDADE
+UNIDOS
Esta 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 período
de janeiro a dezembro de 2019 e a sua divulgação fortalece a
prática de transparência da instituição.
Pretendemos demonstrar, com a divulgação dos programas e
projetos 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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Possibilidades de
compartilhamento e trocas
de experiência

GESTÃO E
CONSULTORIA
Coordenação e
desenvolvimento de projetos
de impacto
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PREFÁCIO

GRUPO +UNIDOS

MENSAGEM DO
PRESIDENTE
David Bunce

O Grupo +Unidos, associação formada por importantes agentes
do setor privado, entende que este tipo de colaboração é a chave
para garantir a transformação social. No nosso caso, por meio da
Educação e da formação do jovem para o mercado de trabalho.

A relação público-privada é consistentemente fonte de debate,
isso ocorre dada a importância que está assumindo na esfera
da definição das políticas estatais, bem como pela respectiva
magnitude de suas decorrências nos serviços sociais.
Educação, saúde, segurança, moradia, transporte, trabalho, lazer,
alimentação. Podemos citar alguns dos chamados direitos sociais,
ou seja, parâmetros mínimos de obrigação do Estado, para que
os cidadãos possam desfrutar de uma vida digna. Sem dúvidas,
parece desafiador, em um país de proporções continentais como
o Brasil, proporcionar a todos os seus habitantes (mais de 210
milhões) todas essas condições. Portanto, compete às diferentes
camadas de governo, diversificar suas estratégias para que se
possa, ao máximo, garantir – e, ininterruptamente aprimorar – as
condições de vida da sociedade.

A cooperação público-privada concretiza-se por meio das experiências de cada país, ente
federal ou município e se desenvolve em distintas configurações. Nesse tipo de parceria,
o setor público define os princípios de colaboração, ao mesmo tempo que amplia sua
capacidade de atuação. Esta, quando mais ampla e diversificada, pode garantir acesso
a métodos de produção e tecnologias avançados, processos mais simples e eficientes,
culminando na prestação de serviços de melhor qualidade a um custo inferior.
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No passado, cooperamos com o Ministério da Educação doando
equipamentos de tecnologia para Universidades Federais, por
meio do programa “Idiomas sem Fronteiras”. Em 2018, atuamos
em sinergia com a Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo levando aprendizagem em programação e robótica para 10
escolas da capital paulista. Já, a partir 2019, aprofundamos a nossa
atuação em parceria com a SEDUC-SP, e passamos a apoiar uma
Política Pública de largo alcance: o Programa Inova Educação.
Apoiado por relevantes parceiros, como Qualcomm e Gerdau,
o Grupo +Unidos aprovisionou recursos para a criação do
material pedagógico – e posterior formação de professores – de
Tecnologia de Inovação para toda a rede de ensino estadual. São,
aproximadamente, 2,5 milhões de alunos beneficiados.
É a partir de exemplos como os supracitados que o Grupo +Unidos
consolida sua maneira de atuar. Assumindo que somos um grupo
formado por diferentes entidades, temos por princípio a ação coletiva
e, mais importante, colaborativa. Esta ação tem por objetivo alcançar
resultados expressivos, que possam incentivar mudanças significativas
na sociedade. Caminhamos, assim, para um futuro brilhante.

D AV I D B U N C E
Presidente do Conselho
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#QuemCaminhaComAGente

SOBRE O
GRUPO

Além da importante participação
da USAID, o Grupo +Unidos conta
com a participação de grandes
empresas estabelecidas no Brasil.

EMPRESAS
ASSOCIADAS

Quem somos

O +Unidos, associação sem fins lucrativos, é um fundo de
investimento social idealizado pela Embaixada Americana, por
meio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional (USAID). O Grupo tem trabalhado desde 2008 para
fomentar capacitação dos jovens brasileiros por meio do apoio a
iniciativas voltadas à educação e à formação tecnológica, propondo
uma abordagem inovadora para a geração de impacto social.

Em sua atuação, incorpora conceitos do venture philanthropy para determinar sua
metodologia de investimento social. Este modelo se baseia em princípios de financiamento
venture capital para investir em iniciativas sociais iniciantes, de crescimento ou de grande
potencial. Neste caso, não há interesse em lucro, mas em investimentos que promovam
melhoria social, especialmente na educação.
O venture philanthropy é caracterizado por um alto grau de
acompanhamento e engajamento de investidores – no caso,
empresas membro do Grupo +Unidos – além da criação de modelos
de parceria adaptados à conjuntura do impacto pretendido. No
+Unidos, os projetos são selecionados por meio de deliberações do
Comitê Gestor, formado por executivos representantes das empresas
membro. Este grupo de profissionais altamente qualificados
contribuem com sua experiência e múltiplas competências para
apoiar na eficácia das iniciativas que fazem parte do portfólio de
impacto social. O investimento não é apenas financeiro, ele também
gera engajamento, permitindo a troca de conhecimentos entre o
mundo corporativo e organizações sociais.
Neste contexto, os projetos recebem monitoramento baseado
em indicadores chave previamente definidos em conjunto com as
organizações parceiras. O objetivo é desenvolver metodologias
e ferramentas que permitam garantir o impacto social proposto,
influindo na qualidade de projeto e também em sua sustentabilidade
financeira. Ademais, a partir workshops e atividades de
voluntariado, são criadas instâncias de aproximação entre
executivos e projetos de impacto.
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O Grupo +Unidos se esforça para garantir a construção do capital
e, em seguida, trabalha para distribuí-lo de forma estratégica,
promovendo a escala dos projetos apoiados de forma qualificada.

Fazem parte do grupo Bank of
America, Citi Foundation, Burson
Cohn & Wolfe, Cummins, Dow,
ExxonMobil, GE, Gerdau, Hilton,
KPMG, PayPal, Qualcomm e Trench
Rossi Watanabe, contabilizando 13
empresas no total.
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GOVERNANÇA
E BOARD

CONSELHO DIRETIVO

Conselho Diretivo, Comitê Gestor e Núcleo Executivo

Presidente

David Bunce
No ano de 2019, o Conselho Diretivo do Grupo +Unidos,
liderado pelo Sr. David Bunce (KPMG), pelo Sr. Presidente
Honorário William Popp (CDA dos Estados Unidos no Brasil)
e pelo Vice-Presidente Fabian Gil (Dow), contou com o apoio
dos membros: Adam Shub (Cônsul Geral do Estados Unidos
no Brasil), Rafael Steinhauser (Qualcomm), Ted Gehr (USAID
Brasil). O Conselho Consultivo tem por responsabilidade
estabelecer as estratégias e prioridades de atuação e
políticas institucionais do Grupo +Unidos. Além disso, deve
supervisionar, controlar e orientar as operações, estabelecendo
e aprovando políticas e regimentos internos.
A diretoria executiva é de responsabilidade de Augusto
Corrêa desde outubro de 2016, que 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, responsável por
selecionar e aprovar os projetos que receberão recursos,

bem como o montante a ser aplicado. Além disso, define a
estratégia de captação de recursos para a consecução dos
objetivos do Grupo. O Comitê foi composto em 2019 por
Gabriela Szprinc (PayPal), Elaine Rodrigues (Burson Cohn &
Wolfe), Thiago Fernandes (Bank of America), Valéria Costa
(Dow), Soraia Franco (Cummins), Jaqueline Lee (Qualcomm),
Eliane Momesso (KPMG), Alexandre Alves (USAID), João
Gustavo Santiago (Trench Rossi Watanabe).
Liderados pelo Diretor Executivo, o Núcleo Executivo
reúne o grupo de colaboradores e prestadores de serviço
responsáveis pelo cumprimento das funções operacionais
do Grupo +Unidos. Cabe ao núcleo coordenar os serviços
administrativos, gestão geral de todos os projetos e programas,
monitoramento e prestação de contas. Compõem o núcleo
executivo as Gerentes de Projetos Nina Faria e Sacha Senger e
a Gerente de Comunicação Júlia Pimenta.

DAVID BUNCE

WILLIAM POPP

FABIAN GIL

Presidente

Presidente Honorário
CDA dos Estados Unidos no Brasil

Vice-Presidente

Presidente
Honorário

Vice-Presidente

William Popp

Fabian Gil

Adam Shub

Rafael Steinhauser

Ted Gehr

Cônsul Geral EUA

Presidente Qualcomm

Diretor USAID Brasil

COMITÊ GESTOR

Gabriela Szprinc

Elaine Rodrigues

Thiago Fernandes

Augusto Corrêa

Presidente

Vice-Presidente

Tesoureiro

Diretor Executivo

NÚCLEO EXECUTIVO

Nina Faria

Sacha Senger

Júlia Pimenta

Gerente de Projetos

Gerente de Projetos

Gerente de Comunicação

Da esquerda para a direita, Marcelo Oliveira (Bank of America), Adam Shub (Cônsul-Geral dos EUA em São Paulo), Jessica Blumer (Burson Cohn & Wolfe), João Gustavo Santiago (Trench Rossi
Watanabe), Melanie Toledo (Trench Rossi Watanabe), Aline Tavares (Grupo +Unidos), Júlia Pimenta (Grupo +Unidos), Soraia Franco (Cummins), Jaqueline Lee (Qualcomm), Eliane Momesso
(KPMG), Thiago Fernandes (Bank of America), Michael Eddy (USAID), Gabriela Szprinc, Alberto Mori (Trench Rossi Watanabe), Valéria Costa (Dow), Fabian Gil (Dow), Paula Paschoal (PayPal),
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Elaine Rodrigues (Burson Cohn & Wolfe), David Bunce, David Ecija (Hilton), Augusto Corrêa (Grupo +Unidos), Luis Pasquotto (Cummins).

13

O GRUPO +UNIDOS

ALINHAMENTO COM OS OBJETIVOS DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

NOSSO
IMPACTO

Política de Investimento Social

EDUCAÇÃO
SUPERIOR

Desde 2018, o Grupo +Unidos se baseia na Política de Investimento Social, documento que orienta a destinação dos recursos
do fundo quanto ao apoio e desenvolvimento de projetos sociais de interesse público, potencializando os impactos esperados,
alinhados ao planejamento estratégico do Grupo. A Política define diretrizes estratégicas para o Investimento Social Privado do
+Unidos, garantindo planejamento, solidez e transparência dos repasses de recursos aos seus projetos sociais.

Ademais, visa estabelecer os papéis e as responsabilidades
dos atores envolvidos em ações relacionadas ao Investimento
Social. Possui como objetivos:
1. Apoiar projetos sociais que atuam nas seguintes causas:
Educação e Inclusão Econômica (geração trabalho, renda e
educação financeira), a partir de programas estruturados por
organizações parceiras;
2. Atuar na gestão de projetos sociais voltados à educação,
construídos em cooperação com empresas e parceiros;
3. Possibilitar o engajamento de colaboradores de empresas
membro, entre outros públicos, para gerar oportunidades e
espaços de voluntariado, aprendizagem e exercício da cidadania;
4. Oferecer aos projetos apoiados recursos financeiros, apoio
técnico nos temas sociais nos quais atuam, compartilhar
conhecimento e competências e fortalecer a cultura de
participação e corresponsabilidade.
5. Ter como parceiros executores, prioritariamente, organizações
da sociedade civil e representações governamentais;
6. Avaliar e monitorar o desenvolvimento dos projetos apoiados
por meio de encontros presenciais, assessoria à distância e
visitas in loco; e
7. Disseminar o aprendizado a fim de compartilhar experiências
e inspirar práticas semelhantes (no todo ou em partes), por
outros atores.
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DIRETRIZES DE INVESTIMENTO SOCIAL
Definido pelo manifesto do Grupo +Unidos, esta organização
tem por ofício “preparar o jovem brasileiro para a economia
global”. Isto é, desenvolver projetos e parcerias que possam
engendrar oportunidades de aprendizado e formação a
estudantes em situação vulnerável. Neste contexto, propõese aumentar as possibilidades de galgar posições de maior
nível técnico no mercado de trabalho, culminando em
desenvolvimento pessoal, crescimento acadêmico e aumento
de renda. De forma sintética, o Grupo +Unidos apoia projetos
de Educação para a qualificação profissional.
Os projetos devem fomentar a formação profissional, a fim
de aprimorar e desenvolver habilidades para a inserção
e o atendimento de demandas do mercado de trabalho.
Do mesmo modo, devem contemplar grupos de baixa
renda prioritariamente, incluindo públicos historicamente
discriminados no mercado de trabalho.
No mundo globalizado, entende-se que certas competências
são fundamentais para acessar conhecimentos de nível
técnico avançado. Neste sentido, o Grupo +Unidos elencou o
ensino de inglês e a aprendizagem em tecnologia como suas
principais temáticas de investimento social.

ENSINO DE INGLÊS
O inglês é o idioma mundial dos negócios, da
cultura e das ciências, e a língua mais falada
do mundo na soma de falantes nativos e
pessoas que a usam como segundo idioma.
O domínio do inglês abre portas, seja para
obter aprovação em universidades nacionais
ou internacionais, seja para fazer acordos e
se comunicar com pessoas das mais variadas
nacionalidades. O Grupo +Unidos considera
a fluência na língua inglesa um diferencial
competitivo no mercado de trabalho.

APRENDIZAGEM EM TECNOLOGIA
Fazer uso da tecnologia na educação tem
sido uma necessidade cada vez maior, visto
que experiências com ferramentas inovadoras
já demonstraram maior motivação por parte
dos alunos no dia a dia em sala de aula. Ao se
familiarizar com as tendências relacionadas à
tecnologia na educação, professores e alunos
entram em contato com novas formas de
aprendizagem e poderão desenvolver — caso
ainda não o tenham — o hábito de atualizarse continuamente, descobrindo, assim outros
usos das ferramentas disponibilizadas, além
de ampliar as possibilidades de atuação no
meio profissional.

JOVEM NO
MERCADO

IGUALDADE
DE ACESSO

QUALIFICAÇÃO
DO PROFESSOR

MOBILIZAÇÃO
DE RECURSOS

Em sinergia com movimentos globais, o Grupo
+Unidos tem seus esforços alinhados ao
Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 4:
Assegurar a educação inclusiva e equitativa e
de qualidade, e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todas
e todos. Em outras palavras, as decisões
relacionadas ao investimento social terão
como objetivo contribuir para o atingimento
das metas estabelecidas pela ONU até 2030.
A seguir, foram destacadas as principais
metas a serem perseguidas pelos esforços de
investimento social do Grupo +Unidos:
4.3. Até 2030, assegurar a igualdade de acesso
para todos os homens e mulheres à educação
técnica, profissional e superior de qualidade, a
preços acessíveis, incluindo universidade;
4.4. Até 2030, aumentar substancialmente
o número de jovens e adultos que tenham
habilidades relevantes, inclusive competências
técnicas e profissionais, para emprego,
trabalho decente e empreendedorismo;
4.5. Até 2030, eliminar as disparidades de gênero
na educação e garantir a igualdade de acesso
a todos os níveis de educação e formação
profissional para os mais vulneráveis, incluindo as
pessoas com deficiência, povos indígenas e as
crianças em situação de vulnerabilidade;
4.c. Até 2030, substancialmente aumentar
o contingente de professores qualificados,
inclusive por meio da cooperação internacional
para a formação de professores, nos países
em desenvolvimento, especialmente os países
menos desenvolvidos e pequenos Estados
insulares em desenvolvimento.
17.3. Mobilizar recursos financeiros adicionais
para os países em desenvolvimento a partir de
múltiplas fontes.
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NOSSO
IMPACTO

Indicadores de Impacto

Para a aferição do cumprimento dos objetivos descritos
na Política de Investimento Social, o Grupo +Unidos se
compromete a acompanhar e divulgar determinados
indicadores de resultado, relacionados a cada contexto de
investimento e atuação. Ano após ano, a organização busca
aprimorar a gestão e o acompanhamento das iniciativas por ela
apoiadas. Dessa forma, é possível retornar aos seus membros
e patrocinadores dados cada vez mais relevantes sobre suas
parcerias e formas de atuação.

ACOMPANHAMENTO

DE 2016 A 2019:

Com o intuito de comunicar a evolução e desenvolvimento
dos projetos apoiados, é mister a periódica divulgação dos
resultados parciais das iniciativas vinculadas ao Grupo +Unidos.
Neste sentido, todos os projetos apoiados devem seguir o
modelo de prestação de contas previamente acordado com a
instituição parceira. Este modelo se baseia na construção de 03
(três) diferentes relatórios de acompanhamento:

183.180

Aqui, mostramos os indicadores de resultados que avaliam o
impacto econômico e social do financiamento aplicado.

Marco zero: proporciona um contexto geral prévio ao início
do projeto, com um perfil detalhado do contexto de atuação.
Deve também servir de comparativo com o relatório final no
apontamento de resultados alcançados ao longo do projeto
com indicadores pedagógicos, de gerenciamento e integrados.
Periódico: permite a supervisão integral (em aspectos
mais sintéticos) do andamento do projeto com detalhes de
acompanhamento. Sua periodicidade é determinada de acordo
com o escopo de cada projeto.
Final: deve servir de comparativo com o marco zero no
apontamento de resultados alcançados ao longo do projeto
com indicadores pré-determinados. Proporciona um contexto
final, com conclusões e repercussões do projeto.

Entende-se por beneficiários diretos aqueles que foram
diretamente impactados por ações financiadas pelo Grupo
+Unidos e por indiretos aqueles que não foram considerados
expressamente como população-alvo inicialmente, mas cujo
favorecimento está de acordo com o arcabouço do projeto.
Em relação às horas de formação, diretas são aquelas que
foram planejadas e definidas diretamente pelo Grupo +Unidos,
e indiretas são aquelas que não receberam investimento direto,
mas que aconteceram por consequência de outras ações
financiadas pela organização.

MARCO ZERO

PERIÓDICOS

98.177

85.018

beneficiados
totais

estudantes
beneficiados

professores
beneficiados

4.112 diretos e
82.000 indiretos
em 2019

3.036 diretos
em 2019

1.076 diretos e
82.000 indiretos
em 2019

20.130

137

horas de
formação
266 diretas e
30 indiretas
em 2019

973
participantes
em atividades
de voluntariado

participantes
em workshops
e seminários

26 em 2019

628 em 2019

R$1.332.441,65

R$ 900.497,92

CAPITAL MOBILIZADO
para investimento

CAPITAL INVESTIDO
em projetos sociais (68%)

FINAL
EM 2019:

6

ANÁLISE
ANALISE

16

SUPERVISÃO
SUPERVISAO

VALIDAÇÃO
VALIDAÇAO

PROJETOS
apoiados

14

EMPRESAS
associadas
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Imagem superior esquerda
Inova Social
(28/08/2019)

Imagem inferior esquerda
Observatório do Terceiro Setor
(06/09/2019)

Imagem direita
Observatório do Terceiro Setor
(11/12/2019)

NA
MÍDIA

De janeiro a dezembro de 2019, foram mais de 20 inserções a respeito do
Grupo +Unidos nos meios de comunicação brasileiros.
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NOME

DATA

ASSUNTO

NOME

DATA

ASSUNTO

Inova Social

28/08/2019

Prêmio Geração de Progresso

BSB Flash

15/07/2019

Jovens Embaixadores

O. do Terceiro Setor

06/09/2019

Prêmio Geração de Progresso

SEDUC SP

15/11/2019

STEM TechCamp Brasil

Rede Filantropia

03/09/2019

Prêmio Geração de Progresso

SEDUC AL

29/10/2019

STEM TechCamp Brasil

Rede P. Solidário

06/09/2019

Prêmio Geração de Progresso

Embaixada EUA

25/06/2019

Jovens Embaixadores

Startupi

11/12/2019

Institucional +Unidos

SEDUC DF

15/07/2019

Jovens Embaixadores

Capteme

01/09/2019

Prêmio Geração de Progresso

Parc. Voluntários

11/07/2019

Jovens Embaixadores

Segs

02/09/2019

Prêmio Geração de Progresso

Interamericano

10/07/2019

Jovens Embaixadores

Porvir

10/05/2019

STEM TechCamp Brasil

IFRS

04/11/2019

STEM TechCamp Brasil

Reciclar

29/11/2019

Prêmio Geração de Progresso

OCP News

04/11/2019

Jovens Embaixadores

Mulheres do Brasil

18/02/2019

E2C

SEDUC MA

11/11/2019

STEM TechCamp Brasil

Instituto Paramitas

05/12/2019

STEM TechCamp Brasil

Mundo Negro

12/12/2019

E2C

O Diário

10/11/2019

Jovens Embaixadores

Gov. MA

31/10/2019

Jovens Embaixadores
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O GRUPO +UNIDOS

Imagem esquerda
Instagram
instagram.com/unidosmais

Imagem central
Facebook
facebook.com/unidosmais

Imagem superior direta
LinkedIn
linkedin.com/grupomaisunidos

Imagem central direta
Website
maisunidos.org

Imagem inferior direta
Newsletter quinzenal

NAS
REDES

Nos últimos dois anos, o Grupo +Unidos procurou alavancar suas redes sociais
com o principal intuito de dar mais visibilidade às iniciativas apoiadas pelos seus
membros e parceiros.
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Em 2019, o Grupo seguiu realizando campanhas digitais
nas redes Facebook, LinkedIn e Instagram, plataformas que
somam mais de 200 milhões de usuários ativos apenas no
Brasil. Além disso, deu continuidade à produção de artigos
voltados a educação e ao investimento social privado, e
à Newsletter quinzenal, que divulga, além dos conteúdos
produzidos pelo próprio +Unidos, as iniciativas de cunho
socioambiental de suas empresas associadas. A partir de um
acompanhamento semanal do desempenho de suas redes
sociais, identificou-se:

O aumento geral dos seguidores em 42% de
janeiro a dezembro de 2019. Além disso, a partir
de um esforço de mapeamento do seu público
alvo, o mailing da organização cresceu 30% no
mesmo período.
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PORTFÓLIO

PROGRAMA DE
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

STEM TechCamp Brasil

Na sua missão de compartilhar iniciativas e experiências que
fomentem a educação e a democratização da tecnologia, o
Grupo +Unidos, em companhia de empresas de sua rede,
apoiou em 2019 o STEM Techcamp Brasil, programa que
reúne professores e gestores de todos os estados brasileiros
para discutir novas ações de aprendizagem ativa de STEM
(da sigla em inglês para ciências, tecnologia, engenharia e
matemática) na educação básica.

Um dos nossos objetivos enquanto organização é capacitar os jovens com
as competências do século XXI para que eles possam entrar no mercado
internacional de trabalho.
A diversidade de ações compartilhadas pelas empresas da rede do Grupo
+Unidos mostra como a atuação colaborativa pode alavancar ainda mais os
resultados para o ensino e o aprendizado STEM. Juntamente com o poder
público ou com organizações sociais, empoderar os jovens para a economia
global não deve ser o objetivo de uma ou outra instituição, mas de todos nós.

OBJETIVOS DO PROJETO
I. Estruturar uma rede de multiplicadores formada por gestores das
Secretarias Estaduais de Educação e professores líderes de ações escolares
em STEM; e
II. Articular e aprimorar ações existentes e elaborar e implantar novas ações
voltadas à aprendizagem ativa de STEM nas redes públicas de educação
básica do Brasil.
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Imagem direita

Imagem esquerda

Shirley Costa relatando
sua experiência como
participante do programa

Professores, gestores
e representantes de
empresas e da Missão
Diplomática dos EUA

Participar do STEM TechCamp Brasil
foi um banho de estímulo e motivação.
Uma coisa interessante é que a gente
consegue, a partir de todas essas
atividades que desenvolvemos, sensibilizar
os nossos gestores. O segredo é envolvêlos para que eles se comprometam com
esses meninos e meninas que querem
ser diferentes, que querem fazer ciência.
A Secretaria da Educação do Estado da
Bahia colabora de forma bem marcante e
está presente, não importa quem chega
ou quem sai. Eles entenderam como é
importante respeitar o trabalho que é feito
por esses estudantes. Eles aprenderam
que esses jovens sabem pesquisar,
que eles têm um olhar crítico sobre as
comunidades em que estão inseridos.
Eles conseguem identificar aquilo que é
necessário mudar nos seus contextos.”
Shirley Conceição Silva da Costa
Gestora da Sec. da Educação do Estado da Bahia

NÚMEROS DO PROJETO

60

BENEFICIÁRIOS
totais

240
HORAS
de formação

professores e gestores de todo o Brasil
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PORTFÓLIO

PROGRAMA DE
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Inova Educação

O Inova Educação foi criado pela Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo (SEDUC-SP) alinhado às diretrizes
da BNCC (Base Nacional Curricular Comum), trazendo
inovações para que as atividades educativas sejam mais
coerentes com as vocações, desejos e realidades dos
estudantes da rede pública estadual de educação.

Novidades essenciais para promover o desenvolvimento intelectual,
emocional, social e cultural dos estudantes; reduzir a evasão escolar; melhorar
o clima nas escolas; fortalecer a ação dos professores e criar novos vínculos
com os alunos.

OBJETIVOS DO PROJETO

O Programa é dividido em 3 (três) componentes principais - Projeto de Vida,
Eletivas e Tecnologia e Inovação. O Grupo +Unidos, com o apoio direto
das empresas Qualcomm e Gerdau, apoia o Programa especificamente no
componente de Tecnologia e Inovação.

I. O objetivo geral do projeto é contribuir para a implementação do
componente de Tecnologia e Inovação do Programa Inova Educação das
escolas públicas do Estado de São Paulo. Quanto aos objetivos específicos, é
possível destacar:

Semanalmente, a partir de 2020, os alunos terão 01 (uma) aula de 45
minutos dedicada ao componente de Tecnologia e Inovação. Nas aulas,
os professores ministrarão atividades e conteúdos relacionados aos eixos
principais englobados neste componente:
Tecnologia Digital de Informação e Comunicação (TDIC): relacionado às
diversas ferramentas de comunicação digital existentes e também à inovação.
Letramento Digital: englobará as diferentes formas de comunicação e
letramentos utilizadas, incluindo interpretação e pensamento crítico. Ex:
textos, vídeos, podcasts, memes, identificação e análise de “fake news”, etc.
Pensamento Computacional: traz conceitos e atividades relacionadas
ao uso da linguagem de computador, tais como programação e robótica,
desenvolvimento de jogos, etc.
Estes eixos serão trabalhados de forma simultânea durante as aulas e o nível
das atividades e conteúdos ministrados dependerá do nível de maturidade de
cada escola.
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Nós assinamos uma importante parceria com o
Grupo +Unidos, que é uma organização que tem
nos apoiado muito em um dos nossos projetos
mais importantes, que é o Inova Educação.
Com essa iniciativa, estamos trazendo uma
disciplina de tecnologia, com o desenvolvimento
das competências do século XXI, para mais de
2 milhões e 200 mil jovens. Isso só foi possível
porque nós tivemos a parceria público-privada
nos ajudando a construir materiais, a criar o
Movimento Inova... Demos oportunidade aos
nossos jovens e professores para que pudessem
mostrar o seu talento. Mais do que isso, acreditar
naquilo que dá certo junto à administração
pública é acreditar no nosso jovem. Eu agradeço
aos parceiros e torço para que venham nos
ajudar ainda mais.”

I.a. Promover a melhoria da educação no Brasil, apoiando a
criação de ferramentas e metodologias que incluam a tecnologia
como parte da educação de alunos de escolas públicas;

I.b. Colaborar na elaboração dos materiais pedagógicos do
curso de aprofundamento e na formação de professores;

I.c. Estabelecer uma ponte de cooperação entre os setores
público e privado, a fim de fortalecer a educação no Estado
de São Paulo.

Rossieli Soares
Secretário da Educação do Estado de São Paulo

Imagem superior esquerda

Imagem inferior esquerda

Imagem central

Imagem direita

Estudantes da rede pública
apresentando seu trabalho
no Movimento Inova

Alunos e professora
selecionados como
finalistas da premiação

Rossieli Soares
discursando em evento de
formalização da parceria

Representantes da
SEDUC e das empresas
apoiadoras da iniciativa
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Imagem esquerda
Grupo medalhista do
Movimento Inova

PROGRAMA DE
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Imagem central
Debora Garofalo
discursando em evento de
formalização da parceria
Inova Educação

Imagem direita
Apresentação de trabalho
no Movimento Inova

O componente de Tecnologia e Inovação do Programa oferece aulas que
trazem novos conceitos, ferramentas e conhecimento sobre diversas
tecnologias, onde os alunos são incentivados a criar seus próprios
projetos. Essa nova abordagem pedagógica é importante para promover o
desenvolvimento intelectual, emocional, social e cultural, reduzir a evasão,
fortalecer a ação dos professores e criar novos vínculos com os alunos.

Em dezembro de 2019, ocorreu o 1º Evento Movimento
Inova, que sediou a apresentação dos melhores projetos
da Feira de Ciências das Escolas do Estado de São Paulo
(FeCEESP), trouxe soluções tecnológicas para os problemas
e desafios da rede estadual de educação e também realizou
a Exposição Interativa de Robótica e Computação. Durante
o evento, os alunos apresentaram projetos de robótica e
computação criativa desenvolvidos dentro das unidades
escolares das mais diversas áreas de conhecimento.
Em 2019, o Movimento Inova reuniu cerca de 4 mil pessoas, entre professores
e alunos da rede, para 2020, a previsão é de chegar na marca de 20 mil
participantes, sendo 2 mil de público fixo nos dois dias e o restante flutuante.

O Componente de Tecnologia e Inovação faz parte
do programa Inova, ao lado dos Componentes
Projeto de Vida e Eletivas. Esse Componente visa
trabalhar a questão da tecnologia em sala de aula,
mas desmistificando esse uso, que vai muito além
dos computadores, mostrando para o aluno que
é possível aprender com esses novos tempos,
trazendo esses aprendizados para dentro da sala
de aula. Queremos trabalhar de forma significativa,
mas principalmente com mão na massa.
O Componente foi construído a partir de três
grandes eixos: Tecnologia Digital da Informação e
da Comunicação, Letramento Digital e Pensamento
Computacional. Esses eixos são articulados e
conversam entre si para propor para professores e
alunos novas atividades dentro da sala de aula.
Então, é fundamental o apoio dos parceiros, para
que possamos construir materiais e informação
docente para continuar inovando dentro das
nossas escolas."
Debora Garofalo
Gestora de Tecnologias da Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo
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NÚMEROS DO PROJETO

34 82.000 30

PROFESSORES
coordenadores

PROFESSORES
treinados e aptos

HORAS
de formação

do núcleo pedagógico

a ministrar a disciplina

divididas em 4 módulos

3.808 2.500.000
ESCOLAS
de todo o estado

ESTUDANTES DO
ensino fundamental e médio

atingidas em 2020

terão 45 minutos de aula anuais e 40 semanais
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PROGRAMA DE
IDIOMAS

Imagem superior
Estudantes
acompanhando abertura
da Cerimônia de
Encerramento do projeto

E2C (English to Connect, Communicate, Catalyze)

Imagem inferior
Estudantes celebram
finalização do curso e
entrega de diplomas

O Grupo +Unidos tem como premissa de atuação a formação
de jovens brasileiros para a economia global e considera o
domínio de inglês como um diferencial competitivo no mercado
de trabalho. É o idioma mundial dos negócios, da cultura e das
ciências, e a língua mais falada do mundo na soma de falantes
nativos e pessoas que a usam como segundo idioma.

Tendo isso em vista, em parceria com o
Consulado Geral dos EUA em São Paulo, foi
desenvolvido o E2C (English to Connect,
Communicate and Catalyze), projeto de
ensino de inglês direcionado exclusivamente ao
público afro-brasileiro.

DIFERENCIAIS
DO PROJETO

O projeto piloto, que teve 200 horas de instrução direta,
divididas em duas fases, visou capacitar jovens profissionais
e empreendedores a desenvolver habilidades linguísticas que
poderão trazer valor para suas respectivas carreiras.

Além da formação na língua inglesa,
que tem como intuito principal aprimorar
a proficiência do grupo selecionado
do nível equivalente a A2 para B1, de
acordo com o CEFR, o projeto também
promoveu diálogos com profissionais
altamente treinados e investiu em
mentorias direcionadas às carreiras
profissionais de cada aluno. A intenção
foi trazer tangibilidade à educação,
correlacionando-a diretamente à sua
aplicação prática. Um destaque do
E2C foi incentivar a inclusão social,
pois o projeto foi desenvolvido para

jovens negros exclusivamente, grupo
historicamente marginalizado e com
raras oportunidades de ascensão.
Sendo assim, o intuito do projeto
foi propiciar ferramentas para o
desenvolvimento profissional da
juventude afro-brasileira. Para
tal, assume-se que o aprendizado
em inglês poderá representar um
diferencial competitivo na busca por
melhores oportunidades no mercado
de trabalho, bem como acesso a
oportunidades de estudos no exterior.
O Grupo + Unidos foi responsável pela

coordenação do projeto, estipulando
critérios de implementação, avaliação
e monitoramento com base em
métricas de impacto social. Em
relação à operação, foi contratada
uma organização que teve o papel de
desenvolver o conteúdo pedagógico
e realizar as aulas. Este projeto foi
um piloto, de cunho experimental
e, considerando que alcançou as
expectativas de impacto social,
foi renovado para 2020, em que será
formada uma nova turma de alunos, com
o mesmo perfil socioeconômico.

OBJETIVOS DO PROJETO
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I. Estabelecer engajamento
bem-sucedido com vozes
emergentes da população
afro-brasileira;

III. Proporcionar aos alunos
maior acesso à comunidade
empresarial e oportunidades
de orientação;

II. Aprimorar proficiência em
inglês, focada em habilidades
de comunicação;

IV. Oferecer aos alunos
oportunidades de orientação
e atividades adicionais,
como visitas a empresas,
entrevistas e simulações
de “pitch”, sessões sobre
cultura e instituições
educacionais dos EUA etc.
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Imagem esquerda

PROGRAMA DE
IDIOMAS

Adida Cultural do
Consulado em discurso
para alunos concluintes

Imagem central
Angélica Souza relata
sua experiência enquanto
participante do projeto

E2C (English to Connect, Communicate, Catalyze)

Imagem direita
Estudantes em atividade
de voluntariado

Todos os alunos
conseguiram priorizar
a construção de sua
potência no idioma, pois
sabem o quão poderosa
é a ferramenta."
MADELINA YOUNG-SMITH
Adida Cultural do Consulado dos EUA em SP

NÚMEROS DO PROJETO
O 6 meses depois que estava fora do mercado,
recebi uma proposta para assumir uma nova
vaga em uma empresa multinacional.
Fiquei apavorada, pois se tratava de uma
posição global e precisava do inglês. Mesmo
com medo, me candidatei. Pois, recebi
muito incentivo da mentoria do Joule e dos
professores do E2C. Fiz todos os testes em
inglês que a vaga exigia. Fiz uma entrevista
em inglês, de surpresa, e me saí bem. Bem o
suficiente para assumir a vaga que, duplicava
o salário do meu último emprego.
Não conseguia me imaginar há alguns meses
atrás me candidatando a uma vaga que exigia
inglês e, muito menos, fazendo os testes e
me saindo muito bem neles. Devo muito ao
curso, aos meus colegas e professores pelo
ensino e incentivo.”
Angélica Souza
Estudante do projeto E2C
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16

200

ESTUDANTES
beneficiados

HORAS
de formação

50% 50% 100%

FORAM PROMOVIDOS
ou onseguiram um emprego
e 100% acredita que o inglês
teve muita influência nisso

TEVE AUMENTO
DE RENDA

e 80% acredita que o inglês
teve influência nisso

DOS ALUNOS

acreditam que o atual nível
de inglês poderá abrir novas
oportunidades de carreira
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Imagem superior esquerda
Suelen Marcolino (LinkedIn)
e Maite Schneider
(Transempregos)

PROGRAMA DE
ENGAJAMENTO

Imagem inferior esquerda

CSR Leaders

Thiago Fernandes (Bank
of America), Josefina
Bettinelli (Natura) e Débora
Galvão (Instituto Cyrela)

Imagem direita
Abertura do encontro

O CSR Leaders é um encontro 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
representantes de algumas das maiores empresas atuantes
no Brasil ao lado de organizações sociais que promovem o
impacto de maneira inovadora.

Em um período onde uma visão sobre o impacto dos negócios é cada vez
mais exigida por consumidores e investidores, o +Unidos acredita que a troca
de conhecimento pode estimular um ambiente em que bons valores práticas
se tornem cada vez mais presentes no dia a dia das empresas.
A partir do trabalho desenvolvido nos últimos anos, o Grupo +Unidos se
especializou em algumas competências. Além do investimento financeiro,
reunimos uma rede que engloba o mundo corporativo, as organizações sociais
e o setor público, gerando engajamento e permitindo trocas de experiências.
Dentro do programa “CSR Leaders”, realizamos uma série de eventos
periódicos, os Encontros de Executivos, pequenos seminários que
possuem o intuito de discutir boas práticas de gestão e investimento
empresarial para a sociedade brasileira.
No segundo semestre de 2019, realizamos dois Encontros que congregaram
líderes empresariais em torno de debates sobre os temas da Diversidade &
Inclusão e do Engajamento.

OBJETIVOS DO PROJETO
I. Discutir o modelo de responsabilidade socioambiental por meio de uma
troca de experiências e aprendizados; e

NÚMEROS DO PROJETO

58

EXECUTIVOS
presentes

39

EMPRESAS
participantes

II. Desmistificar o modelo antigo de responsabilidade social e trazer um novo
olhar de sustentabilidade para lideranças de grandes empresas, que esteja
aliado a sua visão estratégica e que gere transformação social.
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PROGRAMA DE
ENGAJAMENTO

Imagem superior direita
Participantes da edição
2019 do Volunteer Day
Volunteer Day

Semestralmente, +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, trazendo seus
parceiros para participar, avaliar e aprimorar os processos das
organizações apoiadas.

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

Imagem inferior direita
Workshop do LinkedIn para
estudantes dos projetos
E2C e English Access

NÚMEROS DO PROJETO

20

ESTUDANTES
beneficiados

23

VOLUNTÁRIOS
presentes

Em 2019, realizamos a atividade de voluntariado com os alunos dos
programas E2C e English Access, programa da Missão Diplomática dos EUA.
Dentre as atividades propostas, os voluntários simulam uma entrevista de
emprego, na qual os estudantes estariam concorrendo a vaga de trabalho em
algumas das empresas do Grupo +Unidos, e então deveriam se preparar para
responder perguntas específicas inerentes à contratação

OBJETIVOS DO PROJETO
I. A partir do voluntariado, potencializar o desenvolvimento de jovens talentos por
meio da educação, auxiliando-os na preparação para o mercado de trabalho.
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Imagem superior esquerda

Imagem superior esquerda

Feedback para estudante
do projeto English Access

Simulação de entrevista
em inglês com estudante
do projeto E2C
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Imagem esquerda
Katia Oliveira avaliando
pitch das organizações

PROGRAMA DE
EDITAIS

Imagem superior direita
Palestra inspiracional da
Isabelle Christina
Prêmio Geração de Progresso

Imagem inferior direita
Jovens das organizações
na Cerimônia de Premiação

O Prêmio Geração de Progresso, idealizado pela Citi
Foundation e realizado pelo Grupo +Unidos, buscou
reconhecer e apoiar organizações sociais sem fins
lucrativos, que desenvolvessem projetos e/ou programas
destinados à promoção do desenvolvimento profissional de
jovens de 14 a 34 anos, no estado de São Paulo, e que se
utilizassem da educação para chegar neste fim.

O Prêmio teve dois grandes objetivos, no que dizem respeito ao impacto
gerado pelo trabalho que a organização presta em seu território: fomentar
a capacidade organizacional em relação à adoção de políticas e práticas
institucionais positivas para a realização do trabalho da organização,
através da aceleração do Instituto Phomenta; e potencializar a capacidade
das organizações em ampliar a perenidade do trabalho prestado e com
possibilidade de dilatação do alcance dos projetos e ou programas, através
da premiação do capital semente de R$ 75.000,00.
O Prêmio Geração de Progresso teve 5 fases para o seu desenvolvimento e
seleção das organizações: inscrição, avaliação, visitas às organizações, Demoday
e Cerimônia de Premiação, ocasião em foram anunciadas e premiadas as
organizações Instituto Reciclar e Liga Solidária. O projeto tem continuidade no
ano de 2020, no qual será desenvolvido o programa de aceleração.

OBJETIVOS DO PROJETO
I. Acelerar o impacto social das organizações selecionadas, aumentando a
sua influência e seu poder de transformação nas comunidades;
II. Reconhecer a criatividade, eficiência e inovação a favor da capacitação
profissional, dando visibilidade às iniciativas, aproximando-as aos parceiros
certos, dando mais chances ao seu crescimento;
III. Fortalecer capacidades e otimizar potenciais para gerar mais eficiência e
impacto, ampliando o alcance dos projetos promovidos; e
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IV. Contribuir com mais estrutura para as organizações que fazem a diferença
nas vidas de jovens e adultos das classes mais vulneráveis, com políticas de
diversidade, educação e cultura.

A abertura da Cerimônia de Premiação
do Geração de Progresso ficou a cargo
de Marcelo Marangon, Presidente do
Citi Brasil, e de Augusto Corrêa, Diretor
Executivo do Grupo +Unidos.

Entendendo que organizações sem fins
lucrativos carecem de recursos para
enfrentar seus próprios desafios, a Citi
Foundation idealizou o Prêmio Geração
de Progresso. O Prêmio tem por objetivo
fortalecer essas organizações, permitindo
que invistam na capacitação de suas
equipes, em seus processos e nas suas
infraestruturas e, assim, potencializar o
impacto nas comunidades que atendem.

Marcelo Marangon deu as boas vindas
a todos os convidados e convidadas
e abordou em sua fala o papel da Citi
Foundation, criada para promover o
progresso econômico e melhorar a vida
das pessoas em comunidades de baixa
renda ao redor do mundo, e do Prêmio
Geração de Progresso, criado para

apoiar organizações que promovam o
desenvolvimento profissional de jovens
por meio da educação. Augusto Corrêa,
por sua vez, apresentou o escopo de
atuação do Prêmio e dados relevantes
sobre o atual cenário de desemprego
no Brasil. Nina Faria, Coordenadora do
Prêmio, foi a responsável por conduzir
toda a Cerimônia.
Durante a Cerimônia, Isabelle
Christina, de apenas 16 anos,
compartilhou uma história de muita força
e coragem, inspirando os jovens, os

representantes das organizações sociais
e os executivos presentes.
Além de dividir com os convidados
um pouco da sua trajetória pessoal, a
criadora do Projeto Meninas Negras
abordou temas fundamentais para
na contemporaneidade, tal como
as dificuldades em se colocar nos
mercados e economias emergentes, o
papel da diversidade nesses contextos e
a importância da educação no processo
de democratização das oportunidades
profissionais para todos os jovens.

Foi um grande prazer trabalhar lado-alado com o Grupo +Unidos nesse projeto.
Aprender sobre a realidade das mais de
setenta organizações que se inscreveram
nessa 1ª edição reforçou a minha crença
de que sem a união de todos não será
possível enfrentar os desafios sociais
que se apresentam. Por outro lado, me
trouxe a certeza que o Prêmio Geração de
Progresso é um dos caminhos para uma
sociedade mais forte."
Kátia Oliveira
Chefe de Relações Públicas do Citi Brasil
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Imagem esquerda
Jovens beneficiados pelo
Instituto Reciclar

PROGRAMA DE
EDITAIS

Imagem superior direita
Organizações sociais em
Demoday de avaliação
Prêmio Geração de Progresso

Imagem inferior direita
Representantes e jovens
da Liga Solidária

Essa inciativa materializa
a possibilidade de
ampliar o nosso
impacto e evidencia
a importância
do trabalho das
organizações sociais."
Thiago Lins
Coordenador de relações institucionais do Instituto
Reciclar, organização social vencedora do Prêmio
Geração de Progresso em 2019

NÚMEROS DO PROJETO

71

ORGANIZAÇÕES
inscritas

2

ORGANIZAÇÕES
vencedoras

No momento em que o país acumula mais de
12 milhões de desempregados, esse Prêmio
cai como uma luva, para que a gente possa
estruturar o nosso escritório de carreiras e
poder atender aproximadamente 180 jovens.
Nós sabemos que esse grupo social tem três
vezes mais chances de ficar fora do mercado
de trabalho. Então o nosso objetivo é poder
potencializar a empregabilidade para esses
jovens da Liga Solidária.
Eu estou muito feliz de poder compartilhar
desse momento, que é histórico para a nossa
organização, e é tão importante para os jovens
da nossa região
Rafael Pimentel
Coordenador de projetos sociais da Liga
Solidária, organização social vencedora do
Prêmio Geração de Progresso em 2019
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EVENTOS

PRÉ-LANÇAMENTO
JOVENS EMBAIXADORES
ORPAS

Em junho de 2019, 27 Jovens Embaixadores americanos,
depois de três semanas de imersão cultural em diferentes
regiões do Brasil, participaram de um dia de muitas atividades
e integração na periferia de São Paulo. Acompanhados de
outros 20 jovens brasileiros, vinculados a outras iniciativas de
impacto social, passaram a tarde na sede da ONG ORPAS
(Obras Recreativas, Profissionais, Artísticas e Sociais) e
puderam conhecer mais profundamente o trabalho realizado
pela organização.

Durante o evento, promovido em parceria com Missão
Diplomática dos Estados Unidos no Brasil, os presentes
puderam acompanhar o pré-lançamento da edição 2020 do
programa Jovens Embaixadores, iniciativa de responsabilidade
social da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.
Há mais de quinze anos o programa tem como alvo alunos
brasileiros que são exemplos em suas comunidades, em
termos de liderança, atitude positiva, trabalho voluntário,
excelência acadêmica e conhecimento da língua inglesa.
Assim, objetiva fortalecer o ensino público por meio desses
alunos e estreitar os laços de amizade, respeito e colaboração
entre o Brasil e os Estados Unidos, a partir de intercâmbios
entre os dois países.

Quero reforçar o quão
fundamental é que a
juventude possa se sentir
sempre inspirada."
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DANIEL FARIA
Fundador da ORPAS

A 18ª edição dos Jovens Embaixadores tem como
foco o empreendedorismo de impacto social e ideias
empreendedoras voltadas para desafios nas comunidades.
Assim, possibilitará que os jovens participantes construam
uma base sólida para que possam se transformar em
empreendedores sociais bem sucedidos e impactar
positivamente o dia-a-dia das suas comunidades.
Por isso, foi muito significativo que a cerimônia de prélançamento do programa acontecesse na sede de uma
organização como a ORPAS, que, a partir de um trabalho de
fortalecimento da cultura e do empreendedorismo periférico,
garantem a inovação, a geração de emprego e renda e o
impacto social dentro do Jardim São Luís, bairro da zona sul
da cidade de São Paulo.
Os Jovens Embaixadores norte-americanos, junto aos alunos
das redes do programa English Access e da organização Em
Movimento, foram recebidos por Daniel Faria, fundador da
ORPAS, para uma palestra sobre empreendedorismo social
e, em seguida, tiveram a oportunidade de conhecer o Sônego
Bistrô, negócio de impacto que alimenta centenas de pessoas
atendidas pela ONG e acolhe uma escola de gastronomia.
Ao longo de sua palestra, Daniel apontou como estratégia
para a expansão de iniciativas como a ORPAS a formação de
pessoas que atuem como multiplicadores.

Imagem esquerda

Imagem central

Imagem direita

Jovens em frente ao
Sonego Bistrô

Participantes do evento
após palestra de abertura

Terraço do Sonego Bistrô
com vista panorâmica
para o Jardim São Luís
41

EVENTOS

PALESTRA
ANNA LEE FISHER

Em agosto de 2019, Grupo +Unidos promoveu uma palestra
da astronauta norte-americana Dra. Anna Lee Fisher para
alunos e professores da ETEC Profa. Dra. Doroti Quiomi
Kanashiro Toyohara (ETEC Pirituba), em parceria com o
Consulado Geral dos EUA em São Paulo e com o Impact
Hub São Paulo.

ETEC Pirituba

Na ocasião, Anna Lee Fisher, que participou do grupo
pioneiro de mulheres da NASA e se tornou a primeira mãe
a viajar em uma missão espacial, reforçou a importância da
participação feminina em áreas de STEM, falou sobre como
conseguiu conciliar carreira e maternidade e compartilhou
algumas curiosidades sobre a rotina dos astronautas.
A atividade - que reuniu mais de 400 pessoas, entre
professores, estudantes e organização - faz parte das
comemorações do Consulado Geral dos EUA em SP pelos 50
anos da chegada do homem na Lua.
Foi um momento inspirador para todos os alunos, pois
reforçou como a educação é fundamental para os jovens.
Além dos parceiros que proporcionaram a visita, também
estava presente a diplomata Sra. Madelina M. Young-Smith,
Adida Cultural do Consulado Geral dos Estados Unidos.

Eu sou uma melhor
mãe hoje porque eu fiz
algo que amo na minha
carreira profissional."
42

ANNA LEE FISHER
Astronauta norte-americana

Imagem esquerda e central

Imagem superior direita

Imagem inferior direita

Astronauta Anna Lee
Fisher com jovens da
ETEC Pirituba

Anna Fisher em sua
palestra para os estudantes

Foto com representantes
da ETEC e organizadores
do evento
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EVENTOS

LAB GERAÇÃO DE
RENDA E TRABALHO
EDUCAFRO

O Em Movimento é uma rede de organizações que atuam
em prol das juventudes brasileiras, como Instituto Arapyaú,
Ashoka, Impact Hub São Paulo, Fundação Arymax, Instituto
Elos, Historiorama e Grupo +Unidos.
O que une tais organizações é o olhar focado para as
demandas das juventudes e o suporte que oferecem para
que se engajem, se desenvolvam e tenham mais acesso às
oportunidades oferecidas pelos campos sociais.
Há algum tempo, com o intuito de alimentar o seu pilar de
inteligência coletiva, o Em Movimento criou uma metodologia
chamada LAB para realizar conversas aprofundadas com
sabedores a respeito de algum tema de relevância aos jovens
brasileiros. Assim, a partir do levantamento de provocações e
discussões, o LAB ganha relevância enquanto ferramenta de
escuta, tradução e disseminação de agendas fundamentais,
entre juventudes e organizações.

Em outubro de 2019, na sede da EDUCAFRO, o LAB reuniu
jovens e especialistas do terceiro setor em torno de outra
questão central: quando tratamos sobre geração de trabalho
e renda, o que é mais importante para as juventudes?

Existem inúmeros
desafios, principalmente
para esse jovem que está
na periferia."
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ALEX BARCELOS
Articulador e produtor cultural da Agência Solano Trindade

Imagem esquerda

Imagem direita

Debatedores do LAB
"Geração de Renda e
Trabalho"

Representantes
das organizações
participantes do encontro

Sabemos que são muitos e diferentes os motivos pelos
quais jovens enfrentam dificuldade ao tentar acessar o
mercado de trabalho. De maneira evidente, as estatísticas
do PNAD ilustram esse quadro ao apontar que a
probabilidade de um jovem (de 18 a 24 anos) estar sem
emprego é quase três vezes maior do que a dos demais
brasileiros desocupados.
O encontro foi organizado em 3 blocos que discutiram,
nesta ordem, as diferenças entre trabalho e geração de
renda, as novas formas de trabalho e profissões e quais
caminhos devem ser seguidos para amplificar o debate e as
oportunidades de trabalho dentre os jovens. O evento contou
com a participação de mais de 30 pessoas, entre membros
da mesa de discussão e ouvintes.
A facilitação da conversa ficou a cargo de Tony Marlon,
do Historiorama, e de Camila Ribeiro, do Em Movimento.
Colaboraram com o debate representantes das organizações
Solano Trindade, Carambola Tech, Arrastão, Arymax,
Embarque no Direito, Wieden e com os jovens Gabriel
Oliveira, do projeto E2C (English to Connect, Communicate,
Catalyze), Jess Vieira, ilustradora, e Midria, poeta e
slammaster do Slam USPerifa.
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TRANSPARÊNCIA

podem ser destinados ao Fundo, sempre por meio de absoluta
concordância do Comitê Gestor.Por esse motivo, parte das
receitas das contribuições de empresas associadas em 2019
foram somadas à recursos já existentes em caixa para a
formação do Fundo +Unidos. O montante foi investido em
aplicações conservadoras de renda fixa, com ampla liquidez,
para que possa ser rapidamente utilizado quando demandado.

A partir de 2018, quando o Grupo +Unidos se tornou uma
entidade independente e juridicamente estabelecida, surgiu
a necessidade de se garantir a sustentabilidade financeira da
entidade. Em 2019, sob aprovação de supervisão do Comitê
Gestor, foi criado o Fundo +Unidos.

RESUMO
FINANCEIRO

O objetivo do fundo foi criar uma reserva financeira capaz de
avalizar a continuidade de atuação do Grupo +Unidos caso
haja eventuais suspensões de receitas. Esta ação se tornou
importante também para assegurar que os colaboradores da
instituição tenham estabilidade em suas funções e, não menos
importante, possam vislumbrar crescimento profissional. À
medida que a organização se desenvolve, mais recursos

O Grupo +Unidos mantém todos os seus dados disponíveis
para consulta, sendo transparente sobre sua forma
de investimento e atuação. Seguindo essa premissa,
apresentamos a seguir o resumo financeiro do Grupo em 2019:

PREVISTO
HISTÓRICO

RESULTADO 2012 - 2019

R$1.500.000,00
R$1.000.000,00

R$1.500.000,00

R$500.000,00

R$1.300.000,00

R$-

R$1.100.000,00

R$(500.000,00)

R$900.000,00

SALDO

R$700.000,00
R$500.000,00

TOTAL DESPESAS

EXECUTADO

R$300.000,00
R$1.500.000,00

R$100.000,00
(R$100.000,00)

TOTAL RECEITAS

2012

2013
Receita

2014

2015

2016

Despesa

2017

2018

R$1.000.000,00

2019

Saldo FInal

R$500.000,00
R$-

Ano
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Receita

Despesa

Saldo FInal

%

2012

R$ 412.774,00

R$ (300.997,00)

R$ 111.776,00

n/a

2013

R$ 466.555,00

R$ (277.013,00)

R$ 301.317,00

170%

2014

R$ 535.666,00

R$ (215.400,00)

R$ 611.580,00

103%

2015

R$ 579.080,00

R$ (590.679,00)

R$ 599.981,00

-2%

2016

R$ 435.445,00

R$ (196.492,00)

R$ 838.935,00

40%

2017

R$ 290.001,06

R$ (539.476,00)

R$ 417.363,75

-50%

2018

R$ 372.901,94

R$ (541.364,57)

R$ 232.283,64

-44%

2019

R$ 1.348.652,42

R$ (1.157.746,66)

R$ 928.877,16

300%

R$(500.000,00)
TOTAL RECEITAS

TOTAL DESPESAS

X

PREVISTO

EXECUTADO

Saldo Inicial

R$ 286.242,79

Saldo Inicial

Receitas

R$ 769.828,20

Receitas

Despesas
Saldo em Conta Corrente
Saldo em Investimentos
Total Disponível

SALDO

R$ (571.362,00)
R$ 484.204,99
R$ 0,00
R$ 484.204,99

Despesas

R$ 232.828,45
R$ 1.348.652,42
R$ (1.157.746,66)

Saldo em Conta Corrente

R$ 423.734,21

Saldo em Investimentos

R$ 505.142,95

Total Disponível

R$ 928.877,16
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Receita

Valor

Doação de Empresas
R$ 1.208.062,17
Associadas
Doação da Missão Diplomática
R$ 124.379,48
dos EUA

RESUMO
FINANCEIRO

Rendimentos

R$ 16.210,77

Total
DETALHAMENTO DE DESPESAS

ITCMD
3%

Gastos
Co-working
administrativos

2%

Comunicação
2%

Outros
3%

Doação Missão
Diplomática EUA
9%

Investimento Fundo
+Unidos
43%

9%
1%

R$ 1.348.652,42

Rendimentos
1%

Doação de
Empresas
Associadas
90%

Investimento Social
24%
Valor

%

Investimento

Valor

%

Doação anual +Unidos

R$ 140.589,49

51%

Contribuição Qualcomm (2018)

R$ 36.500,00

Inova Educação (Instituto Gerdau)

Contribuição Dow (2018)

R$ 35.966,83

Inova Educação (Qualcomm Foundation)

R$ 99.748,44

Contribuição PayPal (2018)

R$ 36.500,00

Contribuição KPMG (2018)

R$ 36.500,00

Geração de Progresso (Citi Foundation)

R$ 575.190,00

Contribuição Bank of America

R$ 40.000,00

Contribuição Cummins

R$ 40.000,00

Investimento Fundo +Unidos

R$ 500.000,00

43%

Geração de Progresso

Investimento Social

R$ 278.191,01

24%

E2C

R$ 68.824,08

25%

Remunerações

R$ 262.896,46

23%

Inova Educação

R$ 45.563,87

16%

ITCMD

R$ 33.753,58

3%

Encontro de Executivos

R$ 11.614,00

4%

Co-working

R$ 28.220,78

2%

Volunteer Day

R$ 4.573,57

2%

Comunicação

R$ 19.489,92

2%

STEM Techcamp

R$ 2.110,00

1%

Contribuição PayPal

Outros

R$ 35.204,91

3%

Outros

R$ 4.916,00

2%

Total

90%

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Remunerações
23%

Despesa

%

R$ 1.157.756,66

Total

R$ 278.191,01

Valor

Projeto em consultoria

Valor
R$ 124.000,00

E2C 2019 (Consulado Geral dos EUA)

R$ 49.885,23

E2C 2019 (Consulado Geral dos EUA)

R$ 5.000,00

R$ 40.000,00

E2C 2019 (Consulado Geral dos EUA)

R$ 5.062,25

Contribuição Qualcomm

R$ 40.000,00

E2C 2020 (Consulado Geral dos EUA)

R$ 64.432,00

Contribuição Instituto Gerdau

R$ 20.000,00

Contribuição Dow

R$ 42.656,90

Contribuição ExxonMobil

R$ 40.000,00
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Total

R$ 923.317,92 (69%)
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Total

R$ 408.123,73 (31%)

CONSIDERAÇÕES
FINAIS

GRUPO +UNIDOS

MENSAGEM DO
DIRETOR EXECUTIVO
2019/2020

Para o Grupo +Unidos,
2019 foi um ano de afirmação.
Afirmação do nosso compromisso em estimular a formação
dos jovens brasileiros para o mercado de trabalho. Afirmação
da necessidade do trabalho colaborativo, envolvendo setor
público, privado e terceiro setor em prol das necessárias
transformações sociais em nosso país. Afirmação de que o
caminho que escolhemos para o +Unidos é capaz de gerar
sustentabilidade e longevidade a esta iniciativa que já existe
há 12 anos.
Neste ano, foi possível caminhar adiante em profundidade
e impacto dos nossos projetos. Junto ao setor público,
apoiamos o programa Inova Educação da Secretaria de
Educação do Estado de São Paulo. Tornamos possível a
criação do conteúdo pedagógico de tecnologia que será
implementado em 2020 em todas as escolas públicas da rede
pública estadual. Potencialmente, serão cerca de 14 milhões
de alunos beneficiados.
Em 2019 também fortalecemos nossos laços com a iniciativa
privada e com a Missão Diplomática dos Estados Unidos
no Brasil. Em parceria com a Citi Foundation, celebramos
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o Prêmio Geração de Progresso, que destinou recursos e
aceleração técnica a organizações sociais que trabalham com
capacitação profissional de jovens. Não menos importante,
concebemos a primeira turma de formandos do programa
E2C, grupo de jovens negros que em 1 ano de estudos
atingiu nível profissional de proficiência na língua inglesa.
Esperamos que 2020 seja um ano de convicção. Absorvendo
os aprendizados, melhorias e oportunidades geradas,
queremos expandir os horizontes do investimento social
privado, impactando mais jovens em diferentes localidades e
contextos.Estamos convictos de que com a eficiente equipe
contratada e a sustentabilidade financeira conquistada em
2019, poderemos alçar vôos ainda mais significativos.

Temos a convicção de que
unidos somos mais fortes.

AUGUSTO CORRÊA
Diretor Executivo
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Instagram
@unidosmais
Facebook
/unidosmais

Email
contato@maisunidos.org

LinkedIn
/grupomaisunidos

Website
www.maisunidos.org

