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OLÁ,

Neste relatório são apresentados os resultados 
sociais do Grupo +Unidos em 2020. O +Unidos 
pratica o que há de mais inovador no campo de 
Responsabilidade Social Corporativa, planejando 
e executando projetos de alto impacto social em 
conjunto com a iniciativa pública em diversas re-
giões do Brasil.

O ano de 2020 não foi fácil, principalmente 
para o público de maior vulnerabilidade socioeco-
nômica e, por esse motivo, não ficamos parados 
em meio a tantos desafios sociais. Foram mais 
de 8 milhões de reais investidos em projetos de 
educação, empregabilidade, assistência social, 
testagem, pesquisa e saúde.

Nossa equipe tem vasta experiência no setor 
social e trabalha com afinco para desenvolver os 
projetos mais eficientes e com métricas de avalia-
ção dos resultados alcançados. 

Contudo, isso é só o começo. Em um momen-
to em que o mundo está preocupado com de-
sigualdade social, falta de emprego e alterações 
climáticas, é essencial que as empresas façam 
parte dessa mudança, utilizando soluções esca-
láveis e criativas.

Faça parte desse movimento, participe e apoie 
nossas iniciativas. Para saber mais informações, 
acesse nossos canais.

Boa leitura,

#UnidosSomosMaisFortes

EDITORIAL
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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 que esta possa viver de forma plena e pro-
dutiva nesse futuro que está emergindo.

Entendemos que o único caminho para esse futuro é a educação. É preparar as pessoas para vi-
verem 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 colabo-
rativa 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 mul-
tiplicação. 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, compar-
tilhando 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 socie-
dade e nação. Uma sociedade que caminha em direção a um futuro brilhante.

CAMINHE COM A GENTE. 
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O GRUPO +UNIDOS O GRUPO +UNIDOS

Mensagem do Presidente Mensagem do Presidente

O GRUPO +UNIDOS SE
CONSOLIDA, NÃO APENAS

COMO FUNDO DE INVESTIMENTO 
SOCIAL COLABORATIVO, MAS
COMO ARTICULADOR ENTRE

DIVERSOS SETORES“

O Grupo +Unidos acredita que 
a colaboração entre os setores 
público e privado se mostra, a cada 
dia mais, a chave para mudar os 
cenários sociais, com iniciativas de 
alto impacto, amplificando o poder 
de transformação. 

As disparidades sociais se intensificaram com 
a pandemia da COVID-19 e temas como saúde, 
moradia e alimentação ganharam destaque 
nas iniciativas sociais do Terceiro Setor. Não 
obstante, reconhecemos a importância da 
criação e consolidação das iniciativas em 
educação e empregabilidade.

Deste modo, o ano de 2020 marcou o início de 
diversos projetos, consolidando a proposta de 
valor do Grupo +Unidos, sua responsabilidade 
social e seu poder de articulação com o setor 
público a partir da tomada de decisões de 
investimento do setor privado. 

E, tendo isso em vista, demos continuidade 
a programas como Inova Educação, realizado 

David Bunce
Presidente do Conselho

em parceria com a Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo, e Geração de Progresso, 
em parceria com o Citi Esperança, bem como 
E2C - English to Connect, Communicate and 
Catalyze, que será expandido em 2021. Além 
de diversos projetos que terão início em 2021 
como o TEConecta, Vertentes e AWE Brasil.

Ademais, no ano passado, nos destacamos 
com a criação do Fundo UNA+, iniciativa que atua 
no combate à pandemia em comunidades em 
situação de vulnerabilidade social. Destacamos 
aqui, a parceria com empresas como Bank 
of America, Fundação Caterpillar, braço 
filantrópico da Caterpillar no Brasil e USAID, 
e de entidades públicas, como a Secretaria 
de Desenvolvimento Social do Estado de São 
Paulo e as Secretarias de Descentralização e 
Regionalização Assistencial e a Secretaria de 
Saúde do Estado do Amazonas.

É a partir de projetos como os acima citados 
que o Grupo +Unidos se consolida, não apenas 
como fundo de investimento social colaborativo, 
mas como articulador entre diversos setores. 
Somos formados por diferentes entidades e 
compreendemos a importância de trabalharmos 
sempre em rede, para multiplicar esforços e, 
consequentemente, aumentar o impacto social 
por todo o Brasil e caminhar, sempre, em direção 
a um futuro brilhante.
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O GRUPO +UNIDOS

Sobre o Grupo

O Grupo +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 

O GRUPO +UNIDOS

Empresas Associadas

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 moni-
toramento 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 de 
eventos, workshops e atividades de voluntariado, 
são criadas instâncias de aproximação entre 
executivos e projetos de impacto.

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. Além da participação 
da USAID, o Grupo +Unidos conta com a 
participação de grandes empresas estabelecidas 
no Brasil. Fazem parte do grupo Bank of 
America, GE do Brasil, Citi, Insituto International 
Paper, Fundação Caterpillar, Mercado Livre, 
PayPal, ExxonMobil, Qualcomm, Trench Rossi 
Watanabe, Burson Cohn & Wolfe, Hilton, KPMG 
e BNP Paribas, contabilizando 13 empresas.

http://maisunidos.org
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O GRUPO +UNIDOS O GRUPO +UNIDOS

Governança e Board Governança e Board

No ano de 2020, o Conselho Diretivo do 
Grupo +Unidos, liderado pelo Sr. David Bunce 
(KPMG) e pela Vice-Presidente Viveka Kaitila (GE 
do Brasil), contou com o apoio dos membros: 
Adam Shub (Cônsul Geral do Estados Unidos 
no Brasil), 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 passou a ser de 
responsabilidade de Daniel Grynberg em 
2020, 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 

GABRIELA SZPRINC
Presidente
Mercado Pago

ELAINE RODRIGUES THIAGO FERNANDES
Vice-Presidente 
Burson Cohn & Wolfe

Tesoureiro
Bank of America

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 2020 por Gabriela Szprinc 
(Mercado Pago), 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 cum-
primento das funções operacionais do Unidos. 
Cabe ao núcleo coordenar os serviços adminis-
trativos, gestão geral de todos os projetos e pro-
gramas, monitoramento e prestação de contas. 
Compõem o núcleo executivo as Gerentes de 
Projetos Nina Faria e Sacha Senger, a Gerente 
de Comunicação Júlia Pimenta e a Analista de 
Comunicação Luma Cavalcanti.

DAVID BUNCE
Presidente

VIVEKA KAITILA ADAM SHUB
Vice-Presidente
CEO da GE do Brasil

Consul Geral
Consulado dos EUA em SP

GRUPO +UNIDOS

Diretor ExecutivoTesoureiroVice-Presidente

Daniel GrynbergThiago FernandesElaine Rodrigues
Presidente

Gabriela Szprinc

COMITÊ GESTOR

David Bunce
Cônsul Geral EUA
Adam Shub

Diretor USAID Brasil
Ted Gehr

Embaixador dos EUA
Todd Chapman

CONSELHO DIRETIVO

Presidente
Viveka Kaitila
Vice-Presidente

Gerente de Comunicação Analista de ComunicaçãoGerente de Projetos
Júlia Pimenta Luma CavalcantiSacha Senger

Gerente de Projetos
Nina Faria

NÚCLEO EXECUTIVO

https://maisunidos.org/portfolio/tecnologia-e-inovacao/
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Para o Grupo +Unidos, 2020 foi um ano 
de muitos desafios, mas também de muitas 
oportunidades, amadurecimento e crescimento.

Sensibilizados pelo cenário crítico do alastra-
mento da COVID-19 no Brasil, nos mobilizamos 
rapidamente para oferecer suporte a comunida-
des em situação de vulnerabilidade em todo o 
país. Com o apoio de nossos parceiros do setor 
privado - Bank of America, Caterpillar Founda-
tion, USAID e Plataforma Parceiros Pela Ama-
zônia (PPA) - conseguimos direcionar recursos 
a diversas instituições com comprovada expe-
riência nesses territórios, mobilizando, inclusive, 
parceiros do poder público, com amplo poder 
de alcance e transformação.

Fortalecemos, também, nossos laços com 
os parceiros da Missão Diplomática dos Esta-
dos Unidos no Brasil. Foram quatro projetos de-
senvolvidos em conjunto, com destaque para a 
iniciativaa de democratização da língua inglesa, 
E2C (English to Connect, Communicate, Cataly-
ze), que, felizmente, tem confirmada uma ex-
pansão significativa, a nível nacional, em 2021.

Ainda, mantivemos nossa posição enquanto 
articulador e defensor de um futuro colaborativo 
e tecnológico, apoiando a segunda edição 
do Movimento Inova, que tem como objetivo 
de valorizar práticas de professores e alunos 
relacionadas à utilização de novas tecnologias 
educacionais.

A pertinência das iniciativas executadas neste 
ano é comprovada pela grande repercussão 
na mídia brasileira. Veículos de alta relevância, 

Júlia Pimenta
Gerente de Comunicação

DESTAQUES 2020

como Jornal Nacional, Valor Econômico, Folha 
de São Paulo, Exame e Correio Braziliense 
divulgaram matérias com a inserção do nome da 
organização, agregando, consequentemente, 
valor às empresas que compõem a nossa rede.

Em 2020, obtivemos 43 inserções de 
imprensa, configurando um aumento de 126% 
em comparação ao ano de 2019. Dentro dessas 
inserções, destacamos as 16 aparições em 
veículos Tier 1, de alta relevância e alcance.

Nesse ponto, destaca-se a reportagem 
“Solidariedade S/A: ventiladores pulmonares, 
EPIs, doação de alimentos e kits de higiene”, do 
Jornal Nacional, telejornal de maior audiência da 
TV brasileira, em que fomos citados pelas ações 
do Fundo de Suporte UNA+. Para além deste 
projeto, obtivemos destaque com o lançamento 
da Academia para Mulheres Empreendedoras, 
AWE, e da realização do Festival Feira Preta, 
que nos permitiram posicionamento em jornais 
e revistas tradicionais, sejam eles nos formatos 
online ou impresso, como Folha de São Paulo, 
Exame e Isto É.

Essas conquistas ocorreram graças ao 
alinhamento e envolvimento da nossa assessoria 
de imprensa, Burson Cohn & Wolfe, que utilizou 
das vozes de parceiros para amplificar as nossas 
ações.  

Em 2021, esperamos colher os frutos 
do trabalho duro desenvolvido em 2020, 
fortalecendo ainda mais o nosso poder de 
articulação em benefício de milhares de vidas 
brasileiras.

DESTAQUES 2020

Resultados na mídia e clipping Resultados na mídia e clipping
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Nas Redes Nas redes

DESTAQUES 2020DESTAQUES 2020
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No que se diz respeito ao crescimento das 
redes do Grupo +Unidos, é possível notar um 
aumento significativo do número de seguidores, 
com destaque para o LinkedIn e Instagram, 
que obtiveram um aumento de 262% e 191%, 
respectivamente, em comparação ao ano 
anterior. 

Isso demonstra a força do +Unidos em suas 
duas principais bases de contatos: o público-
alvo dos programas, que se concentram 
marjoritariamente no Instagram, e os contatos 
de relacionamento empresarial, concentrados 
no LinkedIn. 

Estas ações se manifestam também na busca 
e manutenção de leads, que se expressam de 
forma mais sucinta em números nos inscritos 

no nosso mailing, que cresceu 80% em 
comparação a 2019. 

Ademais, o site intitucional do Grupo 
+Unidos, apresentou grande aumento em suas 
visualizações, principalmente na análise dos 
portfólios e iniciativas, bem como dos programas 
que tiveram início e, consequentemente, abriram 
as suas respectivas inscrições no ano passado.

Com base nesses dados de crescimento 
específicos de cada plataforma digital, a equipe 
de Comunicação do Grupo +Unidos estabeleceu 
as metas para o ano de 2021, que podem ser 
melhor visualizadas nos gráficos ao lado. O 
objetivo, além dos números gerais, foca no 
aumento das interações e, consequentemente, 
na fidelização dos seguidores do +Unidos.
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Indicadores de impacto socialIndicadores de impacto social

DESTAQUES 2020DESTAQUES 2020

Para a aferição do cumprimento dos objeti-
vos descritos na Política de Investimento Social, 
o Grupo +Unidos se compromete a acompa-
nhar e divulgar determinados indicadores de re-
sultado, relacionados a cada contexto de inves-
timento 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 patro-
cinadores dados cada vez mais relevantes so-
bre suas parcerias e formas de atuação. E, aqui, 
mostramos os indicadores de resultados que ava-
liam o impacto econômico e social do financiamen-
to aplicado.

Entende-se por beneficiários diretos aqueles 
que foram diretamente impactados por ações 
financiadas pelo Grupo +Unidos e por indiretos 
aqueles que não foram considerados expres-

PERIÓDICOS

MONITORAMENTO

MARCO ZERO

ANÁLISE

FINAL

RESULTADOS

samente 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 plane-
jadas e definidas diretamente pelo Grupo +Uni-
dos, e indiretas são aquelas que não receberam 
investimento direto, mas que aconteceram por 
consequência de outras ações financiadas pela 
organização.

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

Marco zero: proporciona um contexto geral 
prévio ao início do projeto, com um perfil de-
talhado do contexto de atuação. Deve também 
servir de comparativo com o relatório final no 
apontamento de resultados alcançados ao lon-
go do projeto.

Periódico: permite a supervisão integral (em 
aspectos mais sintéticos) do andamento do pro-
jeto 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-deter-
minados. Proporciona um contexto final, com 
conclusões e repercussões do projeto.
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DESTAQUES 2020
Indicadores de impacto social

25.720
PESSOAS
IMPACTADAS COM AÇÕES DE
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA
PANDEMIA DO COVID-19

90
EMPREENDIMENTOS
LIDERADOS POR MULHERES
CAPACITADOS COM ESTUDOS PARA 
EXPANSÃO DE SEUS NEGÓCIOS

20.040
PROFESSORES
DA REDE PÚBLICA CAPACITADOS 
PARA DESENVOLVIMENTO  DE 
PROJETOS

2.598.537
ESTUDANTES DA REDE 
PÚBLICA DE ENSINO
BENEFICIADOS COM CONTEÚDOS DE 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SÃO PAULO

R$ 8M
INVESTIDOS EM
PROJETOS SOCIAIS
DE ALTO IMPACTO

DESTAQUES 2020

Indicadores de impacto social
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O  Inova Educação  tem como propósito 
oferecer novas oportunidades para todos 
estudantes e professores do Ensino Fundamental 
II e Ensino Médio da rede pública do Estado 
de São Paulo. 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.

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 de tec. e inovação

programa especificamente no componente de 
Tecnologia e Inovação, que incentiva os alunos 
a criarem seus próprios projetos.

Isso ocorre a partir do Letramento 
Digital, que desenvolve as diferentes formas 
de comunicação, incluindo interpretação e 
pensamento crítico, além do Pensamento 
Computacional, que traz conceitos e atividades 
como programação e robótica.

O projeto possui objetivos complementares, 
como a criação de ferramentas e metodologias 
que incluam a tecnologia na educação de alunos 
de escolas públicas; colaboração na elaboração 
dos materiais do curso de aprofundamento e na 

Inova Educação

iniciativa parceiros

EIXO I - CURRICULAR

Formação de professores, elaboração de material 
pedagógico e adaptação de novas disciplinas
dentro da temática à grade dos estudantes

EIXO II - CULTURAL

Relativo ao evento Movimento Inova, que
visa conectar e premiar iniciativas inovadoras 
por todo o estado de São Paulo

EIXO III - EXPERIMENTAL

Relacionado à criação de Centros de Inovação que 
permitam aos alunos usufruir de espaços inovadores 
para aprendizagem de saberes alinhados ao século XXI

Inova Educação

programa de tec. e inovação

2,5 MILHÕES
DE ALUNOS

IMPACTADOS

3.808
ESCOLAS

BENEFICIADAS

45 MINUTOS
DE AULA POR 

SEMANA

ABRANGÊNCIA EM 
TODO ESTADO DE 

SÃO PAULO

ESTUDANTES DA 
REDE PÚBLICA

DE ENSINO

formação de professores; estabelecimento de 
cooperação entre os setores público e privado.

Essa nova abordagem pedagógica é 
essencial para promover o desenvolvimento 
intelectual, emocional, social e cultural dos 
estudantes, melhorando o clima nas escolas 
e fortalecendo o vínculo entre professores e 
alunos. Por conseguinte, tendo como resultado 
a redução da evasão escolar.

Para tal, apoiamos, na formação de mais de 
80 mil professores, a partir da elaboração de 
material pedagógico para as aulas semanais e 
do treinamento que trouxe aptidão para ministrar 
as aulas de Tecnologia e Inovação. “DÉBORA GAROFALO

Gestora de Tecnologias
SEDUC-SP

“É preciso que a programação não
seja vista como um fim em si mesma, 
mas como uma nova possibilidade e 
maneira de engajar os estudantes na 
busca pelo conhecimento, permitindo 
autoria e protagonismo e o trabalho
com resoluções de problemas.”
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Pelo segundo ano consecutivo, fomos 
apoiadores do Movimento Inova, um evento 
com o propósito de permitir uma maior conexão 
entre professores, alunos e outros integrantes da 
comunidade escolar, conectando-os a soluções 
tecnológicas inovadoras, além de premiar 
iniciativas inovadoras por todo o estado. 

O Movimento Inova valoriza e reconhece 
práticas inovadoras em educação, voltadas à 
tecnologia e inovação, pensamento científico, 
projeto de vida e disciplinas eletivas, promovendo 
um ambiente de cocriação.

A primeira edição aconteceu em dezembro de 
2019 e contou com oficinas, palestras, espaços 
abertos de criação, hackathon e mostra interativa 
de ciências e de computação criativa/robótica, 

com a participação de cerca de 4 mil pessoas, 
na Escola de Formação dos Profissionais da 
Educação do Estado de São Paulo – EFAPE. 
Os participantes tiveram a oportunidade de 
conhecer novas experiências em educação 
desenvolvidas em todas as regiões do Estado 
de São Paulo.

A segunda edição aconteceu em outubro de 
2020 de forma online, em função da pandemia 
da COVID-19. Nosso Diretor Executivo, Daniel 
Grynberg, e toda a equipe do Núcleo Executivo 
do Grupo +Unidos participaram do anúncio 
dos vencedores da 7ª Feira de Ciências das 
Escolas Estaduais de São Paulo (FeCEESP), 
que trouxe projetos desenvolvidos pelos alunos 
e professores, embasados nos temas Ciências 
da Natureza e Ciências Humanas.

Em prosseguimento, participamos da criação 
e da inauguração do 1º Centro de Inovação 
da Educação Básica Paulista (CIEBP), em 
novembro de 2020, criado em parceria com 
diversas empresas. O espaço funciona no prédio 
da Escola Estadual Professora Zuleika de Barros 
Martins Ferreira, na Pompéia, Zona Oeste, mas 
atenderá toda a rede estadual de São Paulo. 

O local permitirá aos alunos idealizar projetos 
e receber mentoria no hub de inovação, 
trabalhar com cultura maker, programação 
e robótica, ou ainda, utilizar a modelagem 3D 
para fazer protótipos com temas transversais. 
Com seis salas para atividades com uso de 
computadores, programação robótica, jogos 
digitais, pesquisa, ideação de projetos, também 
abriga um pequeno estúdio do Centro de Mídias 

de São Paulo (CMSP) de gravação, locução, 
sala maker de criatividade visual, prototipagem, 
fabricação digital, além de um Hub Educacional. 

A coordenação do CIEBP é de Débora 
Garofalo que no ano passado foi considerada 
uma das dez melhores professoras do mundo 
no Global Teacher Prize. “O CIEBP é uma 
importante ferramenta de inovação para 
professores e estudantes da rede estadual 
de ensino de São Paulo, por permitir que no 
espaço de aula e ou contraturno os estudantes 
e professores possam potencializar os seus 
projetos e experimentar novas modalidades e 
ferramentas de inovação em um formato inédito 
a educação por termos salas multifuncionais 
e um hub de inovação propondo soluções a 
educação”, diz Débora Garofalo. 

programa de tec. e inovação

Inova Educação
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Atualmente, muito nos questionamos sobre 
os papéis do poder público e sobre o tamanho 
da responsabilidade em nossas escolhas. 
Entretanto, neste momento em que tanto se 
contesta a credibilidade das instituições, cabe 
levantar uma questão específica: qual o impacto 
da participação do setor privado na gestão 
da sua cidade? Ou, ainda, qual o nível de 
investimento desse setor em políticas de cunho 
socioambiental?

De acordo com o Monitor das Doações da 
ABCR (Associação Brasileira de Captadores de 
Recursos), o esforço do setor privado representa 
uma parcela considerável no investimento em 
ações de combate aos efeitos da pandemia da 
COVID-19, por exemplo.

Até o momento, doações realizadas por 
empresas, associações e campanhas de 
arrecadação ultrapassam R$ 8.8 bilhões, quase 
o triplo do valor acumulado de um ano inteiro 
de filantropia no país, de acordo com o último 
relatório consolidado da ONU, lançado em 2017. 

Ainda a respeito desse tema, um levantamento 
feito em conjunto pela Câmara Americana de 
Comércio do Brasil (Amcham), pela Embaixada dos 
Estados Unidos e pelo Grup+Unidos mapeou 70 
empresas norte-americanas sobre suas iniciativas 
para combater os impactos da COVID-19 no Brasil. 
As doações em dinheiro anunciadas por parte delas 
somam o valor significativo de R$ 315 milhões. 
Além das empresas que anunciaram doações em 
dinheiro, outras divulgaram ações sem especificar 
seu valor monetário, tais como mudança da 
linha de produção, doação de licenças, créditos, 
produtos, treinamento e expertise para apoiar os 
brasileiros durante a pandemia. 

 Isto nos leva a considerar que o Estado deixou 
de ser o único executor de políticas públicas e 

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E O SEU PAPEL
FUNDAMENTAL NA ARTICULAÇÃO ENTRE DIFERENTES SETORES 

as Organizaçõs da Sociedade
Civil podem e devem contribuir
com a qualificação de políticas

públicas, apoiando na resolução
de problemas sociais de

alta complexidade

“

sociais, e a sociedade civil, muitas vezes em 
articulação com o setor privado, se tornou um 
braço executor destas iniciativas. O surgimento 
das Organizações Não Governamentais, hoje 
denominadas Organizações da Sociedade Civil 
(OSCs), está datado no início da década de 50. 
Assim como a sociedade e os seus mais diversos 
aspectos, as OSCs sofreram alterações conforme 
o passar do tempo, principalmente com as 
mudanças do cenário político.

Aqui no Brasil, uma dessas mudanças ocorreu 
com a redemocratização e com a promulgação 
da Constituição de 1988, alavancando o 
surgimentos de novas organizações. Mais 
recentemente, com o amadurecimento na 
compreensão do papel social das OSCs, 
compreendeu-se a função articuladora dessas 
últimas entre diferentes setores sociais.

Por estarem muito próximas do campo social 
e das realidades locais, as OSCs podem e 
devem contribuir com a qualificação de políticas 
públicas, apoiando na resolução de problemas 
sociais de alta complexidade. Ao mesmo tempo, 
estão mais libertas das amarras burocráticas 
características da máquina pública, possuindo 
considerável autonomia e liberdade no que 
concerne, por exemplo, ao estabelecimento de 
parcerias e acordos. 

Por sua vez, como supracitado, o setor 
corporativo muitas vezes possui o recurso 
para viabilizar projetos de interesse social, mas 
dificuldade na sua implementação.

De acordo com o GIFE (Grupo de Institutos 
Fundações e Empresas), “o alinhamento entre 
o investimento social e o negócio vem sendo 
percebido pelo setor como uma tendência 
desde, pelo menos, 2009, aproximando o diálogo 
entre os movimentos de responsabilidade social 

Daniel Grynberg
Diretor Executivo

empresarial e sustentabilidade da atuação dos 
institutos e fundações, principalmente os de 
origem empresarial”.

Em conjunto a estas mudanças, o conceito 
de Responsabilidade Social Corporativa 
cresceu e trouxe consigo novas diretrizes, 
como Venture Philanthropy, que tem como 
objetivo ampliar o impacto socioambiental da 
filantropia, considerando três pontos principais: 
financiamento customizado, suporte orga-
nizacional e mensuração e gestão de impacto.

Mesmo considerando a pluralidade de 
agentes dispostos a executar e promover 
iniciativas de cunho socioambiental, precisamos 
considerar que a esfera pública possui o papel 
central e a responsabilidade das mudanças 
estruturais. Para ilustrar, como explicita o dado 
fornecido pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), a soma do orçamento anual de 
todas as OSCs brasileiras não chega a equivaler 
a um dia do orçamento da União.

Portanto, não cabe às Organizações da 
Sociedade Civil somente o papel de executoras, 
mas também de mediadoras estratégicas para 
poder viabilizar a articulação entre os esforços 
do poder público e a disponibilidade do mundo 
corporativo, apoiando na geração de mudanças 
sociais efetivas.
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O investimento social corporativo leva 
consigo um grande desafio que é a seleção das 
iniciativas sociais que serão apoiadas por seus 
capitais. Como forma de apoiar este processo 
de escolha de forma estratégica e democrática, 
desenvolvemos editais que selecionam e 
reconhecem as melhores iniciativas, a partir de 
critérios previamentes estabelecidos.

PROGRAMA DE editais

A Liga Solidária é uma organização da  
sociedade civil – (OSC) sem fins lucrativos  
que desenvolve programas socioeducativos  e 
de cidadania que beneficiam mais de  10.000 
crianças, adolescentes, adultos  e idosos. A 
metodologia desenvolvida  pelo programa 
proporciona atividades de  formação humana, 
integrada ao conteúdo  de formação técnica, 
que visa contribuir  com o desenvolvimento 
integral do aluno,  garantindo uma formação 
criativa e crítica,  buscando a descoberta e o 
desenvolvimento  de suas potencialidades. 

O Instituto Reciclar é uma organização sem  
fins lucrativos que atende jovens em situação 
de vulnerabilidade e de risco social, a partir de 
um  programa transformador economicamente 
viável, socialmente justo e  ambientalmente 
correto. Atualmente, visa  o desenvolvimento 
de competências  socioemocionais, habilidades 
profissionais  e conhecimentos técnicos que 
possibilitem  sua inserção no mercado de 
trabalho e a  construção de uma trajetória de 
vida pautada pelo protagonismo e por uma 
atuação positiva e responsável.

PARCEIRO apoio

Em 2019, nasceu o Prêmio Geração de 
Progresso, uma iniciativa da Citi Foundation 
realizada pelo Grupo +Unidos, que selecionou 
e investiu em duas organizações que 
desempenham um papel fundamental na 
formação profissional de jovens em situação 
de vulnerabilidade social, com projetos de 
capacitação profissional.

Na categoria “Educandos” a vencedora foi a 
Casa da Amizade, com o projeto “Se Loga, 
Paraisópolis”. O projeto tem como objetivo 
de integrar crianças de Paraisópolis, ao ensino 
híbrido, oferecendo oportunidade de recuperar 
os 200 dias de afastamento presencial em 
2020 e proporcionar a longo prazo autonomia 
na execução remota das tarefas escolares, o 
projeto oferece atendimento presencial e tutoria 
remota. A organização existe desde 1995 e, 
atualmente, atende a aproximadamente 200 
famílias de Paraisópolis. 

Já na categoria “Educadores”, a vencedora 
foi a Ensina Brasil, com um projeto de 
formação online para professores das redes 
públicas da região metropolitana de São Paulo, 
que visa fortalecer as habilidades de ensino 
híbrido e remoto em 2021, devido ao contexto 
de pandemia. Fundada em 2010, Ensina Brasil  
recruta, seleciona e desenvolve jovens talentos 
para se tornarem professores de escolas 
públicas em contextos vulneráveis por pelo 
menos 2 anos e se desenvolverem como futuras 
lideranças, multiplicando seu impacto.

PROGRAMA DE editais

Geração de Progresso

ABRANGÊNCIA EM 
TODO ESTADO DE 

SÃO PAULO

ORGANIZAÇÕES DA 
SOCIEDADE CIVIL

OSCS

4 OSCS
VENCEDORAS 
2019 E 2020

R$ 450 MIL
EM PRÊMIOS

375 JOVENS
CAPACITADOS

oscs vencedoras | 2019 oscs vencedoras | 2020

Em 2020, o Edital Geração de Progresso, 
agora como iniciativa da Associação de 
Funcionários do Citi e do Grupo +Unidos, 
selecionou projetos que apoiam a educação 
básica da Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP), reforçando seus compromissos com 
a educação e com o reconhecimento dos 
projetos desenvolvidos pelas organizações 

da sociedade civil. Foram dois projetos se-
lecionados, um com foco na formação e apri-
moramento dos educadores, e outro de reforço 
escolar aos educandos, premiados com o recur-
so de R$150 mil cada. Ambos acontecerão no 
ano letivo de 2021 e possuem o objetivo de 
beneficiar crianças, jovens e professores da 
rede pública de ensino. 

https://geracaodeprogresso.com/
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Geração de Progresso

PROGRAMA DE editais

As duas organizações vencedoras do Prêmio 
Geração de Progresso em 2019, que tinha como 
objetivo reconhecer e investir em organizações 
da sociedade civil (OSCs) que desenvolvem 
projetos com foco na capacitação de jovens 
para o mercado de trabalho.

As OSCs  Instituto Reciclar e Liga Solidária 
foram premiadas com um recurso financeiro 
para desenvolvimento do projeto proposto 
no formulário de inscrição do Edital, além 
da participação no programa de aceleração 
desenvolvido pela Phomenta. 

A Phomenta é um ecossistema de impacto 
que integra empresas, fundações e institutos 
empresariais para que empreendedores sociais 
de organizações da sociedade civil tenham 

acesso às ferramentas de inovação e de gestão 
profissional, vitais para  a  eficiência, crescimento 
e aumento do impacto de suas organizações, 
além de auxiliar na certificação das OSCs.

O Programa de Aceleração teve duração 
de quatro meses, com o primeiro encontro 
presencial realizado em fevereiro de 2020, num 
contexto pré-pandemia. Para os encontros 
seguintes, se fez necessária uma adaptação 
do conteúdo e formato, para que o mesmo 
pudesse ser realizado de forma virtual sem que 
perdesse sua excelência.

A trilha desenvolvida foi idealizada para 
fomentar a cultura de inovação das organizações 
sociais por meio da abordagem de Design 
Thinking.

“O Geração de Progresso materializa a 
possibilidade de ampliação do impacto.
Para além disso, evidencia a importância
das organizaçõe sociais, porque elas 
trabalham diretamente provocando, 
resolvendo, atenuando os principais 
problemas da nossa sociedade.” 

“ TIAGO LINS

Coordenador de Relações 
Internacionais - Instituto 
Reciclar, vencedora da
1º edição da iniciativa

PROGRAMA DE editais

Geração de Progresso

Assim, o objetivo da Phomenta foi o 
compartilhamento de ferramentas que 
respondem ao novo momento da sociedade, 
em que a necessidade de testes rápidos, 
experimentação e empatia são fundamentais 
para a resolução de problemas.  

Por meio das experiências, reflexões e 
projetos trabalhados durante a trilha, as 
organizações foram capacitadas para gerar um 
legado de aprendizados e ideias.

Esse processo exploratório é parte da 
construção dessa nova cultura, que poderá 
trazer frutos para a captação de recursos, 
parcerias e atendimento aos usuários e, 
consequentemente, para o desenvolvimento 
das organizações e seus projetos.
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O investimento social corporativo traz consigo o 
grande desafio de selecionar as iniciativas sociais 
a serem apoiadas por seus capitais, não somente 
pela gama de organizações que desenvolvem 
projetos de excelência e, portanto, estariam 
aptas a serem escolhidas, como também pelas 
diferenças por ordem de grandeza, por formato 
de registro e, claro, pelas atuações com diferentes 
públicos-alvo. 

Diante deste cenário, existe uma prática cada 
vez mais comum no setor, que é o chamamento 
público para a seleção da organização que 
receberá o investimento: os editais. 

De acordo com o Editais Brasil, do Prosas, em 
2019 foram lançados 1.675 editais, sendo 27,7% 
(464) patrocinados pelo governo e 11,7% (197) 
de investidores sociais privados. Porém, quando 
olhamos para os editais de grantmaking - editais de 
institutos, fundações e empresas com a finalidade 
de Apoio a Projetos e Organizações da Sociedade 
Civil (OSCs) - nota-se uma característica peculiar: 
“os investidores sociais privados (soma das 
categorias Empresas, Institutos e Fundações 
Empresariais e Institutos e Fundações Não-
Empresariais) têm uma representatividade maior 
do que os governos - 33,9% contra 27,2%”. 

Ainda segundo o mesmo estudo, os editais dos 
investidores sociais somaram R$321,5 milhões, 

EDITAIS DE FOMENTO A PROJETOS SOCIAIS COMO FERRAMENTAS
VALIOSAS PARA DEMOCRATIZAÇÃO DE RECURSOS PRIVADOS

o que representa 25% do montante mapeado 
para o Brasil em 2019. No entanto, é Importante 
reforçar que neste estudo, só foi possível mapear 
o valor total disponível de 59% dos editais de 
empresas, institutos e fundações. Diante disso, 
pode-se afirmar que o valor envolvido pode ser 
ainda maior do que o supracitado.

Assim, a seleção via edital é uma forma de apoiar 
a escolha de forma estratégica e democrática 
que, inspirado em um processo comum na 
administração pública, cada vez mais empresas 
adotam. Isso é algo que possibilita equidade na 
seleção, uma vez que as informações a respeito 
aos prazos, recurso a ser investido, bem como 
os critérios sob os quais todas as propostas 
serão avaliadas estarão disponíveis a todos os 
interessados em submeter seus projetos. 

Para que este formato de seleção seja 
eficiente, é necessário um trabalho prévio do 
organizador. Antes da divulgação do edital, é 
necessário a definição de alguns pontos críticos 
referente às características do projeto que se 
deseja apoiar, em outras palavras, é preciso 
definir quais serão os critérios de seleção. Estes, 
podem ser referentes a instituição e também 
aos projetos que desenvolvem, como: histórico 
da organização, metodologia dos projetos, 
monitoramento dos resultados, avaliação do 
impacto, público alvo e perfil dos beneficiados, 
além da temática de atuação. Estes critérios 
devem ser corespondentes ao posicionamento 
social do investidor.

Portanto, se faz necessário que os (as) gestores 
(as) percebam essa decisão não como uma 
definição isolada da área de responsabilidade 
social, comunicação ou recursos humanos e, sim, 
como uma ação de posicionamento da mesma 

a seleção via edital é uma
forma de apoiar a escolha de

forma estratégica e democrática“

perante a sociedade, com influência direta em 
seu negócio.

No entanto, vale ressaltar que a depender do 
recorte definido pela empresa, as organizações 
de maior orçamento anual, que comumente são 
as mesmas que possuem uma boa estrutura 
de governança e práticas de sustentabilidade 
financeira, podem acabar se sobressaindo das 
demais. Como forma de mitigar este fenômeno, 
existem editais com recortes específicos as 
organizações de pequeno e médio porte, ou 
até mesmo direcionados a organizações que 
ainda não possuem um registro jurídico que as 
caracterizem como organização da sociedade 
civil (OSC), como é o caso de alguns coletivos. 

Ademais, se faz importante ressaltar também 
que os editais podem ter como objetivo não 
apenas o investimento em projetos específicos, 
mas também em um apoio institucional. Ou 
seja, um investimento para que a organização se 
desenvolva como um todo, inclusive com parte 
do recurso para livre disposição, estimulando a 
autonomia e profissionalização da mesma.

Em tempos de busca por diversidade de 
captação de recursos por parte das organizações 
sociais, ao mesmo tempo em que empresas 
privadas demonstram maior interesse no 
investimento na atuação social, pode-se considerar 
os Editais como uma forma de comunhão entre as 
partes, facilitando os caminhos dos investimentos 
e, consequentemente, trazendo frutos positivos à 
sociedade.

pode-se considerar os Editais
como uma forma de comunhão
entre as partes, facilitando os
caminhos dos investimentos e,
consequentemente, trazendo
frutos positivos à sociedade

“
Nina Faria

Gerente de Projetos
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O E2C – English to Connect, Communicate, 
Catalyze – é um projeto do Grupo +Unidos e do 
Consulado Geral dos Estados Unidos da América 
em São Paulo voltado a jovens profissionais e/
ou empreendedores afro-brasileiros. 

É do conhecimento de todos que, 
atualmente, o inglês é um diferencial para 
a inserção e o crescimento no mercado de 
trabalho  e, por isso, o nosso objetivo é que 
os alunos desenvolvam suas habilidades 
linguísticas, agregando valor para suas 
respectivas carreiras.  E, além da imersão em 
inglês, o E2C também promove diálogos com 
profissionais altamente treinados e investe em 
mentorias direcionadas a cada aluno. 

PROGRAMA DE idiomas

Com 200 horas de instrução, o projeto foi 
dividido em duas fases. A primeira contemplou 
100 horas de instrução direta entre março e junho 
de 2020, bem como atividades extracurriculares 
e a segunda , iniciada em agosto, foi encerrada 
em dezembro, com a cerimônia final de 
graduação e entrega dos certificados.

O conteúdo pedagógico foi desenvolvido 
por profissionais qualificados e com vasta 
experiência no ensino de inglês como língua 
estrangeira. O projeto prevê o uso de livros 
didáticos, atividades extracurriculares e, por fim, 
a aplicação do TOEIC, exame que mede o nível 
de proficiência no idioma e emite certificação 
reconhecida internacionalmente.

iniciativa

“TODD CHAPMAN

Embaixador dos
Estados Unidos no Brasil

“Acreditamos que essa iniciativa  pode 
fazer grande diferença na vida desses 
jovens, criando novas oportunidades 
e contribuindo para um ambiente de 
empresas mais diversas e inclusivas.”

PROGRAMA DE idiomas

English to Connect, Communicate and Catalyze

ABRANGÊNCIA EM 
TODA CIDADE DE 

SÃO PAULO

JOVENS NEGROS
EM INÍCIO DE

CARREIRA

10 HORAS
DE MENTORIA

20 JOVENS
BENEFICIADOS

200 HORAS
DE FORMAÇÃO

O foco do curso foi desenvolver o inglês 
dos alunos de forma holística, trabalhando nas 
habilidades: escrita, leitura, fala e gramática. 
Além disso, houve grande ênfase na introdução 
de tópicos relevantes, materiais autênticos e 
atividades comunicativas. Ademais, era crucial 
que os estudantes estivessem aptos a se 
envolver em trocas e interações do dia a dia, que 
poderiam ser úteis no trabalho e nas suas futuras 
carreiras.

Por fim, uma parte excepcional do E2C, foi a 
parceria com o Instituto Joule, em que cada aluno 
teve mentorias de acordo com o perfil profissional 
de cada aluno, com o objetivo de praticar o inglês. 
além de mentoria e coaching de liderança.

https://maisunidos.org/portfolio/idiomas/
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PROGRAMA DE idiomas

English to Connect, Communicate and Catalyze

M É D I A  D E  I D A D E
dos selecionados

26 ,5  ANOS 

30%
MASCULINO

70%
FEMININO

20 
SELECIONADOS

430
INSCRITOS

34%
MASCULINO

66%
FEMININO

Os alunos avaliaram 
que tiveram maior 
evolução   nas
s e g u i n t e s 
c o m p e t ê n c i a s : 

1º LISTENING
2ºREADING

SPEAKING3º
WRITING4º

100%
DOS ALUNOS
relatam que tiveram 
evolução em seu nível 
de inglês após o E2C.

PROGRAMA DE idiomas

English to Connect, Communicate and Catalyze

“KATHERINE I.
Aluna do 

E2C | 2020

“Esse curso foi extremamente 
importante pois num ano tão atípico 
me ajudou a manter meu foco nos 
meus objetivos, conhecer pessoas 
com propósitos incríveis, me conectar 
com meu potencial e desenvolver  meu 
conhecimento sobre a língua inglesa de 
forma humana, atual e leve, parabéns 
pelo projeto e que a cada ano mais 
pessoas possam ter acesso a essa 
oportunidade de desenvolvimento e 
conhecimento da língua com a mesma 
excelência e empenho de todos os 
envolvidos”
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Em novembro, mês marcado pelo Dia da 
Consciência Negra, dentre as diversas pautas 
discutidas, fala-se muito sobre a fragilidade das 
corporações quando o assunto é diversidade 
racial.

Para além do apontamento ao racismo 
estrutural, sabidamente enraizado nas estruturas 
econômicas e de poder brasileiras, cabe, 
também, o esforço de entender a realidade das 
pessoas negras ao redor do país, que compõem 
a maior parte da população, e pensar em 
maneiras de incluí-las, de forma mais assertiva e 
positiva no mercado de trabalho.

Sabe-se, por exemplo, que o inglês é o 
idioma mundial dos negócios, da cultura e das 
ciências – e uma das línguas mais faladas do 
mundo – e se torna, cada vez mais, critério 
determinante para qualquer contratação. Assim, 
pode-se inferir que, uma vez democratizado o 
acesso ao idioma, maiores são as chances de 
inserção e permanência de pessoas negras 
nesses espaços.

De acordo com a Organização das Nações 
Unidas (ONU), a população negra é a mais 
afetada pela desigualdade e pela violência no 
Brasil. No mercado de trabalho, pretos e pardos 
enfrentam mais dificuldades na progressão 
da carreira, na igualdade salarial e são mais 
vulneráveis ao assédio moral.

Ainda, segundo o Atlas da Violência (2017), a 
população negra também corresponde à maioria 
(78,9%) dos um em cada dez indivíduos com 
mais chances de serem vítimas de homicídios.

A crise econômica também atingiu com mais 
força a população negra brasileira: eles são 
63,7% dos desocupados, o que corresponde 
a 8,3 milhões de pessoas. Com isso, a taxa 

A NECESSIDADE DA DEMOCRATIZAÇÃO DA LÍNGUA INGLESA 
PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

é pertinente assumir que o
aprendizado em inglês poderá
representar um diferencial
competitivo na busca por melhores
oportunidades profissionais

“

de desocupação de pretos e pardos ficou 
em 14,6% – entre os trabalhadores brancos, 
o índice é menor: 9,9%. Os dados são da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNAD Contínua), divulgada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).Ademais, no terceiro trimestre de 2017, 
o rendimento médio de trabalhadores negros 
foi inferior ao dos brancos: 1,5 mil ante 2,7 mil 
reais. Ainda segundo o IBGE, mais da metade 
da população brasileira (54%) é de pretos ou 
pardos, sendo que a cada dez pessoas, três são 
mulheres negras.

Sendo assim, torna-se cada vez mais urgente  
propiciar ferramentas para o desenvolvimento 
profissional da juventude afro-brasileira. Para tal, 
é pertinente assumir  que o aprendizado em inglês 
poderá representar um diferencial competitivo na 
busca por melhores oportunidades profissionais  
bem como acesso a oportunidades de estudos 
no exterior. 

A maior parte da população brasileira se 
declara como negra ou parda, entretanto essa 
parcela está longe de ser a maioria no mercado 
de trabalho altamente qualificado, também 
porque muitos não têm acesso à formação 
educacional exigida. 

Os movimentos em busca de maior 
representatividade para minorias étnicas no Brasil 
vêm obtendo conquistas em vários campos 
da sociedade, contudo, ainda é necessário 
e relevante o esforço para garantir o direito à 
educação de qualidade a todos, o que infere 
que a população negra (sobretudo mulheres) 
apresente condições de vida inferiores às da 
população branca no que se refere a quase 
todos os direitos sociais: educação, saúde, 
trabalho, moradia, entre outros. 

Tendo em vista essa necessidade de formação 
complementar da população negra como forma 
de torná-la mais competitiva, cabe citar que, de 
acordo com a 52ª Pesquisa Salarial, realizada 
pela Catho, o salário de uma pessoa que tem 
fluência em um segundo idioma é até 61% maior 
em relação ao salário de um monolíngue. Outro 
dado relevante é referente ao projeto E2C (English 
to Connect, Communicate, Catalyze), realizado 
pelo Consulado Geral dos EUA em SP e pelo 
Grupo +Unidos. O projeto tem como premissa 
a capacitação de jovens negros e negras no 
idioma de língua inglesa e, após a conclusão 
da primeira turma, em 2019, identificou-se que 
50% dos alunos conseguiram um emprego ou 
foram promovidos. Em todos os casos, os alunos 
alegaram que  o inglês teve influência nisso. 

Para superar as desigualdades estruturais 
e valorizar a multiplicidade étnica do Brasil, 
é necessário ir mais adiante, tanto no 
aprimoramento de políticas públicas em todas 
as frentes quanto no fortalecimento de iniciativas 
da própria sociedade civil. Por fim, unicamente 
quando mulheres e homens negros puderem 
desempenhar o direito básico de participar das 
decisões políticas, sociais e econômicas, ou 
seja, o direito de participar de forma digna e 
incondicional de instituições públicas ou privadas, 
haverá condições de afirmar que convivemos 
em uma sociedade diversa e genuinamente 
democrática.

Luma Cavalcanti
Analista de Comunicação
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A Academia para Mulheres Empreendedora, 
AWE Brasil, é um programa internacional 
desenvolvido pelo Departamento de Estado 
do Estados Unidos e pela Embaixada e 
Consuldados dos Estados Unidos no Brasil, 
voltado para mulheres empreendedoras que 
estão buscando oportunidades para crescer e 
ampliar os seus negócios.

 
Essa formação, com duração de três meses, 

oferecerá às participantes uma programação 
focada em estratégias para alavancar o 
potencial econômico, a criação de condições 
propícias para maior estabilidade, segurança 
e prosperidade do negócio de mulheres 
empreendedoras. 

PROGRAMA DE EMPREGABILIDADE

A AWE baseia-se em um programa de 
educação empresarial online que permitiu 
que mais de 7.000 mulheres apresentassem 
um crescimento comercial duradouro. Esse 
fenômeno fez com que a Embaixada e 
Consulados dos Estados Unidos da América 
no Brasil, em parceria com o Grupo +Unidos, 
trouxessem essa iniciativa o Brasil que, em sua 
primeira versão, incluirá 90 (noventa) mulheres 
de todo o país.

Utilizando como base os 10 módulos do 
curso online do Coursera ‘10.000 Mulheres’, 
o programa oferecerá sessões coordenadas 
por facilitadoras experientes da startup social 
Somos Todas Marias e acompanhamento por 

PARCEIROS APOIO PEDAGÓGICO

“JULIE MCKAY

Adida Cultural Adjunta
Embaixada dos EUA

“A Academia para Mulheres 
Empreendedoras vai fornecer a 
participantes de todo o Brasil as 
habilidades, os conhecimentos e as 
redes necessárias para expandir seus 
negócios de sucesso.”

PROGRAMA DE EMPREGABILIDADE

ABRANGÊNCIA
NACIONAL

MULHERES
EMPREENDEDORAS

50 SESSÕES
FORMATIVAS

90 MULHRES
BENEFICIADAS

3 MESES  
DE DURAÇÃO

Academia para Mulheres Empreendedoras

parte de mentores bem sucedidos. Tudo isso 
será complementado por palestras inspiradoras, 
visitas e feiras virtuais, sessões de pitch e outras 
atividades de enriquecimento. 

O currículo desse programa incluirá os 
seguintes temas: expansão do negócio, 
liderança, visão estratégica, finanças, 
planejamento financeiro, clientes e concorrência, 
negociação, vendas e marketing, operações e 
gerenciamento.

O lançamento do programa acontecerá 
no mês de janeiro de 2021, com previsão de 
encerramento para a primeira semana de abril 
do mesmo ano. 

https://maisunidos.org/awebrasil/
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PROGRAMA DE EMPREGABILIDADE

77%
relataram que houve
queda no faturamento
com a pandemia

65%
das mulheres têm 
os seus negócios 
como principal 
fonte de renda

Academia para Mulheres Empreendedoras

90 mulheres
empreendoras
SELECIONADaS

de 15 estados +
distrito federal

MÉDIA DE IDADE

40 anos

68%
viram uma oportunidade 

para seus negócios ao 
participar da awe

44%
das mulheres

se autodeclaram
não brancas

PROGRAMA DE EMPREGABILIDADE

Academia para Mulheres Empreendedoras

“LANA PELAES
Empreendedora

participante da AWE
Brasil e CEO da Clínica 

Oftalmológica Pupila

“Somos imensamente felizes por 
fazermos parte da primeira edição da 
AWE Brasil, certamente um marco 
em nossas carreiras de mulheres 
empreendedoras. Esse programa 
impactará o crescimento de nossos 
negócios com consequente incremento 
na geração de emprego e renda para 
nossa sociedade e para nosso país.
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Os desdobramentos da crise causada pelo 
Coronavírus no Brasil foram muitos, seja em ter-
mos educacionais, de saúde, econômicos ou 
socioambientais. Quando o olhar é específico 
para o empreendedorismo, o que se identifica é 
que o impacto nos pequenos negócios causa-
do pela Covid-19 é maior para mulheres do que 
para homens. Ainda que as empreendedoras te-
nham conquistado cada vez mais espaço no se-
tor, são muitos os desafios que elas encontram 
para empreender, mesmo antes da pandemia.

 Segundo pesquisa realizada pelo Sebrae, 
no Brasil, existem 9,3 milhões de mulheres 
empresárias. Tal número representa 34% do total 
do empresariado do país, colocando o Brasil em 7º 
lugar no mundo em termos de empreendedorismo 
feminino. Entretanto, de acordo com o Relatório 
Global de Desigualdade de Gênero, do Fórum 
Econômico Mundial (WEF), em 2020, o Brasil 
foi somente o 92° colocado dentre 153 países 
analisados, na média de paridade de gêneros. 
O estudo é realizado anualmente desde 2006 e 
são levados em conta parâmetros de Educação, 
Saúde, Trabalho e Empoderamento Político, o que 
escancara a disparidade social e econômica entre 
os gêneros.

A IMPORTÂNCIA DA PROFISSIONALIZAÇÃO DO
EMPREENDEDORISMO FEMININO NO BRASIL

 Desse total, aproximadamente, 70% têm 
filhos e cerca de 45% são as únicas provedoras 
em suas casas, enfatizando os dados de uma 
outra pesquisa, feita também pelo Sebrae, que 
mostra que a maioria das mulheres tornou-se 
empreendedora por necessidade, para buscar 
independência e até escapar de condições de 
abusos e de violência. 

Para contribuir com a compreensão do 
perfil dessas empresárias, a Rede Mulher 
Empreendedora (RME) realizou um estudo 
com 1.376 mulheres de diferentes regiões. 
De acordo com esta pesquisa, 75% delas 
decidiram abrir seu negócio após o parto, para 
permitir horários flexíveis, evidenciando como as 
temáticas próprias do gênero podem influenciar 
diretamente nas decisões da vida profissional.

Uma pesquisa desenvolvida por Daise Rosas 
Natividade aponta que, mesmo as mulheres 
com mais anos de estudo, ainda se encontram 
na base da pirâmide social, tanto em termos de 
recursos financeiros quanto de oportunidades de 
crescimento profissional. Abrir o próprio negócio, 
nesse contexto, pode ser visto como uma 
alternativa de sobrevivência para as mulheres, 
considerando também a crescente participação 
em seus lares como principal provedora. 

Não obstante, além de todos os desafios 
que as mulheres enfrentam no processo de se 
tornarem empresárias, conforme já mencionado 
acima, o impacto nas Pequenas e Médias 
Empresas (PMEs) causado pela pandemia é 
ainda pior para elas do que para os homens. 
Segundo a pesquisa “O Impacto da pandemia 
do Coronavírus nas pequenas empresas”, feita 
pelo Sebrae, isso ocorre, entre outros motivos, 
porque as mulheres costumam trabalhar em 
setores de maior contato humano, como vendas, 

“ a maioria das mulheres
tornou-se empreendedora

por necessidade, para buscar
independência e até escapar

de condições de abuso ou violência

tal movimento geraria, também, 
empoderamento e pertencimento
entre a classe, permitindo que
essas mulheres sejam autoras e
protagonistas de suas carreiras

“Sacha Senger
Gerente de Projetos

hotelaria e turismo, justamente os mais afetados 
pela crise.

Existe, também, uma questão estrutural e eco-
nômica, que se expressa pela maior dificuldade 
que as mulheres encontram em conseguir cré-
ditos para suas empresas. Um estudo realizado 
pelo Serasa Experian revela que “tal fenômeno 
pode estar associado a condições como precon-
ceito de gênero, menor credibilidade pelo fato do 
mundo dos negócios ser tradicionalmente asso-
ciado a homens”. Para além disso, é importante 
levar em consideração a dupla – e até tripla –  jor-
nada que as mulheres enfrentam, já que possuem 
2,7 horas a mais de horas diárias dedicadas às 
atividades do lar do que os homens.

Diante dessa vasta participação feminina no 
setor, é razoável apontar que esse grupo social 
tem muito a acrescentar em termos de experi-
ência, além de contribuir para a economia do 
país. Acredita-se, assim, que estimular uma 
onda de profissionalização e um ecossistema 
a nível nacional de empresárias seria extrema-
mente benéfico. Tal movimento geraria, tam-
bém, empoderamento e pertencimento entre a 
classe,  permitindo que essas mulheres sejam 
autoras e protagonistas de suas carreiras profis-
sionais, assim como de suas vidas. 
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fundo emergencial

O Fundo UNA+ nasceu da união e do objetivo 
comum de empresas de remediar os impactos 
causados pela COVID-19 em comunidades 
brasileiras. Nesse projeto, o +Unidos assumiu 
o papel de articulador entre os setores público 
e privado e entidades com experiência nos 
territórios em que atuamos. Com isso, o Fundo 
UNA+ visa articular investimentos sociais 
privados para multiplicar o seu impacto.

A primeira frente de atuação do Fundo 
UNA+ ocorreu a partir do patrocínio do Bank 
of America e da Fundação Catepillar, que 
captou R$5 milhõe. O Trench Rossi Watanabe, 
apoiador da iniciativa, nos assessorou na 
análise legal das organizações parceiras.

Uma delas apoiou a equipamentação de 
15 novos leitos de UTI SUS no Hospital Santa 
Marcelina e 4 leitos de UTI SUS periátricos 
na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, 
referências de qualidade na prestação de 
serviços de saúde pública em São Paulo.

Além disso, junto à Comunitas, foram 
beneficiados aproximadamente 19.820 
pessoas, alunos da rede pública de ensino, 
identificados pelo governo do estado de São 
Paulo como em situação de extrema pobreza e 
que não recebem o benefício do Bolsa Família. 

Em parceria com a Santa Marcelina Cultura, 
foram doados 100 mil reais utilizados para a 

patrocínio apoio

Fundo de Suporte UNA+

fundo emergencial

R$ 4,5 MILHÕES
CAPTADOS

11 PARCERIAS 
COM ENTIDADES

20 MIL
BENEFICIADOS

4 PILARES
DE ATUAÇÃO

6 ESTADOS
DE ATUAÇÃO

compra de mais de 1.500 cestas básicas, en-
tregues para alunos do Programa GURI Capital 
e Grande São Paulo e da EMESP Tom Jobim, 
em condições de alta vulnerabilidade social.

E, também, foi possível doar recursos 
para compra de cestas básicas para 
aproximadamente 1.102 (mil cento e duas) 
famílias de alunos da Escola da Comunidade, 
projeto social do Colégio Visconde de Porto 
Seguro, e para os integrantes da Banda da 
Comunidade do Colégio.

Ademais, o Fundo UNA+ também apoiou 
comunidades no Mato Grosso do Sul, por meio 
do Onçafari, que realizou entregas de cestas 

básicas, materiais de higiene pessoal e limpeza 
a asilos e APAEs,  impactando cerca de 80 
idosos e 100 famílias e, ainda, Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) a dois hospitais. 
Também instalou placas informativas na região, 
em Português e Terene, impactando 8.793 
indígenas e 370 famílias ribeirinhas.

Agora estamos realizando, em parceria com 
a Gerando Falcões e Instituto Locomotiva, uma 
pesquisa em profundidade em comunidades 
de Alagoas, Minas Gerais e São Paulo, com 
reaplicação em 60 comunidades em todo 
o Brasil. Os resultados da pesquisa serão 
compartilhados de forma exclusiva com nossos 
associados no primeiro semestre de 2021.

https://maisunidos.org/unamais/
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Com o apoio dos parceiros da PPA 
Solidariedade, formada pela USAID, Plataforma 
Parceiros pela Amazônia, NPI Expand e SITAWI 
- Finanças do Bem, o Grupo +Unidos pode 
expandir a atuação do Fundo Emergencial 
UNA+ para a região da  Amazônia Legal, mais 
precisamente no estado do Amazonas.

A partir desta parceria e do conhecimento 
desenvolvido no projeto e, em conjunto 
com as Secretarias de Descentralização e 
Regionalização Assistencial e de Saúde do 
Estado do Amazonas, foi possível viabilizar 
8 (oito) leitos de Unidades de Cuidados 
Intermediários (UCI) para os municípios 
Tabatinga, Tefé, Manacapuru e Humaitá, 

localizados no interior do Amazonas, gerando 
um aumento de 61% da capacidade de 
atendimento destes municípios.

A partir dos bons resultados colhidos no 
desenvolvimento e gestão do projeto, o Fundo 
foi contemplado com um investimento adicional 
para compra de equipamentos de suporte 
respiratório entregues também no Amazonas, 
mas em outros municípios, sendo eles Lábrea, 
Santa Isabel do Rio Negro e Carauari.

Esse esforço tem o objetivo de reduzir os 
“vazios assistenciais” no território, promovendo 
maior equidade no Sistema Único de Saúde 
(SUS) e mitigando as diferenças regionais, em 

Fundo de Suporte UNA+

patrocínio

fundo emergencial

“RITA ALMEIDA

Secretária de
Descentralização e

Regionalização
Assistencial do Interior

Estado do Amazonas

“Acreditamos que a instalação dos leitos, 
além de auxiliar nesse momento, será 
vista como uma herança para os cidadãos 
amazonenses, pois eles terão acesso a 
melhores condições de atendimento na 
saúde pública do estado”

ATUAÇÃO NO
AMAZONAS

R$ 2,2 MILHÕES
CAPTADOS

8 LEITOS
DE UCI

fundo emergencial

Fundo de Suporte UNA+

PARCERIAS 
COM O SETOR 

PÚBLICO

VAZIOS
ASSISTENCIAIS

benefício dos povos tradicionais, populações 
indígenas e ribeirinhas da região Amazônica.  
colaborando assim, com a redução de envio 
de pacientes para a capital amazonense.

Além de garantir uma diversificação regional 
do acesso à saúde, as ações contribuem 
com a redução da sobrecarga dos hospitais e 
unidades de saúde de Manaus.

Ademais, essas iniciaticas contribuem, 
não somente neste período de agravamento 
da pandemia, mas em contexto posterior à 
COVID-19, garantindo uma diversificação 
regional do acesso à saúde e proporcionando 
um legado ao sistema público de saúde.
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Com a pandemia da COVID-19, os desafios 
enfrentados pela população mais vulnerável do 
nosso país, em termos socioeconômicos, se 
tornaram ainda mais sensíveis e urgentes. Para 
combatê-los nas comunidades periféricas afeta-
das de forma severa pela disseminação da do-
ença, a sociedade brasileira contou com esfor-
ços de diversos setores em 2020.

De acordo com o Monitor das Doações da 
Associação Brasileira de Captadores de Recur-
sos (ABCR), foram contabilizados mais de R$8.8 
bilhões em doações por parte de empresas, as-
sociações e campanhas de arrecadação como 
meio de auxílio no combate aos efeitos da pan-
demia.

Considerando o alto volume de doações, os 
recursos podem - e devem - ser encaminhados 
para diversos fins, ou seja, serem aplicados na 
solução de problemas de diferentes frentes: saú-
de, educação, recuperação econômica, entre 
tantos outros.

Contudo, sabe-se que a pandemia demons-
trou uma necessidade maior de investimento na 
área da saúde, com apoio e doação de insumos, 
para inibir uma crise sanitária em escala nacio-
nal. Pode-se observar os investimentos neste 
setor em todo território nacional, considerando 
que, em média, três a cada quatro empresas in-
vestiram em apoios referentes a essa área, se-
gundo dados da pesquisa BISC, Benchmarking 
do Investimento Social Corporativo deste ano. 

Deste modo, o setor privado tende a se des-
tacar, por se apresentar como uma espécie de 
catalisador, viabilizando soluções para as neces-
sidades sociais mais urgentes e emergenciais. 
Isso porque, estando livre das amarras burocrá-
ticas do Estado, consegue, com mais facilidade, 

COMO OS ESFORÇOS DO SETOR PRIVADO PODEM AJUDAR A SAÚDE 
PÚBLICA A ATRAVESSAR A PANDEMIA DA COVID-19 NO BRASIL

  

Considerando o alto volume
de doações, os recursos podem ser 

encaminhados para diversos fins,
contudo, sabe-se que a pandemia

demonstrou uma necessidade 
maior de investimento na área da 

saúde, com apoio e doação de 
insumos, para inibir uma crise

sanitária em escala nacional

“

agilizar doações, medidas de suporte à saúde, 
protocolos de testagem e levantamentos socioe-
conômicos nos territórios que apresentam maior 
necessidade de auxílio.

Para ilustrar, segundo estudo da Fundação 
Arymax, “percebe-se que nem o Estado nem 
o setor privado podem, sozinhos, promover as 
transformações necessárias para ampliar as 
possibilidades de inclusão produtiva. É preciso 
buscar complementaridades e criar arranjos de 
coordenação que permitam combinar diferentes 
tipos de políticas e incentivos”. 

Assim, é importante salientar o movimento de 
algumas empresas, como a Gerdau, que realizou 
um esforço contundente no apoio à saúde bra-
sileira nesse contexto. A produtora de aço, que 
já constava entre os maiores doadores do se-
tor privado, uniu forças com a Prefeitura de São 
Paulo, a Ambev e o Hospital Israelita Albert Eins-
tein para construir um novo centro de tratamen-
to para a COVID-19, exclusivo para o Sistema 
Único de Saúde (SUS). Ainda, fez doações de 
recursos financeiros para hospitais de Minas Ge-
rais e, ainda, junto ao Hospital Moinhos de Ven-
to, Ipiranga e Grupo Zaffari, entregou em tempo 
recorde instalações de um centro de tratamento 
ao novo coronavírus em Porto Alegre. 

Outras organizações optaram por redirecionar 
o seu foco de trabalho para atender às neces-
sidades evidenciadas pela pandemia. O Grupo 
+Unidos, por exemplo, é um fundo de investi-
mento social, que tem como escopo a capacita-
ção profissional de jovens brasileiros. No contex-
to atual, aproveitou sua expertise na articulação 
entre diferentes setores sociais para viabilizar a 
equipamentação de leitos de UTI/UCI em áreas 
de vazio assistencial na Amazônia Legal, indica-
das pela Secretaria de Saúde local, entre outras 

Nina Faria
Gerente de Projetos

ações em diversas regiões do Brasil, como a 
implementação de Leitos de UTI em São Paulo, 
doação de equipamentos de proteção individual 
e doação de produtos de higiene em regiões de 
vulnerabilidade social, como medida de tentar 
reduzir a taxa de contaminação. 

Os dados da pesquisa BISC de 2019 apre-
sentam que os investimentos sociais realizados 
por empresas em saúde, de 2012 a 2018, re-
presentavam somente 3% e, deste total, 10% 
se concentravam na região Norte do país. Além 
disso, de acordo com dado do Cadastro Nacio-
nal de Estabelecimentos de Saúde (CNES) - no 
Estado do Amazonas, por exemplo, todos os 
leitos de UTI Adulto especializados no tratamen-
to da COVID-19 pelo SUS (176 de 258) estão 
concentrados em Manaus, justificando o inves-
timento realizado em benefício da rede de saúde 
estadual, proveniente de fundos internacionais.

Nesse sentido, pode-se inferir que uma des-
centralização ou interiorização dos leitos e equi-
pamentos nessas regiões é uma medida posi-
tiva, que permitirá um legado para o Sistema 
Único de Saúde local no pós-pandemia, para 
além dos recursos tão comumente investidos 
em localidades que são mais frequentemente 
atendidas e possuem maior cobertura de servi-
ços de saúde.
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Em Movimento

O Em Movimento é uma aliança de 
organizações que existe para fomentar e 
potencializar o campo das juventudes no Brasil. 
O Grupo +Unidos faz parte do núcleo gestor, ao 
lado do Instituto Arapyaú, Ashoka, Impact Hub 
São Paulo, Fundação Arymax, Instituto Elos 
e Historiorama. Cada organização com seus 
próprios projetos colaboram e oferecem suporte 
e oportunidades às juventudes, para que 
possam mudar o mundo e fazer com que cada 
vez mais jovens se engajem, se desenvolvam 
e tenham acesso às oportunidades oferecidas 
pelo campo social. 

AGENDA MUNICIPAL COM E PARA AS JUVENTUDES

Com objetivo de levantar as pautas das 
juventudes para influenciar as Eleições Municipais 
de 2020, o Atlas das Juventudes, pesquisa 
nacional coordenada pelo Em Movimento e o 
pelo Pacto das Juventudes pelos ODS, lançou 
a Agenda Municipal com e para as Juventudes. 

O documento é fruto da terceira etapa do 
Atlas das Juventudes, realizada pelo Instituto 
Veredas, e tem como foco ferramentalizar 
gestores públicos, atores da sociedade e jovens 
que queiram influenciar como as políticas 
públicas para as juventudes são pensadas nos 
municípios do nosso país.

Com base em evidências, se propõe guinar 
o desen-volvimento da maior geração de 
jovens da história do país, propulsionando o 
desenvolvimento como sociedade e pautando 
os direitos das juventudes em seus onze 
eixos, afirmados no Estatuto da Juventude. A 
agenda, ainda, traz apontamentos de dados 
tidos como possíveis potências e urgências 
para que as candidaturas que se preparam para 
ocupar cargos nas Câmaras Municipais e nas 
Prefeituras estejam atentas ao desenvolvimento 
de políticas e programas que escutem o que 
querem e precisam os jovens do seu território. 

O Em Movimento pauta o lugar de fala das 
juventudes, a diversidade e a inclusão a partir de 
uma atuação baseada em Inteligência Coletiva; 
Mobilização de jovens e Ampliação do Radar 
das Organizações; e Articulação das juventudes 
e dos atores que trabalham apoiando o 
desenvolvimento das juventudes. 

Por acreditarmos nas potencialidades das 
juventudes, nos juntamos a este rede, que tem 
o objetivo é comunicar, pesquisar, ampliar e 
articular oportunidades com e para as diferentes 
juventudes brasileiras. 

+UNIDOS em REDE

Em Movimento

PESQUISA | JUVENTUDES E A PANDEMIA

Desde o começo da pandemia no Brasil e a 
implementação de medidas para a quarentena e 
para o distanciamento social, o Em Movimento 
se aproximou de outras organizações com 
intuito de compreender como a propagação 
do COVID-19 impactaria a vida dos jovens 
brasileiros, que muitas vezes já são parte dos 
grupos sociais mais vulneráveis do nosso 
país. Coordenada pelo CONJUVE, Conselho 
Nacional da Juventude, corealizamos a pesquisa 
Juventudes e a Pandemia do Coronavírus 
junto à Fundação Roberto Marinho, Rede 
Conhecimento Social, UNESCO, Visão Mundial, 
Mapa Educação e Porvir.

Com objetivo de compreender as percepções 
dos jovens sobre a pandemia e o isolamento 
social, a pesquisa ouviu mais de 33 mil jovens 
de todo o país. Os dados embasarão iniciativas 
e políticas públicas voltadas para as juventudes 
brasileiras durante  e após a pandemia. Por 
exemplo, no quesito Educação, quase 30% dos 
jovens que responderam ao estudo pensam em 
deixar a escola e, entre os que planejam fazer 
o ENEM, 49% já pensaram em desistir. Sobre 
renda, cinco em cada 10 tiveram redução na 
renda familiar, e sobre saúde mental, sete em 
cada 10 participantes dizem que seu estado 
emocional piorou, com estresse e ansiedade.
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Em Movimento

Com quase quatro meses vivendo 
diariamente a tensão de uma pandemia global, já 
entendemos que todos os aspectos de nossas 
vidas mudaram drasticamente. Pensando 
nisso, ainda no começo do isolamento social, 
o Em Movimento realizou um Debate Online 
sobre “Juventudes e COVID-19”, no qual 
participaram quatro jovens de diferentes áreas 
compartilhando suas percepções a respeito da 
pandemia e discutindo estratégias de apoio em 
seus territórios.

MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA

Liderado pelo Aspen Institute, o GOYN, 
Global Opportunity Youth Network, nasceu há 
dois anos e chegou à cidade de São Paulo 
em 2020. O objetivo principal desta aliança é 
promover a inclusão produtiva das juventudes 
em situação de vulnerabilidade social da cidade 
de São Paulo, até 2030, permitindo que tenham 
poder de escolha e oportunidades de educação, 
trabalho e renda, por meio de um ecossistema 
ativo, integrado, inclusivo e qualificado.

O GOYN tem como objetivo trazer e endereçar 
soluções, que estão sendo desenvolvidas junto 
às organizações que participaram do processo, 
para que o jovem-potência possa ter inclusão 
produtiva e qualificação de suas habilidades.

Esta iniciativa está presente em Bogotá 
(Colômbia), e Thekwini (África do Sul), Mombasa 
(Quênia), Pune e Ramgarh (Índia) e, aqui no Brasil, 
é articulada pela United Way Brasil e coordenada 
por um grupo gestor, do qual o Em Movimento 
faz parte juntamente com Accenture, Fundação 
Arymax, Instituto Coca-Cola, JP Morgan, e o 
núcleo jovem, além de lideranças de mais de 60 
instituições do ecossistema.

O lançamento oficial da ação aconteceu de 
forma remota, em novembro de 2020 e reuniu 
jovens-potência, organizações, empresas 
e especialistas em inclusão produtiva para 
apresentar protótipos de projetos que serão 
implementados em 2021.

A partir dessa conversa com Ciça Pereira, 
sócio-proprietária da Zeferina Produções, 
Júlia Pimenta, gerente de comunicação do 
Grupo +Unidos, Lucas Veloso, co-fundador 
da Agência Mural e Weslley Silva, arte-
educador, compreendemos a importantância 
de um material que se propusesse a organizar 
conteúdos práticos para este momento. Assim, 
foi elaborado o “Manual de Sobrevivência”, com  
iniciativas realizadas pelas juventudes, atuações 
de organizações, além de informações práticas.

+UNIDOS em REDE

Em Movimento

Campanha realizada pelo Em Movimento 
em conjunto com o +Unidos sobre projetos e 
iniciativas de jovens potências, com conteúdos 
sobre projetos de impactos liderados por jovens 
ou com jovens como target.

Nosso objetivo é que mais e mais pessoas 
conheçam essas importantes iniciativas, para 
que todos tenhamos um olhar ainda mais 
cuidadoso e positivo para as potências desta 
geração. 

POTÊNCIAS DAS JUVENTUDES

GOYN | global opportunity youth network 

A partir disso, é realizada uma curadoria, 
com base em 3 (três) pilares previamente 
estabelecidos em conjunto: 

Gênero: jovens mulheres como idealizadoras 
ou público alvo.

Território: jovens periféricos, de comunidades 
quilombolas e aldeiadas como idealizadores ou 
público alvo.

ODS: projetos que tenham a agenda ODS 
como direcionamento.
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O Portal do Impacto: Coronavírus, idealizado 
pela Phomenta, foi lançado em Março de 2020, 
no início da pandemia da COVID-19, como uma 
forma de levar conteúdo de qualidade e gratuito 
para apoiar as Organizações da Sociedade Civil 
nesse momento difícil.

O Portal tem como objetivo principal levar 
educação e ferramentas para os gestores das 
ONGs de todo o Brasil, apoiando na tomada de 
decisão e inovação frente a uma crise como a 
que estamos vivendo e, para isso, conta com 
artigos, podcasts e webinários sobre temas 
como Comunicação e Redes Sociais, Saúde 
Mental, Gestão de Pessoas e Jurídico.

Uma das ações foi o programa de capacitação 
das organizações premiadas no Prêmio Geração 
de Progresso, exposto anteriormente neste 
relatório.

Em continuidade, foi realizado o 1° Festival 
de Inovação para OSCs, realizado no dia 23 
de julho de 2020. O evento, realizado de forma 
remota, contou com a presença do diretor 
executivo do Grupo +Unidos, Daniel Grynberg 
e de diversos represetantes de organizações, 
que compartilharam suas experiências, 
Estiveram presentes, também, especialistas, 
que compartilharam com todos boas práticas 
de gestão. 

+UNIDOS em REDE

1º Festival de Inovação para OSCS

feira preta

Em 2020, fomos parceiros da 19ª edição 
da Feira Preta que, por conta da pandemia da 
COVID-19, aconteceu por meios digitais. Com o 
tema “Existe um futuro preto!”, o evento contou 
com uma programação artística e cultural focado 
no afrofuturismo e, também, afropresentismo, 
em seus 20 dias de duração. 

O maior evento de cultura e empreendedorismo 
negro da América Latina contou com palestras, 
shows e workshops. Cumprindo o desafio de 
se reinventar no formato online, a Feira Preta foi 
transmitida em diferentes plataformas digitais, 
como Instagram, Facebook, YouTube, Spotify e 
TikTok. 

+UNIDOS em REDE

Nossos Eventos

CONTRATANDO TALENTOS MIGRANTES

A presença de migrantes no ambiente 
de trabalho é um elemento que promove a 
diversidade e deve ser encarada como uma 
vantagem competitiva. Porém, o migrante ainda 
encontra várias dificuldades de inserção no 
mercado de trabalho.

Com isto em mente, a IOM - Organização 
Mundial de Migração, Grupo +Unidos, Trabajo sin 
Fronteras, Sodexo Brasil e Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvimento Internacional - 
USAID se uniram em um webinar para mostrar 
os benefícios da inclusão de migrantes no 
mercado de trabalho, esclarecer mitos e tirar 
dúvidas sobre o processo de contratação.

histórias que nos trazem até aqui

Como forma de encerrar os debates do Dia 
da Consciência Negra, no dia 30 de novembro 
de 2020, realizamos o evento “Histórias que nos 
trazem até aqui”, um espaço de debate muito 
enriquecedor, em que foi possível promover um 
nivelamento histórico como forma de reconhecer 
de onde viemos, com o intuito de compreender o 

nosso papel e olhar para o futuro, reverberando 
potências com consciência antirracista. 

O debate contou com a presença de Adriana  
Barbosa, Danielle Almeida e Madelina Young-
Smith, que compartilharam seus saberes com 
todos os presentes.
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RESUMO FINANCEIRO

Histórico Financeiro | Ano a Ano

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

6m

4m

8m

2m

-

-2m

-4m

-6m

receitas despesas balanço

caixa +unidos (brl): 942,370

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

412,774

466,555

535,666

579,080

435,445

290,001

372,9,2

1,332,442

7,681,491

- 300,997

- 277,013

- 215,400

- 590,679

- 196,492

- 539,476

- 541,365

- 623,341

- 5,301,646

117,776

301,317

611,580

599,981

838,935

417,364

232,283

506,687

3,315,863

-

156%

103%

- 2%

40%

- 50%

- 44%

118%

554%

ANO RECEITAS (BRL) DESPESAS (BRL) BALANÇO GERAL %

RESUMO FINANCEIRO
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RESUMO FINANCEIRO

Apesar de toda a dificuldade do cenário 
econômico brasileiro, principalmente no 
contexto pandêmico, o Grupo +Unidos se 
consolidou financeiramente no ano de 2020.

A receita do +Unidos obteve um aumento 
significativo, totalizando cerca de seis vezes mais 
em comparação a 2019, com a contrapartida 
de aumento de apenas 40% de custos fixos.

Hoje, nos consolidamos como um fundo 
de investimento com uma fonte de receita 
clara baseada no planejamento e execução de 
projetos sociais de alta qualidade, que trazem 
consigo  os conceitos de Venture Philatrophy 
e, consequentemente, são compartilhados 
diretamente com as nossas empresas 
associadas e demais instituições que fazem 
parte da rede proveniente de nossos projetos.

Sem perder as nossas raízes, o saldo 
positivo de 2020 permitiu um orçamento que 
contemplasse investimento próprio do Grupo 
+Unidos em projetos de grande potencial.

Thiago Fernandes
Tesoureiro

Além disso, terminamos o período com 
uma reserva de caixa aproximadamente duas 
vezes maior que no ano anterior, que se mostra 
o suficiente para garantir a perenidade da 
organização.

A pandemia trouxe à tona a necessidade de 
Organizações Sociais estáveis e com equipes 
repletas de talentos, que mantenha sua eficiÊncia 
não somente durante os períodos emergenciais,  
mas também no longo prazo.

Para isso, conte conosco para novos projetos 
e uma relação duradoura, feita por vocês e pra 
vocês.

#UnidosSomosMaisFortes
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o que vem por aí

Fundo una+ na superação da fome

ajuda para o amazonas e mais estados

o que vem por aí

programa de empregabilidade 

plataforma de empregabilidade 
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Para o Grupo +Unidos, 2020 foi um ano 
cheio de desafios, aprendizados e conquistas. 
Estamos certos de que, se chegamos até aqui, 
foi devido ao trabalho em rede, muito fortalecido 
nesse último ciclo que vivenciamos. Assim, 
partilhamos com as nossas empresas todas 
as nossas vitórias e asseguramos que, neste 
período, demos um grande passo em direção 
ao nosso fortalecimento enquanto organização 
referência no investimento social privado. 

Durante tempos difíceis como os que 
estamos vivendo é quando fortalecemos ainda 
mais nossas alianças. Nesse sentido, contamos 
com o apoio do setor privado e de nossas 
empresas associadas, por acreditar que essas 
terão um papel fundamental na mudança que o 

país e que o mundo precisam, principalmente 
no contexto pós-pandemia, que se mostra 
desde já tão desafiador. 

A determinação, o compromisso e a dedicação 
de todos nós demonstram que, quando juntos 
trabalhamos pelos mesmos objetivos, nós 
potencializamos os resultados.

Desta forma, gostaríamos de expressar 
nossa gratidão e renovar o nosso compromisso 
com todas as empresas associadas ao Grupo 
+Unidos, tendo como norte a redução da 
desigualdade social. Que todos nós sigamos 
trabalhando juntos e em colaboração, pois, a 
partir de agora, esse esforço é, mais do que 
nunca, necessário.

considerações finais

m a i s u n i d o s . o r g

NOSSOs contatos

facebook.com/unidosmais

instagram.com/unidosmais

linkedin.com/grupomaisunidos

contato@maisunidos.org
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