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INICIATIVA REALIZAÇÃO

APOIO

A Citi Foundation, responsável pelos investimentos sociais do Citi, 
trabalha para promover o progresso econômico e melhorar a vida das 
pessoas em comunidades de baixa renda em todo o mundo. Investe 
em esforços para aumentar a inclusão financeira, catalisar oportuni-
dades de emprego para jovens e reinventar abordagens para construir 
cidades economicamente vibrantes. A Citi Foundation tem parceria 
com mais de 250 organizações comunitárias em mais de 80 países e 
territórios em todo o mundo.

O Grupo +Unidos, associação sem fins lucrativos, é um fundo de inves-
timento social colaborativo idealizado pela Embaixada Americana, por 
meio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Interna-
cional (USAID). O Grupo, formado por grandes empresas atuantes no 
Brasil, tem trabalhado desde 2008 na capacitação dos jovens brasilei-
ros por meio do desenvolvimento de iniciativas voltadas à educação e 
à formação tecnológica, propondo uma nova forma de pensar os es-
forços em responsabilidade social que são hoje realizados no país.



CONTEXTO

O Prêmio Geração de Progresso é uma iniciativa da Citi Foundation 
que está sendo prototipada em 2019 com a intenção de ser imple-
mentada formalmente em 2020. O piloto está diretamente baseado 
no trabalho que a fundação vem realizando nos EUA, o Communi-
ty Progress Makers, para apoiar organizações comunitárias, que 
conectam comunidades a maiores oportunidades sociais e econô-
micas. O programa de premiação é projetado para investir capital 
de mudança filantrópica em organizações visionárias que estão 
tendo um impacto significativo nas comunidades que atendem.

Organizações não-governamentais, localizadas no estado de São 
Paulo, classificadas legalmente como “sem fins lucrativos”, com 
foco em programas ligados ao desenvolvimento profissional, por 
meio da educação;

Organizações que possuam um projeto ou iniciativa de educação, fo-
cado em solucionar problemas sociais relacionados à inserção de jo-
vens de 14 a 34 anos das classes C, D, E no mercado de trabalho;

Organizações legalmente constituídas no Brasil há pelo menos 
um ano, de acordo com a legislação brasileira e adimplentes com 
suas obrigações fiscais.

SOBRE A INICIATIVA

CRITÉRIOS DE
PARTICIPAÇÃO



CONTEXTO

ESCOPO DE ATUAÇÃO

2,2 MILHÕES
DE BRASILEIROS

estão fora do
MERCADO DE TRABALHO

(IBGE, 2018)

O ÍNDICE DE DESEMPREGO
entre os jovens brasileiros

(de 18 a 24 anos)

FOI DE 32,4%
EM 2018

(PNAD, 2018)

JUVENTUDE
insuficientemente preparada
para o mercado de trabalho

VS.

UM MERCADO DE
TRABALHO EXIGENTE
com dificuldades para preencher
cargos com alto grau técnico

Preparar as novas gerações
para os desafios globais é de

RESPONSABILIDADE

COLETIVA

A probabilidade de um jovem
estar sem emprego é quase

3X MAIOR
do que a dos demais
brasileiros desocupados

(PNAD, 2018) 

Além dos jovens enfrentarem
MAIS DIFICULDADES
PARA OBTER TRABALHO
quando empregados
SÃO OS MAIS SUSCETÍVEIS À DEMISSÃO

(Ipea)

UM PARADOXO

EVIDENTE



#EUGEROPROGRESSO

Acelerar o impacto Fortalecer as organizações

Acelerando o impacto social das or-
ganizações selecionadas, aumen-
tando a sua influência e seu poder 
de transformação nas comunidades.

Reconhecendo a criatividade, efi-
ciência e inovação a favor da capaci-
tação profissional, dando visibilida-
de às iniciativas, aproximando-as 
aos parceiros certos, dando mais 

chances ao seu crescimento.

Otimizar potenciais Fortalecer estruturas

Fortalecendo capacidades e otimi-
zando potenciais para gerar mais 
eficiência e impacto, ampliando o al-

cance dos projetos promovidos.

Contribuindo 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.

OBJETIVOS DO PRÊMIO



+70
ORGANIZAÇÕES

INSCRITAS

QUEREMOS SER ALIADOS
NO CRESCIMENTO E NA 
TRANSFORMAÇÃO

AVALIAÇÃO
FASE I DEMODAY

CERIMÔNIA 
FINAL DE 

PREMIAÇÃO

AVALIAÇÃO 
FASE II

FASE
INICIAL

14/11/2019
14/10/2019
anúncio das 5 finalistas

17/10 ao 22/1027/08 ao 04/09 27/11/2019

✓	 ✓	

✓	 ✓	Lançamento do formulário 
para inscrição das organi-
zações que exercerem um 
trabalho convergente com 
os objetivos do edital

Visitas às 5 organizações 
selecionadas para um en-

tendimento mais profundo 
sobre o trabalho realizado

Premiação de 2 organi-
zações selecionadas pela 

banca avaliadora
no Demoday

Seleção de 5 organizações 
a partir da avaliação apli-
cada sobre as respostas 
fornecidas no formulário 
de inscrição

Apresentação do pitch das 
organizações selecionadas 
para banca avaliadora



AVALIAÇÃO FASE IFASE INICIAL

71 
PROPOSTAS

2.091
VISITANTES TOTAIS
(PLATAFORMA DE INSCRIÇÕES)

77% 
SUPERIOR À META
DE INSCRITOS (40)

1.598
VISITANTES ÚNICOS
(PLATAFORMA DE INSCRIÇÕES)

12.971
VISUALIZAÇÕES 
NO SITE OFICIAL DO PRÊMIO

3,73
MÉDIA POR DIA 

(PLATAFORMA DE INSCRIÇÕES)

Número de beneficiados 
por ano e total

Número de pessoas beneficiadas diretamente pelos proje-
tos e programas da organização, por ano e no total (desde o 
início de sua atuação).

Orçamento anual Receita e custo de operação anual da organização do últi-
mo ano, no mínimo.

Relevância dos projetos e 
programas executados

Qual a relevância dos projetos e programas executados, 
visando a atuação em temáticas de interesse público.

Escalabilidade dos projetos 
e programas

Viabilidade e potencial de escala dos projetos e programas 
para atender um maior número de beneficiários.

Fontes de financiamento e 
sustentabilidade

Se organização apresenta sustentabilidade financeira, quan-
tas e quais são as fontes de financiamento e aspectos que 
indiquem suas chances de sucesso e crescimento no futuro.

Estrutura de governança Organização apresenta equipe estruturada, admitindo 
fluxos de trabalho e comunicação bem definidos.

Coerência das informações 
e documentações 
apresentadas

Documentações apresentadas são compatíveis com as in-
formações descritas na ficha de inscrição.

Histórico da 
organização

Alinhamento e coerência dos projetos e programas com a 
missão da organização, ao longo dos anos.

Qualidade dos projetos e 
programas

Nível de desempenho e resultados dos projetos e programas 
executados atualmente e historicamente.

Competência da 
organização

Capacidade de sintetizar as informações e apresentá-las de 
forma clara.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃONÚMEROS DE PROJETO



AVALIAÇÃO FASE II

VISITAS ÀS ORGANIZAÇÕES

RAPOSO
TAVARES

BUTANTÃ

MORUMBIVILA SÔNIA

RIO
PEQUENO

PARI

BRÁS

ÁGUA
RASAMOOCA

BELÉM
TATUAPÉ

SANTANA

MANDAQUI

TUCURUVI

JAGUARÉ

JAGUARA

VILA
LEOPOLDINA

LAPA BARRA
FUNDA

PERDIZES

CENTRO

FRANCISCO MORATO

ASSOCIAÇÃO
PRÓ-MORATO

INSTITUTO 
RECICLAR

LIGA 
SOLIDÁRIA

INSTITUTO 
SER+

INSTITUTO DA OPORTUNIDADE 
SOCIAL (IOS)



DEMODAY

BANCA AVALIADORA

DAVID BUNCE

Grupo  +Unidos Instituto Aspen

Citi Instituto Phomenta

FLORA BRACCO

KÁTIA OLIVEIRA LORHAN CAPRONI

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

APRESENTAÇÃO DO 
PROBLEMA

Utilização do diagnóstico, de forma objetiva, 
endereçando os pontos de melhoria da organização.

SOLUÇÃO 
APRESENTADA

Viabilidade e criatividade do plano de trabalho e 
investimento propostos.

POTENCIAL DE 
TRANSFORMAÇÃO

Aptidão para desenvolver melhorias no impacto social 
da organização, caso receba o investimento.

CONSISTÊNCIA DO PLANO 
DE UTILIZAÇÃO DOS 

RECURSOS

Clareza e coerência no plano de investimento do 
recurso disponível.

APRESENTAÇÃO E
STORYTELLING

 

Qualidade gráfica das informações apresentadas, 
objetividade no discurso, conhecimento demonstrado 

acerca da organização e projetos, pontualidade.



INÍCIO TÉRMINO ATIVIDADE

19h00 20h00 COQUETEL DE BOAS VINDAS

20h00 20h30
ABERTURA
Falas do Citi, do Grupo +Unidos e outras 
autoridades presentes

20h30 20h50
PALESTRA TEDX
Keynote speaker: Isabelle Christina, fundadora 
do Projeto Meninas Negras

20h50 21h00 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PRÊMIO
Vídeo + apresentação dos cenários das OSCs

21h00 21h20 PREMIAÇÃO
Celebração e discurso das duas OSCs vencedoras

21h20 21h30 ENCERRAMENTO
Anúncio do prêmio extra

CERIMÔNIA FINAL

AGENDA DO DIA



OBRIGADO!

AUGUSTO CORRÊA
Diretor Executivo, Grupo+Unidos

augusto.correa@maisunidos.org

NINA FARIA
Gerente de Projetos, Grupo+Unidos

nina.faria@maisunidos.org


