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O Grupo +Unidos é uma parceria entre a Missão Diplomática dos 
Estados Unidos, por meio da Agência dos EUA para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID) e empresas americanas estabelecidas em território 
brasileiro.Trata-se de um  fundo de investimento social privado que 
busca contribuir com a competitividade econômica do Brasil através 
do apoio a projetos focados em educação  por meio da profi ciência em 
inglês, tendo como meta capacitar 1 milhão de estudantes brasileiros de 
Universidades Federais até 2025.

O inglês é a segunda língua mais falada no mundo, fi cando atrás apenas 
do mandarim e é amplamente utilizada em diversos contextos, já tendo 
sido incorporada, inclusive, ao léxico popular. Hoje em dia, é a língua 
da inovação e cada vez mais é reconhecida como indispensável para 

o mercado de trabalho. Num mundo conectado, a capacidade de 
comunicar é fundamental e a profi ciência no idioma é extremamente 
importante como diferencial competitivo dentro desse cenário. 

O objetivo deste relatório é apresentar as iniciativas apoiadas pelo Grupo 
+Unidos no ano de 2016, bem como seus principais resultados, servindo 
como um relatório de transparência e boas práticas. Cada projeto aqui 
enunciado traz um pouco do caráter que constrói a atuação do Grupo no 
Brasil e quem são os principais grupos ativados. Com isto, pretendemos 
mostrar a importância da atuação do +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.

Apresentação
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Caros leitores, amigos, parceiros e colaboradores do +Unidos,

Pela primeira vez tenho a satisfação de apresentar os resultados 
de nosso trabalho para o Grupo +Unidos com o Relatório de Atividades 
referente ao ano de 2016.

O que vocês poderão ver a seguir é um resumo de todo o esforço 
 que temos feito para manter nossos projetos em curso, sempre 
com efi ciência, qualidade e com toda a dedicação para que possamos 
oferecer mais oportunidades aos jovens brasileiros a partir da educação.

Mesmo com o cenário adverso do País, o +Unidos encarou os desafi os 
de frente no último ano e tomou fôlego para mudanças signifi cativas 
e determinantes para o futuro da nossa organização. Buscamos 
e trouxemos novos membros para o nosso board, o que nos deu ainda 
mais impulso para alcançar novas realizações. Inauguramos novos 
laboratórios de idiomas em Universidades Federais brasileiras, frutos 
de nosso projeto em parceria com o MEC para o Programa Idiomas 
sem Fronteiras, ampliamos o investimento no Fundo de Bolsas 

do Instituto Embraer para benefi ciar mais jovens mulheres em sua formação 
superior, além de darmos continuidade as nossas demais iniciativas.
 
Outro marco desse último ano foi o investimento na profi ssionalização 
de nossas atividades, com a contratação de um gerente executivo, 
o que nos deu ainda mais força para seguir aprimorando nosso trabalho 
e também nos abriu um leque de novas possibilidades de iniciativas a apoiar, 
novas parcerias a construir e novos rumos para os nossos projetos.
 
Entre diversas mudanças, também nos despedimos da embaixadora 
americana Liliana Ayalde, que foi peça fundamental para todo 
o fortalecimento do Grupo +Unidos nos últimos anos e que agora assume 
novos desafi os à frente da embaixada colombiana.
 
Sem dúvida, esse ano foi o ponto de virada para a história do +Unidos. 2017 
nos reserva ainda mais novidades e muito desenvolvimento. É imensamente 
gratifi cante poder estar à frente do Grupo, fazendo parte de toda essa 
história de transformação no cenário do investimento social privado 
e também na realidade dos jovens brasileiros.
 
Deixo aqui, em nome de todo o board do Grupo +Unido, o nosso mais sincero 
agradecimento a todos que fi zeram com que chegássemos até aqui. 

Muito obrigado!
Forte abraço,
Gilberto Peralta | Co-presidente do Grupo +Unidos e Presidente da G.E do Brasil

Muito obrigado!



5

O GRUPO +UNIDOS 
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Em 2006, o ex-embaixador dos 
EUA no Brasil, idealizou a união 
de corporações e entidades 
governamentais para promover 
melhorias nos setores ambiental, 
social e econômico como forma 
de contribuir para o crescimento 
do Brasil e seu povo. A iniciativa 
se baseava na teoria de que 
“o todo é maior que a soma de suas 
partes” poderia ser aplicada 
à responsabilidade social corporativa 
(RSE), mobilizando a USAID para 
catalisar compromissos de alto 
impacto com o setor privado.

Como resultado desta nova 
proposta, um grupo de 30 empresas 

norte-americanas se uniu à 
Embaixada dos Estados Unidos e 
à Agência dos Estados Unidos para 
o Desenvolvimento Internacional 
(USAID) em outubro de 2006 para 
formar o Grupo +Unidos.
 As empresas membro do Grupo 
+Unidos, nas diversas esferas 
de governança, contribuem com 
a expertise de seus líderes e 
executivos na tomada de decisão 
relativa ao investimento social desta 
iniciativa. Além disso - e não menos 
importante - as empresas apoiam 
o Grupo +Unidos com doações 
anuais, que compõem o Fundo 
a ser destinada às instituições 
sociais apoiadas.
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 O Grupo +Unidos como 
entidade e seus estreitos 
laços com a USAID oferecem 
oportunidades que benefi ciam 
tanto os parceiros do setor 
privado como do setor público. 
Por um lado, a participação 
oferece aos parceiros privados 
a oportunidade de alavancar 
seus investimentos de RSE para 
fi ns de marketing estratégico, 
bem como a possibilidade de 
acessar e aprender com uma 
rede de constituintes corporativos 
envolvidos em atividades 
semelhantes. Para o setor público, 
a conexão com o setor privado 
potencializa parcerias de alto 
impacto, resultando em projetos 

relevantes para os objetivos de 
desenvolvimento social almejados 
tanto pelo Estado quanto pela 
USAID em sua missão.
 
Em seus dez anos de existência 
o Grupo +Unidos estimulou 
uma série de oportunidades 
de aprendizagem e canais de 
comunicação entre empresas 
em vários setores, bem como 
agências governamentais. Como 
um todo, o Grupo alcançou 
realizações mensuráveis   e está 
no auge da solidifi cação de sua 
identidade e de seguir aprimorando 
a visibilidade dos investimentos 
em RSE junto às agências 
governamentais brasileiras. 
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Objetivos
O Grupo +Unidos tem como principais objetivos:

· Facilitar e criar parcerias com os setores público e privado visando 
gerar oportunidades sociais e/ou de negócios.

· Oferecer oportunidades para compartilhar ideias e conhecimentos 
de melhores práticas em investimento social e desenvolvimento.  

· Comunicar de forma mais efetiva com a sociedade e o governo 
os investimentos sociais do setor privado em áreas como educação, 
meio ambiente, saúde e outras. 

Valores
Acreditamos na força da união para o fortalecimento das ações de 
responsabilidade social no Brasil. Além disso, apostamos na colaboração 
e engajamento das empresas americanas para transformar o cenário da 
educação no país, oferecendo novas oportunidades aos jovens brasileiros.

Missão
Estimular os investimentos em responsabilidade social corporativa no 
Brasil com o propósito de fomentar iniciativas voltadas para a educação, 
promovendo o crescimento sustentável do País, incluindo o ensino de inglês 
como diferencial competitivo.

Visão
 Ser referência no cenário de responsabilidade social corporativa no Brasil, 
agregando nossa meta de capacitar 1 milhão de estudantes brasileiros 
na profi ciência de inglês até 2025 a partir da internacionalização das 
Universidades Federais Brasileiras e do apoio ao terceiro setor.
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EMPRESAS-MEMBRO

Além da importante participação 
da USAID, o Grupo +Unidos conta 
com a participação de empresas 
americanas situadas no Brasil. 
Fazem parte do Grupo a General 
Eletrics do Brasil (GE), Burson-
Marsteller, Bank of America, 

Qualcomm, Intel, Microsoft, KPMG, 
Citibank, Johnson & Johnson, 
Caterpillar, Cummins, Dow, Exxon 
Mobil, Motorola Solutions, Paypal, 
Instituto 3M, Coca-Cola, Monsanto 
e International Paper, somando 19 
membros ao total.
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GOVERNANÇA

No ano de 2016, o Conselho Diretivo do Grupo +Unidos, liderado pelo
Sr. Presidente Gilberto Peralta (GE) e pela Sra. Presidente Honorária Liliana 
Ayalde (Embaixadora dos Estados Unidos no Brasil), contou com o apoio
de mais 10 membros: Michael Eddy (USAID), Paula Bellizia (Microsoft), 
Mario Mello (Paypal), Francisco Carvalho (Burson-Marsteller), Rafael 
Steinhauser (Qualcomm), David Bunce (KPMG), Mauricio Ruiz (Intel), 
Fabian Gil (Dow), Luis Pasquotto (Cummins), Helio Magalhães (Citibank) 
e Elton Borgonovo (Motorola Solutions).

A gerência executiva é de responsabilidade de Augusto Corrêa, contratado 
em outubro de 2016, com o objetivo de desenvolver novas parcerias para 
consolidar os projetos já em andamento e potencializar o alcance das 
iniciativas incentivadas pelo Grupo. Este trabalho é apoiado pelo Comitê 
Gestor do Grupo +Unidos, formado por Alexandre Alves (USAID), Jasmin 
Eymery (GE), Alessandra Neris (Burson-Marsteller), Priscilla Cortezze 
(Citibank), Soraia Franco (Cummins), Thiago Fernandes (Bank of America), 
Fabiana Valente (Microsoft), Julia Wilson (KPMG), Liliane Moura (Instituto 
3M), Gláucia Faria (International Paper), Rodolfo Fucher (Microsoft), Krishna 
Formiga (Motorola Solutions) e Francisco Soares (Qualcomm).
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INDICADORES DE IMPACTO SOCIAL

O Grupo +Unidos vem buscando, 
ano após ano, aprimorar 
a gestão e acompanhamento 
dos projetos apoiados e retornar
 a seus patrocinadores dados cada 
vez mais relevantes sobre suas 
parcerias e sua forma de atuação. 
Dessa forma, desde 2016, o Grupo 

+Unidos se propõe a coletar  
dados que possibilitem, avaliar o 
impacto econômico e social do 
financiamento aplicado pelo Grupo, 
alinhando estes dados aos nossos 
objetivos e endossando  a escolha 
dos projetos  financiados.

número de beneficiados 
diretos e indiretos - 17.000
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37%

29%

34%

Instituto Akatu
R$ 50.000,00

Instituto Embraer
R$ 40.000,00100%
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Grupo +Unidos na Mídia

Além de todos os esforços em prol dos projetos sociais que apoiamos, o 
+Unidos também acredita na importância da imprensa como ferramenta 
para disseminar informação sobre nossas atividades e gerar conhecimento 
sobre o que realizamos, não só promovendo a iniciativa, como também 
todas as empresas que compõe o hall de membros do Grupo. 

Por esse motivo, em parceria com a Burson-Marsteller, o +Unidos trabalha 
sua comunicação e procura levar ao mercado o que há de mais interessante 
entre nossas iniciativas de responsabilidade social, além de comunicar todas 
as movimentações que envolvem nossas atividades. 

Em 2016, o Grupo +Unidos esteve presente em algumas das principais 
publicações brasileiras para as temáticas de negócios, como o Canal 
Executivo, do Uol, a Agência O Globo e o Portal Exame.com. A chegada do 
nosso gerente executivo, Augusto Corrêa, também foi destaque na mídia, 
em especial na coluna Alto Escalão, do jornal O Estado de S. Paulo, que 
reúne, todo domingo, as principais movimentações em cargos estratégicos 
de grandes empresas. 

Ao todo, durante o ano, foram veiculadas mais de 70 matérias dedicadas 
a assuntos envolvendo o +Unidos, o que mostra a relevância do Grupo 
também para pautar e endereçar as iniciativas de responsabilidade social, 
sustentabilidade e investimento social privado na mídia. 

13
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Grupo +Unidos na Mídia
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PROJETOS



Idiomas sem FronteirasIdiomas sem Fronteiras
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O grupo +Unidos acredita que 
o estímulo à educação a partir 
do ensino de inglês é fator 
fundamental para inserir o Brasil 
no cenário da economia global 

e levar o País a novos patamares  
sociais. A seguir, apresentamos 
os principais projetos incentivados 
pelo Grupo no ano de 2016.
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Contexto

O Programa Idiomas sem Fronteiras 
é uma iniciativa do Ministério da 
Educação que tem como objetivo 
principal incentivar o aprendizado 
do idioma inglês, bem como 
propiciar uma mudança abrangente 
no ensino de idiomas estrangeiros 
nas universidades do País. Assim, 
o programa visa a capacitação de 
estudantes de graduação e de pós-
graduação das instituições de ensino 
superior públicas e privadas, para 
que eles possam alcançar o nível 
de proficiência exigido nos exames 
linguísticos.
 
Em 2013, o Grupo +Unidos 
firmou uma parceria estratégica 
com o Ministério da Educação 
(MEC) com o objetivo de apoiar o 
Programa Idiomas sem Fronteiras. 
Esta parceria legitima, de forma 
fundamental, a principal meta 
do Grupo +Unidos: capacitar 1 

milhão de estudantes brasileiros na 
proficiência em inglês.
Através dessa parceria, o Grupo 
+Unidos contribui para a criação 
de laboratórios de línguas nas 
Universidades Federais brasileiras, 
visando qualificar as habilidades 
linguísticas dos jovens que estejam 
se preparando para programas de 
intercâmbio.
 
As Universidades Federais 
contribuem com o espaço físico, 
manutenção do laboratório e um 
time especializado de educadores, 
enquanto o Grupo + Unidos financia 
os laboratórios de línguas com 
computadores e softwares.
 
Entre 2014 e 2017, o Grupo +Unidos 
dará suporte para a criação de, no 
mínimo, um laboratório de língua 
em cada uma das cinco regiões do 
Brasil. As primeiras universidades 
beneficiadas pelo MEC e +Unidos 
são: Universidade de Brasília (UnB, 
no Distrito Federal), Universidade 
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Federal do Pará (UFPA, no Estado 
do Pará), Universidade Federal 
de Pelotas (UFPel, no Rio Grande 
do Sul), Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE, no Estado do 
Pernambuco) e Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar, no Estado 
de São Paulo).
 
Dentro os laboratórios citados acima, 
o laboratório da UFSCar foi
 o escolhido como projeto-piloto 
em 2014, seguido pelos laboratórios 
da UnB, UFPel e UFPE no primeiro 
trimestre de 2015.  
Entre 2014 e 2017, o Grupo +Unidos 
dará suporte para a criação de, 
no mínimo, um laboratório de língua 
em cada uma das cinco regiões 
do Brasil. As primeiras universidades 
benefi ciadas pelo MEC e +Unidos 
são: Universidade de Brasília (UnB, 
no Distrito Federal), Universidade 
Federal do Pará (UFPA, no Estado 
do Pará), Universidade Federal 
de Pelotas (UFPel, no Rio Grande 
do Sul), Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE, no Estado 
do Pernambuco) e Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar, 
no Estado de São Paulo). 

Dentro os laboratórios citados 
acima, o laboratório da UFSCar foi 
o escolhido como projeto-piloto em 
2014, seguido pelos laboratórios 
da UnB, UFPel e UFPE no primeiro 
trimestre de 2015. 
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Objetivos

· Apoiar o desenvolvimento 
linguístico-cognitivo dos  estudantes  
universitários; 
· Fomentar o ensino e profi ciência 
no idioma inglês dentro das 
Universidades Federais brasileiras.

Projeto em números

Laboratórios existentes - 4 (UFSCar, UnB e UFPel)
Laboratórios inaugurados em 2016 - 1 (UFRJ)
Número de alunos participantes  - 27.140
 Número de educadores envolvidos - 52
Número médio de benefi ciados por Universidade - 6.800
Número de horas-aula ministradas - 3.408
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Fundo de Bolsas – Instituto EmbraerFundo de Bolsas – Instituto Embraer
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Contexto

Os colégios mantidos pelo Instituto Embraer estão entre os 100 melhores 
do País e oferecem bolsa integral de estudos a alunos que completaram 
todo o ensino fundamental em escola pública e possuem renda familiar 
de até 1,5 salário mínimo. Os estudantes são escolhidos por meio 
de um processo seletivo e são subsidiados até o fi m de seus estudos 
no ensino médio. Porém, no ensino superior, muitos não conseguem 
se manter fi nanceiramente e acabam tendo que parar seu ciclo de estudos. 
 
Pensando nisso, em 2005 o projeto do Fundo de Bolsas foi criado, 
com o objetivo de auxiliar o custeio dos ex-alunos dos Colégios Embraer 
aprovados nas melhores universidades do Brasil. As doações partem 
de pessoas físicas e jurídicas, sendo o auxílio concedido somente a alunos 
com ótimo desempenho acadêmico, limitações fi nanceiras e que tenham 
sido aprovados em universidades públicas ou privadas com isenção total 

de mensalidade. Visando a sustentabilidade da iniciativa, os próprios 
bolsistas tornam-se contribuintes do projeto, ressarcindo os valores 
recebidos, com correção monetária, após um período de carência.
 
O Grupo +Unidos é um dos apoiadores do Fundo de Bolsas, tendo 
contribuído e acompanhado ativamente este projeto. Neste ano, foram 
fi nanciadas diretamente 5 bolsas, todas elas para mulheres: 

·  Ana Laura Soares Lopes, estudante de Engenharia Bioquímica na USP;
·  Ana Laura Soares Lopes, estudante de Engenharia Bioquímica na USP;
·  Maria Caroline Oliveira, estudante de Engenharia Química, na UNIFEI;
·  Najla Nascimento Pereira, estudante de Engenharia Hídrica na UNIFEI;
·  Sabrina de Cássia Sales Pereira, estudante de Engenharia Mecânica 
Aeronáutica na UNIFEI;
·  Raquel Akemi Takahashi, estudante de Engenharia Mecânica naUNIFEI
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Objetivos
Possibilitar a formação universitária a jovens de baixa renda provenientes 
dos Colégios Embraer, oferecendo a oportunidade de melhores perspectivas 
para o futuro.

Projeto em Números

Bolsistas novos em 2016: 65

Números de bolsistas financiados 
diretamente pelo Grupo +Unidos: 5

Total de bolsistas – 854
Bolsas ressarcidas HUMANAS

Bolsas em ressarcimento EXATAS

Bolsas em carência BIOLÓGICAS

Bolsas em andamento

Bolsas suspensas

49%

19%

32%
Áreas Escolhidas

34

59

155

266

340
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Universidades escolhidas pelos bolsistas

· 1º Universidade Federal de Itajubá – MG
· 2º Universidade de São Paulo – SP
· 3º Universidade Estadual de Campinas – SP

Recursos Financeiros

R$ 2.300.000,00 em bolsas

Crescimento de valor em relação a 2015 - 13%

Valor das bolsas - R$ 758,66

Crescimento do valor em relação a 2015 - 10,8%

Crescimento acumulado no período 2005-2016 - 89,7%

Aporte Grupo +Unidos - R$40.000,00

29%

71%
Porcentagem fi nanciada 
em relação ao total gasto
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Taís Morais Trizotto
Olá, me chamo Taís Morais Trizotto, tenho 19 anos e faço Engenharia 
de Produção, na Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI). Escolhi meu 
curso no segundo ano do ensino médio quando tive contato com ex-alunos 
do colégio que estavam na faculdade onde estou hoje e gostei do relato 
de suas experiências com relação às oportunidades de emprego, salário, 
qualidade de ensino que a universidade proporcionava, oportunidades 
de projeto de extensão, custo de vida, etc.
 
No meu primeiro ano, morei sozinha e isto me deixou um pouco frustrada, 
tive pouco contato com outras coisas que não fosse a própria graduação 
em si, então no meu segundo ano decidi me mudar para uma república, 
onde moro atualmente. Foi uma grande e ótima mudança na minha vida, 
conheci pessoas maravilhosas, tive contato com pessoas de outros cursos, 
sem contar o crescimento pessoal que tive, afi nal morar com dez pessoas 
diferentes requer fl exibilidade. Foi neste ano também que participei do centro 
acadêmico do meu curso (CAEPRO), sendo assim tive um grande contato 
com professores, aprendi como organizar eventos. Neste período também 
comecei a fazer aulas diárias de inglês.
 
Neste ano de 2017 estou me dedicando a um projeto relacionado a 
intercâmbio de trabalho voluntário, a AIESEC. Estou muito grata por fazer 
parte deste projeto pois ele é uma organização mundial que visa mudar 
o mundo através do desenvolvimento de liderança de jovens. O que para 
mim é muito importante pois vejo o mundo muito desigual, e vejo que 
ocupando posição de privilégio posso ajudar outras pessoas. Este projeto DEPOIMENTOS DAS BOLSISTASDEPOIMENTOS DAS BOLSISTAS
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também me permite treinar o inglês visto que estou em contato com 
pessoas do mundo todo. 

Até o fi nal do ano pretendo entrar para o coletivo feminista da 
faculdade, pois como citarei mais abaixo ainda há muito o que mudar na 
comunidade acadêmica. Pretendo também fazer minha primeira iniciação 
científi ca, já estou conversando com um professor sobre isso. Nas férias 
do fi nal do ano realizarei meu primeiro intercâmbio. Irei para a Colômbia 
para trabalhar com mulheres vulneráveis sobre empoderamento feminino. 
No ano que vem pretendo entrar para uma empresa júnior que presta 
consultoria para empresas com base nas ferramentas de engenharia de 
produção. 

Com relação às mulheres na área da ciência e tecnologia sinto houve 
um grande avanço, mas ainda estamos muito atrasados. Há ainda muito 
preconceito: tomo como exemplo a sala de aula e laboratórios que 

frequento, sinto que preciso provar minha capacidade o tempo todo pois os 
professores e colegas de sala duvidam de tal. No ambiente da faculdade há 
também muitos episódios de assédio e acredito que isso se estende para o 
mercado de trabalho também. 
 
Acredito que o fundo de bolsa é de extrema importância para minha 
graduação, sem ele eu não teria condição fi nanceira alguma de estar onde 
estou. Ele me proporciona estabilidade fi nanceira e faz com que eu me 
importe apenas com o que é necessário, meus estudos. 
 
Por fi m agradeço a todos que colaboram para que esse projeto aconteça. 
Mudou minha vida para sempre e acredito que esta oportunidade me dará 
bons frutos e me fará uma pessoa melhor e uma profi ssional de qualidade. 
No futuro quem sabe serei eu a contribuir para que outro aluno tenha essa 
mesma oportunidade.
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Candace Quezia Andrade Vasconcelos
Meu nome é Candace Quezia Andrade Vasconcelos, tenho 22 anos, 
sou ex-aluna do Colégio Embraer Juarez Wanderley (CEJW). Sou 
a primogênita de 3 fi lhas, vim de Fortaleza – CE para São José dos 
Campos – SP quando ainda era pequena, aos 5 anos. Viemos para 
o estado de São Paulo a fi m de conseguir melhor condições de vida. 
Eu estudei em escolas públicas (estudais ou municipais) até o fi nal 
ensino fundamental. Enquanto aluna ainda da educação fundamental, 
pensar em um dia alcançar o ensino superior parecia ser uma realidade 
muito utópica, inatingível. No meu contexto sócio educacional, os 
professores tinham que lidar e procurar desenvolver medidas para que 
os alunos retornassem à escola após os períodos de recesso, dadas as 
difi culdades econômicas enfrentadas por muitos alunos, fazendo com 
que esses abandonassem os estudos para ir trabalhar precocemente. 
O mesmo não ocorreu comigo porque tive muito apoio familiar vindo 
da minha mãe, que apesar de ter nos criado sozinha e de não ter tido 
acesso ao ensino superior, sempre acreditou que a Educação é o único 
meio transformar a sociedade e os indivíduos. Minha mãe procurava 
doar-se ao máximo para que eu e minhas irmãs tivéssemos possibilidade 
de dedicar-nos aos estudos e nos motivava.

Como fruto dessa motivação e em função de eu possuir maior aptidão 
com exatas, eu imaginava que na Engenharia eu poderia conseguir 
melhores oportunidades de trabalho e retribuir a dedicação e o suporte 
dados pela minha mãe, oferecendo-lhe melhores condições de vida. 
Por ser então ainda muito jovem, eu só conseguia ver a engenharia 
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na construção de obras, assim, 
identifiquei a engenharia civil como 
um curso interessante. Entretanto, 
não obstante os esforços da minha 
mãe e meus, o sonho de estudar 
numa Universidade e ainda pública 
parecia inalcançável, dada a 
ausência de suporte educacional 
nas escolas que estudei.   

Então, ter conseguido a 
oportunidade de estudar no CEJW, 
para mim, mudou a minha vida. 
No colégio, me foi apresentado um 
leque de opções que jamais havia 
imaginado, trouxe o meu desejo 
de cursar engenharia civil para o 
campo do real, possibilitando a 
construção de um projeto de vida. 
Com o Colégio adquiri uma nova 
visão de mundo, da sociedade.  
  
Frequentando o PPU de Pré-
Engenharia, pude conhecer 
mais afinco diversas áreas de 
engenharia e, em especial, a 
Engenharia Civil. Persisti com 
a vontade inicial de cursar 

engenharia civil, mas agora 
tendo mais consciência do que 
envolvia essa profissão. Passei a 
desejar a Civil por ver como uma 
engenharia que está presente na 
vida de todos, desde a construção 
de prédios a planejamento de 
transporte, rede de saneamento 
etc.; enfim, uma engenharia voltada 
para as pessoas, de forma a trazer 
qualidade de vida no espaço em 
que se vive.
 
Estudar no Colégio me trouxe 
preparou para querer e conseguir 
ser aprovada no vestibular de 
ótimas universidades públicas 
e privadas no Brasil. Contudo, 
apesar dessa capacitação 
intelectual, eu ainda me via frente 
à barreira financeira. O Ensino 
Superior no Brasil, mesmo que 
público, ainda é segregador. 
Nas engenharias por exemplo, o 
curso, na maioria das instituições 
públicas, costuma ser oferecido 
em tempo integral, dificultando e/
ou impossibilitando a permanência 

“Estudar no Colégio me 
trouxe preparou para querer 
e conseguir ser aprovada 
no vestibular de ótimas 
universidades públicas 
e privadas no Brasil.” 
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de estudantes que não têm como 
se manter sem trabalhar. Nesse 
sentido, o Programa Fundo de 
Bolsas para ex-alunos possibilitou 
a concretização do meu sonho de 
cursar uma universidade pública, 
posto que sem ele, minha família 
não teria condições alguma de 
custear a minha manutenção 
fora de casa, onde estudo, 
na Universidade Federal de 
Itajubá, campus Itajubá – MG. A 
universidade possui um programa 
de auxílio financeiro ao estudante, 
mas este ainda se faz insuficiente 
frente ao custo de vida simples 
na cidade. Graças ao Fundo 
de Bolsas, eu consegui dedicar 
integralmente à minha formação, 
podendo usar o tempo fora de 
universidade para desenvolver 
atividades extracurriculares, tais 
como participar de projetos sociais, 
atividades esportivas, cursos de 
línguas, pesquisa acadêmica. 
O Instituto Embraer promoveu 
essas oportunidades para mim 
e a diversos outros jovens que, 

assim como eu, dependem da 
manutenção do Fundo de Bolsas 
para continuar realizando cada um 
ao seu projeto de vida.
 
Superando as barreiras financeiras, 
é relevante relatar a experiência de 
ser mulher na engenharia. Estudo 
numa universidade que até pouco 
tempo atrás era intitulada “Escola 
Federal de Engenharia de Itajubá” 
possuindo majoritariamente cursos 
de engenharia. Nesse âmbito, 
é de se destacar que, de acordo 
com o Censo da Educação 
Superior de 2013, a mulheres na 
engenharia representavam menos 
de 1/3 dos alunos das Instituições 
de Ensino Superior no Brasil. Essa 
proporção é presente na instituição 
onde estudo. Tal cenário configura 
um espaço com muitos obstáculos 
para a nossa atuação enquanto 
mulheres. Estando numa turma 
com 40 alunos, na qual apenas 
8 são mulheres, já presenciei ou 
fui alvo do descrédito de muitos 
professores quanto a nossa 

“Nesse sentido, o Programa 
Fundo de Bolsas para ex-alunos 
possibilitou a concretização 
do meu sonho de cursar uma 
universidade pública...” 



29

capacidade de realizarmos algum projeto ou conseguir a aprovação 
nas disciplinas. O tratamento inferiorizado também, por vezes, vêm dos 
próprios alunos, colegas de sala, julgando-nos com preconceito. 

Entretanto, sem esmorecer, temos seguido, apresentando altos índices 
acadêmicos e prestes a concluir o curso com sucesso. Para além da 
graduação, o desafi o da mulher na Engenharia Civil, a qual faço parte, 
encara o preconceito que habita os canteiros de obras e escritórios 
de engenharia, apresentando salários inferiores aos dos homens e menor 
índice de contratações. Essa discussão é tão necessária que, a fi m de 
combater a desigualdade de gênero no mercado, o Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia (Confea) tem aderido ao selo Pró-Equidade 
de Gênero e Raça. Assim, é notável que contratar mulheres para executar 

serviços de engenharia ainda é um tabu, necessitando ser combatido 
também na base, havendo maior fomento ao ingresso de alunas 
na graduação de Engenharias. 
 
Por fi m, como panorama futuro, dada a grande transformação que o 
Instituto Embraer representou para mim, almejo poder contribuir com a 
manutenção esse sistema, ajudando monetariamente, trazendo novas 
adesões contribuintes e sendo motivadora para a persistência do sonho 
de mais jovens em situação semelhante à minha. Quero ser uma cidadã 
engajada com projetos sociais, utilizando meu conhecimento técnico 
para reduzir as injustiças sociais.
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IMC-ITAIMC-ITA
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Contexto

A IMC - International Mathematics 
Competition for University 
Students - é uma competição 
internacional de matemática 
realizada anualmente há 24 anos 
na Bulgária. O concurso é aberto 
a todas as universidades e é 
direcionado a jovens de até 23 
anos que estejam cursando até 
o quarto ano de sua graduação. 
Não há idade mínima. Toda a 
competição é realizada em inglês. 
É considerada a maior competição 
universitária de matemática do 
mundo e reúne cerca de 320 
jovens das principais instituições 
de ensino.

Na competição, os alunos são 
desafiados a resolverem problemas 
matemáticos complexos que 
envolvem Álgebra, Teoria dos 
Números Reais e Complexos, 
Geometria e Combinatória. 

Os times melhor colocados são 
premiados com medalhas e um 
reconhecimento internacional.

O ITA - Instituto de Tecnologia 
da Aeronáutica - é uma das 
universidades brasileiras de maior 
prestígio e participa anualmente 
da competição há mais de uma 
década, tendo conquistado, 
no total, mais de 65 medalhas. 
O Grupo +Unidos financia a 
participação dos alunos junto à 
competição, fomentando o espírito 
de integração e apoiando os 
competidores em sua trajetória.
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Objetivos
 
· Estimular o intercâmbio e a troca entre culturas distintas;
· Fomentar o ensino de matemática como elemento integrador cultural;
· Estimular o inglês como língua global e diferencial competitivo.

Projeto em números

Recursos Financeiros 

Alunos enviados à competição em 2016 - 6
Alunos premiados com medalhas - 5
Condecorações - 6
Medalhas de ouro - 2
Medalhas de prata - 2
Medalhas de bronze - 1
Menção honrosa - 1
Número total de pessoas na equipe - 7

Inscrição no evento para 7 pessoas - R$ 9.091,60

Passagens aéreas para 7 pessoas  - R$ 35.474,32

Seguro-viagem para 7 pessoas - R$ 1.110,81

Traslado terrestre São José dos Campos - GRU 
- São José dos Campos - - R$ 530,00

Hotel em Istambul (conexão vôo) - R$ 385,22

Camisetas (10 peças) - R$ 300

Valor financiado pelo Grupo +Unidos - R$ 15.000,00

32%

68%

Porcentagem financiada em relação ao total gasto
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Edukatu Mobiliza BelémEdukatu Mobiliza Belém
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Contexto

O Edukatu é uma rede de 
aprendizagem desenvolvida pelo 
Instituto Akatu que visa incentivar 
a troca de conhecimentos 
e práticas sobre o consumo 
consciente entre professores 
e alunos do Ensino Fundamental 
de escolas em todo o Brasil. 

Além de reunir informações e 
materiais de referência sobre 
o tema, o Edukatu convida os 
participantes a realizar atividades 
por meio de circuitos de 
aprendizagem. Essa navegação 
guiada é uma experiência 
inovadora que os levará: 
 
1. a solucionar desafios 
de pesquisa e estudo; 
2. a comentar e debater 
com outros internautas; 
3. a compartilhar suas produções 
e/ou criações sobre o tema;  

4. a promover ações práticas 
de intervenção nas comunidades 
escolares envolvidas.

Por meio dos circuitos de 
aprendizagem e de outras 
ferramentas interativas, o Edukatu 
visa ser também um instrumento 
de mobilização, facilitando 
o desenvolvimento de uma 
comunidade de engajamento 
contínuo em favor do consumo 
consciente. Nessa rede, cada 
participante se torna um 
disseminador do que aprendeu, 
ampliando de forma colaborativa 
o alcance dos debates e intervindo 
diretamente no dia a dia e nas 
práticas cotidianas daqueles 
que o cercam.

O Grupo +Unidos, em parceria 
com o Instituto Akatu e com 
a Secretaria Municipal de 
Educação, apoiou a construção 
do projeto em Belém, sendo 
ator importante na estruturação 

do formato de atuação na 
cidade e na articulação junto 
aos setores necessários para o 
desenvolvimento do projeto.



35

Objetivos
 
· Difundir e estimular práticas de consumo consciente entre os alunos 
e professores do Brasil;
· Proporcionar formas de ensino PBL - project-based learning 
que estimulem a interdisciplinaridade e a integração contínua através 
do consumo consciente

Projeto em números

Educadores por disciplina 

Escolas envolvidas - 32
Oficinas / workshops realizados - 6
Educadores nas oficinas - 143

Língua Portuguesa - 21%

Matemática  - 19%

Ciências - 15%

Geografia  - 13%

História - 11%

Língua Inglesa - 11%

Ensino religioso - 3%
Filosofia  - 2%

Sociologia - 1%

Não respondeu - 4%

Educadores inscritos na plataforma - 64
Número de acessos na plataforma - 435

Valor financiado pelo Grupo +Unidos - R$ 50.000,00

37%

63%
Porcentagem financiada em relação ao total gasto
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Contexto

A SITAWI é uma OSCIP - 
organização da sociedade civil 
de interesse público - com ampla 
experiência em gestão de fundos 
filantrópicos que mobiliza capital 
para impacto socioambiental 
positivo - o que chamam de 
Finanças do Bem. Possui 2 
programas principais:

· Finanças Sustentáveis - trata-se 
do desenvolvimento de consultoria 
em finanças sustentáveis 
e pesquisas ASG;

· Finanças Sociais - responde pela 
gestão de fundos filantrópicos, 
empréstimos socioambientais e SIB 
(social impact bonds).

A SITAWI apoia o +Unidos 
na gestão de seu fundo e na 
ampliação do impacto possibilitado 
pelo seu investimento, enquanto 

o Grupo financia um dos seus 
programas, acreditando no 
potencial de transformação
 que a SITAWI possui.

Objetivos
 
· Aprimorar a capacidade de gerar 
impacto e transformação social via 
investimento;
· Proporcionar qualidade 
e transparência aos investimentos 
realizados no âmbito do Grupo 
+Unidos.

Valor financiado pelo Grupo +Unidos em 2016:
R$ 46.365,00

34%

66%
Porcentagem financiada em relação ao total gasto
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Resumo Financeiro

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 
fi nanceiro do Grupo em 2016.
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Resumo Financeiro
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Resumo Financeiro
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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 O inglês é, hoje, a terceira língua mais falada em todo o mundo (cerca de 
360 milhões de pessoas) se considerada língua nativa de um país. Fica atrás 
somente do Chinês e do Espanhol. Quando se observa a quantidade de 
pessoas que utilizam o inglês como segunda língua, este número supera 
os 500 milhões. Isso mostra a importância do papel do inglês como língua 
comum de negócios, viagens e relações internacionais. A simplicidade no 
aprendizado da língua (principalmente quando comparada aos idiomas 
asiáticos) e a forte influência da cultura norte-americana são relevantes 
indicativos de que o inglês é ferramenta fundamental em âmbito global.
 
Por esses motivos, o domínio da língua inglesa torna-se cada vez 
mais necessário no sentido de garantir o acesso à informação e, 
consequentemente, a oportunidades de desenvolvimento acadêmico e 
profissional. Segundo uma pesquisa do site de busca de empregos Catho, 
o domínio de outro idioma pode significar salários até 52% maiores quando 
comparados a remunerações de trabalhadores que falam somente sua 
língua nativa. Apesar disso, no Brasil, somente 5% da população possui 
fluência em uma segunda língua e menos de 3% dominam a língua inglesa. 
Este panorama não afeta somente os profissionais de cargos de suporte e 
posições operacionais, mas também persiste em cargos de alta gestão, com 
executivos, pesquisadores e empreendedores. Esses números refletem a 
41º colocação do Brasil num ranking de 70 países, desenvolvido pela E.F. 
Education First. Países como Singapura, Peru, Equador e México possuem 
melhores indicadores.
 
Tomando esses fatores como premissa, fica claro que o inglês é 
definitivamente um diferencial competitivo na carreira dos profissionais 
brasileiros. Ainda segundo a Catho, em cargos de diretoria, a diferença de 
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salário entre alguém que fala inglês fl uentemente e um profi ssional que não tem essa habilidade é de 42%. Para os cargos de gerência e supervisão, a 
diferença é de 57% e 43%, respetivamente.

A tendência de aumento de oportunidades àqueles que são fl uentes em línguas estrangeiras é certa e perene. Nos primeiros dois meses do ano (2017), 
US$ 16,8 bilhões entraram no País, valor recorde para o primeiro bimestre do ano. Em outras palavras, esses dados signifi cam que haverá mais recursos 
para ampliar negócios, desenvolver projetos e gerar mais riqueza e crescimento econômico (além de oportunidades de trabalho). O número de turistas 
estrangeiros também aumentou. Em ano de Olimpíada, o país recebeu 6,6 milhões de turistas, alta de 4,8% em relação a registrado em 2015, ou 300 mil 
pessoas a mais (dados do Ministério do Turismo). Por outro lado, é cada vez mais evidente a necessidade de aprimorar o ensino da língua inglesa no Brasil.

Todos esses dados comprovam a relevância do investimento social capitaneado pelo Grupo +Unidos com projetos voltados para o ensino da língua. Os 
mais de 24 mil estudantes que tiveram a oportunidade de avançar seu nível de profi ciência em línguas estrangeiras a partir dos laboratórios de idiomas 
patrocinados pelo Grupo (em parceria com o Ministério das Educação, nas Universidades Federais de São Carlos, Brasília, Pelotas e Rio de Janeiro), 
certamente garantirão maiores chances de alcançar importante projeção acadêmica e também melhores condições no mercado de trabalho. Seguindo o 
planejamento desta parceria, em 2017 serão inaugurados ao menos cinco outros laboratórios, aumentando ainda mais o alcance do programa – que irá 
capacitar mais de 1 milhão de estudantes até 2025.
Agradecemos a todos os parceiros que, ao longo de quase 10 anos, têm tornado possível o trabalho realizado pelo +Unidos. Além disso, convidamos 
as empresas americanas estabelecidas no Brasil a somarem seus esforços à USAID e às demais empresas – já membros do Grupo – com o objetivo de 
fortalecer esta iniciativa e gerar ainda mais oportunidades aos jovens brasileiros. O potencial de transformação das iniciativas apoiadas é amplo e real, 
capaz de demonstrar que o investimento social privado, realizado em parceria, pode trazer resultados extraordinários.

Unidos somos mais fortes.

Michael Eddy
Diretor USAID - Brasil
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contato@maisunidos.org
maisunidos.org
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The +Unidos Group is a partnership between the US Diplomatic 
Mission through the US Agency for International Development 
(USAID) and US companies established in Brazil. It is a private 
social investment fund that seeks to contribute to the economic 
competitiveness of Brazil by supporting projects focused on education 
through English profi ciency, with the goal of training 1 million Brazilian 
students from Federal Universities by 2025.

English is the second most spoken language in the world, behind only 
Mandarin and widely used in several contexts, having already been 
incorporated into the popular lexicon. Nowadays, it is the language 
of innovation and is increasingly recognized as indispensable for 
the job market. In a connected world, the ability to communicate is 

fundamental and language profi ciency is extremely important as a 
competitive diff erential within this scenario.

The purpose of this report is to present the initiatives supported by 
the +Unidos Group in 2016, as well as its main results, serving as a 
transparency report and good practices. Each project here brings a 
bit of the character that builds the group’s performance in Brazil and 
tells us who are the main activated groups. With this, we intend to 
show the importance of the work of the +Unidos to the development 
of the Country and its participation in the global economy, besides 
highlighting the relevance of English and our contribution to making 
language teaching accessible to all.

Introduction
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Dear readers, friends, partners and employees of +Unidos,

For the fi rst time, I am pleased to present the results of our work for 
the +Unidos Group with the Activity Report for 2016.

What you will see below is a summary of all the eff orts we have 
made to keep our projects underway, always with effi  ciency, quality 
and with all the dedication so that we can off er more opportunities 
to young Brazilians from education.

Even with the adverse scenario of the Country, +Unidos faced the 
challenges ahead in the last year and prepare for signifi cant and 
decisive changes for the future of our organization. We sought and 
brought new members to our board, which gave us even more 
impetus to achieve new accomplishments. We have opened new 
language laboratories in Brazilian Federal Universities, as a result of 
our project in partnership with MEC for the Idiomas  sem Fronteiras 
Program, we have increased our investment in the Embraer Institute 
scholarship fund to benefi t more young women in their higher 

education, besides giving continuity to our other initiatives.
 
Another milestone of the last year was the investment in the 
professionalization of our activities, with the hiring of an executive 
manager, which gave us even more strength to continue improving 
our work and also opened up a range of new possibilities for 
initiatives to support, new partnerships to build and new directions 
for our projects.
 
Among several changes, we also said goodbye to the American 
ambassador Liliana Ayalde, who was a key player in strengthening 
the +Unidos Group in recent years and now takes on new 
challenges ahead of the Colombian embassy.
 
Undoubtedly, this year was the turning point for +Unidos’s history. 
2017 reserves even more news and much development. It is 
immensely gratifying to be at the forefront of the Group, being part 
of all this transformation in the scenario of private social investment 
and also in the reality of young Brazilians.
 
I leave here, on behalf of the whole Board of the +Unidos Group, 
our sincere thanks to everyone who made us come here.
Thank you very much!

Yours sincerely,
Gilberto Peralta | Co-chair of the +Unidos Group and President of G.E 
do Brasil

Thank you very much!
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UNIDOS GROUP+
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In 2006, the former US ambassador 
to Brazil, idealized the union of 
corporations and government entities 
to promote improvements in the 
environmental, social and economic 
sectors as a way to contribute to the 
development of Brazil and its people. 
The initiative was based on the 
theory “the whole is greater than 
the sum of its parts” could be applied 
to corporate social responsibility 
(CSR), mobilizing USAID in order to 
catalyze high impact commitments 
to the private sector.

As a result of this new proposal, 
a group of 30 US companies 

joined the United States Embassy 
and the United States Agency for 
International Development (USAID) 
in October 2006 to form the 
+ Unidos Group.

The member companies of the 
+Unidos Group, in the diff erent 
spheres of governance, contribute 
the expertise of their leaders and 
executives in the decision making 
regarding the social investment of 
this initiative. In addition - and not 
least important - the companies 
support the +Unidos Group with 
annual donations, which make up 
the Fund to be allocated to social 
institutions supported.
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The +Unidos Group as an entity 
and its close ties with USAID provide 
opportunities that benefi t both 
private and public sector partners. 
On the one hand, participation gives 
private partners the opportunity 
to leverage their CSR investments
 for strategic marketing purposes, 
as well as the ability to access 
and learn from a network of 
corporate constituents involved 
in similar activities. For the public 
sector, connecting with the private 
sector enhances high-impact 
partnerships, resulting in projects 
relevant to the social development 
goals pursued by both the State 
and USAID in their mission.

In its ten years of existence the 
+Unidos Group has stimulated 
a series of learning opportunities 
and communication channels 
between companies in various 
sectors as well as government 
agencies. 
As a whole, the Group has achieved 
measurable achievements and is 
at the height of solidifying its identity 
and further enhancing the visibility 
of CSR investments with Brazilian 
government agencies.
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Goals
The main goals of the +Unidos Group are:
 
· Facilitate and create partnerships with the public and private sectors 
to generate social and/or business opportunities.  

· Provide opportunities to share ideas and knowledge of best practices
in social investment and development.  

· Communicate more eff ectively with society and the government the social 
investments of the private sector in areas such as education, environment, 
health and others.

Values
We believe in the strength of the union to strengthen social responsibility 
actions in Brazil. In addition, we bet on the collaboration and engagement of 
the American companies to transform the education scenario in the country, 
off ering new opportunities to young Brazilians.

Mission
Stimulate investments in corporate social responsibility in Brazil 
with the purpose of fomenting initiatives focused on education, 
promoting the country’s sustainable growth, including teaching English 
as a competitive diff erential.

Vision
To be a reference in the scenario of corporate social responsibility in Brazil, 
adding our goal of training 1 million Brazilian students in English profi ciency 
by 2025 from the internationalization of Brazilian Federal Universities and 
support to the third sector.
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MEMBER COMPANIES

In addition to the signifi cant 
participation of USAID, the +Unidos 
Group counts on the participation 
of US companies located in Brazil. 
The Group includes General Eletrics 
do Brasil (GE), Burson-Marsteller, 
Bank of America, Qualcomm, Intel, 

Microsoft, KPMG, Citibank, Johnson 
& Johnson, Caterpillar, Cummins, 
Dow, Exxon Mobil, Motorola 
Solutions, Paypal, Instituto 3M, 
Coca-Cola, Monsanto e International 
Paper, somando 19 membros ao 
total.
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GOVERNANCE

In 2016, the +Unidos Group’s Board of Directors, led by Mr. President 
Gilberto Peralta (GE) and Mrs. Honorary President Liliana Ayalde 
(Ambassador of the United States in Brazil), was supported by 10 other 
members: Michael Eddy (USAID), Paula Bellizia (Microsoft), Mario Mello 
(Paypal), Francisco Carvalho (Burson-Marsteller), Rafael Steinhauser 
(Qualcomm), David Bunce (KPMG), Mauricio Ruiz (Intel), Fabian Gil (Dow), 
Luis Pasquotto (Cummins), Helio Magalhães (Citibank), and Elton Borgonovo 
(Motorola Solutions).

The executive management is the responsibility of Augusto Corrêa, 
hired in October 2016, with the objective of developing new 
partnerships to consolidate projects already under way and to 
increase the scope of the initiatives encouraged by the Group. 
This work is supported by the +Unidos Group’s Steering 
Committee, composed of Alexandre Alves (USAID), Jasmin Eymery 
(GE), Alessandra Neris (Burson-Marsteller), Priscilla Cortezze 
(Citibank), Soraia Franco (Cummins), Thiago Fernandes (Bank of 
America), Fabiana Valente (Microsoft), Julia Wilson (KPMG), Liliane 
Moura (Instituto 3M), Gláucia Faria (International Paper), Rodolfo 
Fucher (Microsoft), Krishna Formiga (Motorola Solutions). and 
Francisco Soares (Qualcomm).
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SOCIAL IMPACT INDICATORS

+Unidos Group has been seeking, 
year after year, to improve the 
management and follow-up of the 
projects supported and to return to 
its sponsors more and more relevant 
data about their partnerships and 
their way of acting. Since 2016, the 
+Unidos Group proposes to collect 

data to evaluate the economic 
and social impact of the financing 
applied by the Group, aligning these 
data with our goals and endorsing 
the choice of the projects financed.

Number of direct and indirect 
beneficiaries - 17.000
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37%

29%

34%

Instituto Akatu
R$ 50.000,00

R$ 40.000,00100%
136.365,00

SITAWI
R$ 46.365,00
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Scholarship Fund 
Embraer Institute

Scholarship Fund 
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+Unidos Group in the Media

In addition to all eff orts for the social projects we support, +Unidos also 
believes in the importance of the press as a tool to disseminate information 
about our activities and generate knowledge about what we do, not only 
promoting the initiative, but also all the companies that comprises the hall of 
members of the Group. 

For this reason, in partnership with Burson-Marsteller, +Unidos works its 
communication and seeks to bring to the market the most interesting of our 
social responsibility initiatives, as well as to communicate all the movements 
that involve our activities. 

In 2016, the +Unidos Group was present in some of the main Brazilian 
publications for business topics, such as Canal Executivo, from Uol, O Globo 
Agency, and the Exame.com Portal. The arrival of our executive manager, 
Augusto Corrêa, was also a highlight in the media, especially in the column 
Alto Escalão, from the newspaper O Estado de S. Paulo, which brings 
together every Sunday the main movements in strategic positions of large 
companies. 

In all, during the year, more than 70 subjects were broadcast on matters 
involving the +Unidos Group, which shows the relevance of the Group also 
to guide and address the initiatives of social responsibility, sustainability and 
private social investment in the media.

13
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+Unidos Group in the Media
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PROJECTS



Idioms without BordersIdioms without Borders
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The +Unidos group believes 
that the stimulation of education 
through the teaching of English 
is a fundamental factor to insert 
Brazil into the scenario of the global 

economy and lead the country 
to new social levels. The following 
are the main projects encouraged 
by the Group in 2016.
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Background

The Idiomas sem Fronteiras 
(Idioms without Borders) Program 
is an initiative of the Ministry of 
Education whose main objective 
is to encourage English language 
learning, as well as to promote 
a comprehensive change in the 
teaching of foreign languages in 
the Country’s universities. Thus, 
the program aims at the 
qualification of undergraduate 
and graduate students of public 
and private higher education 
institutions, so that they can 
reach the level of proficiency 
required in language exams.

In 2013, the +Unidos Group 
entered into a strategic 
partnership with the Ministry of 
Education (MEC) to support the  
Idiomas sem Fronteiras (Idioms 
without Borders) Program. 
This partnership legitimates, 

fundamentally, the main goal 
of the +Unidos Group: to train 
1 million Brazilian students in 
proficiency in English.Through this 
partnership, the +Unidos Group 
contributes to the creation of 
language laboratories in Brazilian 
Federal Universities, in order to 
qualify the language skills of the 
young people who are preparing 
for exchange programs.

Federal Universities contribute 
the physical space, laboratory 
maintenance, and a specialized 
team of educators, while 
the +Unidos Group finances 
language laboratories with 
computers and software.

Between 2014 and 2017, 
the +Unidos Group will support
 the creation of at least one 
language laboratory in each of 
the five regions of Brazil. The first 
universities benefited by MEC 
and +Unidos are: University of 
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Brasília (UnB, Federal District), 
Federal University of Pará 
(UFPA, in the State of Pará), 
Federal University of Pelotas 
(UFPel, Rio Grande do 
Sul), Federal University of 
Pernambuco (UFPE, in the State 
of Pernambuco), and Federal 
University of São Carlos (UFSCar, 
in the State of São Paulo).

Inside the laboratories mentioned 
above, the laboratory of UFSCar 
was chosen as a pilot project 
in 2014, followed by the 
laboratories of UnB, UFPel in 
the fi rst quarter of 2015. 
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Goals
 
· To support the linguistic-cognitive 
development of university students;
  
· To promote teaching 
and profi ciency in the English 
language within the Brazilian 
Federal Universities.

Projects in numbers

Existing laboratories - 4 (UFSCar, UnB e UFPel)
Laboratories inaugurated in 2016 - 1 (UFRJ)
Number of participating students - 27.140
Number of educators involved - 52
Average number of benefi ciaries per University - 6.800
Number of class hours taught - 3.408
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Scholarship Fund - Embraer InstituteScholarship Fund - Embraer Institute
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Background

The schools maintained by the Embraer Institute are among the 100 best in 
the Country and off er a full scholarship to students who have completed all 
elementary school in public schools and have a family income of up to 1.5 
minimum wages. Students are chosen through a selection process and are 
subsidized until the end of their studies in high school. However, in higher 
education many are unable to keep up fi nancially and end up having to stop 
their studies. 

With this in mind, in 2005 the Scholarship Fund project was created with the 
purpose of assisting the costing of alumni of the Embraer Schools approved 
at the best universities in Brazil. The donations come from individuals and 
legal entities, and the aid is granted only to students with excellent academic 
performance, fi nancial limitations and who have been approved in public 
or private universities with total exemption from monthly fees. Aiming at the 

sustainability of the initiative, the scholarship holders themselves become 
contributors to the project, reimbursing the amounts received, with monetary 
correction, after a grace period.

The +Unidos Group is one of the supporters of the Scholarship Fund, having 
contributed and actively followed this project. This year, 5 scholarships were 
directly funded, all for women: 

 ·  Ana Laura Soares Lopes, student of Biochemical Engineering at USP;
 ·  Maria Caroline Oliveira, student of Chemical Engineering, at UNIFEI;
 ·  Najla Nascimento Pereira, Student of Hydraulic Engineering at UNIFEI;
 ·  Sabrina de Cássia Sales Pereira, student of Aeronautical Mechanical 
Engineering at UNIFEI;
 ·  Raquel Akemi Takahashi, student of Mechanical Engineering at UNIFEI.
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Goals
Enabling university education for low-income young people from Embraer 
Schools, offering the opportunity for better prospects for the future

Projects in numbers

New scholarship holders in 2016: 65

Number of scholarship holders funded 
directly by the +Unidos Group: 5

Total scholarship holders – 854
Reimbursed scholarships HUMANITIES

Scholarships in reimbursement MATHEMATICAL SCIENCES

Scholarships in grace BIOLOGICAL SCIENCES

Scholarships in progress 

Suspended scholarships

49%

19%

32%
Selected areas

34

59

155

266

340
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Universities chosen by scholarship holders

· 1º Federal University of Itajubá  – MG
· 2º University of Sao Paulo – SP
· 3º State University of Campinas – SP

Financial Resources

R$ 2.300.000,00 into scholarships

Value growth over 2015- 13%

Value of the scholarships - R$ 758,66

Value growth over 2015 - 10,8%

Cumulative growth in the period 2005-2016 - 89,7%

Contribution +Unidos Group  - R$40.000,00

29%

71%
Percentage fi nanced in relation 
to total expenditure
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Taís Morais Trizotto

Hello, my name is Taís Morais Trizotto, I’m 19 years old and I study 
Production Engineering at the Federal University of Itajubá (UNIFEI). 
I chose my course in the second year of high school when I had 
contact with college alumni who were in the college where I am today 
and enjoyed the reporting of their experiences regarding employment 
opportunities, salary, the quality of teaching the university provided, 
opportunities of project extension, cost of living, etc.

In my fi rst year, I lived alone and it made me a little frustrated, I had 
little contact with anything other than the graduation itself, so in my 
second year I decided to move to a republic, where I currently live. It 
was a great change in my life, I met wonderful people, I had contact 
with people from other courses, not to mention the personal growth 
that I had, after all living with ten diff erent people requires fl exibility. 
It was also this year that I participated in the academic center of my 
course (CAEPRO), so I had a great contact with teachers, I learned 
how to organize events. During this period I also started taking daily 
English classes.

In this year 2017 I am dedicating myself to a project related to the 
exchange of voluntary work, AIESEC. I am very grateful for being part 
of this project as it is a worldwide organization that aims to change 
the world through youth leadership development. Which for me is 
very important because I see the world very unequal, and I see that 

TESTIMONIALS OF 
SCHOLARSHIPS HOLDERS
TESTIMONIALS OF 
SCHOLARSHIPS HOLDERS
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occupying a position of privilege I can help other people. This project 
also allows me to train English since I am in contact with people from 
all over the world. 

Until the end of the year, I intend to join the feminist collective of 
the college, because as I will mention below there is still much 
to change in the academic community. I also want to do my fi rst 
scientifi c initiation, I’m already talking to a professor about it. During 
the holidays of the end of the year I will make my fi rst exchange. 
I will go to Colombia to work with vulnerable women on women’s 
empowerment. In the next year I intend to join a junior company that 
provides consulting to companies based on the tools of production 
engineering. 

With regard to women in science and technology, I feel there has 
been a breakthrough, but we are still far behind. There is still a lot of 

prejudice: I take as an example the classroom and laboratories that I 
go to, I feel I need to prove my ability all the time because the teachers 
and classmates doubt it. In the college environment, there are also 
many episodes of harassment and I believe this extends to the job 
market as well. 

I believe the scholarship fund is of the utmost importance to my 
course, without it I would have no fi nancial condition to be where I am. 
It gives me fi nancial stability and makes me care only about what is 
needed, my studies. 

Finally, I thank all those who collaborate to make this project happen. 
It has changed my life forever and I believe that this opportunity will 
give me good results and will make me a better person and a good 
professional. In the future, maybe I will contribute to another student 
to have the same opportunity.



26

Candace Quezia Andrade Vasconcelos
My name is Candace Quezia Andrade Vasconcelos, I am 22 years 
old, I am a former student of the Embraer Juarez Wanderley College 
(CEJW). I am the fi rstborn of 3 daughters, I came from Fortaleza - 
CE to São José dos Campos - SP when I was still a little girl, when 
I was 5 years old. We came to the state of São Paulo in order to 
achieve better living conditions. I studied in public schools (state 
or municipal) until the end of the elementary school. While still a 
student of elementary school, thinking of one day reaching higher 
education seemed to be a very utopian, unattainable reality. In 
my socio-educational context, teachers had to cope and seek to 
develop measures for students to return to school after recess 
periods, given the economic diffi  culties faced by many students, 
leaving them to drop out of school to go to work early. The same 
thing did not happen to me because I had a lot of family support 
from my mother who, despite having raised us up alone and not 
having access to higher education, always believed that Education 
is the only way to transform society and individuals. My mother tried 
to give herself so much that my sisters and I had the opportunity to 
study and she motivated us.

As a result of this motivation and due to my greater ability with 
mathematical sciences, I imagined that in Engineering I could 
achieve better job opportunities and return the dedication and 
support given by my mother, off ering her better living conditions. 
Because I was still very young, I could only see engineering in 
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the construction of works, so 
I identified civil engineering as 
an interesting course. However, 
despite the efforts of my mother 
and myself, the dream of studying 
at a university and still a public 
one seemed unattainable given 
the lack of educational support in 
the schools I studied.  
 
So having the opportunity to 
study at CEJW, for me, changed 
my life. In school, I was presented 
with a range of options that I had 
never imagined, and it brought my 
desire to study civil engineering 
in the field of the real, making 
possible the construction of a 
life project. With the School I 
acquired a new vision of the 
world, of society.   
 
Attending the Pre-Engineering 
PPU, I was able to know more 
about various engineering areas, 
and especially Civil Engineering. 
I persisted with the initial desire 
to study civil engineering, but 

now being more aware of 
what it involved. I began to 
wish Civil Engineering to see 
it as an engineering that is 
present in everyone’s life, from 
the construction of buildings 
to transportation planning, 
sanitation network, etc .; in 
short, an engineering directed 
to the people, in order to bring 
quality of life in the space in 
which one lives.

Studying at the School 
prepared me to want and get 
to be approved in the college 
entrance exam of great public 
and private universities in Brazil. 
However, despite this intellectual 
empowerment, I still found 
myself facing the financial barrier. 
Higher education in Brazil, even 
if public, is still a segregator. 
In engineering, for example, 
the course, in most public 
institutions, is usually offered 
on a full-time basis, making it 
difficult or impossible for students 

“Studying at the School 
prepared me to want and 
get to be approved in the 
college entrance exam of 
great public and private 
universities in Brazil.” 
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who cannot keep up without 
working. Thus, the Scholarship 
Fund Program for alumni made 
it possible to fulfill my dream 
of attending a public university, 
since without it, my family 
would not be able to afford my 
maintenance outside the home, 
where I study at the Federal 
University Of Itajubá, campus 
Itajubá – MG. The university has 
a program of financial aid to 
the student, but this one is still 
insufficient in front of the simple 
cost of living in the city. Thanks 
to the Scholarship Fund, I was 
able to devote my full time to 
my education, and I could use 
the time outside of university to 
develop extracurricular activities, 
such as participating in social 
projects, sports activities, 
language courses, academic 
research. The Embraer Institute 
promoted these opportunities 
for me and several other young 
people who, like me, depend 
on the maintenance of the 

Scholarship Fund to continue to 
carry out each one to their life 
project.

Overcoming financial barriers, 
it is relevant to report the 
experience of being a woman in 
engineering. I study in a university 
that until recently was called 
“Federal School of Engineering 
of Itajubá” possessing mainly 
courses of engineering. In this 
context, it should be noted that, 
according to the Census of 
Higher Education of 2013, women 
in engineering represented less 
than 1/3 of the students of Higher 
Education Institutions in Brazil. 
This proportion is present in the 
institution where I study. Such 
scenario configures a space 
with many obstacles for our 
performance as women. Being in 
a class with 40 students, in which 
only 8 are women, I have already 
witnessed or been the target of 
the discredit of many teachers as 
to our ability to carry out some 

“Thus, the Scholarship Fund 
Program for alumni made it 
possible to fulfill my dream of 
attending a public university...” 
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project or to obtain approval in the disciplines. The inferior treatment 
also sometimes come from the students themselves, classmates, 
judging us with prejudice. 

However, without faltering, we have followed, presenting high 
academic indexes and about to complete the course successfully. 
Besides graduation, the challenge of women in Civil Engineering, 
which I am part of, faces the prejudice that inhabits construction sites 
and engineering offi  ces, presenting wages lower than men and lower 
hiring rates. This discussion is so necessary that, in order to combat 
gender inequality in the market, the Federal Council of Engineering 
and Agronomy (Confea) has adhered to the Pro-Equity of Gender 

and Race label. Thus, it is notable that hiring women to perform 
engineering services is still a taboo, needing to be tackled also at the 
base, and there is a greater incentive for women students to join the 
undergraduate degree in Engineering. 

Finally, as a future scenario, given the great transformation that 
the Embraer Institute represented for me, I aim to contribute to 
the maintenance of this system, helping monetarily, bringing new 
contributions and motivating the persistence of the dream of more 
young people in a situation similar to mine. I want to be a citizen 
engaged in social projects, using my technical knowledge to reduce 
social injustices.
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IMC-ITAIMC-ITA
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Background

IMC - International Mathematics 
Competition for University 
Students - is an international 
math competition held annually 
for 24 years in Bulgaria. The 
competition is open to all 
universities and is aimed at 
young people up to the age 
of 23 who are in the fourth year 
of college. There is no minimum 
age. All the competition is held 
in English. It is considered 
the largest university math 
competition in the world
 and brings together about 320 
young people from the main 
educational institutions.

In competition, students are 
challenged to solve complex 
mathematical problems involving 
Algebra, Real and Complex 
Numbers Theory, Geometry, 
and Combinatorics. The best 

placed teams are awarded 
medals and international 
recognition.

ITA - Institute of Aeronautical 
Technology - is one of the most 
prestigious Brazilian universities 
and participates annually in 
the competition for more than 
a decade, having won, in 
total, more than 65 medals. 
The +Unidos Group funds the 
participation of the students 
in the competition, fostering 
the spirit of integration and 
supporting the competitors
 in their trajectory.
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Goals
 
· Stimulate exchange between different cultures;
· To promote the teaching of mathematics as an integrating 
cultural element;
· Stimulate English as a global language and competitive 
differential.

Projects in numbers

Financial Resources 

Students sent to the competition in 2016 - 6
Students awarded medals - 5
Honored - 6
Gold medals - 2
Silver medals - 2
Bronze medals - 1
Honorable mention - 1
Total number of people in the team - 7

Event registration for 7 people - R$ 9.091,60

Flight tickets for 7 people  - R$ 35.474,32

Voyage policy for 7 people - R$ 1.110,81

Ground transportation São José dos Campos - 
GRU - São José dos Campos - R$ 530,00

Hotel in Istanbul (connecting flight) - R$ 385,22

T-Shirts (10 pieces) - R$ 300

Amount financed by +Unidos Group - R$ 15.000,00

32%

68%

Percentage financed in relation to total expenditure
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Edukatu Mobiliza BelémEdukatu Mobiliza Belém
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Background

Edukatu is a learning network 
developed by the Akatu Institute that 
aims to encourage the exchange 
of knowledge and practices on the 
conscious consumption among 
teachers and students of elementary 
school throughout Brazil. 

In addition to gathering information 
and reference materials on the 
subject, Edukatu invites participants 
to carry out activities through learning 
circuits. This guided navigation is an 
innovative experience that will lead 
you to: 
 
1. solve research and study 
challenges; 
2. comment and discuss with other 
Internet users; 
3. share their productions and/or 
creations on the theme; and
4. promote practical intervention 
actions in the school communities 
involved.

Through the learning circuits and 
other interactive tools, Edukatu 
also aims to be an instrument 
of mobilization, facilitating the 
development of a community of 
continuous engagement in favor 
of conscious consumption. In this 
network, each participant becomes a 
disseminator of what he has learned, 
collaboratively broadening the scope 
of the debates and intervening 
directly in the day-to-day and daily 
practices of those around him.
The +Unidos Group, in partnership 
with the Akatu Institute and the 
Municipal Department of Education, 
supported the construction of the 
project in Belém, being an important 
player in the structuring of the 
performance format in the city and 
articulation with the necessary 
sectors for the development of the 
project.
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Goals
 
· Disseminate and stimulate practices of conscious consumption among 
students and teachers in Brazil;
· Provide project-based learning (PBL) forms that stimulate interdisciplinarity 
and continuous integration through conscious consumption.

Projects in numbers

Educators by discipline 

Schools involved - 32
Workshops held - 6
Educators in the workshops - 143

Portuguese - 21%

Mathematics  - 19%

Sciences - 15%

Geography - 13%

History - 11%

English - 11%

Religious education - 3%

Philosophy - 2%

Sociology - 1%

Did not answer - 4%

Educators enrolled in the platform - 64
Number of accesses on the platform - 435

Contribution of +Unidos Group - R$ 50.000,00

37%

63%
Percentage financed in relation to total expenditure
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SITAWISITAWI
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Background

SITAWI is an OSCIP - civil society 
organization of public interest 
- with extensive experience in 
philanthropic fund management 
that mobilizes capital for positive 
social and environmental impact - 
what they call Finance of the Good. 
It has 2 main programs:

· Sustainable Finance - tthis is the 
development of  ASG sustainable 
finance consultancy and research;

· Social Finance - rAccounts for the 
management of philanthropic funds, 
socio-environmental loans and SIB 
(social impact bonds).

SITAWI supports +Unidos 
in managing its fund and in 
broadening the impact of its 
investment, while the Group 

finances one of its programs, 
believing in the transformation 
potential that SITAWI has.

Goals
 
· Improve the capacity to generate 
impact and social transformation 
through investment;
· To provide quality and transparency 
to the investments made within the 
framework of the +Unidos Group

Contribution of +Unidos Group in 2016:
R$ 46.365,00

34%

66%
Porcentagem financiada em relação ao total gasto
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Financial Summary

The +Unidos Group keeps all its 
data available for consultation, being 
transparent on its form of investment 
and performance. Following this 
premise, we present the Group’s 
fi nancial summary in 2016.
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Financial Summary
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Financial Summary
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Resumo Financeiro
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FINAL CONSIDERATIONS
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Today, English is the third most spoken language in the world (about 360 
million people) if it is considered a native language of a country. It is behind 
only Chinese and Spanish. When you look at the number of people who use 
English as a second language, this number exceeds 500 million. This shows 
the importance of the role of English as a common language for business, 
travel and international relations. Simplicity in language learning (especially 
when compared to Asian languages) and the strong influence of American 
culture are relevant indicators that English is a fundamental tool at the global 
level.
 
For these reasons, the mastery of the English language is becoming 
increasingly necessary in order to guarantee access to information and, 
consequently, opportunities for academic and professional development. 
According to a survey of the job search website Catho, the mastery of 
another language can mean wages up to 52% higher when compared to 
salaries of workers who speak only their native language. Despite this, in 
Brazil, only 5% of the population has fluency in a second language and 
less than 3% dominate the English language. This scenario not only affects 
professionals in support and operational positions, but also persists in senior 
management positions, with executives, researchers and entrepreneurs. 
These figures reflect the 41st position of Brazil in a ranking of 70 countries, 
developed by E.F. Education First. Countries such as Singapore, Peru, 
Ecuador and Mexico have better indicators.
 
Taking these factors as a premise, it is clear that English is definitely a 
competitive differential in the career of Brazilian professionals. Also according 
to Catho, in management positions, the salary difference between someone 
who speaks English fluently and a professional who does not have this skill is 
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42%. For management and supervisory positions, the diff erence is 57% and 43%, respectively.

The tendency to increase opportunities for those who are fl uent in foreign languages is certain and perennial. In the fi rst two months of the year (2017), US$ 
16.8 billion entered the country, a record fi gure for the fi rst two months of the year. In other words, these data mean that there will be more resources to grow 
business, develop projects and generate more wealth and economic growth (as well as job opportunities). The number of foreign tourists has also increased. 
In the year of the Olympics, the country received 6.6 million tourists, 4.8% more than 2015, or 300,000 more people (data from the Ministry of Tourism). 
On the other hand, the need to improve the teaching of the English language in Brazil is increasingly evident.

All these data prove the relevance of the social investment led by the +Unidos Group with projects aimed at teaching the language. The more than 24,000 
students who had the opportunity to advance their level of profi ciency in foreign languages from the language laboratories sponsored by the Group (in 
partnership with the Ministry of Education, at the Federal Universities of São Carlos, Brasília, Pelotas and Rio de Janeiro), will certainly guarantee greater 
chances of reaching an important academic projection and also better conditions in the labor market. Following the planning of this partnership, in 2017 
will be inaugurated at least fi ve other laboratories, further increasing the scope of the program - which will enable more than 1 million students by 2025.

We thank all the partners who, over almost 10 years, have made possible the work carried out by +Unidos. In addition, we invite American companies 
established in Brazil to join forces with USAID and other companies - already members of the Group - with the objective of strengthening this initiative 
and generating even more opportunities for young Brazilians. The potential for transformation of the supported initiatives is broad and real, capable of 
demonstrating that private social investment, carried out in partnership, can bring extraordinary results.

United we are stronger.

Michael Eddy
Director USAID - Brazil
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contato@maisunidos.org
maisunidos.org




