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VIVEMOS EM UM MUNDO INCRÍVEL.
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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.
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O FUTURO JÁ ESTÁ ENTRE NÓS.
MAS NÃO ESTÁ ENTRE TODOS NÓS.
O Grupo +Unidos, que nasceu como um grupo de empresas ligadas à embaixada Americana no
Brasil e à Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), tem trabalhado
arduamente na capacitação da população brasileira para viverem de forma plena e
produtiva nesse futuro que está emergindo.

Entendemos que o único caminho para esse futuro é a educação. É preparar as pessoas
para viverem dentro de uma economia baseada no conhecimento. É dar ao
maior número de brasileiros as ferramentas para que eles adquiram, criem, troquem e sejam
transformados pela informação.
Entendemos que, se queremos preparar as pessoas para viverem em um uma economia colaborativa
e compartilhada, precisamos, necessariamente, operar dentro desta mesma lógica. O Grupo +Unidos
propõe uma nova forma de pensar os esforços em responsabilidade social que são hoje realizados
no País. Somos um grupo que tem como princípio a colaboração, a troca, a
soma e a multiplicação. Acreditamos de forma sincera que unidos somos mais fortes.
Dessa forma, o Grupo +Unidos se propõe a atuar como um hub, um nó em uma rede de aliados que
distribui conhecimento e informação. Queremos somar diferentes atores da sociedade, compartilhando
recursos, experiências e inteligência no desenvolvimento de iniciativas voltadas à educação e à
capacitação tecnológica. Direcionamos recursos a projetos educacionais que estimulam habilidades
cruciais para a inserção do cidadão na economia global: o ensino de inglês e a democratização da
tecnologia. Agregamos investimentos sociais privados para multiplicar o seu impacto. De forma que o
todo seja maior que a soma das partes.
O Grupo +Unidos quer incentivar esta maneira de pensar e atuar por meio da colaboração aberta,
inclusiva e eficiente. Convocamos a indústria, a academia, as instituições e as pessoas a fazerem
parte dessa rede. Que não é a “nossa” rede. É a sua rede. É a rede de todos nós, que nos une como
sociedade e nação. Uma sociedade que caminha em direção a um futuro brilhante.

Caminhe com a gente.
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Esta publicação tem por finalidade apresentar
os resultados dos trabalhos desenvolvidos e
das iniciativas apoiadas pelo Grupo +Unidos,
tal como a sua forma de atuação, governança
e equipe. Os conteúdos presentes neste
documento são relativos ao ano de 2018
e a sua divulgação fortalece a prática de
transparência da instituição. Pretendemos
demonstrar, com a divulgação dos projetos e
programas aqui enunciados, a importância do
Grupo +Unidos para o desenvolvimento do
país e sua participação dentro da economia
global, além de destacar a relevância do
inglês e nossa contribuição para que o ensino
do idioma seja acessível a todos.

Ao longo de mais de cinco séculos que nos separam da invenção
da imprensa, a humanidade tem
experimentado outras revoluções
tecnológicas como a da máquina
a vapor, da eletricidade, do rádio,
da TV e da internet. Todos esses
avanços têm acelerado de alguma forma o processo de difusão
da informação. Perceber que o
mundo está mudando encanta a
sociedade como um todo. A ideia
de que essas mudanças são um
desafio e todos devem se preparar para elas é amplamente discutido em diferentes vertentes, com
distintas interpretações. O tema é
pungente e demanda atenção.
No manifesto do Grupo +Unidos,
sinalizamos que “o futuro está entre nós, mas não está entre todos
nós”. Em outras palavras, acompanhamos um movimento desenvolvimentista que avança significativamente em termos técnicos,
mas que não demonstra potencial
de alcance para que todos os indivíduos o acessem.
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Tomando as ponderações do reconhecido filósofo alemão Hegel,
o pensamento mais prudente deve
sempre atentar-se para não se olvidar do negativo no mundo. Sendo assim, a tarefa daqueles que
inovam é olhar para onde há carência, escassez e insuficiência. O
acesso ao conhecimento continua
a enfrentar barreiras significativas,
em especial nas escolas. Por isso,
há de se trabalhar para garantir
avanços na educação fazendo o
uso das principais tecnologias que
temos à disposição.
Em termos de Brasil, durante séculos tivemos um nível de exclusão
na educação básica muito forte,
além de um nível de analfabetismo
adulto ainda relevante (segundo o
IBGE, o Brasil ainda possui 11,5
milhões de analfabetos) que, todavia, saiu dos abjetos patamares
de tempos anteriores. Atualmente,
são poucas as escolas brasileiras que conseguem oferecer uma
boa infraestrutura para o ensino,
muitas vezes falta quadras de esporte, biblioteca, laboratórios, internet, cantina e outras estruturas
que os alunos precisam para ter
uma boa educação.
Se não há equidade, não há qualidade. Há privilégio.
É preciso trabalhar pela a democratização não só do acesso, mas
também da permanência e da
qualidade. Não basta colocar jovens na escola, é importante que
eles permaneçam e tenham uma
educação que seja relevante para
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a vida coletiva. Não só com capacitação técnica, mas com base de
cidadania. Além disso, precisamos
de um novo patamar de ensino,
com uma estrutura mais voltada
para o século 21. Não obstante,
essa necessidade de atualização
exige uma formação mais continuada da parte docente e também
dos gestores públicos.
Se hoje temos condições tecnológicas, técnicas, científicas e
cognitivas para uma sociedade
com abundância, não tê-la é uma
questão de escolha. Proporcionar
a formação de pessoas para que
possam almejar o sucesso individual, a partir da referência da
profusão coletiva, é determinante.
Para avançar, é preciso compartilhar conhecimentos, recursos,
oportunidades e desafios. Oferecer espaços para que empresas,
governos e organizações sociais
trabalhem em conjunto.
Trabalhar colaborativamente pressupõe as ações do Grupo +Unidos, e é dessa forma que estamos
contribuindo para a educação no
Brasil.

#unidossomosmaisfortes

DAVID BUNCE
PRESIDENTE DO GRUPO +UNIDOS

SUMÁRIO

COMPETÊNCIAS DE TRABALHO

TAGS

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

GESTÃO E CONSULTORIA
Coordenação e operacionalização de
projetos de impacto

INDICADORES DE IMPACTO SOCIAL

III

Investimento colaborativo em projetos
de alta escalabilidade

Possibilidades de compartilhamento e
trocas de experiência

O GRUPO +UNIDOS

32
PROJETOS

INVESTIMENTO SOCIAL

COMUNIDADE +UNIDOS

08

IV

II

66
PROGRAMAS

76
EDITAIS

80
EVENTOS

VI

V

88
TRANSPARÊNCIA

IV
GRUPO +UNIDOS

92
CONSIDERAÇÕES
FINAIS

1

I

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018
PARTE 1

O GRUPO
+UNIDOS
O +Unidos é um fundo de investimento
social que tem como norte democratizar
o acesso à educação e a inserção dos
jovens no mercado de trabalho. Esta
seção contém informações gerais
sobre a organização, suas empresas
associadas, sua forma de governança,
sua estratégia de investimento e suas
aparições nas mídias.
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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, o +Unidos incorpora conceitos
do venture philanthropy para determinar sua
metodologia de investimento social. Este modelo
utiliza a maioria dos 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 algum tipo de melhoria
social, especialmente na educação.

SOBRE O GRUPO

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 das empresas membro. Este grupo de
profissionais altamente qualificados contribuem com
sua experiência e amplo conhecimento em múltiplas
competências para apoiar na eficácia das iniciativas
que fazem parte do portfólio de impacto social. O
investimento não é apenas financeiro, ele também gera
engajamento permitindo a troca de conhecimentos
entre o mundo corporativo e organizações sociais.
Neste contexto, os projetos recebem monitoramento
baseado e indicadores chave previamente
construídos em conjunto com as organizações
parceiras. O objetivo é fornecer metodologias e
ferramentas que permitam garantir o impacto social
proposto, influindo na qualidade de projeto e também
em sua sustentabilidade financeira. Ademais, a partir
workshops e atividades de voluntariado, são criadas
instâncias de aproximação entre executivos e projetos
de impacto.
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.
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PARCEIROS

Além da importante participação da USAID (Agência
dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional), o Grupo +Unidos conta com a
participação de grandes empresas atuantes no
Brasil. Fazem parte do grupo: 3M, Bank of America,
Burson Cohn & Wolfe, Coca-Cola, Cummins, Dow,
ExxonMobil, FedEx, Hilton, KPMG, Microsoft, PayPal,
Qualcomm e Trench Rossi Watanabe, contabilizando
14 empresas no total.

Faça parte do Grupo +Unidos!
Veja porque vale a pena a sua empresa estar junto
conosco. Acesse o nosso paper que contém os
benefícios oferecidos às empresas associadas.
Unidos somos mais fortes.

Caminhe com a gente.
+ info:

maisunidos
.org
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CONSELHO
DIRETIVO

GOVERNANÇA

Liderados pelo Diretor Executivo, o Núcleo Executivo
reúne o grupo de colaboradores e prestadores de
serviço responsáveis pelo cumprimento das funções
operacionais do Grupo +Unidos. Cabe ao núcleo
coordenar os serviços administrativos, gestão geral
de todos os projetos e programas, monitoramento e
prestação de contas. Compõem o núcleo executivo a
Gerente de Projetos Aline Tavares e a Coordenadora
de Comunicação Júlia Pimenta.

Rafael Steinhauser
Qualcomm

Presidente do

Vice-Presidente do

Membro do

Conselho +Unidos

Conselho +Unidos

Conselho +Unidos

William Popp
CDA EUA no Brasil

Adam Shub
Cônsul Geral dos
EUA em São Paulo

Michael Eddy
Direitor USAID Brasil

Membro Honorário

Conselho +Unidos

Gabriela Szprinc
PayPal

Elaine Rodrigues
Burson Cohn & Wolfe

Thiago Rodrigues
Bank of America

Augusto Corrêa
Grupo +Unidos

Presidente

Vice-Presidente

Tesoureiro

Diretor Executivo

Aline Tavares
Grupo +Unidos

Júlia Pimenta
Grupo +Unidos

Gerente de Projetos

Coordenadora de
Comunicação

Vice-Presidente
Honorário

Membro do

NÚCLEO
EXECUTIVO

A diretoria executiva é de responsabilidade de
Augusto Corrêa desde outubro de 2016, que
tem desenvolvido novas parcerias, consolidado
os projetos já em andamento e potencializado o
alcance das ações incentivadas pelo Grupo. Este
trabalho é apoiado pelo Comitê Gestor, responsável
por selecionar e aprovar os projetos que receberão

recursos, bem como o montante a ser aplicado. Além
disso, define a estratégia de captação de recursos
para a consecução dos objetivos do Grupo. O
Comitê foi composto em 2018 por Gabriela Szprinc
(PayPal), Elaine Rodrigues (Burson Cohn & Wolfe),
Thiago Fernandes (Bank of America), Fábio Arcanjo
(Dow), Soraia Franco (Cummins), Liliane Moura
(Instituto 3M), Jaqueline Lee (Qualcomm), Alexandre
Alves (USAID), João Gustavo Santiago (Trench Rossi
Watanabe).

Fabian Gil
Dow

COMITÊ
GESTOR

No ano de 2018, o Conselho Diretivo do Grupo
+Unidos, liderado pelo Sr. David Bunce (KPMG),
pelo Sr. Presidente Honorário William Popp (CDA
dos Estados Unidos no Brasil) e pelo Vice-Presidente
Fabian Gil (Dow), contou com o apoio dos membros:
Adam Shub (Cônsul Geral do Estados Unidos no
Brasil), Rafael Steinhauser (Qualcomm), Michael
Eddy (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.

David Bunce
KPMG
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ASSEMBLEIA DE
CONSTITUIÇÃO

Em 2006, o Grupo +Unidos começou suas atividades. A iniciativa idealizada pelo então Embaixador
dos Estados Unidos no Brasil, Clifford Sobel, tinha
por objetivo mobilizar as empresas americanas estabelecidas no país para que somassem seus esforços de responsabilidade social corporativa. A
ideia se baseava na geração de impacto positivo,
de maneira colaborativa e obedecendo uma agenda
de investimento social pertinente a todas as companhias.
Ao longo dos últimos 12 anos, sob a coordenação da USAID (Agência dos Estados Unidos para
o Desenvolvimento Internacional), o Grupo +Unidos
congregou diferentes agentes do mundo corporativo para que, juntos, apoiassem organizações e
projetos voltados para melhoria do cenário socioambiental brasileiro. Além disso, assumiu importantes compromissos com governos e organizações de
reconhecida relevância no terceiro setor.
Neste período o Grupo +Unidos, por meio das
contribuições dos executivos, foi construindo sua
maneira de atuar, entendendo o potencial de suas
ações e, principalmente, amadurecendo sua maneira de impactar positivamente a sociedade.

ciação sem fins lucrativos, que trabalha de maneira
normatizada e independente, a partir de suas esferas de governança e das demais premissas estabelecidas em seu estatuto social. Ainda nesta oportunidade, foi formalizada a composição do Conselho
e Comitê Gestor.
Não menos importante, o Grupo +Unidos reconheceu a relevante contribuição de Gilberto Peralta à
frente da presidência do Conselho nos últimos 4
anos. A partir da assembleia de constituição, David
Bunce assumiu a cadeira.
Na juventude, aprendemos.
Na maturidade, compreendemos.
Com a formalização e subsequente criação de identidade jurídica, o Grupo +Unidos comprovou a pertinência de suas ações. Mais do que isso, encontrou
sua metodologia de intervenção e consolidou seus
pilares de atuação: preparar o jovem brasileiro para
a economia global.
Com os alicerces firmes, o desafio agora é ganhar
volume, atrair mais parceiros e posicionar o Grupo
+Unidos como organização referência em investimento social no Brasil.

Este processo de crescimento organizacional teve
um importante marco lógico em 2018: a criação a
Associação Grupo Mais Unidos. No dia 03 de abril
de 2018, o Grupo +Unidos reuniu suas principais lideranças para a assembleia de constituição. A partir
desta data, a iniciativa assume patamar de asso-

AUGUSTO CORRÊA
DIRETOR EXECUTIVO DO GRUPO +UNIDOS

UNIDOS
SOMOS
MAIS
FORTES
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Em 2018, foi estruturada a Política de Investimento
Social, documento que orienta a destinação dos
recursos do Fundo Grupo +Unidos quanto ao apoio e
desenvolvimento de projetos sociais de interesse público,
potencializando os impactos esperados, alinhados ao
planejamento estratégico do Grupo. A Política define
diretrizes estratégicas para o Investimento Social
Privado do Grupo +Unidos, garantindo planejamento,
solidez e transparência dos repasses de recursos aos
seus projetos sociais. Ademais, visa estabelecer os
papéis e as responsabilidades dos atores envolvidos
em ações relacionadas ao Investimento Social.

POLÍTICA DE
INVESTIMENTO
SOCIAL

OBJETIVOS
1
2

DIRETRIZES DE INVESTIMENTO SOCIAL
Definido pelo manifesto Grupo +Unidos, esta
organização tem por ofício “preparar o jovem brasileiro
para a economia global”. Isto é, desenvolver projetos
e parcerias que possam engendrar oportunidades de
aprendizado e formação a estudantes em situação de
vulnerabilidade social.

No mundo globalizado, entende-se que certas
competências são fundamentais para acessar
conhecimentos de nível técnico avançado. Neste
sentido, o Grupo +Unidos elencou o ensino de
inglês e a aprendizagem em tecnologia como suas
principais temáticas de investimento social.

Possibilitar o engajamento de colaboradores de empresas membro, entre outros públicos, para gerar oportunidades e espaços de voluntariado,
aprendizagem e exercício da cidadania.

4

Oferecer aos projetos apoiados recursos financeiros, apoio técnico nos temas sociais nos quais atuam, compartilhar conhecimento e competências
e fortalecer a cultura de participação e corresponsabilidade.

6
7

Os projetos devem fomentar a formação profissional,
a fim de aprimorar e desenvolver habilidades para a
inserção e o atendimento de demandas do mercado de
trabalho. Do mesmo modo, devem contemplar grupos
de baixa renda prioritariamente, incluindo públicos
historicamente discriminados no mercado de trabalho.

Atuar na gestão de projetos sociais voltados à educação, construídos em
cooperação com empresas e parceiros.

3

5

Neste contexto, propõe-se aumentar as possibilidades
de galgar posições de maior nível técnico no mercado
de trabalho, culminando em desenvolvimento pessoal,
crescimento acadêmico e aumento de renda. De forma
sintética, o Grupo +Unidos apoia projetos de educação
para a qualificação profissional.

Apoiar projetos sociais que atuam nas seguintes causas: Educação e Inclusão Econômica (geração trabalho, renda e educação financeira), a partir
de programas estruturados por organizações parceiras.

Ter como parceiros executores, prioritariamente, organizações da sociedade civil e representações governamentais.
Avaliar e monitorar o desenvolvimento dos projetos apoiados por meio de
encontros presenciais, assessoria à distância e visitas in loco.
Disseminar o aprendizado a fim de compartilhar experiências e inspirar
práticas semelhantes (no todo ou em partes), por outros atores.

EDUCAÇÃO
SUPERIOR

ESTAMOS
ALINHADOS
AOS ODS!

Enfocamos nossos esforços de
maneira alinhada aos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável,
procurando assegurar a educação
inclusiva e equitativa e de qualidade,
e promovendo oportunidades de
aprendizagem para todas e todos.
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JOVEM NO
MERCADO

IGUALDADE
DE ACESSO

QUALIFICAÇÃO
DO PROFESSOR

MOBILIZAÇÃO
DE RECURSOS
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INDICADORES
DE IMPACTO
O Grupo +Unidos busca, ano após ano, aprimorar a
gestão e o acompanhamento das iniciativas apoiadas.
Dessa forma, é possível retornar aos nossos membros
e patrocinadores dados cada vez mais relevantes
sobre suas parcerias e formas de atuação. Desde
2016, para garantir um alinhamento entre os objetivos
da instituição e os projetos e programas financiados, o

Grupo coleta dados com o intuito de avaliar o impacto
econômico e social do financiamento aplicado. No
último ano, foram estabelecidos pela Política de
Investimento Social os indicadores de resultado
relacionados a cada contexto de investimento e
atuação do Grupo. Aqui, mostramos os números
referentes ao ano de 2018.
NÚMERO DE
PROJETOS

INDICADORES DE PROJETOS

PARTICIPANTES EM
WORKSHOPS E
ATIVIDADES DE
VOLUNTARIADO

120000

7

5

PROJETOS
APOIADOS

14

EMPRESAS
ASSOCIADAS

19

O R GA N I Z A Ç ÕES

SOCIAIS

MOBILIZADAS

100000

5

R$347.140
para investimento

2

R$264.104

0

1

Foram investidos em projetos sociais

INDICADORES DE
PROGRAMAS desde 2016

400
350
300

40000
20000

30898

2016

2017

2018

250

30138

17005
0

200

19651

150

5341
760

2016

0

456

450

60000

3

dos quais

500

95126

80000

4

Em 2018, nós mobilizamos

97068

6

1942

2017

50

Total de Beneficiados*

Estudantes Beneficiados

Professores Beneficiados

Número de Horas de Formação

INDICADORES DE
PROJETOS desde 2016

121

100

2018

0

0

2016

2017

2018

3x mais

PROJETOS

111

participantes em atividades de

V O L U N TA R I A D O
participantes em

WORKSHOPS E SEMINÁRIOS

345

O Grupo +Unidos define indicadores específicos em consonância
com o escopo e o contexto de cada inciativa apoiada, podendo
variar conforme sua metodologia de execução e finalidade.

97.068

5,7x mais
BENEFICIADOS

B E N E F I C I A D O S T O TA I S

95.126 ESTUDANTES + 1.942 PROFESSORES

19.561 FORMAÇÃO
HORAS

D E

3x mais

ENGAJAMENTO
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ALOCAÇÃO
DE RECURSOS

ACOMPANHAMENTO
A utilização dos recursos do Fundo Grupo +Unidos tem como norte
o modelo expresso no diagrama abaixo. Os valores podem variar de
acordo com o fluxo financeiro e as possibilidades de investimento
da instituição.
Buscamos aprofundar a reflexão sobre as tendências e práticas
do investimento social com foco nas relações internas ao campo
empresarial, mas também com o olhar voltado às relações externas
à ele, em especial tratando do desenvolvimento de parcerias com
atores públicos, privados e organizações da sociedade civil.

PROJETOS E PROGRAMAS +UNIDOS

70%
ORÇAMENTO
ANUAL

30%

INVESTIMENTO
SOCIAL

GASTOS
ADMINISTRATIVOS

75%

Recursos destinados a manter apoio a organizações
sociais parceiras e também à execução dos programas
do Grupo +Unidos.

25%

APOIO A NOVOS PROJETOS
Editais de chamada pública voltados a pequenos
incentivos a projetos de educação que trabalhem com
o ensino de inglês e tecnologia.

Com o intuito de comunicar a evolução e desenvolvimento dos projetos apoiados, é
mister a periódica divulgação dos resultados parciais das iniciativas vinculadas ao Grupo.
Neste sentido, todos os projetos apoiados devem seguir o modelo de prestação de
contas previamente acordado com a organização parceira. Este modelo se baseia na
construção de 03 (três) diferentes relatórios de acompanhamento, todos eles contendo
seus respectivos indicadores.
O “marco zero” proporciona um contexto geral prévio ao início do projeto, com um perfil
detalhado do contexto de atuação. Já o “periódico” permite a supervisão integral da
iniciativa, enquanto o “final”, que serve de comparativo com o marco zero, aponta os
resultados alcançados.

MARCO ZERO

PERIÓDICOS

FINAL

ANÁLISE
ANALISE

SUPERVISÃO
SUPERVISAO

VALIDAÇÃO
VALIDACAO
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NAS MÍDIAS

De julho a dezembro de 2018, foram mais de 20
inserções a respeito do Grupo +Unidos nos meios de
comunicação brasileiros. Para amplificar a visibilidade
das iniciativas realizadas, o Grupo participou de
duas coletivas de imprensa, que contaram com a
participação de diversos jornalistas, além de outros
convidados da área educacional.

Outros marcos importantes de serem mencionados
foram as coberturas televisivas do CSR Leaders e
do RoboLab. Em relação a esse último, feitas pelos
canais de televisão Band News, Record TV e TV Band
em três momentos distintos do projeto - o início da
parceria, o período de formação de alunos e o evento
de encerramento e Feira de Tecnologia.

MÍDIA

NOME

DATA

AUDIÊNCIA
ESTIMADA

ASSUNTO

Website

Baguete

05/07/2018

247.000

RoboLab

Website

Secretária da Educação do Estado de SP

05/07/2018

5.300.000

RoboLab

Televisão

Band News

06/07/2018

2.800

RoboLab

Website

Aeroflap

02/08/2018

364.500

Mulheres em STEM

Website

Aereo

02/08/2018

1.400.000

Mulheres em STEM

Website

TN Sustentável

07/08/2018

N/A

Mulheres em STEM

Website

Brasil Feshion News

07/08/2018

N/A

Mulheres em STEM

Televisão

Band News

09/08/2018

338.800

CSR Leaders

Website

Segs

09/08/2018

226.100

Mulheres em STEM

Website

E-commerce News

21/08/2018

355.200

Mulheres em STEM

Website

Maxpress

25/10/2018

121

CSR Leaders

Website

MTI Tecnologia

25/10/2018

6.400

CSR Leaders

Website

TI Bahia

25/10/2015

31.700

CSR Leaders

Website

Rede Press

25/10/2018

N/A

CSR Leaders

Website

E-commerce News

25/10/2018

355.200

CSR Leaders

Website

Negócios Disruptivos

26/10/2018

N/A

CSR Leaders

Website

Nota 10

26/10/2018

N/A

CSR Leaders

Televisão

R7

02/11/2018

350.000 (SP)

RoboLab

Website

Tecmundo

16/11/2018

20.500.000

Feira de Tecnologia - RoboLab

Televisão

Jornal da Band

30/11/2018

372.000 (SP)

Feira de Tecnologia - RoboLab

Website

Showmetech

02/12/2018

561.900

Feira de Tecnologia - RoboLab

Band News | 6 de julho de 2018

Band News | 09 de agosto de 2018
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Techmundo | 16 de novembro de 2018

R7 | 02 de novembro de 2018

Jornal da Band | 30 de novembro de 2018
Aereo | 02 de agosto de 2018
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NAS REDES

EM 2018, OS NOSSOS SEGUIDORES

A U M E N TA R A M
EM QUASE

10%

(*)

EM 2018, O NOSSO POTENCIAL DE ALCANCE

CRESCEU

10

(*)

VEZES

(*) de agosto a dezembro deste ano

Nos últimos anos, o Grupo +Unidos procurou
alavancar suas redes sociais com o principal intuito de
dar mais visibilidade às iniciativas apoiadas pelos seus
membros e parceiros.
Em 2018, além de reposicionar o seu site oficial e
reestruturar a sua comunicação nas redes Facebook
e LinkedIn, o Grupo criou uma conta comercial no
Instagram, plataforma com mais de 300 milhões de
usuários ativos e cerca de 60 milhões de postagens
diárias. Além disso, deu continuidade à produção de
artigos voltados a educação, e à Newsletter quinzenal,
que divulga, além dos conteúdos produzidos pelo
próprio +Unidos, as iniciativas de cunho socioambiental
de suas empresas associadas.
A associação toma o cuidado de realizar o
acompanhamento semanal do desempenho de suas
redes sociais, de forma que identificou o aumento
geral dos seguidores em 10% e um crescimento
do seu potencial de alcance em quase 10 vezes de
agosto a dezembro de 2018.
Além disso, a partir de um esforço de mapeamento do
seu público alvo, o mailing da organização cresceu 1,5
vez no mesmo período.

FACEBOOK GRUPO +UNIDOS
www.facebook.com/unidosmais

INSTAGRAM GRUPO +UNIDOS
www.instagram.com/unidosmais
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SITE GRUPO +UNIDOS
www.maisunidos.org

NEWSLETTER
Informativo bimestral do Grupo +Unidos

LINKEDIN GRUPO +UNIDOS
www.linkedin.com/company/grupomaisunidos

NEWSLETTER
Informativo bimestral do Grupo +Unidos
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II

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018
PARTE 2

1
IDIOMAS SEM
FRONTEIRAS

PROJETOS
São considerados “projetos” as
inciativas sociais voltadas à educação,
desenvolvidas e executadas por
organizações parceiras. Os projetos
podem receber apoio financeiro e/
ou supervisão operacional do Grupo
+Unidos. Não menos importante,
devem prestar contas de maneira
periódica e sistemática a fim de
certificar o impacto pretendido.

2
INSTITUTO
EMBRAER

3
CIDADÃO
PRÓ MUNDO

4
STEM TECH
CAMP BRASIL

5
ROBOLAB
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IDIOMAS SEM
FRONTEIRAS

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.

Portanto, até o ano de 2018, foram dez universidades
beneficiadas e já foram investidos aproximadamente
1 milhão de reais na compra de novos equipamentos
de informática.

034
GRUPO +UNIDOS

OBJETIVOS
SOBRE ESTE RELATÓRIO

Em 2013, o Grupo +Unidos firmou uma parceria
estratégica com o Ministério da Educação (MEC)
com o objetivo de apoiar o Programa Idiomas
sem Fronteiras. Por meio dessa parceria, o Grupo
+Unidos contribui para a criação de laboratórios
de línguas nas Universidades Federais brasileiras,
buscando qualificar as habilidades linguísticas dos
jovens que estejam se preparando para programas
de intercâmbio.

Entre 2014 e 2017, o Grupo +Unidos deu suporte
para a criação de, ao menos, um laboratório de
língua em cada uma das cinco regiões do Brasil.
As primeiras universidades beneficiadas pelo MEC
e +Unidos foram: Universidade de Brasília (UnB, no
Distrito Federal), Universidade Federal do Pará (UFPA,
no Estado do Pará), Universidade Federal de Pelotas
(UFPel, no Rio Grande do Sul), Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE, no Estado do Pernambuco)
e Universidade Federal de São Carlos (UFSCar, no
Estado de São Paulo). Dentre os laboratórios citados
acima, o laboratório da UFSCar foi o escolhido como
projeto-piloto, em 2014, seguido pelos laboratórios
da UnB, UFPel e UFPE no primeiro trimestre de
2015. Em 2016, foi inaugurado o laboratório da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e, em
2017, foram inaugurados os da Universidade Federal
do Ceará (UFC), Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS) e Universidade Federal do Triângulo
Mineiro (UFTM). Em 2018, por fim, foi inaugurado o
da Universidade Federal do Amazonas).

INTRODUÇÃO

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

1

2

Esta publicação tem por finalidade apresentar
os resultados dos trabalhos desenvolvidos e
das iniciativas
apoiadas
pelo Grupo +Unidos,linguísticoApoiar
o
desenvolvimento
tal como a sua forma de atuação, governança
cognitivo
dos estudantes
universitários;
e equipe.
Os conteúdos
presentes neste
documento são relativos ao ano de 2018
e a sua divulgação fortalece a prática de
transparência da instituição. Pretendemos
demonstrar, com a divulgação dos projetos e
programas
aqui enunciados,
a importância
do
Fomentar
o ensino
e a proficiência
no
Grupo +Unidos para o desenvolvimento do
inglês dentro
dentro
das Universidades
país idioma
e sua participação
da economia
global,
além de brasileiras.
destacar a relevância do
Federais
inglês e nossa contribuição para que o ensino
do idioma seja acessível a todos.

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

e

NÚMEROS DO
PROJETO
2017

2018

1. NORTE
2500

ISF

ESTADO

REGIÃO

ISF

ESTADO

REGIÃO

UFC

Ceará

Nordeste

UnB

Brasilia

Centro-Oeste

UFPA

Pará

Norte

UFTM

Minas Gerais

Sudeste

UFPE

Pernambuco

Nordeste

UFSCar

São Paulo

Sudeste

UFPEL

Rio G. do Sul

Sul

UFRJ

Rio de Janeiro Sudeste

UFRGS

Rio G. do Sul

Sul

UFRGS

Rio G. do Sul

Sul

UFRJ

Rio de Janeiro Sudeste

UFPEL

Rio G. do Sul

Sul

UFSCar

São Paulo

Sudeste

UFPE

Pernambuco

Nordeste

UnB

Brasilia

Centro-Oeste

UFPA

Pará

Norte

UFCE

Ceará

Nordeste

UFAM

Amazonas

Norte

38.081

2. NORDESTE

2000
1500
2364

2346

2300

1000
500
0

403

394

TOTAL BEN.

9

ALUNOS
2017

18

54

PROFESSORES

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

4599

4484

1387

1330

TOTAL BEN.

HORAS-AULA

ALUNOS
2017

2018

1

2018

20000
15000

2

10000

28080
26235

27413
25600

5000
635 667

0
ALUNOS
2017

PROFESSORES

3176 3448
HORAS-AULA

2018

5

10.385 FORMAÇÃO

DE

3

5. CENTRO-OESTE
2500

R$ 62.930,00

HORAS-AULA

25000

37.208 ESTUDANTES + 873 PROFESSORES

INVESTIDOS

PROFESSORES

1266 983

30000

TOTAL BEN.

EM 2018, FORAM

115

3. SUDESTE

B E N E F I C I A D O S T O TA I S

H OR A S

57

4000
3500

2000

3000
2500

1500
1000

4. SUL

1920
1479

1893

4

1434

500
27

0
TOTAL BEN.

ALUNOS
2017

45

PROFESSORES

326 257
HORAS-AULA

2000

3397

1500
1000
500

881

1559

863

1531
18

0
TOTAL BEN.

2018

ALUNOS
2017

036

28

PROFESSORES

326
HORAS-AULA

2018
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DEPOIMENTOS

“

O uso do laboratório de línguas vem para somar
com o trabalho feito em sala de aula, fazendo com que
o processo de aprendizado não seja somente através
do professor, as aulas ganham uma nova cara, as
atividades promovidas fazem com que o aluno tenha um
contato mais real com a língua, faz com o que o aluno
se sinta com maior autonomia e controle do que se está
trabalhando, ele passa a ter domínio do ritmo da aula
junto com o professor, tornando um trabalho colaborativo.
Possibilita, ainda, que o aluno pratique as habilidades de
maneira dinâmica e sem interrupção durante seu processo
de aquisição, a partir de atividades moldadas para o seu
curso, permitindo que o professor possa dar atenção
individual ao seu aluno, e consiga verificar se o conteúdo
apresentado está de fato sendo utilizado ou adquirido.
VIVIANE MARTINI
Professora do IsF - UFPEL

“

Os materiais do Laboratório IsF foram de extrema
importância para o ensino de língua inglesa, pois
tornaram possível o compartilhamento de materiais entre
alunos, o desenvolvimento de projetos como pesquisas,
apresentações, desenvolvimento de apresentações
de estilo acadêmico em língua inglesa, escrita de
essays, entre outras atividades. Os alunos, ao usar os
computadores, também conseguiam realizar atividades via
plataformas de ensino, nas quais eu, professora, consigo
ter acesso em tempo real e usar essas atividades para
desenvolver habilidades da língua inglesa.
HANNAH CERES MELO
Professora do IsF - UFPE

038

039
GRUPO +UNIDOS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ‘18

INSTITUTO
EMBRAER

Os colégios mantidos pelo Instituto Embraer estão
entre os 100 melhores do país e oferecem bolsa
integral de estudos a alunos que completaram
todo o ensino fundamental em escola pública e
possuem renda familiar de até 1,5 salário mínimo. Os
estudantes são escolhidos por meio de um processo
seletivo e são subsidiados até o fim de seus estudos
no ensino médio. Porém, no ensino superior, muitos
não conseguem arcar com os custos de vida nessas
ocasiões e interrompem seus estudos.
Pensando nisso, em 2005 o projeto do Fundo de
Bolsas foi criado com o objetivo de auxiliar o custeio
dos ex-alunos dos Colégios Embraer aprovados
nas melhores universidades do Brasil. As doações
partem de pessoas físicas e jurídicas, sendo o auxílio
concedido somente a alunos com ótimo desempenho
acadêmico, limitações financeiras e que tenham sido
aprovados em universidades públicas ou privadas
com isenção total de mensalidade. Visando a
sustentabilidade da iniciativa, os próprios bolsistas
tornam-se contribuintes do projeto, ressarcindo os
valores recebidos, com correção monetária, após um
período de carência.
O Grupo +Unidos é um dos apoiadores do Fundo
de Bolsas, tendo contribuído e acompanhado
ativamente este projeto. A parceria do Instituto
Embraer com o Grupo tem o intuito de fomentar a

atuação de meninas na área de STEM (sigla em inglês
para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática)
e alinha-se ao ODS #5 Igualdade de Gênero da ONU.
No ano de 2018, foram financiadas diretamente 10
bolsas, todas elas para mulheres:
Ana Laura Soares Lopes, estudante de Engenharia
Bioquímica na USP; Maria Caroline Oliveira, estudante
de Engenharia Química, na UNIFEI; Najla Nascimento
Pereira, estudante de Engenharia Hídrica na UNIFEI;
Sabrina de Cássia Sales Pereira, estudante de
Engenharia Mecânica Aeronáutica na UNIFEI; Raquel
Akemi Takahashi, estudante de Engenharia Mecânica
na UNIFEI; Tifane de Paula Carvalho, estudante
de Engenharia Mecânica na UFU; Alessandra Ap.
Martins dos Santos, estudante de Engenharia de
Produção na UNIFEI; Tais Morais Trizotto, estudante
de Engenharia Ambiental na UNIFEI; Camila Luane
O. de Paula, estudante de Engenharia de Energia na
UNIFEI; Candance Quézia A. Vasconcellos, estudante
de Engenharia Civil na UNIFEI.
Como o intuito de celebrar essa importante parceria,
foi realizado em 2018 o evento Mulheres em STEM,
que debateu a participação da mulher no mercado
de trabalho em ciências e tecnologia. No evento
estavam presentes alunas do Colégio Embraer
Casimiro Montenegro Filho e importantes lideranças
femininas do setor.
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OBJETIVOS

1

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

NÚMEROS DO
PROJETO

FORAM

10

ESTUDANTES

BENEFICIADAS
diretamente pelo
GRUPO +UNIDOS

R$ 10.000,00
FOI O VALOR INVESTIDO
PELO GRUPO EM 2018

R$799,41

é a reversão
mensal de cada
bolsa
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DEPOIMENTOS

“

O projeto com qual fui contemplada foi de extrema
importância para que seguisse o sonho de cursar o Ensino
Superior. Como meus pais sustentam minha irmã que
cursa Engenharia Mecânica na UFV, me sustentar seria
inviável, de forma que não poderia vir caso não fosse
contemplada. Da mesma forma, acredito que o projeto
ajuda de maneira inimaginável a cada aluno contemplado.
Ajuda não só a cursar o Ensino Superior, mas também
a construção dos sonhos de cada um e a sua formação
como cidadão que teve oportunidades e pôde aproveitálas.
É inegável que ainda existe uma discrepância na
quantidade de universitários e universitárias na área de
Ciência e Tecnologia. Entretanto, pode-se notar que está
havendo uma mudança cultural constante quebrando as
barreiras impostas pela sociedade de que essa área não é
para mulheres. Vejo que ainda temos muito que percorrer
para chegar à equivalência, de maneira que a atuação
de mulheres deve ser vista como tão importante como a
atuação de homens na área.
Ao fim do projeto, quando estiver formada e tiver
participado de projetos especiais, intercâmbios, iniciação
científica e projetos sociais, pretendo trabalhar na área
industrial, em Engenharia Mecânica. Ainda pretendo
conseguir uma bolsa de mestrado e doutorado para
continuar estudando e me especializar na área.”
RAQUEL AKEMI TAKAHASHI

Formada em 2016
Cursa Engenharia Mecânica na UNIFEI
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CIDADÃO
PRÓ MUNDO

Fundada há 20 anos, a Cidadão Pró-Mundo é uma
organização sem fins lucrativos que promove a
igualdade de oportunidades no Brasil por meio do
ensino voluntário de inglês e da integração social.
Com o objetivo de oferecer complementação de
educação para jovens e adultos de comunidades
carentes, a ONG acredita que o inglês é uma ferramenta
de expansão das perspectivas da população, na
medida em que promove o protagonismo dos cidadãos
e, consequentemente, a transformação da sociedade.
Ao longo de sua história, a CPM já impactou mais
de 15,4 mil pessoas, comprovando o sucesso de
sua inovadora metodologia de voluntariado e ensino.
Nos últimos dois anos, a organização formou 75
estudantes.
Com 13 unidades distribuídas em seis cidades,
nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a CPM
atualmente conta com cerca de 1000 voluntários, entre
professores e equipe administrativa, formando uma
equipe mobilizada para atender aproximadamente
2000 alunos.
A parceria com a CPM permitiu a execução de um
projeto específico, o CPM Qualify. Esta iniciativa visou
a apoiar os alunos da ONG a alcançarem o nível B2 (ou
superior) de proficiência em língua inglesa, exigido em

exames para admissão nas principais universidades
do mundo. É voltada a estudantes de baixa renda,
majoritariamente de escolas públicas, ou que tenham
bolsa integral em escolas privadas, regularmente
matriculados no curso da CPM em turmas avançadas
ou que tenham concluído o curso e apresentem
interesse pela iniciativa.
No sentido de viabilizar o programa, também foi
necessária a preparação técnica dos professores
(voluntários). Sendo assim, foram realizados sete
workshops de formação, que totalizaram 28 horas de
treinamento.
Além disso, com o objetivo de contextualizar o ensino
de idioma às decisões profissionais dos estudantes, o
programa também disponibilizou algumas atividades
complementares. Entre elas, foram realizadas
simulações de entrevista de emprego em inglês
(Volunteer Day) e uma conversa com o então Cônsul
Geral dos Estados em São Paulo, Ricardo Zuniga.
Após um período intenso de estudos e realização
de simulados, os 40 jovens participantes do projeto
realizaram a prova oficial de proficiência em inglês
criada pela Universidade de Cambridge, First
Certificate in English (FCE), qualificação de nível
intermediário superior.
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OBJETIVOS
1

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

2

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

NÚMEROS DO
PROJETO

EM 2018, FORAM

INVESTIDOS

R$ 41.428,00

71

BENEFICIADOS
TOTAIS

4 8 ESTU D A NTES + 2 3 PR OFESSOR ES

120

H OR A S

DE

FORMAÇÃO
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DEPOIMENTOS

“

Começo falando sobre a CPM, por meio da qual
descobri um novo mundo de infinitas oportunidades.
E o que falar sobre o CPM Qualify? Eu não tenho nem
palavras pra descrever essa experiência, na qual estou
sendo treinado por voluntários dedicados e preocupados
com meu desenvolvimento, e uma estrutura incrível, onde
são promovidos grandes eventos com diversas empresas
mobilizadas, como nos Interview Days.
Estou falando de um CERTIFICADO DE PROFICIÊNCIA
DE CAMBRIDGE. Simplesmente AMAZING! Só tenho
a agradecer. É o tipo de coisa que não se compra por
dinheiro nenhum, pois existe sentimento envolvido, o de
ajudar ao próximo, amor ao próximo. Obrigado, que Deus
abençoe esse projeto. E espero que muitas outras pessoas
possam ter essa sorte que eu tive.”
RAFAEL FRANCISCO DA ROCHA
Estudante do projeto CPM Qualify

“

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

Estudante do projeto CPM Qualify
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STEM TECHCAMP
BRASIL

Sessenta educadores dos 26 estados brasileiros
e do Distrito Federal foram selecionados para
participar da primeira edição do STEM TechCamp
Brasil 2018 – iniciativa voltada à aprendizagem ativa
de STEM nas redes públicas de educação básica
do Brasil. O programa teve duração de 12 meses e
visa oferecer ferramentas inovadoras para o ensino
das Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática
para professores do ensino médio da rede pública e,
consequentemente, preparar melhor os jovens para
os desafios do século XXI. O STEM TechCamp Brasil
2018 também contou com encontros presenciais dos
educadores selecionados, sendo que o primeiro foi
realizado de 19 a 23 de fevereiro, na Universidade de
São Paulo (USP).
Durante o evento, os educadores tiveram atividades
com as equipes do TechCamp de Washington – EUA
e especialistas selecionados pela USP, palestras
com líderes educacionais e de empreendedorismo,
discussões em grupo, construção de coletivas e
dinâmicas utilizando técnicas de Design Thinking
e elaboração da primeira versão das respectivas
propostas de Planejamentos Estratégicos para
implementação em suas comunidades escolares.
Uma das atividades realizadas durante essa semana de
formação foi um painel composto por representantes
de organizações que compõem a rede do Grupo

+Unidos - 3M, Qualcomm e Impact Hub - para dividir
com os convidados exemplos de iniciativas do setor
privado que impulsionam projetos voltados à STEM.
O STEM TechCamp Brasil 2018 foi uma iniciativa da
Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil, em
parceria com o Laboratório de Sistemas Integráveis
Tecnológico (LSI-TEC) e apoio da Poli-USP, do Grupo
+Unidos e da Febrace – Feira Brasileira de Ciências e
Engenharia e Engenharia e do Conselho Nacional de
Secretários de Educação (CONSED).
Durante essa formação, cada professor teve a
oportunidade de apresentar uma experiência
científica que já desenvolveu em sua escola. Alguns
projetos de destaque integraram a delegação da
FEBRACE para serem apresentados na maior
Feira Internacional de Ciência e Engenharia (Intel
International Science and Engineering (INTEL-ISEF
2018), na cidade de Pittsburgh, nos EUA, e no Painel
de “Estratégias e Ações de Destaque voltadas a
STEM em Redes Públicas de Educação”, na edição
de 2019 da FEBRACE.
Ainda, foi lançado o Edital STEM TechCamp Brasil
2018, que destinou recursos financeiros para a
implantação de projetos demonstrativos da inovação
nas ações voltadas à aprendizagem ativa de STEM em
seus estados.
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OBJETIVOS
1

Estruturar uma rede de multiplicadores
formada por gestores das Secretarias
Estaduais de Educação e professores
líderes de ações escolares em STEM; e

2

Articular e aprimorar ações existentes e
elaborar e implantar novas ações voltadas
à aprendizagem ativa de STEM nas redes
públicas de educação básica do Brasil

NÚMEROS DO
PROJETO

EM 2018, FORAM

60

BE N E F IC IADOS
TOTAIS

PROFESSORES E GESTORES

DE TODO O BRASIL

240

H OR A S

DE

FORMAÇÃO
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DEPOIMENTOS

“

Participar do STEM TechCamp Brasil 2018 foi um banho
de estímulo e motivação. Uma coisa interessante é que a
gente consegue, a partir de todas essas atividades que
desenvolvemos, sensibilizar os nossos gestores. O segredo
é envolvê-los para que eles se comprometam com esses
meninos e meninas que querem ser diferentes, que querem
fazer ciência. A Secretaria da Educação do Estado da
Bahia colabora de forma bem marcante e está presente,
não importa quem chega ou quem sai. Eles entenderam
como é importante respeitar o trabalho que é feito por
esses estudantes. Eles aprenderam que esses jovens
sabem pesquisar, que eles têm um olhar crítico sobre as
comunidades em que estão inseridos. Eles conseguem
identificar aquilo que é necessário mudar nos seus
contextos.”
SHIRLEY CONCEIÇÃO SILVA DA COSTA

Gestora da Secretaria da Educação do Estado da Bahia

“

Eu acho que o STEM abre portas. Não só portas, mas
janelas. E a gente consegue dar o que é mais importante,
que é a oportunidade. O aluno de uma escola de subúrbio,
de favela ou do interior não tem o mesmo acesso que o
aluno que está dentro de uma escola particular, central,
tem. Ele não conhece muita coisa. Então, para muitos, foi a
primeira experiência de estar em uma mostra científica, de
receber as pessoas, de falar com as pessoas, de explicar o
trabalho que conseguiu desenvolver.”

“

Para mim, foi mais importante conhecer como os outros
estados conseguem lidar com os mesmos problemas.
Esses locais, por exemplo, na Bahia, no Pará... Eu consegui
perceber que alguns problemas são semelhantes, mas as
saídas que cada local está adotando são bem diferentes.
Isso acabou me inspirando a desenvolver o meu projeto
no Rio de Janeiro. (...) Eu acho que participar do STEM
TechCamp 2018 trouxe a possibilidade de conhecer novas
formas de atuação e pessoas que poderiam contribuir com
esse processo.”

SUZIANE ALMEIDA TOFFOLI

Coordenadora do NTE da Secretaria da Educação do Estado do
Rio Grande do Sul

LEANDRO DE OLIVEIRA COSTA

Gestor da Secretaria da Educação do Estado do Rio de
Janeiro e professor do Colégio Estadual Edmundo Bittencourt.
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ROBOLAB
OBJETIVOS
No contexto em que franquias de escola de
programação estão se expandindo rapidamente e
que escolas particulares passam a inserir em seus
currículos aulas de programação e robótica, fica
evidente a importância do desenvolvimento dessas
competências para lidar com as demandas do século
XXI. Segundo os dados do Censo Escolar INEP 2016,
82% dos 48.8 milhões de alunos no Brasil estudam
em escolas públicas. Entende-se, assim, que à esses
estudantes também deve ser dada a oportunidade
de adquirir fluência nessas novas tecnologias.
O projeto piloto RoboLab nasceu de uma parceria
entre Qualcomm, Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo, Grupo +Unidos e Instituto
TIM justamente com o objetivo de democratizar
o letramento digital no currículo escolar da rede
pública de ensino. A iniciativa, que implementou
aulas de pensamento computacional e robótica
em 10 escolas do Estado de São Paulo, teve
seu evento de encerramento em novembro de
2018. Na Escola de Formação e Aperfeiçoamento
de Professores (EFAP), foram apresentados os
projetos de maior destaque desenvolvidos por
alunos das instituições participantes.
Na ocasião, foram dez trabalhos finalistas – cada
um representando uma escola envolvida no projeto
– e quatro premiados, sendo um escolhido por

voto popular. O primeiro lugar ficou com os alunos
da Escola Estadual Emanoel Alves de Araújo
Artista Plástico, que propuseram uma solução de
aperfeiçoamento do teto solar estático existente,
com o intuito de economizar energia elétrica.
Ao todo, foram 12 oficinas de formação para 30
professores e 228 para 525 alunos – as quais
somaram 342 horas –, realizadas no turno regular
das aulas. Para estruturar as escolas, foram
fornecidos 100 notebooks, 110 kits de robótica,
10 projetores e 90 modems e planos de dados
4G. Segundo os professores das escolas, após o
RoboLab, os alunos passaram a ter mais interesse
pela escola, pelas matérias de matemática, física e
ciências e por tecnologia.
Espera-se que o projeto alcance outras escolas
ou, quem sabe, toda a rede pública do Estado de
São Paulo. No evento de encerramento e Feira de
Tecnologia, o então Secretário da Educação do
Estado de São Paulo, João Cury Neto, lançou uma
resolução que estabelece o compromisso de criar uma
equipe para institucionalizar a iniciativa como política
pública. Assinaram o documento o presidente da
Qualcomm para a América Latina, Rafael Steinhauser,
o presidente do Instituto TIM, Mario Girasole, e o
presidente do Conselho do Grupo + Unidos, David
Bunce – além do próprio Secretário da Educação.
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1

Contribuir de forma efetiva para o
desenvolvimento da educação por meio
da inclusão digital;

2

Ampliar o acesso de professores e
estudantes à recursos tecnológicos
de alta qualidade e conhecimento
especializado;

3

Unir os setores privado e público para
melhorar a infraestrutura de conectividade
nas escolas e promover inovação e
inclusão tecnológica; e

4

Implementar aulas de Pensamento
Computacional e Robótica no currículo
escolar da rede pública de ensino.

NÚMEROS DO
PROJETO
EM 2018, FORAM

Segundo os diretores das escolas, as
principais vantagens do projeto foram:

INVESTIDOS

R$ 45.912,00

Segundo os professores das escolas, os principais impactos do projeto foram:

Maior interesse dos alunos na escola;

Novos conhecimentos e competências agregados na área de pensamento computacional e robótica.;

Maior interesse dos alunos em matérias de
matemática, física, ciências;

Despertou o interesse dos alunos pelas áreas de ciências, matemática e computação;
Mostrou aos alunos novos campos de trabalho ou profissões;

Maior interesse dos professores em robótica e
pensamento computacional;

Melhorou o raciocínio lógico e resolução de problemas.

Maiores oportunidades de carreira para os alunos.

555

dos diretores

ACREDITAM QUE
O PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
A ROBÓTICA DEVEM
SER INCORPORADOS
À GRADE ESCOLAR
OBRIGATÓRIA
DAS ESCOLAS

525 ESTUDANTES + 30 PROFESSORES

342

H OR A S

86%

100%

B E NE F I CI ADOS
T OTAI S

DE

FORMAÇÃO

90%

dos alunos

83%

JULGAM
IMPORTANTES
OS CONTEÚDOS
APRENDIDOS NA
ESCOLA

dos diretores

dos alunos

97%
dos alunos

AVALIAM O
CONTEÚDO DO
ROBOLAB COMO
EXCELENTE OU
MUITO BOM

DIZEM TER
RELEVANTE
INTERESSE POR
TECNOLOGIA

ACREDITAM QUE AS
AULAS DE ROBÓTICA
DEVEM SER
INCORPORADAS NO
TURNO REGULAR

91%
dos alunos

DIZEM QUE SUA
DEDICAÇÃO AO
PROJETO FOI
EXCELENTE OU
MUITO BOA

APÓS O ROBOLAB:
Segundo os professores, o interesse dos alunos em
frequentar a escola aumentou:

O Interesse dos alunos em matemática e ciências tornou-se
30 vezes maior:

2%

26%
79%
74%
21%
ANTES DO
ROBOLAB

O interesse dos alunos em tecnologia também cresceu:

A LT O E
MUITO
A LT O

63%
98%
37%

MÉDIO E
BAIXO

DEPOIS DO
ROBOLAB

ANTES DO
ROBOLAB

DEPOIS DO
ROBOLAB

A LT O E
MUITO
A LT O
MÉDIO E
BAIXO

53%
84%

A LT O E
MUITO
A LT O
MÉDIO E
BAIXO

47%
16%
ANTES DO
ROBOLAB
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DEPOIMENTOS

“

Estes projetos precisam permanecer,
independente do João Cury ou do Rafael
[Steinhauser, presidente da Qualcomm para
a América Latina], porque são impactantes.
Eles são transformadores e não podem
depender da vontade do gestor de plantão.
Por isso, nós precisamos avançar na
institucionalização das políticas públicas.
Fazer com que uma política como esta
transcenda mandatos.”
JOÃO CURY NETO

Secretário da Educação do Estado de São Paulo

“

“

O RoboLab é um projeto inovador para
a escola pública porque agrega valores
que fazem com que ela tenha um caráter
diferente. A programação abre inúmeras
possibilidades para que os alunos explorem
um novo universo. Essa oportunidade que
nos foi dada diminui a distância entre quem
tem acesso à tecnologia e quem tem muita
dificuldade.

Este projeto está sendo uma
oportunidade única para aprimorar
o meu conhecimento sobre a área.
Minhas expectativas só crescem
em relação ao RoboLab, creio que
conseguiremos superar as dificuldades
com os códigos e que a nossa melhor
arma é a nossa enorme criatividade.”
ANA PAULA SANTOS MACEDO

LUIS TADEU JUVENAL

Estudante da EE Paulino Nunes Esposo

Professor da E.E. Santo Dias
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018
PARTE 3

1
PROGRAMAS

VOLUNTEER
DAY

Entende-se programas como iniciativas
desenvolvidas e executadas pelo Grupo
+Unidos. Sua finalidade é engajar a rede
de empresas para a discussão e a troca
de boas práticas em responsabilidade social corporativa. Workshops, seminários e
atividades de voluntariado são exemplos
de programas +Unidos.

2
CSR
LEADERS

066
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VOLUNTEER DAY

Semestralmente, o Grupo +Unidos organiza um
evento de voluntariado envolvendo os colaboradores
das empresas membro que compõem o grupo.
Acreditamos que é necessário conhecer as
iniciativas de cunho socioambiental de maneira
próxima, gerando conhecimento e conscientização
junto àqueles que as promovem. Dessa maneira,
o Volunteer Day procura dar concretude ao
investimento social do Grupo +Unidos trazendo
seus parceiros para participar, avaliar e aprimorar os
processos das organizações apoiadas.
Com o intuito de trazer tangibilidade aos objetivos
do Grupo +Unidos, foram selecionados –
preferencialmente – projetos sociais que atendessem
a demanda do ensino de inglês. Além disso, as
relações interpessoais e intersetoriais entre os
participantes (voluntários e beneficiados) foram
favorecidas, adquirindo caráter colaborativo capaz
de conscientizar os participantes sobre o atual
panorama da educação brasileira (especialmente
voltado ao ensino de idiomas).
Em 2018, a organização escolhida foi a Cidadão
Pró-Mundo. Dentre as atividades propostas, os

voluntários simulam uma entrevista de emprego,
na qual os estudantes estariam concorrendo a
uma vaga de trabalho em algumas das empresas
do Grupo +Unidos e, para isso devem se preparar
para responder perguntas específicas inerentes à
contratação.

OBJETIVOS

Os voluntários foram organizados em duplas.
Cada dupla, em média, foi responsável por
conduzir três entrevistas.
Nesta segunda edição, os alunos tiveram 6 minutos
para apresentar-se, falar sobre suas habilidades
e de sua adequação para a vaga desejada, e na
sequência, os avaliadores tiveram 6 minutos para
dar feedback aos alunos sobre sua apresentação,
baseados nos critérios de avaliação. Enquanto
um dos voluntários ficava responsável por avaliar
o inglês dos estudantes (em parâmetros como
fluência, vocabulário, etc.), o outro foi responsável
por avaliar os requisitos técnicos de uma entrevista
(conhecimento prévio sobre a organização para a
qual eles estão aplicando, desenvoltura, postura,
etc.). Os voluntários puderam alternar funções
livremente durante a realização da atividade.
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1

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

NÚMEROS DO
PROGRAMA

EM 2018, FORAM

INVESTIDOS

R$ 7.137,70

30

BENEFICIADOS
TOTAIS

3 0 E STU D A NTES + 4 7 VOLUNTÁR IOS

188

H OR A S

DE

VOLUNTARIADO

070
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CSR LEADERS

O mundo está mudando e está mudando rápido.
CSR (corporate social responsibility) não é mais um
pequeno braço das empresas, mas sim uma das
principais áreas estratégicas para o crescimento das
organizações. De acordo com o Global Corporate
Sustainability Report, 77% dos Millennials hoje, que
dominarão o poder de compra nos próximos 30 anos,
irão consumir de organizações que tenham impacto
social como um dos pilares de seus DNAs.
O CSR Leaders é um encontro anual de executivos
(voltados à governança corporativa e sustentabilidade)
com o objetivo de discutir a visão que as grandes
empresas e tomadores de decisão têm hoje sobre
políticas sustentáveis e de responsabilidade
socioambiental. O evento reúne representantes de
algumas das maiores empresas atuantes no Brasil
ao lado de organizações sociais que promovem o
impacto de maneira inovadora.
Em um período em que uma visão sobre o impacto dos
negócios é cada vez mais exigida de consumidores
e investidores, o +Unidos acredita que a troca de
conhecimento pode estimular um ambiente em que
bons valores e as práticas se tornem cada vez mais
presentes no dia a dia das empresas.
Em novembro de 2018, houve a segunda edição do
evento, realizada no WeWork com a colaboração

do Atados, que contou com a participação das
organizações Social Good Brasil, Fundação
Telefônica Vivo, IBM, Facebook, Instituto C&A, QEdu,
Plano CDE, Fundação Natura, Dado Capital, Sigalei,
#MeRepresenta e Poder do Voto.
O tema do evento foi “Data for Good”, portanto a
utilização de dados como instrumento de auxílio à
resolução de problemáticas sociais e tomadas de
decisão. No painel de abertura, “Data for Good no
Brasil”, Carolina de Andrade (Social Good Brasil),
Américo Mattar (Fundação Telefônica Vivo), Alcely
Barroso (IBM), João Martinho (Instituto C&A) e Eduardo
Lopes (Estação Hack Facebook) comentaram sobre
as iniciativas já desenvolvidas no país nesse sentido,
além de apontarem caminhos para “estourar a
bolha”, ou seja, democratizar a cultura de utilização
dos dados em território nacional.
Outros dois painéis trataram ao longo do evento dos
temas da educação e da política, mostrando como a
tecnologia pode ser um catalisador no envolvimento
da sociedade com esses assuntos. No que diz respeito
à política, os palestrantes conversaram sobre fake
news, desburocratização do acesso à informação e
colocaram os dados como uma valiosa ferramenta de
fortalecimento da possibilidade de uma democracia
cada vez mais participativa e representativa.
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OBJETIVOS
1

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

2

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

NÚMEROS DO
PROGRAMA

EM 2018, FORAM

INVESTIDOS

R$ 42.915,64

11
60

OR GANI ZAÇÕE S SEM
F I NS L UCR ATI V OS
APOI ADAS

PAR TI C I PAN TE S
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PARTE 4

EDITAIS
Desde 2018, o Grupo +Unidos passou
a Editais de chamada pública voltados
a pequenos incentivos a projetos de
educação que trabalhem com o ensino
de inglês e/ou tecnologia.

1
E2C

076
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E2C
OBJETIVOS
O Grupo +Unidos tem como premissa de atuação a
formação de jovens brasileiros para a economia global.
Nesse sentido, propôs em 2018 - em parceria com o
Consulado Geral dos EUA em São Paulo - um projeto
piloto de ensino de inglês direcionado ao público afrobrasileiro. A partir do lançamento de um edital de
fomento a projetos de impacto social, visou selecionar
uma organização cujo papel será de desenvolver o
conteúdo pedagógico e realizar as aulas do projeto.
O objetivo da iniciativa é capacitar jovens profissionais
e empreendedores a desenvolver habilidades
linguísticas que poderão trazer valor para suas
respectivas carreiras. Além da imersão em inglês que
visa aprimorar a proficiência do grupo selecionado do
nível equivalente a A2 para B1 de acordo com o CEFR,
o projeto piloto também visa promover diálogos com
profissionais altamente treinados e visitas a empresas
associadas ao Grupo + Unidos.
A intenção é trazer tangibilidade à educação,
correlacionando-a diretamente à sua aplicação prática.
Não menos importante, o projeto incentiva práticas de
inclusão social.
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 a maioria (78,9%) dos 10% dos 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 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, o intuito deste projeto piloto é propiciar
ferramentas para o desenvolvimento profissional
da juventude afro brasileira. Para tal, assume-se
que o aprendizado em inglês poderá representar
um diferencial competitivo na busca por melhores
oportunidades no mercado de trabalho, bem como
acesso a oportunidades de estudos no exterior.
O Grupo + Unidos será responsável pela coordenação
do projeto, estipulando critérios de implementação,
avaliação e monitoramento com base em métricas de
impacto social.
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1

Estabelecer engajamento bem-sucedido
com vozes emergentes da população
afro-brasileira;

2

Aprimorar proficiência em inglês, focada
em habilidades de comunicação, obtendo
êxito na seleção final e retenção de 15
estudantes;

3

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

4

Aplicar testes de nivelamento e
proficiência para acompanhamento de
desempenho.
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PARTE 5

EVENTOS
Com o intuito de gerar possibilidades
de compartilhamento, trocas de experiência e engajamento, o Grupo +Unidos realiza alguns eventos voltados as
temáticas pertinentes à sua Política de
Investimento Social.

1
EDUCATION
LUNCH

2
ENCONTRO DE
EXECUTIVOS

3
MULHERES
EM STEM
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EDUCATION
LUNCH

Em 18 de maio, o Grupo +Unidos, em parceria com a
Câmara Americana de Comércio (Amcham), realizou
o primeiro encontro Education Lunch: (Re) Pense
Educação e Tecnologia.
O evento contou com a participação das palestrantes
Esther Wojcicki (Palo Alto High School), Neca Setubal
(Fundação Tide Setubal) e Priscila Cruz (Todos
Pela Educação), e teve como objetivo a discussão
sobre o impacto dos setores público e privado no
cenário educacional no país. Ao todo, 80 executivos
de diversas áreas participaram do debate, que foi
realizado na sede da Amcham, em São Paulo.
“O setor privado pode atuar de forma mais
estratégica na educação”, afirmou a socióloga Neca
Setubal durante sua apresentação. “Isso pode ser
realizado com o financiamento de pesquisas na
área, por exemplo”. Para pesquisadora, além do
esforço necessário para valorizar o conhecimento,
ainda é necessário investir em políticas públicas
e gestão pedagógica. Já a jornalista e educadora

Esther Wojcicki falou da importância de inspirar os
jovens e fazer com que eles aprendam cada vez mais
cedo. “Cada aluno precisa de um campeão, que vai
mostrar a necessidade de se engajar nos estudos
e produzir melhores resultados”, disse. O evento
também abordou temas como a origem e o combate
às Fake News, a importância em despertar o espírito
crítico nos estudantes e a necessidade de mudanças
no formato atual das escolas.
Gabriela Szprinc, Presidente do Comitê do +Unidos
e Head of Small Business, channel and social
Innovation no Paypal, em seu discurso, agradeceu
a oportunidade de patrocinar o evento e relembrou,
com orgulho, que o Grupo +Unidos começou na
Amcham. “O +Unidos objetiva ter um fundo de
investimento social colaborativo com foco em
projetos de educação e também de tecnologia”,
declarou. Para ela, as iniciativas do Grupo levam os
jovens a entenderem as oportunidades, de forma a
abrir o campo de visão deles.
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ENCONTRO DE
EXECUTIVOS

No dia 13 de junho, o Grupo +Unidos, em conjunto com
a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional (USAID), organizou um encontro com
executivos financeiros para uma discussão a respeito
de boas práticas de gestão e também investimento
empresarial para a sociedade brasileira.
O evento foi realizado em um painel que contou com a
participação do Lucas Medola e Eduarda Bueno, CFO
do PayPal para América Latina e diretora financeira da
KPMG Brasil, respectivamente. Durante o bate-papo
os palestrantes abordaram temas voltados às ações
sociais que visam melhoria e desenvolvimento humano
no Brasil sob o viés econômico e situação financeira
de suas empresas.
De acordo com Eduarda, a KPMG estuda cada projeto
individualmente e procura observar qual será seu
retorno para sociedade. “Nós buscamos mensurar
quanto essa ação irá de fato fazer a diferença. Para
nós, primeiro é observado o impacto e depois o custo”,
conclui a diretora financeira. Contudo, ressaltou que
caso surja um projeto fora do cronograma anual e do
valor determinado disponível para ações de cidadania,
a KPMG não descarta sua realização, mas estuda se
é viável para o momento.
Já o PayPal apresenta mais flexibilidade em seu
planejamento social, desde que esteja alinhado com
as diretrizes internas da companhia. “Nós estamos
vivenciando uma revolução social no Brasil, com
empresas cada vez mais engajadas em causas em

prol da população. Assim, procuramos executar ações
com liberdade, para arriscar, errar, tentar novamente
até que possamos acertar” afirma Medola.
Além disso, durante o painel os convidados debateram
sobre como as empresas devem se engajar no
desenvolvimento social e quais são as vantagens que
esse investimento traz. Para Eduarda, essa iniciativa
precisa estar presente em todas os setores da
instituição, incluindo suas ideologias e colaboradores.
“As novas gerações estão acompanhando o
envolvimento das companhias em causas sociais
para a escolha profissional. Assim, é importante que
a organização esteja atualizada e engajada para atrair
novos colaboradores” destaca a diretora financeira da
KPMG Brasil.
Contudo, para que consigam atingir esse objetivo,
é preciso fortalecer a estrutura legal para aprovação
de projetos e negociação de financiamentos. Medola
reforçou que é fundamental que as empresas se unam e
assumam a responsabilidade de investir na sociedade,
pois “em longo prazo trará criação de empregos, bom
retorno social e econômico.” Segundo o CFO do
PayPal é preciso observar em longo prazo, porque
aplicar esforço apenas em situações superficiais não
resolve o problema real.
Ao todo, cerca de 24 executivos de diversas áreas
participaram do debate sobre a importância das ações
do setor privado na sociedade em geral. O painel foi
realizado no restaurante Dalva e Dito, na cidade de
São Paulo.
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MULHERES
EM STEM

As áreas de STEM (sigla em inglês para Ciência,
Tecnologia, Engenharias e Matemática) representam
o setor mais crescente da economia e do mercado
de trabalho. No entanto, ainda que as mulheres já
sejam a maioria nas Universidades brasileiras, sua
atuação nessa área ainda é incipiente. Conforme
estudo divulgado pela ONU Mulheres, 74% das
meninas possuem interesse em STEM, mas o número
daquelas que se tornam pesquisadoras na área
ainda é reduzido: apenas 30%. Para aquelas que
ingressaram no setor, dados apontam que 27% das
mulheres sentem que não estão evoluindo em suas
carreiras e 32% desistem em até um ano. Ao final,
apenas 20% dos cargos de liderança neste setor são
ocupados por mulheres. Ainda, segundo o estudo
do Fórum Econômico Mundial, apenas em 2092 as
mulheres passarão a ter salários equivalentes aos dos
homens no Brasil.
Por entender fomento à essa agenda como algo
fundamental para a uma sociedade com mais equidade
e ganhos econômicos, o Grupo +Unidos realizou
em parceria com o Instituto Embraer o Mulheres em
STEM, com o intuito de debater e contextualizar a
participação da mulher no mercado de trabalho em
ciências e tecnologia.
Realizado na cidade de São Paulo, o evento contou
com a presença de lideranças femininas no setor e
também com cerca de 40 meninas estudantes
do Instituto.
Para conduzir as discussões sobre igualdade de gênero
e apoiar o desenvolvimento acadêmico e profissional

de jovens mulheres em carreiras de STEM, o debate
foi mediado por Camila Achutti (fundadora e CEO da
MasterTech) e teve a participação das convidadas
Paula Paschoal (diretora geral do PayPal Brasil), Roseli
de Deus Lopes (professora e pesquisadora da Escola
Politécnica da USP) e Desuíta Campelo (digital factory
transformation leader na Embraer).
Com objetivo de apresentar para as meninas do
Instituto suas experiências e conquistas em até o
momento, as palestrantes trataram de temas como o
ingresso do público feminino no mercado profissional,
as políticas de incentivo a redução de desigualdades
dentro das empresas e a importância de se mensurar
o retorno financeiro que a diversidade pode gerar para
as organizações.
Após o término do painel de abertura do evento, as
profissionais e as estudantes presentes realizaram
uma dinâmica em duplas. A atividade objetivou a troca
de experiências entre os pares e a criação de uma
relação por meio do compartilhamento de valores em
comum ou de visões complementares de um sonho
do mundo.
No período da tarde, as alunas do Colégio Embraer
Casimiro Montenegro Filho realizaram uma visita aos
laboratórios do Centro Interdisciplinar em Tecnologias
Interativas da USP (CITI USP), voltados para a
pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Coordenada
por Roseli de Deus Lopes e Elena Saggio, gerente de
comunicação do laboratório, a visita permitiu que as
estudantes interagissem com o ambiente de trabalho
da academia e com as pesquisas em desenvolvimento.
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RESUMO GERAL

TRANSPARÊNCIA
O Grupo +Unidos mantém todos os
seus dados disponíveis para consulta
e é, portanto, totalmente transparente
sobre sua forma de investimento e
atuação. Seguindo essa premissa,
apresentamos a seguir o resumo
financeiro do Grupo em 2018.

SALDO DEZ/18

$ 232.283,64

Saídas
Receitas
Rendimentos

$ (541.364,57)
$ 360.024,47
$ 12.877,54

SOCIAL x ADMINISTRATIVO
Investimento
Social
66%

Gastos
Administrativos
34%
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DETALHAMENTO DE DESPESAS

DETALHAMENTO DE RECEITAS
RECEITAS

ADMINISTRATIVO

Citibank

$ 33.500,00

GE

$ 33.500,00

Cummins

$ 33.500,00

FedEx

$ 33.532,00

4,7%

KPMG

$ 33.500,00

1.605,83

0,9%

Qualcomm

$ 33.500,00

59.046,64

32,3%

3M

$ 36.500,00

Embaixada dos Estados Unidos

$ 36.108,11

Bank of America Merrill Lynch

$ 37.500,00

ExxonMobil

$ 36.000,00

TOTAL ARRECADADO EM 2018

$ 347.140,11

Redimentos

$ 12.877,54

Administração Financeira

$

25.612,34

14,0%

Comunicação

$

37.910,24

20,8%

Despesas Extraordinárias

$

31.928,19

17,5%

Hospedagem

$

425,36

0,2%

Impostos

$

8.581,42

Papelaria

$

Remuneração
Diretor Executivo (60%)
Remuneração
Coordenadora de Comunic. (40%)
Transporte

$

TOTAL

$ 182.624,58

$

5.311,54

2,9%

$

12.203,02

6,7%

Redimentos
2%

Total
arrecadado em
2018
53%

Doações
Pendentes
17%

Doações
programadas
28%

33,8%

INVESTIMENTO SOCIAL
Repasse para organizações

$ 228.349,86

63,7%

Remuneração
Diretor Executivo (40%)
Remuneração
Gerente de Projetos (100%)
Remuneração
Coordenadora de Comunic. (60%)
Eventos

$

39.364,43

11,0%

$

53.164,00

14,8%

Receitas

$

7.676,31

2,1%

Despesas

$

29.894,39

8,3%

Saldo

TOTAL

$ 358.448,99

FLUXO DE CAIXA

66,2%
$600.000,00
$400.000,00
$200.000,00
$$(200.000,00)
Rec eitas

De spesas

Saldo
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS

Qualificação profissional é o conjunto de propriedades
e características de um indivíduo que o conceituam
para assumir posições no mercado de trabalho.
Ademais, transmite a preparação inerente ao
aprimoramento suas habilidades, e especialização
em determinadas áreas do conhecimento para
executar atribuições da melhor maneira possível.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE, 2018), mais de 12,2 milhões de
brasileiros estão fora do mercado de trabalho. Os
levantamentos do órgão governamental atestam que
houve um pequeno recuo da taxa de desemprego no
país, em sua totalidade, passou de 11,8% no quarto
trimestre de 2017 para 11,6% no mesmo período do
ano passado (diferença de 0,2 ponto percentual).
Considerando os trabalhadores menos qualificados,
a taxa teve uma queda de 0,3 ponto percentual para
aqueles com ensino médio incompleto, atingindo
12,4%. Como contraponto, o nível de desocupação
aumentou para aqueles que cursaram Ensino Médio
e Superior por completo (variação de 0,7 e 0,1
ponto percentual, respectivamente). As estatísticas
do PNAD apontam ainda que, em 2018, o índice de
desemprego entre os jovens brasileiros (de 18 a 24
anos) foi de 32,4%.

A probabilidade de um jovem estar sem emprego
é quase três vezes maior do que a dos demais
brasileiros desocupados. O quadro, por conseguinte,
se agrava quando o jovem não possui -a qualificação
profissional adequada.
Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), aponta que além dos jovens
enfrentarem mais dificuldades para obter trabalho,
quando empregados, são os mais suscetíveis à
demissão. De novembro de 2018 a janeiro de 2019,
a taxa de crescimento de ocupação foi de 0,9%.
Contudo, entre os indivíduos de 18 a 24 anos, houve
um retraimento de 1,3%.
A estatística demonstra que a realidade daqueles que,
daqui há alguns anos deveriam protagonizar a força
produtiva brasileira, está muito aquém do necessário.
Os jovens ainda não apresentam habilidades
profissionais, sociais e sua experiência prática
plenamente estabelecidas, o que lhes impede uma
recolocação no curto prazo e, pior, extensos períodos
de desemprego causa-lhes desânimo no início
de carreira, o que pode, no médio e longo prazo,
prejudicar suas expectativas profissionais.
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Sob outra perspectiva, as empresas buscam
pessoas que já tenham as competências necessárias
para atuar em cargos de alto requerimento técnico
pois, muitas vezes, não há espaço para desenvolver
programas de treinamento e capacitação. Isto
significa que o profissional deve estar preparado para
iniciar na função desde o primeiro momento.
O paradoxo está evidente: de um lado uma juventude
insuficientemente preparada para o mercado de
trabalho; de outro, um mercado de trabalho exigente
que perpassa dificuldades para preencher cargos de
significativo grau técnico.
O Grupo +Unidos tem como missão “capacitar o
jovem brasileiro para a economia global”. Acreditamos
que a partir do esforço colaborativo entre grandes
empresas, governos e organizações sociais, é
possível gerar oportunidades no âmbito da educação
para o mercado de trabalho. A tarefa de preparar
as novas gerações para os desafios globais é de
responsabilidade coletiva, demandando esforços
de toda a sociedade. Abrimos aqui um ambiente de
diálogo e cooperação para que, juntos, somemos
esforços para garantir que todos possam galgar
desenvolvimento profissional e pessoal, de maneira
justa e equivalente.

Caminhe com a gente.

GABRIELA SZPRINC
PRESIDENTE DO COMITÊ GESTOR

#unidossomosmaisfortes
GRUPO +UNIDOS

contato@maisunidos.org
maisunidos.org
/grupomaisunidos

/unidosmais

@unidosmais

