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3Quem Somos 
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Daniel Barros
Débora Garofalo
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Eduardo Biserra 
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Fernanda Damasceno 
Isabela Beato
Izabela Araújo
Jacqueline Hernandes

Todas as nossas realizações de 2021 contaram com o apoio de 
profissionais alinhados com os nossos objetivos como Organização 
Social, de modo que seus esforços fazem parte da excelência que 
atingimos em nossos projetos. O nosso muito obrigado a todos!
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4Mensagem do Presidente

Para iniciar este relatório, é fundamental destacar uma palavra 
usada por todos aqueles que fazem parte do dia a dia do 
+Unidos: futuro.

O Grupo +Unidos acredita na necessidade de atuar hoje para 
transformar o amanhã e traz, desde a sua fundação, este princípio 
atrelado a todas as iniciativas desenvolvidas e, em consonância, 
este ano foi marcado pelo início de inúmeros projetos, fortalecendo 
o nosso propósito de planejar e executar programas de alto 
impacto social.

Consolidamos e expandimos nossas iniciativas em educação e 
empregabilidade. Realizamos novas edições do Access E2C e 
da AWE Brasil, além de agregar ao nosso portfólio projetos novos 
como Vertentes e TEConecta, que nasceram com a intenção de 
preparar o jovem para o mercado de trabalho. 

Levando em consideração as adversidades resultantes da 
pandemia do COVID-19, demos prosseguimento ao Fundo UNA+, 
iniciativa que atua no combate à pandemia em comunidades em 
situação de vulnerabilidade social, em parceria com grandes 
empresas e setor público.

Atuamos fortemente em rede, incentivando, cada vez mais, 
parcerias entre os setores e finalizamos 2021 com a certeza de 
que estamos construindo a muitas mãos um futuro com mais 
oportunidades.

Todas as nossas realizações só foram possíveis graças ao grande 
trabalho realizado pela equipe +Unidos, Conselho Consultivo, 
Comitê Gestor e pela confiança depositada em nós por nossas 

Finalizamos 2021 
com a certeza 
de que estamos 
construindo a 
muitas mãos um 
futuro com mais 
oportunidades.

David Bunce
Presidente do Conselho Consultivo

empresas associadas e parceiros. Deixo aqui 
o meu agradecimento em nome de todos e o 
nosso compromisso em seguir atuando com 
propósito e transparência. 

Te convido a conhecer, por meio deste relatório, 
todas as realizações do ano de 2021. Do nosso 
lado, seguimos trabalhando com entusiasmo e 
muito amor por tudo o que estamos construindo 
nessa jornada.
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5O Grupo +Unidos

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

Em sua atuação, incorpora conceitos do venture philanthropy 
para determinar sua metodologia de investimento social. Este 
modelo se baseia em princípios de financiamento venture capital 
para investir em iniciativas sociais iniciantes, de crescimento ou 
de grande potencial. Neste caso, não há interesse em lucro, mas 
em investimentos que promovam melhoria social, especialmente 
na educação.

O venture philanthropy é caracterizado por um alto grau de 
acompanhamento e engajamento de investidores – no caso, 
empresas membro do Grupo +Unidos – além da criação de 
modelos de parceria adaptados à conjuntura do impacto 
pretendido. No +Unidos, os projetos são selecionados 
por meio de deliberações do Comitê Gestor, formado por 
executivos representantes das empresas membro. Este grupo 
de profissionais altamente qualificados contribuem com sua 

experiência e múltiplas competências para apoiar na eficácia 
das iniciativas que fazem parte do portfólio de impacto social. 
O investimento não é apenas financeiro, ele também gera 
engajamento, permitindo a troca de conhecimentos entre o 
mundo corporativo e organizações sociais.

Neste contexto, os projetos recebem monitoramento baseado 
em indicadores-chave previamente definidos em conjunto 
com as organizações parceiras. O objetivo é desenvolver 
metodologias e ferramentas que permitam garantir o impacto 
social proposto, influindo na qualidade do projeto e também em 
sua sustentabilidade financeira. Ademais, a partir de eventos, 
workshops e atividades de voluntariado, são criadas instâncias 
de aproximação entre executivos e projetos de impacto.

O Grupo +Unidos se esforça para garantir a construção do 
capital e, em seguida, trabalha para distribuí-lo de forma 
estratégica, promovendo a escala dos projetos apoiados de 
forma qualificada. Além da participação da USAID, o Grupo 
+Unidos conta com a participação de grandes empresas 
estabelecidas no Brasil. Fazem parte do grupo Bank of 
America, BNP Paribas, Burson Cohn & Wolfe, Fundação 
Caterpillar, Citi, ExxonMobil, GE do Brasil, Gerdau, Hilton,  
Instituto Chamex, KPMG, Mercado Livre, PayPal, Qualcomm 
e Trench Rossi Watanabe, contabilizando 15 empresas.
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2,5 M
de alunos

da rede pública impactados com 
projetos de tecnologia e inovação

28 mil 
pessoas

apoiadas com doação 
de cestas básicas

+2,7 mil 
beneficiários

diretos em projetos de 
educação e empregabilidade

6,2 mil pessoas mobilizadas & 182 mil reais
arrecadados na primeira campanha para pessoas físicas pelo fundo UNA+

15
empresas 

associadas

11
parcerias

com o poder público

04
projetos

em parceria com a missão 
diplomática americana

12
projetos

realizados em parceria 
com o setor privado

Resultados de 2021

12 M
investidos
em projetos sociais
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• Abertura de 
inscrições de 
voluntariado 
para o programa 
de mentoria 
Vertentes

09

• Continuidade do 
Fundo Una+

• Campanha de 
arrecadação de 
pessoas físicas pelo 
Mercado Pago 

01Janeiro

Setembro

• Início da Mentoria 
voluntária Access E2C

• Assinatura do Termo de 
Cooperação do Inova 
Minas

• Live “Jovens Potências 
para um Futuro 
Transformador”, 
com a participação 
da Secretária de 
Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e 
Tecnologia do Estado 
de São Paulo, Patrícia 
Ellen, e Ana Minuto, 
especialista em 
Diversidade Racial

08Agosto

• Lançamento do 
TEConecta

• Instalação de oito 
leitos de UCI na 
Amazônia Legal 

02Fevereiro

• Início das certificações 
dos jovens do Centro 
Paula Souza pela 
trilha tecnológica do 
Vertentes

• Visita ao CIEBP 
(Centro de Inovação 
da Educação Básica 
Paulista)

10Outubro

• Início do #aceleravacina 
em Piracicaba

• Voluntariado de práticas 
de conversação em 
inglês pelo Access E2C

• Inauguração de uma 
usina de oxigênio em 
Osasco

07Julho

• Doação de 600 mil reais 
em equipamentos de 
saúde para  a Amazônia 
Legal

• Início de oito turmas 
Access E2C

• Inauguração de duas 
usinas de oxigênio na 
Amazônia

03Março

• Início da Academia 
Para Mulheres 
Empreendedoras 
(AWE) 2.0 

• Início das mentorias 
voluntárias para jovens 
Vertentes

• Evento de 
encerramento da 
Fase I da iniciativa PPA 
Solidariedade

11Novembro

• Lançamento 
do Atlas das 
Juventudes

06Junho

• Concurso de pitches e 
premiação da AWE 1.0 

• Palestra “O papel do 
investimento privado na 
superação dos desafios 
sociais”, com Edu Lyra e 
Renato Meirelles 

04Abril

• Inauguração do 
Centro Citi de 
Inovação

• Formatura dos 
135 alunos do 
Access E2C

12Dezembro

• Doação de cestas 
básicas para 7.300 
famílias 

• Lançamento da 
pesquisa “Panorama 
das Comunidades”, em 
parceria com Gerando 
Falcões e Instituto 
Locomotiva

05Maio

Principais Marcos do Ano
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8Resultados de Comunicação

Para o +Unidos, 2021 foi um ano de muitos desafios, porém, gra-
ças aos esforços do nosso time, este ano foi também de muito 
amadurecimento e, consequentemente, de crescimento.

O amadurecimento se expressa pela grande repercussão 
dos nossos projetos na mídia brasileira. 

Em 2020, obtivemos 127 inserções na imprensa, con-
figurando um aumento de 295% em comparação ao ano 
passado. Destas, 21 foram em veículos Tier 1, considerados 
de alta relevância e alcance, agregando valor ao +Unidos e, 
consequentemente, às empresas que acreditam no nosso 
trabalho e fazem parte da nossa rede. Dentre as inserções, 
destacamos a campanha Juntos pelo Amazonas, realizada 
em parceria com grandes empresas e que obteve destaque 
em 70 veículos, sejam eles nos formatos online ou impresso, 
como O Estado de São Paulo, Isto É, Isto É Dinheiro e O 
Globo. Além disso, obtivemos destaque com o lançamento 
da pesquisa “Panorama das Comunidades”, realizada em 

parceria com o Instituto Locomotiva e Gerando Falcões, 
bem como Academia para Mulheres Empreendedoras, AWE, 
que nos permitiram posicionamento em jornais e revistas 
tradicionais, como Exame e Correio Braziliense.

Já o crescimento pode ser expressado nas redes do Grupo 
+Unidos, que continua obtendo aumento significativo do 
número de seguidores. O destaque vai para LinkedIn e 
Instagram, que obtiveram um aumento de 112% e 103%, 
respectivamente, em comparação ao ano anterior. Estas ações 
se manifestam também na busca e manutenção de leads, que 
se expressam de forma mais sucinta em números nos inscritos 
no nosso mailing, que cresceu 273% em comparação a 2020. 
Ademais, consolidamos diversas parcerias de divulgação 
focadas em fortalecer o alcance dos processos seletivos de 
nossos projetos.

Em 2022, esperamos fortalecer, ainda mais, o nosso poder de 
articulação em benefício de milhares de vidas brasileiras.

+103% +112% +273%+295%

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,empresas-veem-improviso-do-governo-em-programa-nacional-de-imunizacao,70003590032
https://istoe.com.br/am-recebe-r-16-mi-em-doacoes-de-15-organizacoes-para-nova-usina-de-oxigenio/
https://www.istoedinheiro.com.br/am-recebe-r-16-mi-em-doacoes-de-15-organizacoes-para-nova-usina-de-oxigenio/
https://blogs.oglobo.globo.com/capital/post/grandes-empresas-se-mobilizam-para-comprar-usinas-de-oxigenio-para-doar-para-hospitais.html
https://blogs.oglobo.globo.com/capital/post/grandes-empresas-se-mobilizam-para-comprar-usinas-de-oxigenio-para-doar-para-hospitais.html
https://exame.com/brasil/36-dos-moradores-de-favela-sofrem-de-ansiedade-revela-pesquisa/
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/09/4949692-abertas-as-inscricoes-para-programa-de-empreendedorismo-feminino.html
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9Projetos

Educação

Access E2C

AWE Brasil

Fundo de Suporte à COVID-19 UNA+

Empregabilidade

Ações Emergenciais

Componentes de Inovação e Robótica

TEConecta

Inova Educação 

Vertentes

 |  

 |  

 |  

 |  
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A ideia do E2C – English to Connect, Communicate, Catalyze – 
nasceu em 2018, com o objetivo de oferecer um curso de inglês 
focado em negócios para jovens negros e negras no início de 
suas carreiras profissionais. 

Em 2019 e 2020, duas turmas foram beneficiadas por meio da 
parceria com o Consulado Geral dos Estados Unidos em São 
Paulo, e os resultados alcançados comprovam o potencial de 
impacto do programa.

Em 2021, passou a se chamar Access E2C, cuja proposta visa a 
expansão do programa para todas as regiões do Brasil, agora 
em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos/Escritório 
Regional de Ensino de Língua Inglesa em Brasília. Para essa 
nova fase, o intuito foi beneficiar não apenas jovens negros e 
negras, mas também jovens indígenas, de modo a garantir que 
não enfrente a barreira do inglês para alavancar sua carreira.

Neste ano, o Access E2C chegou a 24 estados brasileiros e 
Distrito Federal, totalizando 160 jovens beneficiados, divididos 
em oito turmas. O curso conta com 210 horas de formação 

Educação | Access E2C

e uma base curricular que preza pela conversação em inglês, 
adaptada conforme as necessidades de cada turma.

Durante o mês de julho, os alunos participaram de uma 
atividade extra optativa, que consistiu na conversação em 
inglês para aprimoramento de vocabulário, junto a voluntários 
colaboradores de empresas parceiras. Esta iniciativa per-
mitiu que os colaboradores apoiassem diretamente no desen-
volvimento dos alunos, aumentassem seu repertório pessoal e 
profissional e exercessem liderança e gestão da diversidade.

Além disso, em parceria com o Instituto Reciclar, foi realizado 
um Programa de Mentoria, em que um profissional experiente 
do mercado de trabalho se conectou voluntariamente com 
um aluno para uma troca em inglês, aumentando, assim, seu 
networking e desenvolvendo soft skills. Destes voluntários, 
25% foram provenientes de empresas associadas ao Grupo 
+Unidos.

Para 2022, já está confirmada a expansão do projeto, que 
beneficiará 260 jovens de todo o país.

2019

2020 2022

2021

16
jovens 

beneficiados

20
jovens 

beneficiados

160
jovens 

beneficiados

260
jovens 

beneficiados

PATROCÍNIO

PARCERIA

O Access E2C foi um dos melhores acontecimentos da minha vida.  
As sessões de mentoria foram uma das etapas mais satisfatórias 
de todo esse processo. Através delas, tive a oportunidade de 
conhecer meu mentor, um ser humano extraordinário, o qual 
dividiu comigo muitos saberes profissionais, assim como boas 
lições de vida. Consegui construir um ótimo network e aprimorar 
minhas soft skills, culminando na conquista de uma maravilhosa 
oportunidade de trabalho após 3 anos desempregado. Hoje, 
além de bons amigos, nos tornamos bons colegas de trabalho.

Wellington de Brito Mendes | Alumni Access E2C
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O Inova Educação foi criado pela Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo (SEDUC-SP) com o propósito de oferecer 
e fortalecer a formação em tecnologia e inovação para todos 
os estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio do estado de São Paulo. A iniciativa, alinhada 
às diretrizes da BNCC (Base Nacional Curricular Comum), 
traz inovações para que as atividades educativas sejam mais 
alinhadas às vocações, desejos e realidades de cada aluno.

O Grupo +Unidos, em parceria com a Qualcomm e a Gerdau, 
vem atuando desde 2018 no programa, que impacta anualmente 
mais de 2,5 milhões de alunos, em 3.808 escolas em todo o 
estado de São Paulo.

Em 2021, o Grupo +Unidos em parceria com o Citi viabilizou a 
compra de equipamentos para o CIEBP (Centro de Inovação 
de Educação Básica Paulista) Ângelo Mendes, no bairro 
do Jabaquara, zona sul da capital paulista, totalizando 
aproximadamente R$350 mil investidos. Com a inauguração 
do Centro, a escola contará com uma grade de cursos extracur-

riculares de temas como ideação, criação e idealização de 
projetos por design thinking, cultura maker, educomunicação, 
modelagem, prototipação de soluções e objetos educacionais, 
STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and 
Mathematics), desenvolvimento e teste de protótipos de 
aplicativos, audiovisual, cinematografia, produções de 
animações, documentários, áudios, Lean Startup e noções de 
empreendedorismo. O projeto vai treinar professores e oferecer 
liberdade para que criem experiências de aprendizagem 
pessoais e colaborativas.

“O CIEBP é um belo exemplo do que buscamos em nossos 
investimentos sociais: construir uma sociedade mais sustentá-
vel e igualitária, em que a educação seja um direito de todos. 
Por meio dos projetos apoiados pela Citi Foundation, queremos 
pavimentar o caminho para uma educação de qualidade 
e garantir um futuro melhor para o país. Os jovens terão a 
oportunidade de iniciar o ano de 2022 com acesso a tecnologias 
de ponta. Esperamos que o Centro de Inovação contribua para 
fomentar um ambiente de inovação e empreendedorismo, 
trazendo mais oportunidades para nossa comunidade.”

Marcelo Marangon | Presidente do Citi Brasil

PATROCÍNIO

PATROCÍNIO 
DO CIEBP

PARCERIA



Relatório de Atividades 2021

12Educação | Componentes de Inovação e Robótica

Componentes de Inovação e Robótica é a adaptação do Inova 
Educação para o Estado de Minas Gerais, que terá como 
objetivo inicial a implementação do currículo de Tecnologia 
e Inovação em 2.500 escolas, impactando 550 mil alunos da 
rede pública de ensino mineira.

Em 2021, o projeto deu os seus primeiros passos: o Termo de 
Cooperação foi assinado, a Diretriz Curricular e o Conteúdo 
Programático foram desenvolvidos,  a  formação dos profes-
sores foi iniciada e o planejamento e aquisição dos kits de 
robótica foram estabelecidos. 

O objetivo é que nos próximos três anos a metodologia seja 
implementada em todos os anos do Ensino Médio. 

O Inova Educação reflete a premissa básica do +Unidos: a 
crença na educação como fator de mudança social. Com 
ele, somos capazes de impactar um alto número de alunos 
na rede pública e, esta capilaridade, permite que os demais 
estados brasileiros demonstrem interesse na aplicação do 
currículo de Tecnologia e Inovação em sua rede de ensino e 
isso só é possível graças ao investimento do setor privado, 
que proporciona o investimento e acredita no impacto a longo 
prazo na educação brasileira.

Daniel Grynberg | Diretor Executivo do Grupo +Unidos

PATROCÍNIO

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

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

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

Utilizando como base os 10 módulos do curso online do 
Coursera “10.000 Mulheres”, o programa ofereceu sessões 
coordenadas por facilitadoras experientes da startup social 
Somos Todas Marias e acompanhamento por parte de 

mentores bem sucedidos. Tudo isso foi complementado por 
palestras inspiradoras, rodas de conversa, curso de inglês, 
momentos de networking, oficinas, sessões de pitch e outras 
atividades de enriquecimento.

O lançamento do programa aconteceu em janeiro deste ano 
e contou com a presença do então Embaixador dos Estados 
Unidos no Brasil, Todd Chapman, da Secretária Assistente de 
Estado, Departamento de Assuntos Educacionais e Culturais, 
Marie Royce, do encarregado de negócios da Embaixada e 
Consulados dos EUA no Brasil, Douglas Koneff, da Presidente 
do Comitê Gestor do Grupo +Unidos, Gabriela Szprinc e da 
empreendedora Maytê Carvalho, eleita umas das seis mulheres 
líderes de startups de 2017 pela Revista GQ.

O currículo desse programa incluiu os seguintes temas: 
expansão do negócio, liderança, visão estratégica, finanças, 

A AWE é uma forma de seguir apoiando as empreendedoras 
no Brasil que, além de sofrerem com jornadas duplas e até 
triplas de trabalho, foram ainda mais impactadas durante a 
pandemia. Com o nosso programa, podemos capacitar e dar 
suporte aos sonhos de cada uma das selecionadas, além de 
conectá-las em uma rede de apoio de trocas.

Sacha Senger | Gerente de Projetos do Grupo +Unidos

PATROCÍNIO

APOIO
PEDAGÓGICO
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planejamento financeiro, clientes e concorrência, negociação, 
vendas e marketing, operações e gerenciamento. 

Ao final da formação, as participantes realizaram um Plano de 
Crescimento do Negócio (PCN) e, com ele concluído, todas 
tiveram a oportunidade de apresentar seus projetos em sessões 
de pitch. Por fim, formamos 89 empreendedoras, presentes 
em 17 estados do Brasil.

Na cerimônia de encerramento, contamos com a participação 
de Todd Chapman, então embaixador dos Estados Unidos 
no Brasil, de Janete Vaz, vice-presidente do Conselho de 
Administração do Grupo Sabin Medicina Diagnóstica, além da 
presença de Gabriela Szprinc, presidente do Comitê Gestor do 
Grupo +Unidos e diretora de Mercado Point no Mercado Pago, 
Jandaraci Araujo, head de Impacto Social no Banco Santander 
e Cristina Mieko Bando, coordenadora de Inovação no SEBRAE 
e responsável pelo programa SEBRAE/Microsoft para Startups 
lideradas por Mulheres. 

Na ocasião, os três melhores PCNs foram premiados e 
receberam um investimento semente. 

Confirmando o sucesso da iniciativa, o programa foi estendido 
para uma segunda edição e, em novembro de 2021, a AWE 2.0 
foi iniciada com a participação de 90 empreendedoras de 19 
estados e do Distrito Federal. 

Participar da AWE fez com que eu melhorasse a dinâmica 
do trabalho em equipe na Free Soul Food. Desenvolvendo as 
atividades da oficina, ao fazer a auditoria cultural, percebi 
que não era claro para o time todo a nossa proposta de valor. 
Agora estamos todas alinhadas.

Maíra Costa | CEO da Free Soul Food e participante AWE 1.0

Empregabilidade | AWE Brasil

PATROCÍNIO

APOIO
PEDAGÓGICO

1°
Maíra da Costa 

Free Soul Food
São Paulo

2°
Solimar Silva

FastPass Idiomas 
Rio de Janeiro

3°
Michelle Almeida 

Villa Mater
Brasília
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TRILHA FORMATIVA 

A primeira é a trilha formativa, em que é oferecida formação 
e acompanhamento para desenvolver habilidades técnicas 
e projeto de vida e carreira para 400 jovens em situação 
de vulnerabilidade social nas cidades de Piracicaba e São 
Paulo, ambas no estado de São Paulo. 

Em Piracicaba, interior de São Paulo, o projeto acontece 
em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social (SMADS) e o Instituto Formar – 
Instituto de Aprendizagem Profissional,  fundado em 1966 
como Associação Guarda Mirim de Piracicaba. O Instituto 
atua na preparação para a vida, oferecendo oportunidade de 
aprendizado a adolescentes de 12 a 18 anos, de famílias em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

Em São Paulo, foi firmada parceria com a Casa José Coltro, 
uma ONG que atua desde 1988 no Capão Redondo, bairro 
na região sul da capital paulista e que gera impacto através 

do acolhimento, formação e integração dos alunos com a 
sociedade e o mercado de trabalho. 

Neste ano, foi realizado um Projeto de Mentoria para 40 jovens 
da Casa José Coltro. E, para 2022, a expectativa é atender 
350 jovens dentro da Trilha Formativa.

TRILHA TECNOLÓGICA 

A segunda frente do Vertentes acontece em parceria com 
a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, a partir 
da doação de mais de 2.000 vouchers de certificações em 
ferramentas de tecnologia, como Google e Microsoft Azure, 
para alunos do Centro Paula Souza. As doações acontecem 
através do projeto Minha Chance. 

Nesta trilha, este ano foi marcado pelo planejamento e exe-
cução de parcerias para a compra de vouchers em 2022.

Em 2021, lançamos o programa Vertentes com o objetivo de impulsionar diretamente a empregabilidade e a inclusão racial de 
jovens em situação de vulnerabilidade social. O programa tem duas frentes de atuação: PATROCÍNIO

PARCERIA

Acreditamos que, por meio do investimento em projetos que 
preparam e qualificam os jovens para o mercado de trabalho, 
conseguimos encurtar caminhos e devolver aos jovens bra-
sileiros a possibilidade de sonhar. Os nossos projetos oferecem 
ferramentas técnicas e socioemocionais e acompanhamento 
para que esses jovens possam desenvolver o seu pleno potencial 
e construir um futuro diferente.

Fernanda Dall’Antonia | Gerente de Projetos do Grupo +Unidos

Secretaria de Desenvolvimento Econômico
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PATROCÍNIO
Neste ano, o Grupo +Unidos, em parceria com a Fundação 
Arymax e Fundação Caterpillar, lançaram o TEConecta, um 
projeto que busca facilitar a inserção profissional de pessoas 
recém-formadas na área de tecnologia.

O projeto realiza a conexão entre pessoas que queiram 
ampliar suas experiências profissionais em serviços básicos 
de tecnologia a pequenos empreendimentos e organizações 
sociais. 

Durante a fase piloto, os participantes tiveram a oportunidade 
de realizar a sua primeira experiência como freelancers na área 
de tecnologia, atendendo a negócios sociais. Foram mais de 40 
projetos realizados oferecendo soluções em banco de dados 
criação de sites e mídias sociais. 

Para além do desenvolvimento de portfólio, habilidades técnica 
e geração de renda, o TEConecta ofereceu aos beneficiados 
um acompanhamento pedagógico para fortalecer suas 
habilidades socioemocionais, incentivar o desenvolvimento 
de networking e o fortalecimento da autoconfiança na hora 
de procurar um nova trabalho. 

O projeto contou ainda com o criação de uma plataforma e a 
realização de um estudo etnográfico junto ao público-alvo e 
principais clientes dos serviços básicos de tecnologia, liderado 
pelo nosso parceiro Catálise, para aprofundar o conhecimento 
dos usuários e ampliar o impacto do projeto.
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FUNDO EMERGENCIAL

A primeira frente de atuação do Fundo UNA+ ocorreu em 
2020, a partir do patrocínio do Bank of America e da Fundação 
Caterpillar, com captação de R$5 milhões. O escritório de 
advocacia Trench Rossi Watanabe, apoiador da iniciativa, nos 
assessorou na análise legal das organizações que receberam 
as doações. 

Foram elas: Santa Casa de Misericórdia de São Paulo,  
Hospital Santa Marcelina, Santa Marcelina Cultura, 
Comunitas, Onçafari e Escola da Comunidade do Colégio 
Visconde de Porto Seguro. 

Saiba mais sobre as ações do ano de 2020 acessando o site 
da iniciativa: maisunidos.org/unamais.

O Fundo de Suporte UNA+ tem como objetivo articular investimentos sociais privados para remediar os impactos causados pela 
pandemia do COVID-19 em comunidades brasileiras. Nesse projeto, o +Unidos assumiu o papel de articulador entre os setores 
público e privado e entidades com experiência nos territórios.

A abrangência se deu em diferentes territórios brasileiros, a partir da análise das demandas emergenciais provenientes da pandemia. Até 
o momento, foram investidos mais de R$13 milhões em saúde, educação e alimentação, em diversas frentes de atuação e localidades.

PATROCÍNIO

O Grupo +Unidos acredita na força da rede e em projetos 
sociais de alto impacto, contribuindo com a qualificação de 
políticas públicas e apoiando na resolução de problemas 
sociais de alta complexidade. Por isso, enxergamos que 
o Fundo Una+ é um programa que terá seu impacto visto a 
longo prazo.

Daniel Grynberg | Diretor Executivo do Grupo +Unidos

APOIO

https://maisunidos.org/unamais
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PPA SOLIDARIEDADE

Com o apoio dos parceiros USAID, PPA - Plataforma Parceiros pela 
Amazônia, NPI Expand e Sitawi - Finanças do Bem, foi possível 
expandir a atuação do Fundo UNA+ para a Amazônia Legal.

A partir desta parceria, foram viabilizados oito leitos de 
Unidades de Cuidados Intermediários (UCI) para municípios 
do interior do Amazonas (Tabatinga, Tefé, Manacapuru e 
Humaitá), gerando um aumento de 61% da capacidade de 
atendimento destes municípios.

Além destas doções, houve um investimento adicional para 
compra de equipamentos de suporte respiratório entregues 
também no Amazonas, mas em outros municípios, sendo eles 
Lábrea, Santa Isabel do Rio Negro e Carauari.

Esse esforço tem o objetivo de reduzir os “vazios assistenciais” 
no território, promovendo maior equidade no Sistema Único 
de Saúde (SUS) e mitigando as diferenças regionais, em 
benefício dos povos tradicionais, populações indígenas e 
ribeirinhas da região Amazônica.

As ações contribuem, não somente neste período de 
agravamento da pandemia, mas em contexto posterior à 
COVID-19, garantindo uma diversificação regional do acesso à 
saúde e proporcionando um legado ao SUS.

PATROCÍNIO

PARCERIA

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

Rita Almeida | Secretária Executiva Adjunta de Descen-
tralização e Regionalização Assistencial do Interior
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AJUDA PARA O AMAZONAS

No início deste ano, nos deparamos com o colapso do sistema 
de saúde no estado do Amazonas em função da alta das 
internações de casos de COVID-19. 

Além da urgência do envio de cilindros de oxigênio, a 
Secretaria de Saúde do estado do Amazonas requisitou 
máscaras médicas de proteção modelo N95 e aventais 
impermeáveis - Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 
- para os profissionais da saúde que se expõem diariamente.

E, com as doações realizadas pela Caterpillar, Instituto Sabin, 
Instituto Social Sotreq, Mercado Pago, PayPal e Sylvamo, 
pudemos disponibilizar 706 kits de EPIs para profissionais 
da saúde e seis monitores de capnografia, responsáveis por 
detectar sinais vitais dos internados pela COVID-19. 

Além disto, 15 grandes empresas e entidades do país se reuniram  
e realizaram uma doação para o  Programa Unidos Contra a  

PATROCÍNIO

PARCERIA APOIO

Covid-19, da  Fundação  Oswaldo Cruz (Fiocruz) no valor de 
R$ 1,6 milhão, referente a uma usina de produção de oxigênio, 
que está dando suporte aos hospitais públicos da região.

O grupo, intitulado Juntos pelo Amazonas, contou com a 
participação da Ambev, BNP Paribas, BRF, Coca-Cola 
Brasil, Grupo +Unidos, Magalu, Mercado Livre, Nestlé 
Brasil, Petrobras, Sesc, SulAmérica, WEG, Whirlpool, XP 
Inc. e Yamaha. A ação destas empresas contou com o apoio 
institucional da Eletros – Associação Nacional dos Fabricantes 
de Produtos Eletroeletrônicos.

O compromisso das empresas no Juntos pelo Amazonas, 
acima citadas, foi com a doação dos recursos para as 
máquinas e acessórios da nova usina, que possui uma das mais 
avançadas tecnologias aplicadas a este tipo de equipamento 
e tem capacidade para atender uma unidade hospitalar em 12 
leitos de terapia intensiva e 80 leitos de internação e pronto 
atendimento simultaneamente.
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#ACELERAVACINA

O Grupo +Unidos, a Fundação Caterpillar e a Secretaria de 
Saúde de Piracicaba anunciam uma iniciativa copatrocinada 
para aumentar a velocidade da vacinação na cidade. O 
#AceleraVacina pretende otimizar o processo de vacinação 
no Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas, acelerando a 
aplicação das doses diárias da vacina.

Para isso, o +Unidos, com o patrocínio da Fundação Caterpillar, 
contratou uma empresa que terceirizou profissionais que 
foram treinados pela Prefeitura e trabalharam para agilizar a 
vacinação no ginásio municipal. Além disso, 14 computadores 
foram doados para facilitar o processo de vacinação.

Com as melhorias, foi possível aumentar a capacidade de 
vacinação de 70 para 120 pessoas a cada 20 minutos.

PATROCÍNIO

PARCERIA

COMBATE À FOME

Em função do aumento dos casos de COVID-19 no Brasil, o 
Grupo +Unidos, por meio do Fundo UNA+, decidiu somar 
os esforços com a Rede Gerando Falcões, na retomada da 
campanha Corona no Paredão - Fome Não, realizada em 2020, 
que beneficiou mais de 50 mil pessoas.

E, graças às doações da GE Foundation e BNP Paribas, via 
+Unidos, que totalizam mais de R$ 2 milhões, foi  possível 
beneficiar mais de 7.300 famílias oferecendo, por dois 
meses, acesso à cesta básica digital. Desta forma, as famílias 
tiveram autonomia para realizar a compra de itens que mais 
necessitavam em seus lares.

PATROCÍNIO

PARCERIA
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ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DO FUNDO UNA+*
*contém ações do ano de 2020, de modo a fornecer uma visão completa da iniciativa
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KAMILA CAMILO,

Alumni Access E2C 2019, 
escreveu artigos na Ecoa, 
portal do UOL. Além disso, 
participou da COP26, Con-
ferência das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima 
que aconteceu em Glasgow, 
no Reino Unido.

MAÍRA DA COSTA,

participante e vencedora  
da AWE 1.0, teve seu 
negócio retratado em uma 
reportagem no Pequenas 
Empresas, Grandes Negó-
cios, que alinha gastronomia 
com impacto social voltado 
a mulheres imigrantes. 

JANINE RODRIGUES, 

participante da AWE 1.0, 
foi uma das selecionadas 
da Forbes Brasil para o 
“Especial Mulheres na Tec-
nologia: 13 fundadoras de 
edtechs que estão levando 
capacitação para todos os 
cantos do país”.

NATHALIA ARRUDA, 

alumni Access E2C 2020, 
participou do  debate In-
clusão Produtiva das Juven-
tudes, sobre o protagonismo 
da juventude na busca de 
gerar trabalho e renda de 
maneira estável e digna, no 
Festival Atlas das Juventudes.

https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/opiniao/2021/07/11/diversidade-nao-e-suficiente-precisamos-de-pluralidade.htm
https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/opiniao/2021/11/10/as-vozes-brasileiras-que-estao-lutando-por-espaco-na-cop26.htm
https://revistapegn.globo.com/Negocio-social/noticia/2021/12/mae-e-filha-faturam-com-restaurante-de-comida-saudavel-e-empregam-mulheres-imigrantes.html
https://revistapegn.globo.com/Negocio-social/noticia/2021/12/mae-e-filha-faturam-com-restaurante-de-comida-saudavel-e-empregam-mulheres-imigrantes.html
https://revistapegn.globo.com/Negocio-social/noticia/2021/12/mae-e-filha-faturam-com-restaurante-de-comida-saudavel-e-empregam-mulheres-imigrantes.html
https://forbes.com.br/forbes-tech/2021/03/especial-mulheres-na-tecnologia-13-fundadoras-de-edutechs-que-estao-levando-capacitacao-para-todos-os-cantos-do-pais/
https://forbes.com.br/forbes-tech/2021/03/especial-mulheres-na-tecnologia-13-fundadoras-de-edutechs-que-estao-levando-capacitacao-para-todos-os-cantos-do-pais/
https://forbes.com.br/forbes-tech/2021/03/especial-mulheres-na-tecnologia-13-fundadoras-de-edutechs-que-estao-levando-capacitacao-para-todos-os-cantos-do-pais/
https://forbes.com.br/forbes-tech/2021/03/especial-mulheres-na-tecnologia-13-fundadoras-de-edutechs-que-estao-levando-capacitacao-para-todos-os-cantos-do-pais/
https://forbes.com.br/forbes-tech/2021/03/especial-mulheres-na-tecnologia-13-fundadoras-de-edutechs-que-estao-levando-capacitacao-para-todos-os-cantos-do-pais/
https://www.youtube.com/watch?v=dzk2cgLxtGY
https://www.youtube.com/watch?v=dzk2cgLxtGY
https://www.youtube.com/watch?v=dzk2cgLxtGY
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O ano de 2021 representa a consolidação do modelo de 
filantropia do Grupo +Unidos.

Após um recorde de doações recebidas em 2020, tivemos a 
capacidade de superar esse valor em 54% neste ano, chegando 
a quase R$ 12 milhões de doações recebidas, sendo fruto 
de uma metodologia incubada durante os quase 15 anos do 
+Unidos como movimento empresarial. 

Os números de 2021 impressionam tanto em volume quanto 
na quantidade de projetos, parcerias com o poder público e 
pessoas impactadas. Além disso, 93% das despesas foram 
direcionadas aos projetos e apenas 7% de custos operacionais 
e administrativos, mostrando uma eficiência ímpar para 
realização de nossos programas. 

Esperamos que o final da pandemia traga um olhar ainda 
maior para filantropia e a responsabilidade das empresas na 
sociedade. A nossa organização se estruturou e cresceu, tanto 
em equipe quanto financeiramente e está preparada para essa 
nova rodada de desafios.

Hoje, o Grupo se orgulha em realizar projetos de 
Responsabilidade Social Corporativa para diversas empresas 
e órgãos da Diplomacia dos Estados Unidos. 

O +Unidos deixou de ser uma organização em fase inicial e 
estamos seguros que iremos cada vez mais conviver com esse 
nome no ramo de organizações sociais no Brasil.

O ano de 2021 
representa a 
consolidação 
do modelo de 
filantropia do 
Grupo +Unidos.

Thiago Fernandes
Diretor Tesoureiro
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Histórico Financeiro - Ano a Ano (BRL’000)

Receitas 2021 - por Projeto (%)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

10M

-10M

5M

-15M

15M

-5M

-

RECEITAS DESPESAS

NOTA DO DIRETOR EXECUTIVO

As contas da organização são 
medidas em regime de fluxo de 
caixa e, ao final do ano contábil, 
parte do saldo reflete “projetos 
a serem executados”. 

Caso queira obter mais infor-
mações ou acessar nossos 
relatórios financeiros completos, 
entre em contato pelo e-mail: 
daniel.grynberg@maisunidos.org

AUDITORIA

CONTABILIDADE

APOIO À SAÚDE
17%

COMBATE A FOME 
17%

VERTENTES
14%

PPA SOLIDARIEDADE
11%

ACELERA VACINA
11%

AWE 2.0
8%

JOVENS 
EMBAIXADORES 

7%

AJUDA PARA MANAUS
4%

EMPRESAS MEMBRO
4%

ACCESS E2C 
4%

E2C
0%

TECONECTA
1%

AWE 1.0
1%INOVA MINAS

4%

DOAÇÕES VALOR (R$) %

APOIO À SAÚDE 2.000.000 17%

COMBATE À FOME 1.964.345 17%

VERTENTES 1.610.112 14%

PPA SOLIDARIEDADE 1.287.940 11%

ACELERA VACINA 1.257.400 11%

AWE 2.0 952.763 8%

JOVENS EMBAIXADORES 794.305 7%

AJUDA PARA MANAUS 520.294 4%

EMPRESAS MEMBRO 496.189 4%

INOVA MINAS 456.143 4%

ACCESS E2C 169.057 1%

TECONECTA 150.948 1%

AWE 1.0 134.710 1%

E2C 44.635 0%

TOTAL 11.839.109 100%

DESPESAS VALOR (R$) %

CUSTOS DE PROJETOS 7.952.791 93%

DESPESAS OPERACIONAIS 416.378 6%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 90.645 1%

TOTAL 8.459.814 100%

Despesas 2021 - por Categoria (%)

CUSTOS DE
PROJETOS
93%

DESPESAS
OPERACIONAIS 
6%

DESPESAS
ADMINISTRATIVAS
1%
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Confesso que, quando comecei minha trajetória como Diretor 
Executivo do Grupo +Unidos há quase dois anos, de forma 
alguma imaginava que teríamos uma jornada tão inspiradora 
durante esse período difícil de pandemia.

Fruto de um trabalho incansável de uma equipe que não deixou 
de entregar um número de projetos muito superior do que o 
esperado, somado a um legado prévio trilhado pelo Comitê 
Gestor, Conselho Consultivo e meu querido predecessor 
Augusto Corrêa.

Hoje, o +Unidos almeja voos maiores. Queremos mudar a 
realidade do país através da colaboração entre atores do setor 
privado, público e terceiro setor. Projetos ganharam recor-
rência, expandiram e casos de sucesso começaram a brotar de 
forma orgânica. 

Atuamos no Brasil inteiro, levamos projetos públicos de 
educação de São Paulo para Minas Gerais, deixamos um 
legado na Amazônia, no Pantanal, Nordeste e Sudeste através 
do Fundo Una+.

Somos resultado da colaboração, da agilidade e do propósito 
que move nossa equipe. Queremos mostrar que existe forma 
de fazer Responsabilidade Social Corporativa profissional, 
transparente, eficiente e mensurável.

Com o gradual retorno à normalidade, o Brasil enfrenta desafios 
tremendos de educação, emprego e pobreza. 

O capital privado se engajou de forma jamais 
vista durante os períodos mais críticos da 
pandemia e é nossa responsabilidade agora 
seguir investindo para não só reduzir os prejuízos 
sociais dos últimos anos, mas também criar um 
novo caminho para a filantropia no país onde 
as empresas cada vez mais se dediquem a um 
Responsabilidade Social Corporativa séria, 
recorrente e perene.

Nosso time cresceu e está pronto para continuar 
inovando a forma de fazer Responsabilidade 
Social Corporativa, somos consequência da 
força de fazer junto!

Que sejamos ainda +Unidos neste ano de 2022.

Daniel Grynberg
Diretor Executivo
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http://maisunidos.org
http://facebook.com/unidosmais
http://instagram.com/unidosmais
http://linkedin.com/company/grupomaisunidos
mailto:contato%40maisunidos.org?subject=
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