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C

ompletamos 15 anos e temos muito a
celebrar, mas muito mais a fazer pela frente.
Gostaríamos de abrir este Relatório fazendo
um convite a você: venha escrever conosco os
próximos capítulos desta história!
Nos próximos anos, gostaríamos de expandir
as atividades do Instituto para muitas outras
empresas e pessoas físicas que compartilham
dos mesmos valores e da vontade de tornar o
Brasil um país de oportunidades, com menor
desigualdade social.
O ano de 2018 foi de comemoração para o
Instituto CSHG: com a consolidação do nosso
modelo de gestão que prioriza o investimento
em projetos sociais de qualidade e resultados
comprovados, celebramos os nossos 15 anos
de história, as nossas parcerias e os ótimos
retornos gerados.
O nosso modelo de análise, investimento
e acompanhamento permite uma alocação
racional e coerente dos recursos e a
maximização do impacto social. Além disso,
nossa forma de gerir prevê não apenas o
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LQYHVWLPHQWRɇQDQFHLURPDVWDPE«PR
acompanhamento próximo dos projetos e a
aplicação da nossa expertise para interação
entre eles e sugestão de melhoria contínua das
organizações apoiadas.

construir soluções em conjunto. Nesse sentido,
o conhecimento e a rede de relacionamentos
que construímos com projetos de excelência
nas diversas áreas fazem com que nossa
contribuição gere valor aos apoiados.

Educação continua sendo a principal área
de atuação do Instituto, hoje investindo em
HGXFD©¥RSURɇVVLRQDODWLYLGDGHVQRFRQWUDWXUQR
escolar e bolsas para Ensino Médio e Ensino
Superior. Como mostra este Relatório,
celebramos nossos 15 anos em um grande
HYHQWRQRTXDOVHGLVFXWLUDPRVGHVDɇRVGD
educação no Brasil, com especialistas da área e
a apresentação de casos de sucesso.

3DUDOHODPHQWHJUDWLɇFDQWHVWDPE«PV¥RR
entusiasmo da participação cada vez maior dos
funcionários das mantenedoras em ações de
voluntariado e o interesse em envolver as novas
gerações desde cedo em ações colaborativas.
Além do Programa Funcionário Apresenta
– em que os próprios funcionários podem
indicar projetos sociais a serem apoiados pelo
Instituto e ao qual houve adesão de quase
90% dos funcionários nos últimos anos –
realizamos o programa de mentorias, simulação
de entrevistas, bate-papos sobre trajetória
DFDG¬PLFDHSURɇVVLRQDOFXUVRVHFDPSDQKDV
de arrecadação, entre outras atividades.

Cada vez mais percebemos que a prática de
grantmaking adotada pelo Instituto CSHG –
DTXDOFRQVLVWHHPDSRLDUɇQDQFHLUDPHQWH
projetos sociais já existentes, em vez de
criar novos e executá-los por conta própria –
SRGHHGHYHLUDO«PGRDSRUWHɇQDQFHLURVH
TXHUHPRVGHIDWRFRQWULEXLUSDUDDHɇF£FLD
e a perenidade do trabalho das organizações
sociais, precisamos estar dispostos a ajudáORVDLGHQWLɇFDURVSULQFLSDLVGHVDɇRVHRV
SRQWRVTXHSUHFLVDPGHPHOKRULDDɇPGH

Para os próximos anos, planejamos ampliar o
apoio a projetos sociais de ponta que sejam
transformacionais em nossa sociedade,
incentivar melhorias contínuas dos projetos
apoiados, fomentar a troca de boas práticas
entre os projetos sociais e fortalecer cada vez

mais o canal entre funcionários, empresas onde
trabalham e organizações parceiras, bem como
VHXVEHQHɇFL£ULRV
A seguir, você poderá saber mais sobre o
trabalho que realizamos em 2018 e o que
está planejado para 2019. Além disso, poderá
conhecer algumas das histórias que ajudamos
a construir e das quais temos grande orgulho!
Esperamos que essas histórias sirvam de
inspiração para você, da mesma forma como nos
contagiam e nos incentivam a fazer ainda mais!
3RUɇPDJUDGHFHPRVDWRGRVTXHFRQWULEX¯UDP
de alguma forma para viabilizar as ações do
Instituto por mais um ano, investindo tanto
VHXVUHFXUVRVɇQDQFHLURVTXDQWRVHXWHPSR
e seu conhecimento. Juntos, impactamos
positivamente a vida de inúmeras famílias.
Convidamos a todos para se juntar a
nós e seguir ampliando nosso impacto
nos próximos anos! Venha fazer parte dessa
história!
Conselho Deliberativo do
Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo
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Contexto do
investimento social
privado no Brasil

Palavra de especialista:

economia, o comportamento das
HPSUHVDVSDUWLFLSDQWHVUHɈHWHUHVLOL¬QFLD
e compromisso. Assim é que o volume
de recursos destinados aos investimentos
sociais, por exemplo, apresentou uma
tendência de crescimento: a média anual
dos valores aplicados pelas empresas e
institutos, no período de 2007 a 2011,
chegou a R$ 2,3 bilhões. Nos últimos
seis anos, essa média subiu para R$
ELOK·HVDQR *U£ɇFR $GHPDLV
o padrão dos investimentos sociais do
grupo BISC tem sido compatível com os

Anna Maria Peliano
Anna Maria Peliano é socióloga e pós-graduada em política
social pela UnB. Foi técnica de pesquisa e planejamento do
Ipea de 1975 a 2013. Dentre as inúmeras funções exercidas,
destacam-se as seguintes: secretária executiva da Comunidade
Solidária (1995-1998); diretora de política social do Ipea (nos
períodos de 1992-1994 e 2003-2007). Atualmente, coordena
a Pesquisa Benchmarking do Investimento Social Corporativo
(BISC) conduzida pela Comunitas e participa, como consultora
do Ipea, do projeto “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”.
É membro do Grupo de Pesquisa de Nutrição e Pobreza do
Instituto de Estudos Avançados (IEA) da Universidade de São
Paulo (USP).

*U£ɇFR(YROX©¥RGRVLQYHVWLPHQWRVVRFLDLVGRJUXSR%,6&QRSHU¯RGRǱ
(PELOK·HVGHUHDLV 5 _9DORUHVDMXVWDGRVSHODLQɈD©¥R

3.5

Evolução do investimento
social privado no Brasil
Nas últimas três décadas, temos
observado avanços importantes
nas relações das empresas com as
comunidades no Brasil. A gravidade das
condições sociais, associada à crise
econômica e à instabilidade política do
início dos anos 1990, estimulou uma
mobilização inédita da sociedade em
prol das causas sociais. Nesse contexto,
as empresas foram pressionadas a
assumir responsabilidade e rever seu
modelo de atuação social. A partir
GHHQW¥RDVSU£WLFDVɇODQWUµSLFDVH
compensatórias tradicionais, realizadas
de forma paralela aos negócios e
1

desconectadas das agendas públicas,
locais e globais, passaram a ser
gradativamente substituídas por projetos
sociais estruturados, alinhados ao campo
dos negócios e às diretrizes de políticas
públicas e pactos internacionais.
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É esse movimento que a pesquisa
Benchmarking do Investimento Social
Corporativo (BISC), desenvolvida
pela Comunitas desde 2008, tem
acompanhado, registrando resultados
que nos surpreendem a cada ano1.
Operando em um ambiente adverso,
marcado por fortes oscilações na

Em 2018, a pesquisa BISC abrangeu 259 empresas e 17 institutos/fundações empresariais.

8 | Relatório de Atividades 2018 | 2019

padrões internacionais, se considerada a
percentagem dos investimentos sociais
nos lucros brutos das empresas: em
2017, a mediana desses percentuais
no País foi de 0,94%; e, entre as
corporações norte-americanas, atingiu
0,87%. A esses resultados somase o fato de que os investimentos no
%UDVLOV¥RɇQDQFLDGRVPDMRULWDULDPHQWH
com recursos próprios, uma vez que
RVLQFHQWLYRVɇVFDLVW¬PUHSUHVHQWDGR
apenas 20% do total investido nos
últimos três anos.

2007
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2015

Fonte: BISC, 2018. Comunitas
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BISC aponta concentração
na área de educação

Importância do voluntariado
é enfatizada no BISC

Historicamente, o BISC vem sinalizando
a concentração dos investimentos sociais
na área da educação, que absorve cerca
de 40% dos valores investidos pelo
grupo que participa da pesquisa. Isso
representa recursos superiores a
5PLOK·HVDQRHUHɈHWHXPD
aposta na educação, como estratégia
de promover mudanças sociais mais
profundas e de mais longo prazo. No
entanto, merece ser ressaltado que tal
resultado pode ser creditado sobretudo
à atuação dos institutos ou fundações
empresariais, que aplicam diretamente
87% do total destinado aos projetos
educacionais, com ênfase em atividades
focadas nos níveis de ensino fundamental
e médio.

Os programas de voluntariado são
percebidos pelo grupo que responde
o BISC como uma clara estratégia
de “ganha-ganha”, isto é, ganham as
comunidades, com a ampliação do
atendimento; ganham os colaboradores,
que desenvolvem novas competências;
e ganham as empresas, com melhorias
nas relações com as comunidades,
na imagem e no ambiente interno de
trabalho. Não por acaso, historicamente,
mais de 70% das empresas desenvolvem
programas de voluntariado, e a proporção
GHFRODERUDGRUHVSDUWLFLSDQWHVɇFRX
entre 10 e 12%, ao longo dos anos
pesquisados pelo BISC.

Um dado interessante captado no BISC
de 2018 diz respeito à atuação do
grupo na área da cultura – que ocupa
o segundo lugar na lista de prioridades
e absorve cerca de 20% dos seus
investimentos sociais. Ao contrário da
crítica que se baseia na noção de que
os investimentos privados em cultura
se restringem a patrocínios de grandes

“

eventos, as empresas e os institutos
estão buscando direcionar mais recursos
para o apoio a projetos desenvolvidos
em comunidades mais pobres e em
atividades que buscam integrar arte
e educação, a exemplo do estímulo à
OHLWXUDHRɇFLQDVGHDUWHHHGXFD©¥R
especialmente em escolas públicas.
Outro resultado relevante a ressaltar é a
GLIHUHQ©DQRSHUɇOGDDWXD©¥RHPIXQ©¥R
da natureza da atividade exercida pelas
empresas. Os dados do BISC revelam
que, enquanto as organizações do setor
de serviços concentram 63% dos seus
investimentos na área da educação,
DVLQG¼VWULDVGLYHUVLɇFDPEDVWDQWH
seu leque de atividades. Assim, nesse
subgrupo, a área que recebe o maior
volume de recursos - desenvolvimento
comunitário e infraestrutura – não
chega a absorver 30% do total
LQYHVWLGR(VVDGLYHUVLɇFD©¥RFRVWXPD
estar associada à concentração dos
investimentos nos territórios do entorno
dos empreendimentos econômicos onde
as demandas e carências locais exigem
múltiplas respostas.

O BISC vem sinalizando a concentração dos investimentos
sociais na área da educação: institutos ou fundações
empresariais aplicam diretamente 87% do total destinado aos
projetos educacionais.
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redução de 19% em relação ao
volume de recursos investidos em tais
programas. No entanto, esse recuo
foi visto como um fenômeno pontual,
GHFRUUHQWHGHUHɈH[RVLQWHUQRVGDFULVH
econômica, tais como insegurança em
relação ao risco de desemprego; menor
participação das lideranças, que passam
a dedicar mais tempo para equacionar
os problemas econômicos; e fusões ou
reestruturações internas, ocorridas em
várias organizações, que implicam certa
paralisação do trabalho voluntário.
Passado esse momento, as previsões são
de retorno dos programas aos patamares
anteriores.

Contrariando a tendência de
fortalecimento dos programas de
voluntariado, observada nas edições
anteriores da pesquisa, os resultados
do BISC de 2018 sinalizaram uma

7HQG¬QFLDVHGHVDǆRV
Em que pesem os avanços observados na
atuação das empresas no campo social,
ainda há espaço para avanços e existem
GHVDɇRVDVHUHPVXSHUDGRVQRIXWXUR
próximo para promover as transformações
almejadas. As lições extraídas do BISC
apontam para a necessidade crescente
de garantir, por exemplo: o fortalecimento
das parcerias e dos trabalhos em rede,
posto que isoladamente a atuação
das empresas tem alcance reduzido; a
ɈH[LELOLGDGHQHFHVV£ULDSDUDVHDGHTXDU
às constantes mudanças e incorporar
novas tecnologias que permitam
fazer a diferença e ganhar escala; o

acompanhamento e controle permanente
para medir os resultados obtidos; a
inserção estratégica dos investimentos
sociais no campo dos negócios para
promover sua sustentabilidade; e
o alinhamento a agendas públicas,
nacionais e globais, para ampliar a
capilaridade e o alcance dos próprios
projetos. Concluindo, o conhecimento
acumulado nessa área permite apostar
que será possível avançar em todas essas
direções.
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Modelo de atuação
do Instituto CSHG

Modelo de atuação do
Instituto CSHG
Somos uma gestora de investimentos
sociais que aplica seu expertise
ɇQDQFHLURHULJRUDQDO¯WLFRSDUD
selecionar e investir em projetos sociais
de resultado, os quais compõem a sua
Carteira Anual de Investimentos Sociais.
Com mais de 15 anos de existência, o
Instituto CSHG é o principal veículo de
investimento social do Credit Suisse (no
Brasil) e da Verde Asset Management.
As organizações selecionadas pelo
Instituto para receber aporte de
recursos se destacam pela seriedade,
qualidade e transparência com que
executam seus projetos. Todas as
organizações apoiadas têm auditoria

H[WHUQDHSDU¤PHWURVHɇFLHQWHVGH
avaliação de resultados.

Análise dos
projetos pela
equipe do
Instituto

Uma vez selecionados, os projetos
são monitorados ao longo do ano pela
equipe do Instituto, que acompanha as
ações executadas, analisa uma série
de indicadores e busca aprimorar cada
vez mais as práticas de gestão das
organizações.
O Instituto promove ainda uma
constante troca de conhecimento
entre as organizações apoiadas,
compartilhando instrumentos e boas
práticas e fomentando uma rede
colaborativa pela qual as organizações
possam trocar experiências.

Reavaliação
anual para
permanência
ou não na
carteira

Carteira de
investimentos
sociais

“

O Instituto CSHG é o tipo de apoiador que constrói o projeto
em conjunto com a organização, auxiliando, por exemplo, no
desenvolvimento de metas e de ferramentas de avaliação e
divulgação. Assim, o Instituto coloca a expertise e a inteligência
das suas mantenedoras à disposição dos projetos apoiados;
e é exatamente disso que toda organização social precisa: de
parceiros que nos motivem a crescer de forma consistente,
ID]HQGRDFRLVDFHUWDGDPHOKRUPDQHLUDSRVV¯YHO
0DULD(OHQD-RKDQQSHWHU, presidente1 do conselho de administração da
Parceiros Voluntários

1

Curadoria do
Conselho
Deliberativo
e Fiscal

Monitoramento
constante das ações
e dos resultados
dos projetos

Seleção
dos projetos com
maior potencial
de impacto

Voluntária
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Carteira de
investimentos
sociais 2019

Carteira de investimentos sociais 2019
Área de investimento

Educação

Educação
profissional

Educação
complementar

Bolsa de
estudos

Combate à
vulnerabilidade
social

Gestão de OSCs

Organização Valor aprovado (R$) % (valor)
Instituto PROA

584.358

Instituto GMK

168.289

Instituto Aliança

156.900

Vetor Brasil

102.000

CEAP

288.116

Redes da Maré

139.882

Fundação Julita

106.465

Instituto Pró-Saber SP

100.149

Insper

294.000

Instituto Embraer

143.905

Fundação Estudar

100.000

Primeira Chance

91.118

Ismart

66.211

Banco da Providência

283.049

Aliança de Misericórdia

280.000

Projeto Arrastão

199.031

Instituto C

187.091

CEPP

183.165

Parceiros Voluntários

100.000

Carteira 2019
Funcionário Apresenta
Investimento total 2019
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66%

32%

2%

3.573.727
15 organizações sociais

225.000
3.798.727
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Panorama 2018

Instituto CSHG
em números (2018)

Mais de

EHQHǆFL£ULRV
de RUJDQL]D©·HVVRFLDLV tiveram acesso gratuito a
equipamentos culturais ou de lazer, como a Sala São Paulo, o
Museu do Futebol e sessões de cinema.

R$ 3,6 milhões

2 creches

investidos diretamente em RUJDQL]D©·HVVRFLDLV diferentes1.

apoiadas que oferecem atendimento em SHU¯RGRLQWHJUDO,
permitindo que mais de IDP¯OLDV exerçam atividade econômica
ou busquem oportunidades de trabalho com a segurança de que
VHXVɇOKRVHVW¥RVHQGREHPFXLGDGRV

89 projetos sociais
avaliados para a seleção da Carteira de Investimentos Sociais e para
o Programa Funcionário Apresenta.
Mais de

Projetos apoiados em

500 jovens

3 Estados

de baixa renda e provenientes da rede pública de ensino
conquistaram seu primeiro emprego após a conclusão dos cursos

São Paulo (majoritariamente), Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul3,
impactando áreas de risco social, como os bairros Jardim São Luis e
Campo Limpo (em São Paulo), bem como a comunidade Cidade de
Deus e o Complexo da Maré (no Rio de Janeiro).

SURɇVVLRQDOL]DQWHVQRVSURMHWRVDSRLDGRV2.

87 jovens
com acesso à educação de qualidade por meio de bolsas de
estudo nos níveis médio e superior, dos quais XQLYHUVLW£ULRV
foram aprovados para programas de intercâmbio acadêmico em
instituições de excelência, como Harvard, Universidade de St.
Gallen, Universidade de Lyon, entre outras.
Destas 31 organizações, 16 receberam aporte via Carteira de Investimentos Sociais e 15 por meio do Programa Funcionário Apresenta.
Do total de 1074 jovens, 531 estavam empregados até a conclusão deste Relatório. Como quase metade desses jovens concluíram o projeto em
dezembro de 2018, eles ainda estavam participando de processos de seleção durante o fechamento deste Relatório.

1
2
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20 organizações

selecionadas para receber aporte das mantenedoras do Instituto
&6+*YLDOHLVGHLQFHQWLYRɇVFDO4.
O projeto aconteceu em Porto Alegre e região metropolitana, capacitando lideranças de organizações sociais para o aprimoramento das suas
DWLYLGDGHVFRPVHXVEHQHɇFL£ULRV
4
O Instituto CSHG realiza a curadoria dos projetos sociais que estão aptos para receber recurso incentivado das suas mantenedoras via Fundo
Municipal ou Estadual da Criança e do Adolescente, Lei de Incentivo ao Esporte, Programa Nacional de Oncologia (Pronon), Programa Nacional de
Acessibilidade (Pronas) e Fundo do Idoso.
3
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Instituto CSHG em rede
Encontro de bolsistas: Associação Primeira
Chance, Fundação Estudar e Instituto Semear

VII Fórum CEAP

O Instituto CSHG promoveu o encontro entre
os bolsistas do Ensino Médio da Associação
Primeira Chance e bolsistas universitários
da Fundação Estudar e do Instituto Semear,
com objetivo de fomentar a troca de
experiências entre eles.

O Instituto CSHG compartilhou sua
experiência como gestora de investimentos
sociais no VII Fórum CEAP, promovido
pelo Centro Educacional Assistencial
3URɇVVLRQDOL]DQWH &($3 2HYHQWRUH¼QH
anualmente representantes de diferentes
RUJDQL]D©·HVSDUDGHEDWHURVGHVDɇRVHDV
tendências do investimento social privado no
Brasil, e o foco do encontro de 2018 foi a
educação.

Durante o bate-papo, a bolsista da Fundação
Estudar Luisa Hamra e o bolsista do Instituto
Semear Ronaldo Braga compartilharam
VXDVKLVWµULDVHRVGHVDɇRVHQIUHQWDGRV
na trajetória entre o colégio e a faculdade.
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Os dois universitários puderam auxiliar os
bolsistas da Primeira Chance com as dúvidas
sobre escolha de carreira, métodos de
estudos para o vestibular, intercâmbio, entre
outros.

Além da palestrante do Instituto, participaram
do debate representantes das seguintes
instituições: Grupo de Institutos, Fundações
e Empresas (GIFE), Instituto para o
Desenvolvimento do Investimento Social
(IDIS), Instituto Tellus, Instituto Intercement,
Plano CDE e Grupo Mais Unidos.
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Painel com
universitários
O Instituto CSHG ministrou uma aula sobre
Responsabilidade Social Corporativa (RSC)
para os alunos do 5° semestre do curso
de administração da Fundação Escola de
Comércio Álvares Penteado (Fecap). Sua
participação fez parte de uma iniciativa que
busca introduzir o tema na grade curricular,
despertando a curiosidade para a pauta e
SDUDDFDUUHLUDSURɇVVLRQDOQRWHUFHLURVHWRU

“

Nós sempre buscamos nessa disciplina tornar
o conteúdo o mais concreto possível para os
alunos, trazendo especialistas e exemplos de
referência no tema. A presença do Instituto
CSHG foi importante não só porque é um caso
especial de investimento social privado, mas
também mostrou que, independentemente do
setor da empresa, é possível atuar buscando
gerar impacto positivo para a sociedade.
-R¥R3DXOR9HUJXHLUR, professor da disciplina
na Fecap e diretor executivo da ABCR1

Concertos na
Sala São Paulo
Ao longo de 2018, o Instituto CSHG recebeu
da Fundação Osesp e de suas mantenedoras
ingressos para concertos na Sala São Paulo,
os quais foram distribuídos gratuitamente para
SHVVRDVDWHQGLGDVHPRUJDQL]D©·HVVHPɇQV
lucrativos que são diretamente apoiadas ou
que fazem parte de sua rede.
No total, foram entregues 220 ingressos
para mais de 20 organizações sociais
diferentes2EHQHɇFLDQGREROVLVWDVGR
Ensino Médio e Superior, idosos e famílias
em situação de vulnerabilidade, crianças
FRPGHɇFL¬QFLDLQWHOHFWXDOHQWUHRXWURV

“
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Ao chegarmos ao local, a primeira coisa
que chamou a atenção dos educandos
foi a própria Sala São Paulo, por ser um
lindo lugar. Creio que para eles foi uma
descoberta sobre a calmaria e tranquilidade
que a música nos traz.
Uma das educandas de 12 anos apresenta
XPKLVWµULFRGHWHUXPSHUɇOVXSHUDJLWDGR
No momento em que a orquestra começou
DWRFDUHODɇFRXSDUDGDQDPHVPDSRVL©¥R
por vários minutos e boquiaberta. Foi
emocionante!

7DOLWD3DXOD, educadora da organização
Aliança de Misericórdia

Associação Brasileira de Captadores de Recursos.
$VVRFLD©¥R$OLDQ©DGH0LVHULFµUGLD$VVRFLD©¥R%UDVLOHLUDGH(VFOHURVH/DWHUDO$PLRWUµɇFD $%U(/$ $VVRFLD©¥R/DU&ULDQ©D)HOL]$VVRFLD©¥RSDUD
3URɇVVLRQDOL]D©¥R2ULHQWD©¥RH,QWHJUD©¥RGR([FHSFLRQDO $SRLH $VVRFLD©¥R6¥R-RDTXLPGH$SRLR¢0DWXULGDGH$EULJR5HYLYLHU(VFROD$OHI3HUHW] XQLGDGH
Paraisópolis), Fundo de Bolsas do Insper, Instituto Aliança com o Adolescente, Instituto André Franco Vive, Instituto Arte na Escola, Instituto Barrichello, Instituto C,
Instituto George Mark Klabin (iGMK), Instituto PROA, Instituto Semear, Instituto Sol, Projeto Arrastão, Projeto Casulo, Projeto Gauss e Turma do Jiló.
1
2
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Comemoração dos
15 anos do Instituto CSHG
trajetórias e contaram como suas histórias
e as de suas famílias foram transformadas
pelas passagens nos projetos. Na segunda
palestra, o professor do Insper e economista
do Instituto Ayrton Senna, Ricardo Paes de
Barros, e a vice-presidente de graduação
do Insper, Carolina da Costa, apresentaram
RVGHVDɇRVHDVSHUVSHFWLYDVGDHGXFD©¥R
No primeiro painel, jovens que passaram por
pública no Brasil. O evento foi concluído com
projetos de educação apoiados pelo Instituto
a apresentação da experiência do Instituto
CSHG – Instituto PROA, Centro Educacional
Serrapilheira por seus idealizadores, João
$VVLVWHQFLDO3URɇVVLRQDOL]DQWH &($3 ,VPDUW
Moreira Salles e Branca Vianna, e seu
e Fundação Estudar – compartilharam suas
presidente, Hugo Aguilaniu.
Em 2018, o Instituto CSHG completou 15
anos e, para celebrar essa história, reuniu
cerca de 300 pessoas em uma manhã de
ricas palestras na sede do Credit Suisse, em
São Paulo. Estiveram presentes investidores
sociais, gestoras parceiras, fundações e
institutos empresariais e ONGs.

P in
Pa
inel
el co
om
m o Insti
nss itu
tuto Ser
e rra
api
p lhei
eira
ra
a | Hug
go
Aguiila
an
niiu (e
(esq
(esq
sq.)) e Joã
sq.)
o oM
Mo
oreirra Sa
Salllllles
e (di
dir.
r)

Pa
ale
est
s ra com
m o pro
of. Ric
i ardo
o Paes de Bar
a ros
ro
os

Inst
stituto CSHG
HG
G e pales
e trran
ante
es

28 | Relatório de Atividades 2018 | 2019

P inel com
Pa
o jov
oven
ens de
e pro
roje
roje
jeto
t s ap
to
poi
oiad
a os pel
elo
o Insttit
itut
uto
ut
o CS
CSHG
SHG
H

Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo | 29

Histórias que
ajudamos a
escrever

Thiago Magalhães e Thais Carneiro:
os empreendedores da Love Confeitaria

Matheus Reis da Silva:
de Taubaté para Harvard

Thiago (34) e Thais (26) moram na
Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio de
-DQHLURFRPVXDVGXDVɇOKDVSHTXHQDV
Para ganhar uma renda sustentável, em
2017 o casal começou a vender doces na
comunidade, obtendo cerca de R$ 640 por
mês.

Matheus (23) nasceu em Taubaté (São
Paulo) e cursou o Ensino Fundamental em
uma escola pública da sua cidade. No Ensino
Médio, foi aprovado no colégio Embraer
Juarez Wanderley, que seleciona alunos da
rede pública com alta performance acadêmica
e sem condições para arcar com os custos
de uma escola particular. Após o Ensino
Médio, foi aprovado para estudar medicina na
Universidade de São Paulo (USP), na qual
está cursando o quarto ano. Desde então,
Matheus é bolsista do ,QVWLWXWR(PEUDHU,
organização apoiada pelo Instituto CSHG, que
disponibiliza bolsa-auxílio de custo de vida para
o seu dia a dia na universidade. Na faculdade,

Em 2018, Thiago e Thais participaram
do projeto promovido pelo %DQFRGD
3URYLG¬QFLD, organização apoiada pelo
Instituto CSHG, e participaram de cursos
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de capacitação técnica, como o de doces
ɇQRVHRGHHPSUHHQGHGRULVPRTXH
os auxiliaram no desenvolvimento dos
SURFHVVRVHGDVɇQDQ©DVGRVHXQHJµFLRD
“Love Confeitaria”.
Atualmente, a Love Confeitaria gera em
média R$ 2.487 de renda mensal para a
família, que agora trabalha exclusivamente
no negócio. E, além das entregas feitas de
bicicleta, a confeitaria abriu uma sede para
expandir as vendas.

HOHM£SXEOLFRXGXDVLQLFLD©·HVFLHQW¯ɇFDVSRU
meio da bolsa da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp),
nos ramos de urologia e ginecologia.
Em 2017, Matheus foi voluntário em um
projeto social de monitoramento do câncer
infantil no Peru, o que abriu as portas
para ele ter sido selecionado entre 7.500
candidatos para discursar na Assembleia
Geral da Organização das Nações Unidas
(ONU) com outros jovens de 27 países.
Em 2018, Matheus foi aprovado para participar
do programa Global Surgery and Social
Change da faculdade de medicina de Harvard.

Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo | 33

Luigi Tanaka:
RSULPHLURHQJHQKHLURGDIDP¯OLD7DQDND
continuou conquistando medalhas, tendo sido
duas vezes medalhista de bronze na Olimpíada
Brasileira de Astronomia (OBA), uma vez
medalhista de bronze e uma vez medalhista de
prata na Olimpíada Canguru de Matemática.

Luigi (17) nasceu em Santa Isabel, município
do interior de São Paulo, onde morava com
seus pais e seus cinco irmãos. Após receber
medalha de prata na Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas (OBMEP),
foi selecionado pela 3ULPHLUD&KDQFH para
ser bolsista do colégio Poliedro, em São José
dos Campos, durante todo o Ensino Médio.
Durante os anos em que foi bolsista da
Primeira Chance e do Instituto CSHG, Luigi

“

As conquistas de Luigi e seu empenho nos
estudos também impactaram a sua família.
,QɈXHQFLDGRSHORGHVHPSHQKRDFDG¬PLFRGR
irmão, o caçula da família, Giuliano, conquistou
uma bolsa de estudos no Colégio Objetivo
para cursar o 6° ano do Ensino Fundamental,
GHSRLVGHSUHVWDUXPDSURYDHɇFDUHPTXDUWR
lugar – entre os 170 candidatos.
Em 2018, Luigi foi aprovado em universidades
de excelência: na Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo (Poli - USP), na
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
na Universidade Estadual Paulista (Unesp) e na
Universidade Federal do Paraná. Ele optou por
cursar engenharia mecânica na USP e iniciou
os estudos em 2019.

Quando eu levei o Luigi para fazer a entrevista na Primeira Chance, percebi a dimensão da
oportunidade que se abria para ele e para a nossa família. Antes, ele sonhava em ganhar
uma bolsa no colégio particular da nossa cidade, e hoje já sonhamos com ele estudando e
trabalhando fora do Brasil. O Luigi mostrou para toda a família que é possível voar bem alto.

Caroline Laia:
em busca de novos horizontes
Caroline (15) mora na comunidade Parque
União, no complexo da Maré, Zona Norte do
Rio de Janeiro, com seus pais, que trabalham
como porteiro e assistente administrativa,
respectivamente. Caroline sonha em ser
médica desde pequena e, por esse motivo,
buscava educação de qualidade. Assim, em
2018, enquanto cursava o 9° ano do Ensino
Fundamental em uma escola pública no bairro
de Ramos, frequentou todos os dias, após a
escola, o Curso Preparatório para o Ensino
Médio da 5HGHVGD0DU«, projeto apoiado
pelo Instituto CSHG.
Os professores do preparatório relatam
que Caroline era muito dedicada aos
estudos e sempre buscou participar de
atividades extras, mesmo com o aumento
da violência na região. Ela foi, inclusive,
uma das selecionadas em 2018 para
compartilhar histórias de mulheres que
moram no Complexo da Maré durante o
Festival Women of the World (WOW), que
aconteceu pela primeira vez na América
Latina e reuniu mais de 30 mil pessoas.
1RɇPGH&DUROLQHIRLDSURYDGDQR
processo seletivo do Colégio de Aplicação
da UFRJ (CAP/UFRJ) e, em primeiro lugar,
na Fundação de Apoio à Escola Técnica
(Faetec). Atualmente, ela estuda na Faetec,
onde fará - em 2019 - o Ensino Médio e o
curso técnico de gerência em saúde.

$QD3DXOD0RUJDGR, mãe do Luigi
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Carteira de
investimentos
sociais 2018

Carteira de investimentos sociais 2018
Área de investimento

Educação

Educação
profissional

Educação
complementar

Bolsa de
estudos

Combate à
vulnerabilidade
social

Gestão de OSCs

Organização Valor aprovado (R$) % (valor)
Instituto PROA

584.358

Instituto GMK

168.289

Instituto Aliança

156.900

CEAP

288.116

Redes da Maré

139.812

Fundação Julita

106.465

Insper

270.000

Fundação Estudar

147.000

Instituto Embraer

143.905

Primeira Chance

131.603

Aliança de Misericórdia

280.000

Banco da Providência

269.400

Projeto Arrastão

199.031

CEPP

183.165

Instituto C

178.181

Parceiros Voluntários

135.366

63%

Carteira 2018
Funcionário Apresenta
Investimento total 2018
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33%

4%

3.381.591
15 organizações sociais

225.000
3.606.591
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Educação
SURǆVVLRQDO

Instituto PROA
3DUFHLURGHVGH

Desenvolve um intenso
trabalho comportamental e
técnico, visando ajudar jovens
com poucas oportunidades a
conquistar o primeiro emprego
e a ampliar a perspectiva em
relação à sua realidade e à sua
ideia de futuro.

3URMHWRDSRLDGR
3URSURɇVV¥R2IHUHFHTXDOLɇFD©¥R
SURɇVVLRQDOHFRQWULEXLSDUDD
empregabilidade de jovens de baixa
renda, entre 17 e 20 anos1, que estejam
matriculados ou tenham concluído o 3º ano
do Ensino Médio na rede pública de ensino.
São 468 horas de curso distribuídas em
três módulos: técnico, comportamental e
cultural.
______
1¼PHURGHEHQHɇFL£ULRVGLUHWRV75
Valor investido: R$ 584.358

$OXQRVGR
Q
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¥R
RGH
GH FXU
XUVR
V

'DGRVGH
Evasão de 2%

21% estão cursando Ensino
Superior ou fazendo cursos
técnicos ou de tecnólogo2

Frequência de 98%

Empregabilidade de 92% com
salário médio de R$ 860, gerando
incremento médio de 55% na renda
domiciliar per capita3

Jovens trabalhando em empresas como A.C. Camargo Cancer Center, Credit
Suisse, Cyrela, Facebook, Grupo Fleury, Grupo Iguatemi, Grupo Pão de Açúcar,
Hospital Sírio-Libanês, Itaú, Pátria Investimentos, Regus, Santander e Stone

1
2
3

O Instituto PROA acompanha os alunos por três anos, o que amplia a faixa etária para 23 anos.
O curso de tecnólogo tem validade de nível superior e duração de 2 a 3 anos.
Considerando-se apenas os alunos formados no primeiro semestre de 2018.
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Instituto George Mark Klabin (iGMK)

'HVHQYROYLPHQWRGRVDOXQRVSRUGLVFLSOLQD

3DUFHLURGHVGH

Fornece ferramentas e material
pedagógico para a formação
SHVVRDOHSURɇVVLRQDOGH
jovens de baixa renda. Suas
atividades são realizadas
sempre em parceria com
alguma organização social que
disponibiliza seu espaço físico
para as aulas presenciais.

Avaliação inicial

4.7%

3URMHWRDSRLDGR
3Uµ)RUPD©¥RBusca estimular a
continuidade da educação e oferece
LQVWUXPHQWRVGHFDSDFLWD©¥RSURɇVVLRQDO
para jovens de 15 a 22 anos que são
provenientes da rede pública de ensino e têm
renda familiar de até três salários mínimos. O
projeto é realizado no município de Francisco
Morato, na sede da Associação Cultural
Comunitária Pró-Morato. São 506 horas de
curso distribuídas em três módulos: básico1,
HVSHF¯ɇFR2 e atividades complementares3.
______
1¼PHURGHEHQHɇFL£ULRVGLUHWRV62
Valor investido: R$ 168.289

Avaliação final
4.5%

8.6

11.3%

9.0

8.7%
5.3

-1.6%
14.9%
6.2

5.9

Raciocínio
Lógico

4.6

5.0

Comunicação

4.7

Apresentação
Pessoal

5.4

Atendimento
ao Cliente

6.1

6.7

7.0

Relações
Empreendedorismo
Interpessoais

'DGRVGH

Evasão de 5%

35 jovens acompanhados pelo
atendimento do serviço social da
equipe da Associação Pró-Morato

Frequência de 94%

Dos IRUPDGRV no segundo
semestre, 64 estão WUDEDOKDQGR4
Alunos em vi
A
v si
s ta
a ao
colégi
g o Dante
e Alighieri

'LVFLSOLQDVGHDSRLRSURɇVVLRQDOFRPXQLFD©¥RUDFLRF¯QLROµJLFRHLQIRUP£WLFD
Disciplinas de atendimento no comércio varejista e assistente administrativo.
3
$WLYLGDGHVSU£WLFDVHPHPSUHVDVYLVLWDVDRFHQWURGH)UDQFLVFR0RUDWRHLGHQWLɇFD©¥RGRVVHUYL©RVH[LVWHQWHVFLUFXLWRFXOWXUDOQRFHQWURGH6¥R
Paulo, palestras e laboratórios de observação.
4
Dados coletados até fevereiro de 2019, quando muitos jovens ainda estavam participando de processos de seleção.
1
2
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Instituto Aliança
3DUFHLURGHVGH1

Desenvolve projetos em
quatro áreas temáticas:
inserção socioprodutiva,
saúde, educação e direitos
humanos. Atua principalmente
nas políticas públicas de
abrangência nacional para a
juventude, estando presente
em nove Estados brasileiros.

3URMHWRDSRLDGR
(VFROD6RFLDOGR9DUHMRPromove
IRUPD©¥RHLQVHU©¥RSURɇVVLRQDOSDUDMRYHQV
de baixa renda, entre 17 e 24 anos, visando
prepará-los para inserção no mercado de
trabalho varejista. O projeto, cuja carga
horária é de 324 horas, tem como públicoalvo moradores de Osasco (SP) e de
municípios próximos e é desenvolvido em
parceria com o Walmart e a Fundação
Caterpillar.
______
1¼PHURGHEHQHɇFL£ULRVGLUHWRV34
Valor investido: R$ 156.900

'DGRVGH
Evasão de 5%

DSURYDGRV para cursar Ensino
Superior ou técnico

Frequência de 90%

Empregabilidade de 83% com
salário médio de R$ 9542

Jovens trabalhando em empresas como
Azul Linhas Aéreas Brasileiras e A.C. Camargo

1
2

Em 2014, o Instituto Aliança não fez parte da carteira de investimentos sociais do Instituto CSHG.
Considerando-se apenas os alunos formados no primeiro semestre de 2018.
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Educação
complementar

Foto: CEAP.

Centro Educacional Assistencial
3URǆVVLRQDOL]DQWH &($3 
3DUFHLURGHVGH

Oferece cursos técnicos,
SURɇVVLRQDOL]DQWHVHGH
complementação escolar
gratuitos para jovens entre
10 e 18 anos matriculados
no ensino público regular. As
atividades acontecem em sua
própria estrutura, no bairro de
Pedreira, na Cidade Ademar,
Zona Sul da cidade de São
Paulo.

+LVWµULFRGDHYDV¥R

7.8%

6.3%

3URMHWRDSRLDGR
(QVLQR3URɇVVLRQDOL]DQWH%£VLFR
2IHUHFHIRUPD©¥RSURɇVVLRQDOQRVFXUVRV
de robótica básica, robótica e automação,
informática básica e informática aplicada,
com metodologia de ensino que prevê
uma formação humana, garantindo para
cada aluno atendimentos individuais e
mensais (denominados preceptorias) e o
envolvimento familiar por meio de cursos
de orientação para os pais dos jovens
atendidos.

19%
46%
3.4%

2016

2017

2018

______
1¼PHURGHEHQHɇFL£ULRVGLUHWRV81
Valor investido: R$ 288.116

'DGRVGH
Evasão de 3.4% e
frequência de 98%

&HUWLɇFD©¥RGH95% dos alunos1

Frequência média de 85% dos pais nos cursos de formação, abordando temas
FRPRRGL£ORJRFRPRɇOKRDGROHVFHQWHDIDP¯OLDFRPRH[HPSORSDUDRVɇOKRVD
importância da presença dos pais, entre outros
Participação de DOXQRV na Semana de Educação, Ciência e Tecnologia Júnior
(Sedcitec Jr.)2, na qual grupos do CEAP conquistaram o SULPHLUROXJDU nas
três categorias da competição, apresentando os projetos “Parque de Diversões”,
“Detector de Enchente” e “Saquei! – O app dos negócios”

Feira de Ino
nova
vaçã
va
ção e
çã
Ciiên
Ci
ênci
ên
nciias
s do C
CE
EAP
AP

6µUHFHEHPFHUWLɇFD©¥RRVDOXQRVTXHFRQFOX¯UDPRFXUVRDWLQJLQGRRP¯QLPRHPIUHTX¬QFLDFRPSRUWDPHQWRHGHVHQYROYLPHQWR
Promovida pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP), a Sedcitec Jr. é uma competição de projetos acadêmicos voltada para jovens estudantes
do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio de escolas públicas e privadas.

1
2
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Redes da Maré
3DUFHLUDGHVGH

Atende a população das 16
comunidades do Complexo da
Maré, na Zona Norte do Rio
de Janeiro, com projetos em
cinco eixos: educação; arte
e cultura; desenvolvimento
territorial; direito à segurança
pública e acesso à Justiça;
e identidades, memória e
comunicação.

3URMHWRDSRLDGR
&XUVR3UHSDUDWµULRSDUDR(QVLQR
0«GLR Focado em processos seletivos
para instituições públicas de excelência
em Ensino Médio técnico e/ou regular
no Rio de Janeiro, oferece aulas com o
conteúdo exigido nas provas de admissão,
aplica simulados para que os estudantes
se familiarizem com as provas, disponibiliza
espaço para debates e promove grupos
de pais para fortalecer o vínculo com as
famílias.
______

Alunoss durran
a te aula
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o Prepa
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arató
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1¼PHURGHEHQHɇFL£ULRVGLUHWRV44
Valor investido: R$ 139.812

'DGRVGH

$SURYD©·HVSRUHVFROD
8%

Renda média per capita de R$ 374
Dos LQVFULWRV no curso, 30
SHUPDQHFHUDPDWLYRV até sua
conclusão1

8%
12%

24%
12%

Frequência média de 67%
Carga horária total de 564 horas e outras 7
atividades de campo, com visitas ao centro histórico
do Rio de Janeiro, a museus e exposições
DSURYD©·HV em Ensino Médio regular
e/ou técnico, em cursos como administração
HHGLɇFD©·HV

36%
CEFET2

CAP/UFRJ3

Colégio Pedro II

FIOCRUZ4

FAETEC5

IFRJ6

'HQWUHRVSULQFLSDLVPRWLYRVSDUDDHYDV¥RHVW¥RDVGLɇFXOGDGHVSDUDFRQFLOLDURFXUVRFRPRKRU£ULRHVFRODUHSDUDVHDGDSWDU¢URWLQDGHHVWXGRV
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET) 3 Colégio de Aplicação da UFRJ (CAP/ UFRJ) 4 Escola Politécnica de
Saúde Joaquim Venâncio (FIOCRUZ) 5 Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) 6 Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ)
1
2
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Fundação Julita

2ɇFLQDVSRUHL[R

3DUFHLUDGHVGH

Entre crianças, adolescentes,
adultos e idosos, atende
diariamente 1.200 pessoas do
Jardim São Luís e de bairros
vizinhos, como Capão Redondo
e Jardim Ângela, oferecendo
atividades socioeducativas,
culturais, esportivas, de saúde,
meio ambiente, cidadania e lazer.

Mediação de leitura

12%
3URMHWRDSRLDGR
,SH]LQKROferece atendimento no
contraturno escolar com carga de
600 horas/ano para crianças de 4 anos a
5 anos e 11 meses, com renda média per
capita de R$ 383, egressas da creche1
também situada na sede da Fundação
Julita.
______
1¼PHURGHEHQHɇFL£ULRVGLUHWRV30
Valor investido: R$ 106.465

Música

27%
14%

Atendimento psicológico
Atendimento psicopedagógico

10%

Educação alimentar
Educação ambiental

27%

7%
3%

Esportes

'DGRVGH
Presença de 67% das famílias nas
reuniões pedagógicas

Evolução no desenvolvimento motor
de 100% dos educandos

Frequência média de 79%

Adesão e compreensão de 80%
das atividades propostas

Encaminhamento de 32% dos educandos para acompanhamento psicológico
constante, com os seguintes resultados:
ȩ
ȩ
ȩ

1

Diminuição de comportamentos agressivos
Reinserção nas atividades cotidianas
Encaminhamento para órgãos públicos especializados

O Centro de Educação Infantil (CEI) da Fundação Julita (CEI Maria Izabel) é conveniado à prefeitura da cidade de São Paulo.
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Bolsa
de estudos

Insper
3DUFHLURGHVGH

Instituição independente e sem
ɇQVOXFUDWLYRVGHGLFDGDDR
ensino e à pesquisa nas áreas
de administração, economia,
direito e engenharia. Suas
atividades de ensino abrangem
cursos para graduação,
pós-graduação lato sensu
e stricto sensu e educação
executiva.

3URMHWRDSRLDGR
3URJUDPDGH%ROVDVGH(VWXGRV1
Possibilita que jovens talentosos aprovados
no vestibular do Insper com renda per capita
mensal de até 1,5 salário mínimo ingressem
nos cursos de graduação de administração,
economia e engenharia.
______
1¼PHURGHEHQHɇFL£ULRVGLUHWRV2: 45
Valor investido: R$ 270.000

'DGRVGH
Bolsistas vindos de escolas públicas ou de escolas particulares com bolsa, dos seguintes Estados:
Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e São Paulo

3URGX©¥RGHLQLFLD©·HVFLHQW¯ɇFDVHPWHPDVFRPRPRELOLGDGHXUEDQDHGHVLJXDOGDGHVDODULDO

33 bolsistas estavam estagiando – ou participaram de programas de estágio de férias – em
empresas como Bank of America Merrill Lynch, Pátria Investimentos e Kapitalo Investimentos
15 bolsistas são membros de entidades estudantis como InFinance3, Consilium4, Insper Jr.
Consulting5, Diretório Acadêmico, Atlética e Grupo de Ação Social (GAS)

O Instituto CSHG apoia somente bolsistas integrais (não restituível), ou seja, com 100% da bolsa sobre matrículas e mensalidades, podendo
receber também um auxílio-manutenção de até R$ 1.000 mensais.
2
O Instituto CSHG viabilizou auxílio-manutenção anual de R$ 6.000 para cada bolsista apoiado.
3
2,Q)LQDQFHIRLFULDGRFRPRLQWXLWRGHDSUR[LPDURVHVWXGDQWHVGDIDFXOGDGHDRPHUFDGRɇQDQFHLURDQWHVGRLQ¯FLRGHVXDVFDUUHLUDV
SURɇVVLRQDLVSRUPHLRGHSURMHWRVQDV£UHDVGH(TXLW\5HVHDUFK0 $3ULYDWH(TXLW\FU«GLWRHUHQGDɇ[D
4
O Consilium é uma entidade de estudo e análise de políticas públicas e economia.
5
$,QVSHU-U&RQVXOWLQJ«XPDFRQVXOWRULDHVWUDW«JLFDTXHDWXDHPGLYHUVRVUDPRVFRPRɇQDQ©DVORJ¯VLFDHPDUNHWLQJH«LQWHLUDPHQWHIRUPDGD
por alunos.
1
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Fundação Estudar
3DUFHLUDGHVGH

Contribui para alavancar
os estudos e a carreira
de universitários e recémformados, além de fomentar
a cultura de excelência.
Tem como missão criar
oportunidades para gente boa
sonhar grande e transformar
o Brasil.

3URMHWRDSRLDGR
3URJUDPD/¯GHUHV(VWXGDU*UDGXD©¥R
Viabiliza o pagamento de bolsas de
estudos de graduação no Brasil e no
exterior. Os bolsistas recebem todo o
suporte necessário para acelerar seu
GHVHQYROYLPHQWRSHVVRDOHSURɇVVLRQDO
DO«PGHDSRLRɇQDQFHLURSDUDHVWXGDUQDV
melhores universidades do Brasil e do
mundo.
______

Tendo completado o Ensino Médio em uma escola
pública no interior do Maranhão, passou em segundo
lugar no vestibular do Instituto Tecnológico de
Aeronáutica (ITA). Hoje é estudante de engenharia
na École Polytechnique de Paris (França). Além de
ser bolsista da Fundação Estudar, recebe uma bolsa
de excelência do governo francês2. Em 2018, fez
estágio de pesquisa no departamento de inteligência
articial do Stanford Research Institute, na Califórnia,
no qual trabalhou em um projeto com programação
probabilística e machine inference com aplicação
para combater a fome em algumas regiões da África.
Ainda em 2018, foi aprovado para terminar o seu
mestrado na Technical University of Munich (TUM),
parceira da sua faculdade.
5RJHU/HLWH/XFHQD, 24 anos, bolsista da Fundação Estudar

1¼PHURGHEHQHɇFL£ULRVGLUHWRV11
Valor investido: R$ 147.000

'DGRVGH

Bolsistas apoiados em instituições como Harvard University, École Polytechnique1,
Universidade de São Paulo (USP), Fundação Getulio Vargas (FGV), Insper,
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), em cursos como engenharia, medicina, administração de
empresas e outros.

Após ter concluído com ótimo desempenho o Ensino
Médio e o Fundamental em uma escola pública da
zona rural de Minas Gerais, decidiu se preparar para
o vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica
(ITA). Ao mesmo tempo em que trabalhava para ajudar
no orçamento familiar (6 irmãos), passou a frequentar
o curso do Poliedro com uma bolsa de estudos.
Atualmente, estuda engenharia mecânica e aeronáutica
no ITA e já foi estagiária no Bank of America Merrill
Lynch, na Núcleo Capital, na Stone e na Somos
Educação. Em 2018, foi aprovada para fazer um
estágio de férias na sede da Kraft Heinz, nos Estados
Unidos. Desde 2016, participa também do projeto
Mais Educação, no qual ministra aulas voluntárias de
matemática e de preparação para a Olimpíada Brasileira
de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) em
escolas públicas de São José dos Campos (SP).
-DTXHOLQH7RUWRUD, 23 anos, bolsista da Fundação Estudar

1

Escola de engenharia em Paris (França).
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A bolsa Eiffel de excelência é promovida pelo Ministério das Relações Exteriores e Europeias da França para atrair os melhores alunos
estrangeiros para instituições francesas.
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Instituto Embraer
3DUFHLURGHVGH

Atua com programas focados
em três frentes de atuação:
educação, engajamento com
a sociedade e preservação da
memória aeronáutica.

3URMHWRDSRLDGR
3URJUDPD)XQGRGH%ROVDVOferece
DX[¯OLRɇQDQFHLURSDUDH[DOXQRVGRV
Colégios Embraer1 que apresentem
excelente desempenho acadêmico e
OLPLWD©·HVɇQDQFHLUDVHWHQKDPVLGR
aprovados em universidades públicas
ou particulares com isenção integral de
mensalidade, fora de suas cidades de
origem.
______
1¼PHURGHEHQHɇFL£ULRVGLUHWRV15
Valor investido: R$ 143.905

'DGRVGH
O Instituto apoiou bolsistas dos cursos de medicina, engenharia, economia, direito, administração,
química e história nas seguintes instituições, entre outras: Universidade de São Paulo (USP),
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Federal de São Carlos (Ufscar)
Seis bolsistas apoiados estagiando em empresas como Itaú Unibanco e Sinapse Finance
HVHLVSDUWLFLSDQGRGHSURMHWRVGHLQLFLD©¥RFLHQW¯ɇFDHPWHPDVGLYHUVRVFRPRGLYHUVLGDGH
no ensino superior, urologia, teoria do consumo, entre outros
Monitores de disciplinas da faculdade e membros de entidades estudantis, como Liga de
Cirurgia Plástica2, Poli Social3 e Centro Acadêmico

Bolsista foi um dos fundadores da SkyMammoths, entidade estudantil na USP que
desenvolve drones para competições e outros projetos

“

O primeiro marco da minha vida acadêmica foi quando concluí o Ensino Médio
em uma escola pública da minha cidade, São José dos Campos, e fui aprovada
no Colégio Embraer Juarez Wanderley, onde tive acesso a um novo ambiente
e a novas cobranças escolares. Quando terminei o Ensino Médio em 2015,
tive uma segunda grande conquista: fui aprovada na Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo (USP). Porém, era praticamente impossível me manter
ɇQDQFHLUDPHQWHHP6¥R3DXORVRPHQWHFRPRDX[¯OLRGRVPHXVSDLV1HVVH
momento, o Instituto Embraer acreditou no meu potencial e possibilitou que eu me
mudasse para outra cidade. Atualmente, estou cursando um período da faculdade
em Lyon, na França: uma das maiores conquistas da minha vida acadêmica!
7KDLQDGH3DXOD&DUYDOKR, 20 anos, bolsista do Instituto Embraer

Os colégios Embraer Juarez Wanderley e Embraer Casimiro Montenegro Filho oferecem as três séries do Ensino Médio em período integral para
alunos egressos da rede pública de ensino em municípios do Vale do Paraíba e da Microrregião de Botucatu, respectivamente.
2
A Liga de Cirurgia Plástica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) oferece, sob supervisão de professores, cursos,
aulas semanais e práticas sobre o tema de cirurgia plástica para alunos selecionados.
3
A Poli Social é um grupo de extensão da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) que oferece serviços gratuitos voltados ao Terceiro Setor.
1
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Associação Primeira Chance
3DUFHLUDGHVGH1

Busca promover a
transformação do Brasil por
meio da educação, com a
inclusão social de jovens de
baixa renda, estudantes de
escola pública, que sejam
talentosos e demonstrem
capacidade e dedicação para
alcançar o sucesso acadêmico
HSURɇVVLRQDO

3URMHWRDSRLDGR
%ROVDGHHVWXGRVOferece bolsas em
colégios privados considerados referência e
auxílio-manutenção para alunos de escolas
públicas que tiveram destaque acadêmico.
O Instituto CSHG apoia somente alunos em
São Paulo, mas a organização contempla
também estudantes no Ceará, Espírito
Santo, Piauí, Rio Grande do Sul e Santa
Catarina.
______
1¼PHURGHEHQHɇFL£ULRVGLUHWRV15
Valor investido: R$ 131.603

'DGRVGH
O Instituto CSHG apoiou cinco bolsistas em cada uma das séries do Ensino Médio, em
escolas privadas de excelência, como Poliedro, Colégio Bandeirantes, Albert Sabin e
Colégio Objetivo
Bolsistas apoiados do 3° ano do Ensino Médio aprovados em universidades de excelência,
como a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) e a Universidade Estadual Paulista (Unesp)

Bolsista apoiada foi a candidata mais jovem aprovada no programa PróLíder2
2 medalhistas de ouro e 4 medalhistas de prata na Olimpíada Canguru de Matemática
Brasil3, 1 medalhista de prata e 1 medalhista de bronze na Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e 1 medalhista de bronze na Olimpíada
Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA)

Em 2015, a Primeira Chance não fez parte da carteira de investimentos sociais do Instituto CSHG.
O PróLíder é um programa de desevolvimento de lideranças que tem como objetivo fomentar a criação de empreendimentos de impacto social
para o Brasil. A média de idade dos participantes é de 24 anos e a bolsista foi aprovada com 14 anos.

1
2
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Combate à
vulnerabilidade
social

Aliança de Misericórdia
3DUFHLUDGHVGH

Atua com diferentes públicos
em situação de risco social,
tais como pessoas em
situação de rua, idosos,
crianças e jovens. Promove a
cidadania oferecendo serviços
como centros de convivência,
abrigos, centros para crianças
e adolescentes e casas de
triagem, acolhida e reinserção.

3URMHWRDSRLDGR
&HQWURGH(GXFD©¥R,QIDQWLO &(, 
6¥R0LJXHO Oferece educação gratuita
em período integral para 100 crianças de
até 5 anos e 11 meses, residentes da
Comunidade do Moinho, bairro de Campos
Elíseos, no centro de São Paulo.
______
1¼PHURGHEHQHɇFL£ULRVGLUHWRV27
Valor investido: R$ 280.000

'DGRVGH
Frequência dos alunos de 93%

Participação de 98% das famílias
nos eventos pedagógicos

Reimplementação da Biblioteca
Circulante, com 556 livros
emprestados

11 atividades pedagógicas externas,
incluindo visitas ao zoológico, à
Cidade do Livro, entre outros

10 aulas de capacitação para professores por meio de parcerias com organizações
como o Instituto Avisa Lá e o Serviço Social do Comércio (Sesc)
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Banco da Providência
Metodologia do projeto:

3DUFHLURGHVGH

3URMHWRDSRLDGR
'HVHQYROYLPHQWRFRPXQLW£ULRFRPIRFR
HPJHVW¥RVRFLDO Promove cursos de
TXDOLɇFD©¥RSURɇVVLRQDOFDSDFLWD©¥RSDUD
o empreendedorismo e treinamento para
participação em processos seletivos para
jovens e adultos, moradores da Cidade de
Deus, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Fase 1

Oferece capacitação e apoio
para o trabalho e a geração de
renda para famílias residentes
nas comunidades em situação
de risco social, na cidade do
Rio de Janeiro.



Curso de desenvolvimento pessoal e preparação
para o mercado de trabalho



77 famílias atendidas



Capacitação profissional em áreas como construção
civil, estética e informática



64 famílias atendidas



Cursos de formação em empreendedorismo com
seleção de planos de negócios e entrega de kit com
ferramentas de trabalho



19 famílias atendidas

Fase 3

1¼PHURGHEHQHɇFL£ULRVGLUHWRV280
Valor investido: R$ 269.400

Fase 2

______

1
2
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81% das famílias passaram a gerar renda1



75% das famílias superaram o indicador de extrema pobreza2



61% das famílias passaram a gerar renda acima do valor do Bolsa Família



6 negócios foram selecionados para ganhar o kit de ferramentas no
curso de empreendedorismo

As famílias passaram a gerar renda sem considerar benefícios e/ou auxílios de terceiros.
São considerados em extrema pobreza indivíduos com renda per capita mensal abaixo de R$ 85.
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Projeto Arrastão
3DUFHLURGHVGH

Desenvolve programas nas
áreas de educação, cultura,
geração de renda e qualidade
de vida para famílias da região
do Campo Limpo, na Zona Sul
da cidade de São Paulo.

3URMHWRDSRLDGR
&HQWURGH(GXFD©¥R,QIDQWLOOferece
atendimento gratuito em período integral
para crianças de 1 ano até 3 anos e 11
meses de idade, com renda média per
capita de R$ 450, moradoras do Campo
Limpo, na Zona Sul da cidade de São
Paulo.
______
1¼PHURGHEHQHɇFL£ULRVGLUHWRV27
Valor investido: R$ 199.031

1¯YHOGHGHVHQYROYLPHQWRGDVFULDQ©DV

Movimento
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3ª avaliação (dezembro)

Música

Alimentação

8.90
9.40

51%

6.22

8.69
9.38
5.65

8.46
9.16
Artes Visuais

20%

8.20
8.96
9.88

66%

76%

8.79
9.78
5.71

8.03
8.73
Noções
básicas de
matemática

4.83

Linguagem
oral e escrita

4.79

71%

81%

7.74
8.67

81%

2ª avaliação (agosto)

5.21

1ª avaliação (fevereiro)

Brincar
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Centro de Estudos Paulista de
Psiquiatria (CEPP)

3DUFHLURGHVGH

Presta serviços gratuitos
para famílias em situação de
vulnerabilidade ou risco social
e oferece ensino e pesquisa
de psiquiatria e saúde mental,
em parceria com o Serviço
de Assistência e Pesquisa
em Violência e Estresse
Pós-Traumático (Prove) do
Departamento de Psiquiatria
da Universidade Federal de
São Paulo – Escola Paulista
de Medicina (Unifesp/EPM).

3URMHWRDSRLDGR
3URMHWR$PELHQWHGH3D] 3$3 1
Oferece atendimento psicológico,
psiquiátrico e de assistência social para
pacientes e seus familiares, moradores
do Capão Redondo. Além disso, são
desenvolvidas atividades de prevenção
à violência e de promoção da saúde
(principalmente da saúde mental) pela
FDSDFLWD©¥RGHSURɇVVLRQDLVGDUHGHS¼EOLFD
de ensino e pela parceria com ONGs locais
– em especial, o Instituto Sonhar.
______
1¼PHURGHEHQHɇFL£ULRVGLUHWRV62
Valor investido: R$ 183.165
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'DGRVGH
28 famílias ativas para receber
atendimento na área de saúde
mental

300 atendimentos psicológicos

150 atendimentos psiquiátricos

12 encaminhamentos para creche,
escola ou Centro para Crianças e
Adolescentes (que resultaram em 8
inserções)

12 novos documentos emitidos
(cartão do SUS, certidão de
nascimento, CPF e RG)

180 visitas domiciliares

11 encaminhamentos para obter
benefícios como Bolsa Família,
passe livre e orientação jurídica
(que resultaram em 6 inclusões)

2 casos de estabilização do quadro
crônico, 9 casos de melhora dos
sintomas e 10 altas do tratamento
por melhora

O projeto está inserido em uma proposta de atuação mais ampla: o Programa de Atendimento e Pesquisa em Violência (Prove) atende crianças,
jovens e adultos que desenvolveram o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) após um evento ou uma experiência de violência extrema.

1
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Instituto C
Metodologia do projeto:

3DUFHLURGHVGH

Oferece atendimento
multidisciplinar para famílias
de crianças e adolescentes
em situação de risco social.
O trabalho com as famílias
envolve orientações e
encaminhamentos para a rede
socioassistencial e tem como
pilares fundamentais a escuta
TXDOLɇFDGDDFRQVWUX©¥RGH
vínculos familiares e o trabalho
em rede.

3URMHWRDSRLDGR

Encaminhamento das escolas

(GXFD©¥RHP5HGH Oferece
acompanhamento contínuo nas áreas de
psicologia, serviço social e planejamento
ɇQDQFHLURSDUDIDP¯OLDVGHFULDQ©DV
e adolescentes entre 7 e 17 anos
encaminhadas pelas escolas públicas
parceiras. Além disso, é feito um trabalho
de caráter preventivo que aborda temas
relacionados à vivência e ao processo de
escolarização, em encontros mensais.

Razões para encaminhamento ao projeto:
 33% aspectos comportamentais 
 26% dificuldade de aprendizagem 


22% auxílio psicológico
10% reforço escolar
9% desmotivação

Triagem1

______

Perfil das famílias do projeto:
 Média de 3,8 membros
 42 anos de idade média dos
responsáveis

1¼PHURGHEHQHɇFL£ULRVGLUHWRV39
Valor investido: R$ 178.181

Atendimento inicial





41% têm Ensino Médio completo
Renda per capita de R$ 739
46% moram em casa alugada

Somente 2,5% das famílias que passam pela triagem não têm aderência à
proposta do projeto

Roda de conversa com as famílias
Alguns dos temas discutidos:
 Medicalização
 Semelhanças e diferenças
 Bullying





Violência
Racismo
A importância do brincar

Atendimento individual




Psicologia
Serviço social
Planejamento financeiro

80 famílias atendidas e 4 escolas públicas parceiras

A triagem é uma entrevista semidirigida que busca colher informações da família, como a situação que originou o encaminhamento para o
projeto, a dinâmica familiar, a situação socioeconômica, entre outros.

1
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Gestão de
organizações da
sociedade civil

Parceiros Voluntários
3DUFHLUDGHVGH

7HPSRUREMHWLYRTXDOLɇFDU
pessoas e instituições sem
ɇQVOXFUDWLYRVRIHUHFHQGR
tecnologias sociais e
voluntariado, além de
assessorar atores sociais na
criação e consolidação de
processos de gestão.

3URMHWRDSRLDGR
$VVHVVRUDPHQWR¢V2UJDQL]D©·HVGD
6RFLHGDGH&LYLO Capacita Organizações
da Sociedade Civil (OSCs) e oferece
TXDOLɇFD©¥RHPJHVW¥RSDUDOLGHUDQ©DV
comunitárias de Porto Alegre (RS) e região
metropolitana.
______
1¼PHURGHEHQHɇFL£ULRVGLUHWRV1: 110
Valor investido: R$ 135.366

'DGRVGH
2ɇFLQDVWHP£WLFDV
50RUJDQL]D©·HVSDUWLFLSDUDPGHRɇFLQDVVREUHFRPXQLFD©¥RHGXFD©¥RɇQDQFHLUD
gestão de voluntários e aspectos jurídicos, com uma carga horária total de 80 horas

3URJUDPD(GXFDQGRSDUDD7UDQVSDU¬QFLD
21 organizações2 participaram do programa, que conta com 80 horas de aulas de
capacitação sobre processos de gestão, transparência e prestação de contas. Além
disso, foram realizadas 34 horas de consultoria para cada organização
Resultados:
aumento de 30% no número de organizações que estão construindo seu
planejamento estratégico
ȩ
aumento de 44% no número de organizações que publicam seu estatuto social
ȩ
aumento de 6% no número de organizações que fazem plano de captação de recursos
ȩ

1
2

“

Os resultados alcançados com a participação da nossa organização, a
Chimarrão da Amizade, no Educando para a Transparência são visíveis em
termos de credibilidade, visibilidade e até mesmo na arrecadação de recursos.
As capacitações fazem com que, cada vez mais, a nossa organização se
SURɇVVLRQDOL]HEXVFDQGRDH[FHO¬QFLDHDWUDQVSDU¬QFLDQ¥RDSHQDVQDVVXDV
prestações de contas, mas também nos serviços que oferecemos.
,]D)DJXQGHV, representante da ONG Chimarrão da Amizade, que trabalha com a inclusão de
SHVVRDVFRPGHɇFL¬QFLDLQWHOHFWXDOHP&DQRDV 56

O número se refere às lideranças das organizações atendidas pelo projeto.
$VRUJDQL]D©·HVTXHSDUWLFLSDUDPGDVRɇFLQDVWHP£WLFDVWDPE«PSRGHPWHUSDUWLFLSDGRGR(GXFDQGRSDUDD7UDQVSDU¬QFLD
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Programa
Funcionário
Apresenta 2018

Programa Funcionário
Apresenta 2018
Anualmente, os funcionários do Credit Suisse, da Verde Asset
Management e da Canvas Capital têm a oportunidade de indicar
projetos sociais para participar do Programa Funcionário Apresenta.

GRVIXQFLRQ£ULRV
participaram da votação para escolher as vencedoras.

A organização indicada passa por um processo seletivo no qual
são avaliadas tanto a documentação como a proposta de utilização
dos recursos. Em seguida, as organizações aprovadas nos critérios
estabelecidos pelo Instituto participam de um evento em que
apresentam para os funcionários o escopo do seu trabalho e o
projeto para o qual precisam de recursos. Após uma votação entre os

RUJDQL]D©·HV
YHQFHGRUDV
dentre as 27 aprovadas pelo Instituto.

funcionários, são escolhidas as 15 instituições com o maior número
de votos para receber o prêmio de até R$ 15.000 cada uma.

Dia da
Di
d vot
o aç
ção
o pre
rese
senc
se
nc
cia
iall
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Programa Funcionário
Apresenta 2018
Na cerimônia de premiação, todas
as organizações participantes foram
convidadas a assistir a palestras sobre
estratégias e boas práticas na captação
de recursos com base na experiência do
Instituto Phi e do Bairro da Juventude,
organização sediada em Criciúma (SC) e
reconhecida, em 2017, pelos prêmios ItaúUnicef e Melhores ONGs do Brasil1.

“

Com o recurso disponibilizado pelo Instituto
CSHG, o Cantinho do Céu adquiriu um Bilevel
Positive Pressure Airway (BiPAP2). Como
a maioria das crianças que atendemos tem
sequelas irreversíveis advindas da paralisia
FHUHEUDOǱHQWUHHODVDGLɇFXOGDGHRX
impossibilidade de respirar, esse equipamento
permitirá a um dos nossos pacientes respirar
com muito mais conforto e qualidade.

“

Foi um prazer participar do Programa!
$WDUGHGDSUHPLD©¥RIRLGHUHɈH[·HVH
provocações para ampliar nosso impacto
FRPDSURɇVVLRQDOL]D©¥RGDFDSWD©¥RGH
recursos. Que possamos estar em mais
encontros como esse e trabalhar mais
e melhor pelas crianças e adolescentes
acolhidos.

/XLV$QW¶QLR&DVWUR(esq.), assistente social do Cantinho
do Céu Hospital de Retaguarda, organização indicada pelo
IXQFLRQ£ULR5DIDHO%RQDPHWWL GLU HSULPHLUDFRORFDGDQR
3URJUDPDHP

,VDEHO3HQWHDGR, diretora executiva
do Instituto Fazendo História, uma das
organizações vencedoras

“

Com o prêmio do Programa, realizaremos
a reforma e ampliação da nossa quadra
esportiva, bem como a manutenção
necessária no prédio e no espaço do
SOD\JURXQG1RVVRHVSD©RɇFDU£DLQGD
mais acolhedor para receber crianças e
adolescentes que passaram por algum tipo
de violência ou negligência e que estão sob
medida de proteção judicial.

+HLWRU%HUDQJHU-¼QLRU(esq.), diretor da Bethel Casas
/DUHVRUJDQL]D©¥RLQGLFDGDSHORIXQFLRQ£ULR-HDQ6LOY«ULR
GLU HlFRORFDGDQR3URJUDPDHP
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O Bilevel Positive Pressure Airway (BiPAP) é um dos tipos de respiradores mecânicos utilizados no suporte ventilatório por pressão. Semelhante a um
FRPSUHVVRUWHPDFDSDFLGDGHGHJHUDUXPɈX[RGHDUSDUDRSDFLHQWHID]HQGRFRPTXHDSUHVV¥RQDVYLDVD«UHDVGRLQGLY¯GXRVHPDQWHQKDSRVLWLYD

2
1

Em 2017, o prêmio Melhores ONGs do Brasil foi promovido pelo Instituto Doar, pela Revista Época e a consultoria Mundo que Queremos.
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Voluntariado 2018

Programa de mentoria
No segundo semestre de 2018, o
Instituto CSHG iniciou um programa de
mentoria em parceria com a Associação
Primeira Chance. Nesse projeto,
oito bolsistas apoiados pelo Instituto
que estão cursando o Ensino Médio
em escolas privadas de São Paulo
são acompanhados por funcionários
do Credit Suisse, da Verde Asset
Management e da Canvas Capital
por um período de seis meses, com
possibilidade de prorrogar por mais seis
meses.

Bate-papo sobre
WUDMHWµULDSURǆVVLRQDO
Funcionários do Credit Suisse de diferentes áreas, como comunicação, contabilidade e Private
%DQNLQJIRUDPYROXQW£ULRVSDUDFRPSDUWLOKDUVXDWUDMHWµULDSURɇVVLRQDOHDFDG¬PLFDHPXP
bate-papo com 30 jovens do Instituto PROA, na sede do banco, em São Paulo.

Durante a mentoria, os funcionários
compartilham sua experiência pessoal,
SURɇVVLRQDOHDFDG¬PLFDSDUDDX[LOLDU
os jovens, que estão em período de
vestibular, em suas decisões.

“

O programa é enriquecedor tanto para os alunos quanto para nós, mentores.
Conseguimos passar nosso conhecimento de mercado e nossas experiências
e auxiliar os alunos a serem os protagonistas de seus futuros. Essa troca é
importante para que eles consigam expandir suas possibilidades de estudos e
carreira e contar com uma rede de auxílio e contatos promovida pelo Instituto e
pelos mentores.”

“

O que mais me chamou a atenção foi o fato de que, apesar de cada um ter uma
percepção, ter percorrido caminhos diferentes e trabalhar em áreas também
diferentes, todos relataram com paixão suas experiências, e isso me contagiou.
É importante que nós jovens tenhamos inspirações para trilhar nosso caminho.
/HWLFLD6HUDɇP, 20 anos, aluna do Instituto PROA em 2018

3DROD3XOLWLQLe )DELR$PDUDO, da Canvas Capital
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Curso de Excel para bolsistas

Workshop de carreiras

$OXQRVGHHQJHQKDULDHFRQRPLDHDGPLQLVWUD©¥REHQHɇFLDGRVSHOR)XQGRGH%ROVDV
do Insper tiveram a oportunidade de participar de um curso de Excel ministrado por uma
voluntária do Credit Suisse, totalizando uma carga horária de 16 horas. Durante as aulas,
foram abordados conteúdos da grade curricular do Insper, bem como exemplos reais do
mercado de trabalho.

)XQFLRQ£ULRVGR&UHGLW6XLVVHIRUDPYROXQW£ULRVSDUDFRPSDUWLOKDUVXDWUDMHWµULDSURɇVVLRQDOHID]HU
simulação de entrevista no Workshop de Carreiras promovido pelo Instituto PROA, no primeiro e
QRVHJXQGRVHPHVWUHVGHFRPRSDUWHGDVDWLYLGDGHVFXUULFXODUHVGRFXUVR3URSURɇVV¥R
O evento, que tem por objetivo auxiliar os jovens em busca do seu primeiro emprego, contou
com cerca de 240 alunos no primeiro semestre e 320 no segundo. Cada voluntário entrevistou
individualmente cerca de 6 jovens e/ou compartilhou sua trajetória em rodadas de apresentação
com aproximadamente 40 jovens.

“

O curso foi uma oportunidade única! A minha grade obrigatória na faculdade não
inclui Excel. A solução é aprender na prática, com trabalho, ou então procurar outras
formas de obter o aprendizado necessário, seja lendo textos na internet ou, como
neste caso, fazendo um curso extracurricular no Credit Suisse. Com certeza o curso
teve grande relevância e agregou bastante conhecimento para todos os participantes,
até para aqueles que já tinham uma certa familiaridade com o software.”
/XFDV%RUJHV, 22 anos, bolsista e aluno do
9° período de engenharia mecatrônica, no Insper
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Festa junina

Campanhas de arrecadação

Funcionários do Credit Suisse foram voluntários da Festa Junina da Fundação Julita, na sede
da organização, situada no Jardim São Luis, em São Paulo. Ao longo do dia, participaram
do evento aproximadamente 10.000 pessoas, e um grupo de 310 voluntários auxiliou nos
preparativos e nas barracas de brincadeiras e comidas.

Ao longo de 2018, o Instituto CSHG promoveu campanhas para arrecadar brinquedos, livros,
URXSDVVRFLDLVHDUPD©·HVGHµFXORVEHQHɇFLDQGRTXDWURRUJDQL]D©·HVD)XQGD©¥R-XOLWDR
Instituto Pró-Saber SP, o Instituto PROA e a Fundação Oftalmológica Dr. Rubem Cunha.
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Doadores do
Instituto CSHG

1

Doadores do Instituto CSHG

Adriel Ferreira Costa
Aecto Antonio de Campos Pinto
Aguinaldo Barbosa de Brito
Alessandra Alves de Oliveira Chinen
Alessandra Cardenuto Germinhasi
Alex Monti
Alexandre Bernardo de Almeida
Alexandre Noguchi
Alexandre Sedola
Amanda Maruca Boni
Ana Carolina Hanna Pantani
Ana Maria Borges Maneira
Andre Cavalcanti Fontes
Andre Luis Agner de Moura
Andre Luis Bannwart
Andrea Gonçalves da Silva
Ariane Camara Tavares
Artur Wichmann Neto
Bruno Gargiulo
Bruno Oliveira Guimarães Diniz
Bruno Roberto Assis de Azevedo
Bruno Scarfone Medeiros
Camila Carita Mazzo
Camila Corrallo Detomi
Carmen Guarini
Christopher Jhonatan Ker Tanaka
Claudia da Rocha Garcia
Daniel Piragibe Carneiro
Daniel Ribeiro Leichsenring
Daniela Queiroz Guimarães Lentini
Danilo Fiorelli Cano
Danilo Hasegawa
David Alejandro Jordan
Deborah Berardinelli Arraes Carvalho de Oliveira
Denise Zacharkiv de Sant Anna
Diogo Ferreira
Diogo Hissamitsu Massuda
Dirceu Mendes Arcoverde Neto
Douglas Henrique Passos Pádua

1

Edgard Augusto Dias
Edson Ângelo Carara
Edson Belarmino de Medeiros
Elaine Cristina Panunto
Eleonora Colussi Cypel
Fabio Batista Pedroso de Oliveira
Felipe Barreto dos Santos
Felipe de Santis Andrioli
Felipe Leite Pires de Sousa
Felipe Nobre Barbosa
Felipe Silva Ramos
Fernanda Carvalho Conde
Fernanda Perez Raimo
Fernando Borges Pinto
Fernando Genta dos Santos
Flavia Pereira Cezar dos Santos
Francisco Alves de Lima Junior
Franco Rodrigues Resende Veludo
Gabriela Oliveira Manhoso
Giovanna Oliveira Farias
Giselle Coca Duenhas Lepiscopo
Guilherme Beringhs Rio
Guilherme Trunkl
Gustavo Alberto Neves
Gustavo Kessler Ayres de Azevedo
Gustavo Raeli Dias Merheb
Hebert Clayton de Almeida
Heloisa Pozzi Lutti Ribas
Henrique Squinello
Hilton Pires Victor
Jean-Philippe Finamore Frederic
Jessica Mendes Dornelas
João Pedro Bezerra Galvão
José Carlos Oliveira de Souza
Julia Zatz Tosi
Julio Cesar Campanhã de Almeida
Katia Berger
Lara Takigava Acrani
Layla Kimie Kato
Leandro Coli de Souza
Lilian Keila Celeri de Souza
Lillian Willets
Lucas Vicentini Chamadoiro
Luciana Albertassi da Silva

Luciana da Silva Zago
Luciana Nicolau Gonçalves Rodriguez
Luis Guilherme Braga Stacchini
Luis Stuhlberger
Luiz Ernesto Cavalcante Godinho
Luiz Fernando Aguiar Leme
Luiz Guilherme C. M. M. de Mendonça
Luiz Paulo Rodrigues de Freitas Parreiras
Luiza Pereira Penha Berard
Marcela Vaz Fernandes
Marcello Nebias Pilar
Marcelo Augusto Ramos
Marcelo Pereira da Costa Scuarcialupi
Marcelo Santos Ferreira
Marcia Nobre Mascarenhas
Marcio Rubbo
Marco Tullio Turazzi Forte
Marcos da Costa Fantinatti
Marcos de Lima Weber
Maria Angélica Martins Miranda Gaspar
Maria Gabriela de Lara Alves Pereira
Maria Rita Hilst Ribeiro Julião
Mariana Aparecida Mendes de Sousa
Mariana Melo Montes Nogueira Borges
Mariana Rosa Govêa
Marilia Marinotto Ballabenute
Mario Roberto Faria Janes
Matheus Doring
Mauricio da Silva
Maurício Pinus Finkiel
Mauro Barbosa de Oliveira
Milena Weiss Aloisi
Monica de Lima Fabris
Monica Tosatti Cândido de Oliveira
0XULOR2URɇQR7DURVVR
Nadime Alves Abou Arabi
Natalia Stefano
Nicholas Bennett Pinto
Otávio de Rezende Tanganelli
Patricia Carvalho Cursino de Moura
Paula de Azeredo M. Carneiro Porto
Pedro Carelli Galvão
Pedro Franco Sales
Pedro Fukui

Pedro Galhego
Pedro Luiz de Lacerda Viroli
Pedro Luiz Franchin Silva
Philippe Molina Diener
Pollianny Priscilla Almeida Gurian
Priscila Range Barreto Marques
Rafael Nemi Bonametti
Rafaela Garcia Amar
Rafaella Scurti Varella
Raphael Oliveira Costa
Renan Franca Fernandes Sa
Renan Sergio Pattini Sanches
Renata Alves Oda
Renato Di Nizo
Robson Cruz Junior
Rogerio do Couto Kasa
Romeu Bentes Montenegro
Sandra Regina Cato
Silvana Teixeira Lopes
Stephane Alberto Lopes
Stephanie Leyendecker Rodrigues
Suzana Scuracchio Novis
Sylvio Ricardo Pereira de Castro
Taiguara Alécio de Oliveira
Thiago Nobu Harada
Thomas Yen Hon Wu
Tulio Crepaldi Rosa Fernandes
Vanessa Maluf Romano
Vanusa da Silva Santana
Victor Lopes Schmutzler
Victor Ozato Lima
Victor Vieira Rodrigues
Vinicius Briotto dos Santos
Vinicius Castanheira de Souza
Vitor Ribeiro Marques
Waldir José de Oliveira Junior
Wellinton Cardoso Ferreira
William Goldstein
William Richard Felix Steinmetz
William Shinji Taniguchi
Wilson Ramos Neto
Yuri Andrey Mattana Freitas

Informações coletadas em dezembro de 2018.
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Demonstrações
ǆQDQFHLUDV

Relatório dos auditores independentes
VREUHDVGHPRQVWUD©·HVǆQDQFHLUDV

Aos Administradores do
Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo
São Paulo - SP
2SLQL¥R
([DPLQDPRVDVGHPRQVWUD©·HVɇQDQFHLUDVGR
Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo (“Instituto”),
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações
GRVXSHU£YLWG«ɇFLWGDVPXWD©·HVGRSDWULP¶QLR
VRFLDOHGRVɈX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUF¯FLRɇQGR
nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, compreendendo as políticas contábeis
VLJQLɇFDWLYDVHRXWUDVLQIRUPD©·HVHOXFLGDWLYDV
(PQRVVDRSLQL¥RDVGHPRQVWUD©·HVɇQDQFHLUDV
acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
HɇQDQFHLUDGR,QVWLWXWRHPGHGH]HPEURGH
2018, o desempenho de suas operações e os seus
ɈX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUF¯FLRɇQGRQHVVDGDWDGH
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis as pequenas e médias empresas.
%DVHSDUDRSLQL¥R
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades dos auditores pela
DXGLWRULDGDVGHPRQVWUD©·HVɇQDQFHLUDVǸ6RPRV
independentes em relação ao Instituto, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no
&µGLJRGHWLFD3URɇVVLRQDOGR&RQWDGRUHQDV
QRUPDVSURɇVVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDO
de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
REWLGD«VXɇFLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDU
nossa opinião.
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5HVSRQVDELOLGDGHVGDDGPLQLVWUD©¥R
GHPRQVWUD©·HVɇQDQFHLUDV
A administração é responsável pela elaboração
e adequada apresentação das demonstrações
ɇQDQFHLUDVGHDFRUGRFRPDVSU£WLFDVFRQW£EHLV
adotadas no Brasil aplicáveis para as pequenas e
médias empresas e pelos controles internos que
ela determinou como necessários para permitir a
HODERUD©¥RGHGHPRQVWUD©·HVɇQDQFHLUDVOLYUHVGH
distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro.
1DHODERUD©¥RGDVGHPRQVWUD©·HVɇQDQFHLUDV
a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de o Instituto continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional
e o uso dessa base contábil na elaboração das
GHPRQVWUD©·HVɇQDQFHLUDVDQ¥RVHUTXHD
administração pretenda liquidar o Instituto ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações.
5HVSRQVDELOLGDGHVGRVDXGLWRUHVSHODDXGLWRULD
GDVGHPRQVWUD©·HVɇQDQFHLUDV
Nossos objetivos são obter segurança razoável
GHTXHDVGHPRQVWUD©·HVɇQDQFHLUDVWRPDGDV
em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa
opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam
as eventuais distorções relevantes existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude
ou erro e são consideradas relevantes quando,
LQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQɈXHQFLDU
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões

econômicas dos usuários tomadas com base nas
UHIHULGDVGHPRQVWUD©·HVɇQDQFHLUDV
Como parte da auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
H[HUFHPRVMXOJDPHQWRSURɇVVLRQDOHPDQWHPRV
FHWLFLVPRSURɇVVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD$O«P
disso:
Ǽ,GHQWLɇFDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRU©¥R
UHOHYDQWHQDVGHPRQVWUD©·HVɇQDQFHLUDV
independentemente se causada por fraude ou
erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtemos evidência de auditoria apropriada e
VXɇFLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQL¥R2ULVFR
de não detecção de distorção relevante resultante
de fraude é maior do que o proveniente de erro,
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
FRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVLɇFD©¥RRPLVV¥R
ou representações falsas intencionais.
ǼObtemos entendimento dos controles internos
relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
H[SUHVVDUPRVRSLQL¥RVREUHDHɇF£FLDGRV
controles internos do Instituto.

relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas
GLYXOJD©·HVQDVGHPRQVWUD©·HVɇQDQFHLUDV
RXLQFOXLUPRGLɇFD©¥RHPQRVVDRSLQL¥RVH
as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar
o Instituto a não mais se manter em continuidade
operacional.
ǼAvaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
FRQWH¼GRGDVGHPRQVWUD©·HVɇQDQFHLUDVLQFOXVLYH
DVGLYXOJD©·HVHVHDVGHPRQVWUD©·HVɇQDQFHLUDV
representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
Comunicamo-nos com a administração a respeito,
entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações
VLJQLɇFDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYHDVHYHQWXDLV
GHɇFL¬QFLDVVLJQLɇFDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXH
LGHQWLɇFDPRVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV
São Paulo, 26 de fevereiro de 2019.

ǼAvaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela
administração.

KPMG Auditores Independentes
CRC SP014428/O-6

ǼConcluímos sobre a adequação do uso, pela
administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante
em relação a eventos ou condições que
SRVVDPOHYDQWDUG¼YLGDVLJQLɇFDWLYDHPUHOD©¥R
à capacidade de continuidade operacional do
Instituto. Se concluirmos que existe incerteza

Giuseppe Masi
Contador CRC 1SP176273/O-7
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Balanços patrimoniais1
Ativo

Nota

2018

&LUFXODQWH
Caixa e equivalentes de caixa

2017

3DVVLYRHSDWULP¶QLRVRFLDO

876.497 1.191.319
4

2017

172.886

106.551

172.886

106.551

5

172.886

106.551

6

703.611

1.084.768

2XWUDVREULJD©·HV
Obrigações e encargos trabalhistas

38

1.474

-

-

33.090

33.090

Superávit acumulado

703.611

1.084.768

( 33.090)

( 33.090)

7RWDOGRSDVVLYR
HSDWULP¶QLRO¯TXLGR

876.497

1.191.319

,QWDQJ¯YHLV
Ativos intangíveis
Amortizações acumuladas

2018

&LUFXODQWH

876.459 1.189.845

Outros créditos

Nota

7RWDOGRDWLYR

3DWULP¶QLRVRFLDO

876.497 1.191.319

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio social2
(PrGHMDQHLURGH
Superávit do exercício
(PGHGH]HPEURGH
Déficit do exercício
(PGHGH]HPEURGH

6XSHU£YLWDFXPXODGR

3DWULP¶QLRVRFLDOWRWDO

1.625.274
(540.506)
1.084.768
(381.157)
703.611

1.625.274
(540.506)
1.084.768
(381.157)
703.611

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do resultado2 Fluxos de caixa2
Nota
5HVXOWDGREUXWR

2018

2017

304.166

176.332

Receitas de doações

7

3.771.953

2.992.653

Despesa de doações – projetos

8

(3.606.591)

(2.982.919)

Receitas com serviços voluntários

9

70.901

62.000

67.903

104.598

Resultado de operações com
instrumentos financeiros
2XWUDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV
Gerais e administrativas

10a

Despesas com pessoal





(118.265)

(114.569)

(495.317)

(539.861)

(840)

(408)

(70.901)

Outras despesas operacionais
Despesas com serviços
voluntários
6XSHU£YLW G«ILFLW GRH[HUF¯FLR

9



)OX[RVGHFDL[D
GDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
6XSHU£YLW G«ILFLW DMXVWDGR
Superávit (déficit) do exercício
9DULD©·HVSDWULPRQLDLV
Outros créditos
Outras obrigações

2018

2017





(381.157)

(540.506)

67.771



1.436

(444)

66.335

(94.597)

&DL[DJHUDGR XWLOL]DGR
SHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV





$XPHQWR UHGX©¥R GHFDL[D
HHTXLYDOHQWHVGHFDL[D





( 62.000)

9DULD©¥RO¯TXLGDGHFDL[D
HHTXLYDOHQWHVGHFDL[Db







Caixa e equivalentes de
caixa no início do exercício

1.189.845

1.825.392

876.459

1.189.845

60.950

140.999

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Caixa e equivalentes de
caixa no fim do exercício
,QIRUPD©·HVVXSOHPHQWDUHV
Juros recebidos

1
2

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em reais).
([HUF¯FLRVɇQGRVHPGHGH]HPEURGHH HPUHDLV 
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações
ǆQDQFHLUDV HPUHDLV
&RQWH[WRRSHUDFLRQDO
O Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo (“Instituto”)
é uma associação civil de direito privado, de natureza
VRFLDOHGXFDFLRQDOHFXOWXUDOVHPɇQVOXFUDWLYRV
fundada em 14 de maio de 2003, domiciliado na Rua
Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 700/14º andar,
,WDLP%LEL6¥R3DXOR632,QVWLWXWRWHPSRUɇQDOLGDGH
contribuir para o desenvolvimento sócio-econômico,
educacional, ambiental e cultural, bem como a formação
integral da criança e do adolescente, valorizando a
criação, desenvolvimento e a promoção da cidadania,
dos direitos humanos e o combate à pobreza.
O Instituto na qualidade de associação civil privada e
FRPɇQDOLGDGHQ¥RHFRQ¶PLFDHVW£LPXQHGH,PSRVWR
de Renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). O Instituto está
TXDOLɇFDGRFRPR2UJDQL]D©¥RGD6RFLHGDGH&LYLOGH
Interesse Público (OSCIP), por despacho da Secretaria
Nacional da Justiça, datado de 15 de março de 2004,
publicado no DOU de 23/03/2004. A condição de
OSCIP, a qual garante ao Instituto a isenção de tributos
federais, estaduais e municipais está vigente.
A manutenção das atividades desenvolvidas pelo
Instituto depende basicamente das doações realizadas
pelos seus mantenedores, Grupo Credit Suisse
Brasil e da Verde Asset Management S.A., além do
programa de captação de recursos de terceiros.
%DVHSDUDHODERUD©¥RGDVGHPRQVWUD©·HV
ɇQDQFHLUDV
$VGHPRQVWUD©·HVɇQDQFHLUDVIRUDPHODERUDGDVGH
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às pequenas e médias empresas, as quais
levam em consideração as disposições contidas no
pronunciamento técnico PME - Contabilidade para
Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC). O Instituto
está sujeito ainda à Norma Brasileira de Contabilidade
ITG 2002 R1, que altera a ITG 2002, na qual são
HVWDEHOHFLGRVRVFULW«ULRVHSURFHGLPHQWRVHVSHF¯ɇFRV
para avaliação do registro das variações patrimoniais
HGDHVWUXWXUDGDVGHPRQVWUD©·HVɇQDQFHLUDVEHP
como as informações a serem incluídas em notas
H[SOLFDWLYDVSDUDDVHQWLGDGHVVHPɇQVOXFUDWLYRV
3
4

conforme descrito na nota explicativa nº 3.
(VVDVGHPRQVWUD©·HVɇQDQFHLUDVIRUDPSUHSDUDGDVHP
Reais, que representa a moeda funcional do Instituto.
3ULQFLSDLVSU£WLFDVFRQW£EHLV
D$SXUD©¥RGRVXSHU£YLWRXG«ɇFLW
2,QVWLWXWRSRUQ¥RWHUɇQVOXFUDWLYRVREW«PVXDV
receitas mediante doações das empresas integrantes
do Grupo Credit Suisse Brasil e da Verde Asset
Management S.A., além do programa de captação
de recursos de terceiros, que são registradas
contabilmente quando recebidas. As doações
para os programas e projetos são registradas
contabilmente após os respectivos recursos serem
repassados à instituição parceira.
As outras despesas e receitas são reconhecidas pelo
regime de competência.
E&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
São consideradas como caixa e equivalentes de caixa
DVGLVSRQLELOLGDGHVHDVDSOLFD©·HVɇQDQFHLUDVGH
curto prazo, de alta liquidez e que são prontamente
conversíveis em um montante conhecido de caixa.
F,QWDQJ¯YHO
O intangível está demonstrado pelo custo de
aquisição, sendo amortizado pelo método linear,
utilizando-se taxas anuais que levam em conta a vida
útil dos ativos intangíveis.
G$YDOLD©¥RGRYDORUUHFXSHU£YHO
2VDWLYRVQ¥RɇQDQFHLURVHVW¥RVXMHLWRV¢DYDOLD©¥R
anual do valor recuperável ou sempre que eventos ou
mudanças nas circunstâncias indicarem que seus valores
contábeis podem não ser recuperados no futuro.
1¥RIRUDPLGHQWLɇFDGDVSHUGDVQRYDORUUHFXSHU£YHO
em 31 de dezembro de 2018 e 2017.
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
2018

2017

1.379

718

Certificados de Depósitos
Bancários - CDB4

875.080

1.189.127

Total

876.459

1.189.845

Disponibilidade

3

O saldo de disponibilidades de R$ 1.301 (2017 - R$ 381) está relacionado ao Banco Credit Suisse (Brasil) S.A.
Os títulos privados estão custodiados na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e relacionados ao Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A..
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2XWUDVREULJD©·HV2EULJD©·HVHHQFDUJRV
trabalhistas
Referem-se, substancialmente, a provisão para férias
no montante de R$ 18.693 (2017 - R$ 15.556) e
JUDWLɇFD©·HVHQFDUJRVLQFLGHQWHVVREUHVDO£ULRVH
JUDWLɇFD©·HVI«ULDVH|VDO£ULRQRPRQWDQWHGH5
153.092 (2017 - R$ 90.713). Não há planos de
remuneração de longo prazo aos funcionários.
3DWULP¶QLRVRFLDO
As doações recebidas pelo Instituto são empregadas
integralmente nos seus objetivos sociais, descritos
na nota explicativa nº 1, exceto quanto aos gastos
necessários ao seu funcionamento.
O Instituto não remunerará, por qualquer forma, os
membros da Diretoria, do Conselho Deliberativo,
do Conselho Fiscal, nem qualquer associado, por
serviços por eles prestados e não distribuirá entre
os associados, conselheiros ou doadores eventuais
excedentes operacionais, brutos ou líquidos,
GLYLGHQGRVERQLɇFD©·HVSDUWLFLSD©·HVRXSDUFHODV
de seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de
suas atividades.
5HFHLWDVGHGRD©·HV
O montante das contribuições a serem efetuadas para
o Instituto, pelos seus mantenedores Grupo Credit
Suisse Brasil e Verde Asset Management S.A, é
GHɇQLGRDFDGDLQ¯FLRGHH[HUF¯FLR
'XUDQWHRVH[HUF¯FLRVɇQGRVHPGHGH]HPEUR
de 2018 e 2017, o Instituto recebeu doações e
contribuições assim demonstradas:
2018
Grupo Credit Suisse Brasil e
Verde Asset Management S.A.1
Programa de captação de
recursos de terceiros
Total
1

2017

3.578.734 2.806.434
193.219

186.219

3.771.953 2.992.653

Inclui doações de funcionários de ambas empresas.
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'HVSHVDVGHGRD©·HVǱSURMHWRV

b. “Funcionário Apresenta”

5HFHLWDVHGHVSHVDVFRPWUDEDOKRYROXQW£ULR

A atuação social do Instituto é realizada por uma
equipe técnica especializada, a partir de diagnósticos e
LGHQWLɇFD©¥RGH£UHDVHVWUDW«JLFDVSDUDRLQYHVWLPHQWR
VRFLDOSULYDGR$SDUWLUGHVWDLGHQWLɇFD©¥RGHVHQYROYH
P«WRGRVHHVWUDW«JLDVSDUDGHɇQL©¥RGHSURMHWRVSRU
meio de processo seletivo. Posteriormente, a equipe
técnica realiza monitoramento e supervisão direta de sua
execução, visando o cumprimento de resultados sociais.

O projeto “Funcionário Apresenta” tem como objetivos
aproximar funcionários do Grupo Credit Suisse Brasil,
da Verde Asset Management S.A. e da Canvas Capital
S.A., das ações sociais do Instituto e reconhecer
iniciativas e participação social dos mesmos. Neste
projeto, o funcionário tem a oportunidade de indicar
LQVWLWXL©·HVVRFLDLVSDUDUHFHEHUDSRLRɇQDQFHLURGH
até R$ 15.000 (2017 - R$ 15.000) para realização de
ações pontuais.

2VWUDEDOKRVYROXQW£ULRVLGHQWLɇFDGRVSHODDGPLQLVWUD©¥R
como tendo sido prestados nos exercícios de 2018 e
2017, bem como os seus valores justos, podem ser
assim descritos.

%HQHILFL£ULRV
Associação Lar Criança Feliz

2018
15.000

Ass. para Orientação e Integração
do Excepcional - APOIE

Ass. de Apoio à Família ao Grupo
e à Comunidade - AFAGO SP

Os programas e projetos para os quais o Instituto efetua
GRD©·HVHVW¥RFODVVLɇFDGRVSRUUHJL¥R£UHDVRFLDOH
REMHWLYRVHVSHF¯ɇFRVFRQWDQGRFDGDXPGHOHVFRPXP
FRQMXQWRGHHQWLGDGHVTXHUHFHEHPDSRLRɇQDQFHLUR
coordenados pela administração do Instituto.
a. Projetos (valores doados)
%HQHILFL£ULRV

2018

2017

Doações de voluntários

51.532

50.953

Doações de membros do
Conselho Deliberativo

19.369

11.047

2017
15.000

Total

70.901

62.000

15.000

15.000

2XWUDVLQIRUPD©·HV

-

15.000

15.000

15.000

-

15.000

Associação Bethel

15.000

15.000

Associação Brasileira
Beneficiente Aslan (ABBA)

15.000

-

2018

2017

Aliança de Misericórdia

280.000

257.518

Banco da Providência

269.400

269.400

Centro Educacional Assistencial
Profissionalizante - CEAP

288.116

273.050

Centro de Estudos Paulista de
Psiquiatria - CEPP

183.165

160.409

Fundação Estudar

147.000

53.000

Fundação Julita

106.465

96.120

Associação de Proteção à
Infância Getúlio Lima

15.000

14.987

Instituto George Mark Klabin
(IGMK)

168.289

168.289

Associação Projeto Gauss

15.000

15.000

Instituto Embraer

143.905

143.905

Associação Esportiva Cidade
Imaculada - AZO

-

15.000

Instituto C

178.181

193.588

Instituto de Ensino e
Pesquisa - INSPER

270.000

270.000

15.000
15.000

14.451

Instituto Aliança

156.900

78.940

-

15.000

Escola Antonietta e Leon Feffer
(ALEF) Peretz Paraisópolis

15.000

15.000

Fundação Criança - ITACI
Instituto Fazendo História
Instituto Pró Saber São Paulo
Instituto Semear

15.000
15.000
15.000
15.000

15.000
15.000
-

Lar Amor, Luz e Esperança Da
Criança - LALEC

15.000

15.000

Instituto Verdescola

-

48.883

Liga Solidária

-

235.000

Proa

584.358

-

Primeira Chance

131.603

106.642

Projeto Arrastão

199.031

183.624

Parceiros Voluntários

135.366

130.000

Redes da Maré

139.812

90.113

Total

3.381.591 2.758.481

Ass. da Medula Óssea do
Estado de São Paulo - AMEO
Associação Cidadão PróMundo

Cantinho do Céu
CASD
Centro de Cidadania SMP
(Lar dos idosos)

Total
7RWDO DE

a. Despesas gerais e administrativas referem-se,
substancialmente, a despesas de processamento de
dados de R$ 5.443 (2017 - R$ 5.412), despesas com
viagens de R$ 2.179 (2017 - R$ 1.331), despesas
de serviços especializados de R$ 16.731 (2017 - R$
28.180), despesas de transporte de R$ 3.570 (2017
- R$ 1.927), despesas de promoções e relações
públicas de R$ 46.317 (2017 - R$ 6.907) e despesas
de serviços de terceiros de R$ 33.934 (2017 - R$
 1RH[HUF¯FLRɇQGRHPGHGH]HPEURGH
2017, havia despesa de Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e Doação - ITCMD de R$ 37.346.
b. Não há contingências nas quais o Instituto seja pólo
passivo.

225.000
224.438
3.606.591 2.982.919
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