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PROPÓSITO
NOSSO

CONTRIBUIR COM O DESPERTAR  
DA EMPATIA E DA CONSCIÊNCIA  
INDIVIDUAL E COLETIVA, PROVOCANDO 
TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS.

Nós ACREDITAMOS NO POTENCIAL DAS 
PESSOAS de se desenvolverem e no PODER 
TRANSFORMADOR das relações que se 
constroem tendo o alimento como base. 
Atuamos para oferecer oportunidades de 
aperfeiçoamento dos potenciais individuais e 
profissionais de quem deseja crescer seguindo 
seu objetivo de vida e tendo um papel 
transformador na sociedade.
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Acreditamos que quanto mais experiências de aprendizagem, 
maior a vontade de aprender, de crescer e se desenvolver na 
vida pessoal, profissional e nas relações. Saber mais sobre nós 
mesmos(as) nos dá o poder de ir ao encontro da nossa vocação, 
de escolher o que queremos e de trabalhar com paixão. Saber mais 
sobre o mundo nos ajuda a entender melhor qual é o nosso papel 
na sociedade e, assim, atuar e conviver melhor com o outro.

APRENDER A VIDA TODA

O alimento está na base do ciclo da vida e nos faz 
entender que tudo está interligado: quem planta, quem 
transforma, quem vende e quem consome. A partir 
das diferentes relações que temos com os alimentos, 
despertamos a empatia pelo outro e pelo ambiente 
onde vivemos. Acreditamos que essas conexões 
possuem um poder transformador na sociedade.

O ALIMENTO NA BASE DE TUDO

DOIS PILARES  
SUSTENTAM A NOSSA CAUSA:

Formação presencial  
da Academia Assaí  
Bons Negócios

Alunas do NATA

Clique aqui e acesse  
o site do Instituto GPA
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Somos uma organização social sem fins lucrativos 
responsável pela atuação social do GPA e de 
seus negócios. Desde 1998, temos trabalhado 
para fortalecer a relação da companhia e de 
seus negócios com clientes, colaboradores(as), 
fornecedores(as) e instituições sociais do entorno 
de nossas lojas para uma atuação conjunta como 
agentes de transformação da sociedade. A maneira 
como trabalhamos evoluiu, acompanhando as 
mudanças da sociedade e das demandas por um 
mundo mais responsável e inclusivo. 

NOSSA FORMA 
DE ATUAÇÃO

Clique aqui e acesse nosso vídeo  
institucional 2018

EM 2018,  
INVESTIMOS:

mais de  
5 mil  

pessoas

E beneficiamos 
direta  

e indiretamente 

R$ 8,89 
milhões
em projetos 

socioculturais 

R$ 1,97 
milhão

em recursos 
incentivados  
em cultura

Alunas do Mãos 
na Massa

INSTITUTO GPA | RELATÓRIO ANUAL | 2018 5 

https://www.youtube.com/watch?v=Tnxqgpx_bPU


EM 2017 INICIAMOS  
UM PROCESSO DE REVISÃO  
E ATUALIZAÇÃO DA NOSSA ESTRATÉGIA 
QUE CULMINOU NOS SEGUINTES  
EIXOS DE ATUAÇÃO:

Aprofundar a relação 
entre colaboradores(as), 

clientes, fornecedores(as) 
e organizações sociais 

para uma atuação 
conjunta como agentes 

de transformação.

FOMENTAR AÇÕES  
DE MOBILIZAÇÃO  

SOCIAL

OFERECER OPORTUNIDADES  
PARA DESPERTAR O  

TRABALHO POR VOCAÇÃO

PROJETOS  
INSTITUCIONAIS

Fomentar
a cadeia 

produtiva da 
alimentação 
saudável e 

sustentável.

Oferecer
formação para 

jovens em situação 
de vulnerabilidade 

para ingresso 
no mercado de 

trabalho.

Potencializar
e fomentar o 

microempreendedorismo 
local no setor de 

alimentos em regiões de 
alta vulnerabilidade.

Contribuir
com o despertar 

da vocação 
musical e formação 

acadêmica de 
jovens de baixa 

renda.

Orquestra 
Instituto GPA
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CADEIA PRODUTIVA 
DA ALIMENTAÇÃO

SAUDÁVEL
E SUSTENTÁVEL

Por meio da marca Pão de Açúcar, 
investimos em projetos que desenvolvem 
a cadeia produtiva de alimentos, a 
capacitação e o fortalecimento de 
pequenos negócios comunitários. Com 
a estruturação dos(as) produtores(as) e 
de suas redes para o acesso ao mercado, 
impulsionamos modelos de produção de 
alimentos mais saudáveis e sustentáveis.

CAPÍTULO 1
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+ de  
1.000 

13 
264 

OS NÚMEROS DO  
DESAFIO CONEXSUS EM 2018

negócios mapeados 
e cadastrados

oficinas regionais

representantes de  
organizações comunitárias

parceiros e apoiadores  
participantes66

negócios 
comunitários 
selecionados 
para o Ciclo de 
Desenvolvimento

21

EMPREENDIMENTOS MAPEADOS  
PELO DESAFIO CONEXSUS

1. Mapeamento dos 
empreendimentos

2. Oficinas e visitas 
regionais

3. Ciclo de  
desenvolvimento  
de negócios

ETAPAS DO  
DESAFIO CONEXSUS

CONEXSUS
DESAFIO

Lançado em maio de 2018, o Desafio Conexsus 
tem o objetivo de mapear negócios comunitários 
sustentáveis e selecionar parceiros em cadeias 
produtivas com potencial de crescimento em 
escala. A iniciativa é realizada pelo Conexsus 
(Instituto Conexões Sustentáveis) com o apoio  
do Pão de Açúcar, por meio do Instituto GPA,  
e de outras empresas.

No último ano, mais de mil empreendimentos 
comunitários foram mapeados em todo  
o Brasil e preencheram um cadastro  
com questões sobre o perfil social e 
financeiro, a produção e o mercado 
de atuação. O resultado desse 
mapeamento pode ser encontrado 
de forma gratuita no site:  
www.desafioconexsus.org.

CONEXSUS
CONEXÕES SUSTENTÁVEIS

AM
76 PA

116

TO
16AC 

48
RO 
26

RR 
5

MT 
51

MS 
29

MG 
64

SP 
71

RJ 32

ES 16

PR
35

RS
19

SC 26

BA
153

MA
64

PI
8

CE
27

AP 
76

GO 
25

SE 8
AL 29

PE 23

RN 7 

DF 
14

PB 5 
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No segundo semestre de 2018, o Desafio 
Conexsus realizou 13 oficinas regionais, com 
a participação de representantes de 264 
organizações comunitárias e 66 parceiros 
apoiadores. O objetivo dessa etapa foi 
aprofundar o conhecimento sobre os 
negócios mapeados, escutar experiências e 
demandas e identificar os principais desafios 
e indicativos de soluções, além de promover 
a interação entre os(as) participantes.

Em 2019, realizaremos o Ciclo de 
Desenvolvimento de Negócios Comunitários 
Sustentáveis com 21 negócios selecionados. 
As organizações participantes serão 
beneficiadas com oficinas de modelagem 
de negócios, uma jornada de aceleração 
e laboratórios de finanças e de 
comercialização.

A expectativa é que, ao final desse processo, 
as informações e experiências sejam fontes 
de inspiração para o desenvolvimento de 
novas soluções inovadoras, compartilhadas 
em rede com os negócios comunitários.

A Coopalm nasceu em 2004 e hoje reunimos 600 
produtores(as) com 1,5 mil hectares de palmito 
plantados, que processamos em nossa indústria com 
certificação FSSC 2200 (segurança do alimento). 
Há alguns anos temos batalhado para superar 
adversidades em nossa cooperativa e o alinhamento 
com o Desafio Conexsus é mais um impulso nesse 
sentido. Temos o apoio do governo estadual da Bahia, 
que quer investir na região, parceiros(as) locais para 
ajudar no acesso a recursos financeiros e essa iniciativa 
com o apoio do Instituto GPA fortalece toda uma 
rede que está junto conosco enfrentando os desafios 
do negócio. A nossa expectativa é de que com essa 
atuação conjunta a gente alcance um novo patamar  
de diálogo e negociação com nossos(as) clientes,  
mais sustentável e com igualdade e respeito.

Gildení Jesus dos Santos,  
Presidente da Coopalm (Cooperativa dos  
Produtores de Palmito do Baixo Sul da Bahia)Clique aqui e saiba mais sobre  

as oficinas do Desafio Conexsus

Participantes  
da Coopalm
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Transformar a realidade de pessoas que vivem em 
situação de rua, por meio da capacitação técnica em 
agricultura urbana, é o objetivo do Horta Social Urbana. 
O projeto promove a reintegração social dos(as) 
participantes por meio da produção de alimentos 
orgânicos em espaços ociosos dentro da cidade de São 
Paulo (SP), contribuindo assim com a zeladoria dessas 
áreas e com a ampliação da oferta de alimentos livres 
de agrotóxicos.

Realizada no bairro do Jabaquara, na Zona Sul da 
capital paulista, a Horta Social Urbana beneficia uma das 
regiões com os mais elevados índices de desnutrição 
infantil e carência alimentar da cidade. A iniciativa é 
realizada pela ONG ARCAH e recebe o apoio de outras 
organizações empresariais.

Os(as) alunos(as) são selecionados(as) por meio de 
visitas aos centros de acolhida (albergues) municipais 
e passam por uma formação de três meses, com 
disciplinas que ensinam agroecologia, permacultura, 
empreendedorismo e educação financeira, tendo como 
base a produção de alimentos in natura. As hortaliças 
e os legumes produzidos e colhidos são consumidos 
diariamente pelos(as) próprios(as) alunos(as) e 
encaminhados aos centros de acolhida.

URBANA
HORTA SOCIAL 

Sozinho, ninguém trabalha 
na terra, é muito difícil. 
Então, a gente precisa 
interagir um com o outro  
e dividir as tarefas.

Ronaldo de Souza,  
aluno do projeto  
Hortal Social Urbana

formados(as)  
em 2018 e novas 
turmas previstas 

para 2019 

14  
alunos(as) 

Alunos(as) do  
Horta Social Urbana
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PARA O TRABALHO
FORMAÇÃO 

O investimento social da bandeira Extra, por 
meio do Instituto GPA, possibilita a formação 
de jovens em situação de vulnerabilidade 
para ingresso no mercado de trabalho em 
dois eixos. Um deles é voltado à formação 
técnica de alunos(as) do Ensino Médio. O 
outro, desperta vocações individuais e o 
desenvolvimento profissional. Ambos atuam 
em carreiras relacionadas ao varejo, como 
padaria e confeitaria. 

CAPÍTULO 2
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Aprender é crescer e desbravar novos 
caminhos, descobrir uma vocação 
profissional e construir um futuro diferente.
Com o projeto Mãos na Massa, oferecemos 
oportunidades para que moradores(as) do 
entorno das lojas Extra experimentem o 
universo da panificação e confeitaria em 
cursos básicos e práticos de aprendizagem.

Em 2018, a iniciativa atuou com jovens entre 
18 e 25 anos oferecendo cursos gratuitos, de 
carga horária de 40 horas, em parceria com 
instituições sociais. Além de promover a 
integração da comunidade com as lojas da 
bandeira Extra, o Mãos na Massa estimula 
o interesse pela formação profissional a 
partir de vivências e experiências práticas. 
Uma alavanca para o crescimento e a 
transformação individual, envolvendo 
parceiros(as) e fornecedores(as).

MASSA
MÃOS NA 

alunos(as) em confeitaria 
básica no Extra Anhanguera 
(São Paulo), em parceria com 
a Richs, fornecedora do GPA

EM 2018,  
O MÃOS NA MASSA 

FORMOU:

9

alunos(as) em 2 turmas de 
panificação e confeitaria 
na Liga Solidária, parceira 
do Instituto GPA, com 
vivência no Extra Raposo 
Tavares (São Paulo)

31

Quando comecei a fazer 
doces era uma atividade de 
complemento de renda, eu 
trabalhava em outra área e 
tinha gosto pela culinária. 
Quando fui indicada para 
fazer parte do Mãos na 
Massa, me encantei com 
toda a atenção e o suporte 
do projeto e o que era gosto 
virou uma paixão. Eu diria que 
mais de 70% das técnicas que 
eu sei hoje aprendi graças a 
essa oportunidade. Com a 
minha própria cozinha, faço 
doces para festas particulares 
e faço disso a minha vida e 
principal fonte de renda.

Raissa Esteves de Souza,  
ex-aluna do curso  
Mãos na Massa

Aluna do  
Mãos na Massa
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Inclusão social e capacitação profissional estão unidas no Projeto 
Sementes, lançado em 2018 para oferecer oportunidades de 
desenvolvimento de novas competências técnicas conectadas ao 
varejo alimentar às pessoas com deficiência. A iniciativa é realizada em 
parceria com a Associação SER ESPECIAL.

Os cursos, em 2018, foram realizados nas cidades de São Paulo e 
do Rio de Janeiro, com duração de três meses (120 horas de aula) e 
contemplaram um mês de formação no espaço da Associação SER 
ESPECIAL e dois meses de estágio não remunerado nas lojas do Extra.

Na capital paulista, o Programa Sementes ofereceu a capacitação 
em panificação e confeitaria, com aulas teóricas e práticas. No Rio de 
Janeiro, a capacitação semipresencial foi para que os(as) participantes 
atuem no atendimento ao cliente.

SEMENTES
PROGRAMA

Desde pequena me interesso por cozinha 
e gastronomia. Fiz alguns cursos, mas o 
Sementes foi o mais completo, porque a 
combinação de aulas teóricas e práticas 
com o estágio garantem a formação 
completa. Quando fiz meu estágio no 
Extra, consegui aplicar aquilo que 
estudei no curso e deu tão certo que  
hoje trabalho na Companhia, assim 
como a grande maioria dos(as) 
meus(minhas) colegas de turma. 

Luiza Jorge Deutsch,  
ex-aluna do Sementes e auxiliar de 
padaria no Extra Hiper Brigadeiro

EM 2018, O  
PROGRAMA SEMENTES 

CAPACITOU

45 PESSOAS
com deficiência     

24 em panificação e confeitaria      
21 em atendimento ao cliente       

18  
FORMADOS(AS)
foram contratados(as)

Clique aqui  e conheça histórias 
de pessoas que passaram pelo 

Programa Sementes

Alunos(as) do 
Programa Sementes 
em aula prática
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Na cidade de São Gonçalo (Rio de Janeiro), o Núcleo 
Avançado em Tecnologia de Alimentos (NATA) aproxima  
a educação da indústria e abre oportunidades de emprego 
para jovens em um setor impulsionado pelo alimento.  
Desde 2009, quando foi criado, o programa já formou  
mais de 780 estudantes.

Realizado em parceria com as Secretarias de Educação 
e de Agricultura e Pecuária do Estado do Rio de Janeiro, 
o NATA integra o Ensino Médio à educação profissional, 
com dois cursos de formação técnica: Leite & Derivados 
e Panificação & Confeitaria. As aulas são ministradas no 
Colégio Estadual Comendador Valentim dos Santos Diniz, 
com duração integral (das 7h às 16h40). 

Os(as) alunos(as) devem cumprir 120 horas de estágio  
para se formarem e participam, ao longo dos três anos,  
de atividades práticas nas usinas de laticínios e de 
panificação e nos laboratórios, além de realizarem  
trabalhos de iniciação científica. A infraestrutura  
da instituição também possui bibliotecas,  
refeitórios e quadra poliesportiva.

NÚCLEO  
AVANÇADO EM  
TECNOLOGIA DE  
ALIMENTOS (NATA)

formaram-se no último 
ano, sendo 

100  
alunos(as) 

do curso de  
Leite e Derivados 

do curso de  
Panificação e  
Confeitaria 

47
53
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O NATA foi uma oportunidade incrível 
para meu desenvolvimento profissional. 
Os(as) professores(as) são extremamente 
capacitados(as), dando todo suporte 
técnico que precisamos. No começo, a 
dedicação em período integral me deixou 
apreensivo, mas a equipe toda é bastante 
acolhedora e a infraestrutura é ótima, o 
que torna o curso mais leve e prazeroso. 
Minha carreira está direcionada para  
essa área, já atuo em uma padaria 
renomada e, além de tudo, com a 
companhia de uma das colegas do  
NATA, que também foi contratada.

Gabriel Laurindo Bavier,  
ex-aluno do NATA Panificação

ALIMENTOS, TECNOLOGIA,  
CULTURA E MEMÓRIA

Desde 2012, a formação técnica é complementada  
com a realização do Encontro Tecnológico Panis 
et Lactis, um projeto técnico-científico que reúne 
pesquisadores(as), profissionais e estudantes dos  
setores de confeitaria e panificação.

O tema da sétima edição do encontro, realizado  
em 2018, foi “Alimentos, Tecnologia, Cultura e Memória”.  
A proposta foi promover a discussão sobre as variadas 
tecnologias e aspectos culturais envolvidos na fabricação 
de pães, derivados do leite e produtos de confeitaria.  
A programação incluiu a realização de palestras, 
minicursos teóricos e práticos, entre outras atividades.

No Panis et Lactis, os(as) alunos(as) do NATA têm a 
oportunidade de apresentar os trabalhos inovadores 
que desenvolvem no curso, sob a mentoria dos(as) 
professores(as), e também de conhecer novidades 
expostas pelos(as) fornecedores(as) parceiros(as).

no Panis et Lactis  
em 2018

+ de 500  
inscritos(as) 

Participantes do 
Panis et Lactis
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EMPREENDEDORISMO
FOMENTO AO 

O desenvolvimento e o fortalecimento 
do(a) micro e pequeno(a) empreendedor(a) 
do setor alimentício em regiões de alta 
vulnerabilidade social é o objetivo do 
investimento social realizado pela bandeira 
Assaí, por meio do Instituto GPA. Queremos 
que os(as) empreendedores(as) aprimorem 
suas competências e melhorem a gestão  
de seus negócios.

CAPÍTULO 3
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O propósito da Academia Assaí Bons Negócios,  
programa desenvolvido em parceria com a Aliança 
Empreendedora, é contribuir no desenvolvimento de 
competências e conhecimentos específicos para que 
os(as) micro e pequenos(as) empreendedores(as)  
do setor alimentício impulsionem seus negócios. 

Oferecemos gratuitamente capacitação on-line e 
presencial em gestão de negócios, trabalhando temas 
como precificação, gestão financeira, vendas e divulgação 
e gestão da produção. Todo o conteúdo é focado nas 
necessidades específicas do(a) microempreendedor(a)  
de alimentos, com orientações práticas e exemplos  
de fácil aprendizado e aplicação no negócio. 

ACADEMIA  
ASSAÍ BONS NEGÓCIOS

21.427  
empreendedores(as)

cadastrados(as) na 
plataforma

1.741  
empreendedores(as) 

certificados(as) (digital  
e presencialmente)

OS NÚMEROS  
DA ACADEMIA  

ASSAÍ BONS NEGÓCIOS 
EM 2018

692.795  
acessos 

à plataforma  
on-line

4 turmas  
presenciais 
em Belém (PA), 

Ananindeua (PA),  
Salvador (BA) e 
Lauro de Freitas 

(BA)

FRENTES  
DE ATUAÇÃO

• Plataforma on-line

• Ações presenciais

• Reconhecimento de 
empreendedores(as)

• Fomento a 
organizações sociais
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Tudo isso é oferecido por meio de uma série de 
ferramentas e ações que incluem a plataforma de 
e-learning, o portal de notícias, o calendário de  
eventos e atividades, além de cursos presenciais, 
palestras, workshops e um programa de mentoria de 
média duração. A plataforma de e-learning abrange 
cinco trilhas de aprendizagem, com videoaulas e 
conteúdos complementares para download. Ao final  
da trilha, após ter assistido todos os vídeos e 
completado os testes, o(a) aluno(a) recebe um 
certificado de participação. 

Já nos cursos presenciais, os(as) participantes 
recebem capacitação em gestão de negócios durante 
alguns dias, por meio de uma metodologia focada 
na convivência e na troca de experiências. O objetivo 
é que ele(a) possa entender o próprio negócio, 
reconhecer suas dificuldades, especialidades, pontos 
fortes e fracos, e trabalhá-los para colocar suas 
ideias e desejos em prática. Ao final, um certificado 
de participação é concedido. Após a capacitação, 
oferecemos também aos(às) microempreendedores(as) 
a oportunidade de participar de uma mentoria 
especializada durante seis meses, na qual recebem 
dicas e conselhos de outros(as) empreendedores(as) 
especializados(as) no tema.

Participantes de curso 
presencial da Academia 

Assaí Bons Negócios.
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Afrolab, parceiro 
da Academia Assaí 
Bons Negócios

Além disso, apoiamos instituições sociais que trabalham com a 
formação e o desenvolvimento de microempreendedores(as) no  
setor alimentar. Em 2018, apoiamos a UniCorre (Universidade da 
Correria) na formação de 36 jovens empreendedores(as), durante  
três meses de atividades presenciais, em um conjunto de módulos  
de aprendizado com foco em modelagem, prototipagem e 
implementação de negócios, especialmente em territórios populares. 
Também fomos parceiros da Virada Sustentável de Manaus, na  
qual oferecemos um workshop em gestão de negócios para  
35 participantes, em sua maioria refugiados(as) venezuelanos(as),  
e da PretaHub, em que co-desenvolvemos uma turma de Afrolab 
voltada para o ramo de alimentos, possibilitando o escoamento  
da produção e a comercialização na praça de alimentação do  
Festival Feira Preta, patrocinada pela Academia Assaí.

Clique aqui  e saiba mais sobre a 
Virada Sustentável de Manaus

Clique aqui  e saiba mais  
sobre a UniCorre

Clique aqui  e saiba sobre  
o Festival Feira Preta
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O Prêmio Academia Assaí Bons Negócios foi criado 
em 2018 para reconhecer e premiar o desempenho de 
microempreendedores(as) do segmento de alimentos em todo 
o Brasil. A iniciativa teve como objetivo trocar experiências, 
reconhecer as habilidades e capacitar os(as) participantes.

A premiação recebeu mais de 2 mil inscrições nas três categorias 
abertas: Vendas por Encomenda; Vendedores(as) Ambulantes; 
e Vendedores(as) com Ponto Fixo. Dos(as) inscritos(as), 15 
empreendedores(as) foram premiados(as) com uma semana de 
capacitação presencial em São Paulo, R$ 440,00 mensais em  
vale-compras no Assaí Atacadista, R$ 1.000,00 para investir em 
seu negócio e mentoria individualizada por seis meses. 

Ao final da semana de capacitação, uma banca julgadora elegeu 
três empreendedoras destaque. Cada uma recebeu um plano  
de comunicação, com um vídeo comercial, além de  
R$ 4.000,00 adicionais e R$5.000,00 em  
vale-compras para impulsionar  
seu negócio.

PRÊMIO ACADEMIA ASSAÍ  
BONS NEGÓCIOS VALORIZA  
O EMPREENDEDORISMO

Participar do Prêmio e vencer na minha 
categoria fez com que eu aprendesse ainda 
mais o valor do meu trabalho, que eu me 
reconhecesse como empresa.

Tânia Mara de Souza,  
da Empadaria Caseira, do Rio  
de Janeiro – vencedora na categoria  
“Vendas por Encomenda”

Tenho muito amor pelo  
que eu faço, e participar  
do Prêmio me deu ainda 
mais energia para continuar 
a minha caminhada.

Rosivânia Pereira  
Soares, do Hot Dog 
do Sheik, da Bahia – 
vencedora na categoria 
“Vendedores(as) 
Ambulantes”

Vivi coisas novas e me inspirei  
com as histórias de outros(as)  
participantes, o que me deu ainda  
mais coragem para continuar.

Maria do Livramento da Silva,  
do Minimercado Glória, de  
São Paulo – vencedora na  
categoria “Vendedores(as)  
com Ponto Fixo”

Ganhadores(as) do 
Prêmio Academia Assaí 

Bons Negócios
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AÇÕES 
MOBILIZADORAS

Impulsionamos as relações entre 
nossos(as) colaboradores(as), clientes, 
fornecedores(as), organizações sociais 
e o GPA, para que possamos atuar 
como agentes de transformação da 
sociedade.

CAPÍTULO 4
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Incentivamos o protagonismo dos(as) nossos(as) 
colaboradores(as) por meio do programa Colabora 
GPA. A iniciativa proporciona experiências 
voluntárias aos(às) colaboradores(as), em parceria 
com entidades públicas ou instituições privadas sem 
fins lucrativos (ONGs), para um resultado coletivo. 

No aplicativo do programa, o(a) colaborador(a)  
tem acesso às ações cadastradas e pode escolher  
uma delas para ser voluntário(a), de acordo com a 
causa, instituição, data, horário ou local que preferir.  
As possibilidades vão desde projetos em educação 
ou de visita e amparo a doentes e idosos até 
mutirões de limpeza, cuidado com animais, plantio 
de árvores e distribuição de refeições a pessoas que 
vivem em situação de rua.

Após um projeto-piloto em novembro em algumas 
regionais, a ferramenta foi expandida, atingindo, 
até o final do ano, mais de 500 colaboradores(as) 
ativos(as) no aplicativo.

COLABORA 
GPA

Clique aqui para saber 
mais sobre o Colabora GPA

ativos(as) no aplicativo  
no fim de 2018 em  
mais de 30 ações

+ de 500  
colaboradores(as)  

Voluntários(as) 
em ação do 
Colabora GPA
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Clique aqui e assista ao vídeo de  
lançamento do Colabora GPA

O Colabora é uma solução muito boa para 
compartilharmos a dedicação de cada um(a) 
para ser solidário(a) com o(a) outro(a). 
O interessante é que essa plataforma 
de tecnologia facilitou a comunicação e 
deu visibilidade a ações pontuais em que 
podemos fazer o bem ao próximo, sem a 
necessidade de grandes investimentos e 
eventos grandiosos de responsabilidade 
social. É na verdade o senso de 
responsabilidade individual que conta, 
quando e de que forma cada um(a) pode se 
dedicar a ações de voluntariado, com toda a 
pluralidade e diversidade de iniciativas.

Weidja Rocha,  
gerente regional  
de Operações  
do Pão de Açúcar  
no Nordeste

Os(as) 
colaboradores(as) 
baixam o 
aplicativo e fazem 
seu cadastro 

1.

Escolhem participar de 
ações voluntárias com 
as quais se identificam, 
conforme sua causa e 
disponibilidade 

2.

Podem, ainda, 
cadastrar uma nova 
instituição e ação 
voluntária e convidar 
seus(suas) colegas 
para participar

3.

COMO FUNCIONA O APLICATIVO  
COLABORA

Voluntária em ação 
do Colabora GPA
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SOLIDÁRIA 
AGENDA 

AO LONGO DO ANO, UM CALENDÁRIO 
DE AÇÕES ESPECIAIS MOBILIZA 
NOSSOS(AS) COLABORADORES(AS), 
FORNECEDORES(AS) E CLIENTES EM 
PROL DE INSTITUIÇÕES PARCEIRAS. 
SOMADAS, ESSAS INICIATIVAS 
PERMITIRAM A ARRECADAÇÃO DE 2.112 
TONELADAS DE ALIMENTOS EM 2018

Páscoa  
Solidária

Campanha  
do Agasalho

Dia de  
Solidariedade

Amigos do Bem
Em 2018, 943 toneladas  

de alimentos foram arrecadadas  
em 18 lojas Pão de Açúcar  

e 20 Extra.

Dia de 
Solidariedade 2018 

em loja Extra
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Clientes e colaboradores(as) participaram da 
mobilização que arrecadou chocolates e ovos de 
Páscoa para instituições parceiras do Instituto GPA. 
As lojas Pão de Açúcar, Extra, Minuto Pão de Açúcar 
e Mini Extra e as sedes administrativas do GPA e do 
Assaí contaram com a presença de voluntários(as) 
das instituições parceiras, que convidavam 
nossos(as) clientes e colaboradores(as) a doarem.

PÁSCOA
SOLIDÁRIA

29 toneladas 
de chocolates e ovos de  

chocolate doados

+ de 70 instituições 
e 103 mil crianças

beneficiadas

752 lojas 
participantes

24/3

Páscoa Solidária 
2018 em loja  
Pão de Açúcar
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Incentivamos clientes das lojas Pão de Açúcar, 
Extra e Assaí a doarem roupas de inverno e 
cobertores em bom estado de uso. A ação 
ocorreu em parceria com mais de 35 instituições, 
que ficaram responsáveis pela retirada nas lojas, 
triagem e distribuição dos itens doados para  
as famílias beneficiadas.

DO AGASALHO
CAMPANHA 

Quase  
40 toneladas 

de roupas de inverno e  
cobertores arrecadados

+ de 29 mil 
pessoas beneficiadas

624  
lojas, Centrais de Distribuição  

e escritórios corporativos  
participantes

28/5  
a 17/6

FINLANDEK 
ABRAÇA A CAUSA

Nossa marca exclusiva de artigos para casa realizou a campanha 
“Neste inverno, doe calor” nas lojas Pão de Açúcar e Extra 
entre os dias 25 e 27 de maio. Os(as) clientes puderam doar 
cobertores, edredons e mantas em bom estado em troca 
de um voucher de desconto na compra de uma nova manta 
da Finlandek. Os itens doados foram encaminhados para as 
mesmas instituições parceiras da Campanha do Agasalho.

Entrega de doações 
da Campanha do 
Agasalho 2018
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Um dos dias mais importantes do ano da Agenda Solidária transformou 
solidariedade em alimento. Em todas as lojas do País (Pão de Açúcar, Extra, 
Mercado Extra, Minuto Pão de Açúcar, Mini Extra, Assaí e Compre Bem), 
os(as) clientes puderam doar alimentos da cesta básica para beneficiar 
mais de 100 instituições parceiras. As lojas foram decoradas com materiais 
especiais da campanha e receberam os(as) voluntários(as) parceiros(as) 
para apoiar toda a mobilização. Para cada 10 quilos doados nas lojas, o 
GPA doou mais 1,5 quilo de alimentos, ampliando o impacto da ação.

SOLIDARIEDADE
DIA DE 

8/12+ de 100  
instituições  

beneficiadas

888 lojas 
participantes

Só poderia definir a experiência do Dia de Solidariedade 
como fantástica. Fomos em 25 voluntários(as), com 
camisetas e muita vontade, e o resultado foi surpreendente: 
quase 13 toneladas de alimentos para a Santa Casa de Belo 
Horizonte. A Santa Casa serve, em média, 8 mil refeições por 
dia, essa doação é suficiente para pouco mais de um mês de 
atividades. Estamos animados(as) para a próxima edição e 
nos preparando para engajar ainda mais voluntários(as).

Rafael Bretas Araujo, colaborador da central de 
telemarketing da Santa Casa de Belo Horizonte

Clique aqui e assista ao vídeo do 
Dia de Solidariedade 2018

2017

ALIMENTOS ARRECADADOS  
(TONELADAS)

1.100

2018

+24%

902

Dia de 
Solidariedade 

2018 em loja Pão 
de Açúcar
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Nas lojas Pão de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar e  
Mini Extra os(as) clientes podem arredondar os 
centavos de suas compras para cima, doando essa 
diferença para 11 instituições que trabalham os temas 
de investimento social da bandeira Pão de Açúcar: 
alimentação saudável e sustentável. A iniciativa do 
Instituto Arredondar acontece desde 2016 nas lojas do 
GPA. Em 2018, os(as) clientes Pão de Açúcar puderam 
inclusive já deixar indicada essa preferência no 
aplicativo Cliente Mais, na opção Minhas Preferências.

ARREDONDAR
MOVIMENTO

R$ 274.801,89 
arrecadados no  

Pão de Açúcar (143 lojas)

R$ 101.751,61 
arrecadados no  

Minuto Pão de Açúcar (82 lojas)

R$ 14.061,59 
arrecadados no  

Mini Extra (28 lojas)

R$ 390.615,09

TOTAL  
ARRECADADO EM 2018 

Organizações beneficiadas:

• Associação Projeto Roda Viva
• Banco de Alimentos
• Centro de Recuperação e  

Educação Nutricional (CREN)
• Escola Pernambucana de Circo
• Instituto Melhores Dias
• OCA – Escola Cultural
• Prato Cheio
• Projeto Arrastão
• Projeto Quixote
• Projeto Uerê
• Serviço de Tecnologia  

Alternativa (SERTA)

Clique aqui e acesse o site para assistir  
ao vídeo Caminho da Doação

INSTITUTO GPA | RELATÓRIO ANUAL | 2018 28 

https://www.arredondar.org.br/pao-de-acucar/ 


Essa iniciativa do Extra, desde 2014, resgata o senso 
de comunidade e fortalece a atuação de cada loja 
na região de seu entorno por meio de ações de valor 
compartilhado. A partir da avaliação de cada bairro, das 
expectativas e demandas do território e do engajamento 
de todos(as) são construídas, de forma conjunta, ideias 
que serão colocadas em prática. As ações ocorrem nas 
próprias lojas ou em espaços externos.

VIVA BAIRRO!

Quando apresentei para a equipe, todos(as) 
abraçaram a projeto. O Viva Bairro! é importantíssimo 
para as lojas, não para que a gente consiga entender 
melhor o(a) cliente e a comunidade, mas para que 
eles(as) nos conheçam melhor - já que, muitas vezes, 
eles(as) só conhecem nossas ofertas. O Viva Bairro! 
permite que mostremos nossa essência. É fantástico 
quando o(a) cliente chega na loja e se depara com 
uma campanha de vacinação, um evento de adoção 
de animais ou uma feira de artesanato e reconhece 
as instituições e as pessoas ali envolvidas. Isso cria 
uma força tremenda. Eu falo arrepiada do Viva Bairro!, 
porque esse projeto está conseguindo entrar e 
transformar cada colaborador(a) da minha loja.

Adriana Barcellos,  
gerente Extra Super em Macaé (RJ)

Ações de  
promoção de saúde, 
de arrecadação de 

produtos, de adoção 
de cães e gatos, de 

venda de artesanato e 
oficinas promovidas por 
instituições sociais do 
entorno em todas as  
lojas Extra e Mercado 

Extra do Brasil

Colaboradoras 
em ação do 
Viva Bairro!

Ação do  
Viva Bairro!
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PARCERIA CONTRA
O DESPERDÍCIO Pão de Açúcar, Extra e Assaí,  

em 17 estados brasileiros,  
realizaram doações de alimentos

240 lojas 

de frutas, legumes  
e verduras foram 

doadas

3.341 toneladas 

e bancos de alimentos 
atendidos

297 instituições

de refeições  
complementadas

+ de  
5 milhões

EM 2018:

Existente há mais de 20 anos, o Programa Parceria contra o Desperdício 
realiza a doação de frutas, legumes e verduras apropriados para o 
consumo, mas sem condições ideais de venda, para instituições sociais em 
todo o Brasil. Realizado pelo Instituto GPA, o Programa também faz parte 
das ações de sustentabilidade do GPA direcionadas à redução do impacto 
ambiental pelo descarte de resíduos.

Os produtos doados passam por um processo de triagem ainda nas lojas 
do GPA, feito pela equipe da loja. A conferência é realizada pelas equipes 
das instituições e dos bancos de alimentos, responsáveis pela coleta e pelo 
encaminhamento das frutas, legumes e verduras. As doações reduzem os 
custos de compra de alimentos das instituições e ainda complementam as 
refeições oferecidas pelas entidades, contribuindo com a oferta de uma 
alimentação mais saudável.

Desde outubro de 2017, trabalhamos em parceria com a startup Connecting 
Food para monitorar indicadores das doações de frutas, legumes e verduras 
realizadas em nossas lojas. Os dados são coletados via aplicativo pelas 
ONGs parceiras, que recebem treinamento para operar a plataforma. 
O objetivo é ter maior precisão e controle sobre o que é doado  
(quantidade e volume) e o caminho que as doações percorrem  
até chegar às instituições sociais e aos(às) beneficiários(as).

Em dezembro de 2018, 14 lojas e instituições estavam  
ativas no aplicativo e, para 2019, temos o plano de expansão  
que chegará a mais de 100 lojas da Grande São Paulo,  
ABC Paulista e Guarulhos.
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INSTITUCIONAIS
PROJETOS 

A educação e a música têm o potencial 
de transformar a realidade das pessoas 
e impulsionar a descoberta de vocações. 
Nossos projetos institucionais beneficiam 
jovens de baixa renda e oferecem 
oportunidades para o crescimento 
individual dentro das artes e de um 
ambiente acadêmico de excelência.

CAPÍTULO 5
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Desde 1999, mais de 15 mil jovens já tiveram a oportunidade 
de aprender a tocar um instrumento musical de cordas e 
desenvolver novos talentos. Essa é a proposta do Curso de 
Música, que oferecemos a crianças e adolescentes de baixa 
renda interessados(as) em conhecer a teoria, a história e a 
prática da música erudita.

O curso tem duração de dois anos e as aulas, ministradas 
em Osasco (SP) e em Santos (SP), ocorrem duas vezes por 
semana, com uma hora e meia cada encontro. O Método 
Jaffé de ensino proporciona o aprendizado das técnicas 
musicais para violino, viola, violoncelo e contrabaixo de forma 
conjunta, sem a necessidade de conhecimento prévio nem 
estudo individual. A prática em grupo desperta entre os(as) 
participantes valores e competências como  
respeito, trabalho em equipe, disciplina,  
concentração e raciocínio lógico.

PROGRAMA DE  
MÚSICA E ORQUESTRA

INSTITUTO GPA

EM 2018:

foram abertas para  
o Curso de Música  
do Instituto GPA

225 vagas 
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Os(as) alunos(as) que se destacam  
no Curso de Música são convidados(as)  
para fazer parte da Orquestra  
Instituto GPA, que realiza apresentações 
gratuitas abertas ao público em  
diversas cidades do Brasil. Até 
completarem 21 anos, os(as) jovens 
continuam a aprender e a se especializar 
dentro de sua vocação musical.
Além da presença em teatros e festivais, 
a Orquestra Instituto GPA também 
se apresenta em escolas públicas 
de Ensino Fundamental e Médio, em 
encontros com formato didático que 
abordam explicações sobre música 
erudita e popular, construção e 
manuseio dos instrumentos e a própria 
história da Orquestra Instituto GPA. 
Assim, a iniciativa amplia o repertório 
de estudantes e professores(as), 
aproximando-os(as) do universo da 
música instrumental.

Desde meu primeiro dia de 
curso, há cinco anos, entendi 
que lá se fazia música de uma 
forma diferente e que sempre 
me incentivariam a chegar mais 
longe. Tinha uma admiração 
gigante pela Orquestra, me 
imaginar lá fazia meu olho brilhar. 
Dediquei-me muito ao curso e 
fui convidado para a Orquestra. 
Foi quando senti que estava no 
melhor lugar que eu poderia 
estar: uma família, em que se 
aprende brincando e tudo é 
feito com muito amor. Hoje sou 
bicampeão dos concursos de 
música de Santos, e agradeço 
ao Instituto GPA por essas 
conquistas: esses prêmios  
são de todos nós do  
Programa de Música.

Bruno Robalo Moura,  
integrante da Orquestra  
Instituto GPA

EM 2018,  
FORAM:

realizadas pela  
Orquestra Instituto GPA

55  
apresentações 

espectadores(as)
29.501 
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A educação universitária impulsiona novas descobertas e abre 
oportunidades para que jovens possam se tornar profissionais 
capacitados(as) para contribuir com a transformação social, 
independentemente dos setores em que trabalharão. Com essa visão, 
criamos, em 2014, o Programa Prosperar, que oferece bolsas-auxílio 
para alunos(as) de baixa renda ingressarem nos cursos de graduação 
em Administração de Empresas ou Administração Pública da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), umas das melhores instituições de ensino do Brasil.

Em 2018, conhecemos os(as) sete primeiros(as) formandos(as) do 
Prosperar. Com sonhos e vocações diversas, os alunos(as) desenvolveram 
suas competências e começaram a trabalhar em diferentes setores e 
instituições – ONGs, companhias do setor financeiro, consultorias etc.

As bolsas de estudo podem incluir material didático, refeições,  
transporte e auxílio-moradia para residentes de fora do município  
de São Paulo. Além de beneficiar os(as) graduandos(as), a iniciativa  
também subsidia uma turma anual de 30 alunos(as) do cursinho 
preparatório para o vestibular da FGV. 

PROSPERAR
PROGRAMA 

Participar do Prosperar foi maravilhoso, uma 
oportunidade única e que mudou a minha 
vida. A ajuda do pessoal do Instituto GPA e 
dos(as) outros(as) alunos(as) do programa 
foi fundamental para a etapa mais importante 
da minha vida. Tenho muitos sonhos e 
vontade de trabalhar e ajudar as pessoas, e 
agora com uma ótima formação acadêmica 
me sinto mais forte e mais preparada para 
o mercado de trabalho e os desafios da 
vida adulta e com meios para construir uma 
carreira de sucesso, ajudar outras pessoas e 
contribuir para uma sociedade melhor.

Flávia Carvalho, participante da  
primeira turma do Prosperar,  
formou-se em 2018 e é  
assessora de Investimentos  
na XP Investimentos

Alunos(as) do 
Prosperar

selecionados(as),  
entre eles(as) 4 mulheres,  

2 refugiados(as) e  
4 negros(as)

10 novos(as)  
bolsistas 

7  
primeiros(as)  

formandos(as)
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• A Casa da Rocha
• Abrigo dos Velhinhos Frederico Ozanam
• Abrigo Irmã Tereza a Idosos Desamparados
• Abrigo São José
• Ação Comunitária Todos Irmãos (ACTI)
• Ação Social Cristo Rei (ASCR)
• Amigos do Bem
• Amigos do Nordeste
• Amora Proteção Animal
• Assembleia de Deus de Guarulhos
• Assembleia de Deus de Xerém
• Assistência a Infância de Santos Gota de Leite
• Assistência e Promoção Social Exército da Salvação
• Associação A Tenda de Cristo
• Associação Aliança de Misericórdia
• Associação Amigos da Criança  

Creche Rocha Miranda
• Associação Beneficente & Comunitária  

do Povo (ABCP)
• Associação Beneficente Casa Refúgio
• Associação Beneficente Coluna de Deus (ABCD)
• Associação Beneficente Comunidade de  

Amor Rainha da Paz
• Associação Beneficente Comunitária da  

Igreja do Evangelho Pleno
• Associação Beneficente Cristã Para o Desenvolvimento
• Associação Beneficente de Ação da  

Cidadania e Cultura (ABACC)
• Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo (ABAP)
• Associação Beneficente Educacional  

Nova Esperança (ASBENE)
• Associação Beneficente Evangelista Nova Jerusalém
• Associação Beneficente do Jardim Santo André e Adjacências

• Associação Beneficente Restaurando Vidas
• Associação Beneficente Sandra Silva (ABSS)
• Associação Beneficente Transformando Vidas (Abetrav)
• Associação Betel de Assistência Social (ABAS)
• Associação Bianca Alves
• Associação Brasil Melhor (ABM)
• Associação Brasileira de Assistência à Pessoa  

com Deficiência Visual (LARAMARA)
• Associação Brasileira de Assistência às  

Pessoas com Câncer (ABRAPEC)
• Associação Cantinho Ação de Amor
• Associação Casa da Esperança
• Associação Casa da Sopa
• Associação Casa do Amor
• Associação Comunitária Solar dos Unidos
• Associação Cristã, Educativa e Cultural (CEEU)
• Associação das Auxiliares Missionárias Bertoni
• Associação das Mulheres para a Paz Mundial
• Associação de Amparo à Moradia Clínica da Alma
• Associação de Apoio à Criança e Adolescente  

Mãos Unidas (ACAMU)
• Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD)
• Associação de Mulheres com Patologia Mamária (AMPM)
• Associação de Pais e Amigos de Portadores de Síndrome de 

Down (APS DOWN)
• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
• Associação de Prevenção, Atendimento Especializado  

e Inclusão da Pessoa com Deficiência de  
Ribeirão Pires (APRAESP)

• Associação de Reabilitação Infantil Limeirense (ARIL)
• Associação do Núcleo de Enfrentamento da  

Pobreza (ANUEPO)
• Associação Domingos Queiroz do Nascimento

• Associação dos Amigos da Criança (AMIC)
• Associação dos Catadores do Jangurussu (ASCAJAN)
• Associação dos Missionários da Solidariedade
• Associação dos Moradores da  

Rua Joaquim Antunes (AMJA)
• Associação dos Rotarianos - Rotary
• Associação Educacional Santa Rita de Cássia
• Associação Espaço Educativo São Charbel
• Associação Espírita Casa do Caminho
• Associação Evangélica Comunidade Real Viver
• Associação Filantrópica Anjos Sem Fronteiras
• Associação Franciscana de Solidariedade
• Associação Franco Brasileira
• Associação Lar Amigos de Jesus
• Associação Lar de Amparo Vovó Walquíria
• Associação Lar Ternura
• Associação Maracaense de Amparo, Reabilitação e 

Reintegração (AMARR)
• Associação Marly Cury
• Associação Missionária Evangélica Vida
• Associação Ombro Amigo
• Associação Osasquense de Assistência e  

Bem Estar do Menor (SOABEM)
• Associação Padre Siqueira - Amparo às Crianças
• Associação Paulista de Proteção Animal (APPA)
• Associação Ponte Brasilitália
• Associação Pontos Coração do Brasil
• Associação Prato Cheio
• Associação Pró-Família
• Associação Projeto Roda Viva
• Associação Recanto de Interlagos
• Associação Recanto Infantil
• Associação Reciclázaro

INSTITUIÇÕES SOCIAIS 
PARCEIRAS
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• Associação Redentorista Beneficente  
Imaculada Conceição (ABIMC)

• Associação Resgate dos Valores pela Arte
• Associação Sal da Terra (AST)
• Associação Santa Cecília
• Associação Sementes do Verbo
• Associação Shalom de Promoção Humana
• Associação SOS Vida
• Associação Unidos Pelo Resgate da Cidadania
• Asylo Espírita João Evangelista
• Banco de Alimentos
• Banda do Fuxico
• Cáritas Diocesana de Campo Limpo (CDCL)
• Cáritas Santa Terezinha
• Casa Assistencial do Amor e Misericórdia (CAAM)
• Casa da Amizade
• Casa da Divina Providência Madre Teresa Michael
• Casa da Providência
• Casa de Repouso Santa Isabel
• Casa do Candango
• Casa do Paraplégico de Santos
• Casa dos Menores de Campinas
• Casa Hope
• Casa Humanitária Dr. Albert Schweitzer e Irmã Dulce
• Casa Maria Maia
• Casa Ondina Lobo
• Casa Ronald McDonald
• Casa Solidária
• Centro Comunitário Maranata
• Centro Cristão de Apoio à Família (CCAF)
• Centro de Apoio Infância Juventude Casa das Rosas
• Centro de Assistência e Promoção Social Nosso Lar
• Centro de Formação Professora Alzira de Aleluia

• Centro de Proteção à Infância e Maternidade - Casa dos 
Velhinhos | Santa Terezinha (CEPIM)

• Centro de Reabilitação Social de Vidas  
Projeto Missão Samambaia

• Centro de Recuperação e Educação Nutricional (CREN)
• Centro Educacional Joel Mário
• Centro Educacional Pingo d’Água
• Centro Espírita Raio de Luz
• Centro Social Eliasafe
• Centro Social Nossa Senhora Aparecida
• Centro Socioeducativo Semente Esperança
• Cidade Vicentina Frederico Ozanam
• Círculo Operário do Itapema
• Comunidade Adoração e Adoradores
• Comunidade Cristã de Amor e Fé
• Comunidade Cristã Kalein
• Comunidade Cristã Renovação em Cristo
• Comunidade Evangélica Desafio em Cristo
• Comunidade Evangélica Rhema
• Comunidade Kairós
• Comunidade Missão Amor e Fé
• Comunidade Sacerdotal Dom Job
• Comunidade Terapêutica Recomeçar
• Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos 

Desamparados
• Congregação Mariana do Hospital Colônia de Curupaiti
• Coordenação Regional das Obras de  

Promoção Humana (CROPH)
• Creche Amadeu Barros Leal
• Creche da Cata Preta
• Creche Imaculado Coração de Maria
• Creches Comunitárias Associadas de Uberlândia
• Cruz Vermelha Brasileira

• Desafio Jovem Ebenezer (DJE)
• Disp Sta Teresinha Menino Jesus Gav
• Emaús Igualdade no Brasil
• Escola Especializada Primavera
• Escola Pernambucana de Circo
• Eterna Aliança
• Eu Sou de Deus
• Exército da Salvação
• Fazenda da Paz
• Fraternidade Assistencial Casa do Caminho
• Fraternidade de Aliança Toca de Assis
• Fraternidade Espírita Paulo Estevan
• Fraternidade Monástica dos Discípulos de  

Jesus para a Glória de Deus Pai
• Fraterno Auxílio Cristão (FAC)
• Fundação José Silveira (FJS)
• Fundação Pirata Marinheiros
• Fundo Social de Solidariedade (FSS)
• Grupo Comunitário Criança Feliz
• Grupo de Apoio Ao Menor do Cassinu
• Grupo de Estudos Integrais Demétrius (GEID)
• Grupo de Mães do IPSEP
• Grupo de Oração Jesus te Chama
• Grupo de Pesquisa e Assistência ao  

Câncer Infantil (GPACI)
• Grupo em Defesa da Criança com  

Câncer (GRENDACC)
• Grupo Espírita Allan Kardec (GEAK)
• Grupo Espírita Razin
• Grupo Mãos Estendidas do Núcleo  

Assistencial Fraterno (NAF)
• Grupo Rosa Choque – Núcleo de Ações  

Sócio-Educacionais

INSTITUIÇÕES SOCIAIS 
PARCEIRAS
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• Homens e Mulheres de Deus Transformando  
a Sociedade (MUDDE)

• Hospital do Câncer de Ribeirão Preto - Fundação SOBECCan
• Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim Colonial
• Igreja Assembleia de Deus
• Igreja Cristã Apostólica e Profética (ICAP)
• Igreja Cristã Pentecostal Brasileira
• Igreja Evangélica Comunhão Rara
• Igreja Evangélica Jesus é Vida
• Igreja Internacional Adonai
• Igreja Jesus Vem
• Igreja Renascer em Cristo
• Instituição Beneficente Emmanuel
• Instituição Beneficente Nosso Lar
• Instituição Unidos em Jesus Cristo
• Instituto Anglicano
• Instituto Brasil dos Sonhos (IBS)
• Instituto Cultural Renascer do Coque
• Instituto da Primeira Infância (IPREDE)
• Instituto de Apoio à Criança com Câncer (IACC)
• Instituto de Cegos Padre Chico
• Instituto do Câncer Infantil do Agreste (ICIA)
• Instituto Dom Orione
• Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha
• Instituto Esperança
• Instituto Fome de Pão Sede de Deus
• Instituto Gira-Sol
• Instituto Inovação Sustentável
• Instituto Maria Imaculada
• Instituto Melhores Dias
• Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano (INADH)
• Instituto Novidade de Vida (INDV)

• Instituto Plenitude
• Instituto SOS Gente
• Instituto SOS Reviver
• Lar Abrigo Amor a Jesus
• Lar Amor Luz e Esperança da Criança (Lalec)
• Lar Assistencial Maria de Nazaré (LAMANA)
• Lar Batista de Crianças
• Lar de Crianças Nossa Senhora das Graças
• Lar do Alvorecer Cristão
• Lar do Ancião Evangélico (LAE)
• Lar Espírita Dr. Adolpho Bezerra de Menezes (LABEM)
• Lar Espírita e Assistência Social Irmã Rosália
• Lar Espírita Francisca de Lima
• Lar Infantil Cristo Redentor
• Lar Santa Teresa
• Lar São Vicente de Paulo
• Legião Assistência para Reabilitação de  

Excepcionais (LARES)
• Legião da Boa Vontade (LBV)
• Liga das Senhoras Católicas
• Mesa Brasil - SESC
• Missão Filadélfia
• Núcleo Assistencial Bezerra de Menezes (NABEM)
• Núcleo Assistencial Espírita Francisco de Assis (NAEFA)
• Núcleo de Apoio e Desenvolvimento Humano (NADHU)
• Núcleo Espiritual Amor e Esperança
• Obra Social São Benedito
• Obras Sociais Novo Palmares
• OCA – Escola Cultural
• ONG Dedo de Deus
• ONG Integrar
• ONG Parte Solução

• Orbis do Brasil
• Organização dos Haitianos que Vivem  

no Brasil (OHVB)
• Pousada Geriátrica Lar Vovó Cilene
• Projeto Arrastão
• Projeto Comunitário Charles Terra
• Projeto Igreja Viva
• Projeto Nova Canaã
• Projeto Quixote
• Projeto Uerê
• Projeto União do Bem
• Recanto Vovô Antonio - Lar do Idoso
• Reintegra Turma da Sopa - Associação Beneficente 

Benedito Pacheco
• São Vicente de Paula
• Sementes do Amanhã
• Serviço Assistencial Camille Flammarion
• Serviço de Assistência Social Pentecostal (SASP)
• Serviço de Tecnologia Alternativa (SERTA)
• Serviço Promocional e Social da Paróquia de Santa 

Cecília (SPES)
• Serviço Social do Comércio (Sesc)
• Sociedade Educação e Caridade (SEC)
• Sociedade Providência
• Solar Meninos de Luz
• União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis
• Vida - Casa de Apoio da Granja Viana
• Vila dos Meninos Sagrada Família

INSTITUIÇÕES SOCIAIS 
PARCEIRAS
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ATIVO 
Circulante

Caixa e equivalente de caixa
Caixa e equivalente de caixa - Recursos próprios
Caixa e equivalente de caixa - Lei Rouanet

 
Valores a receber

Créditos a receber
Contas a receber - Pronac

Total do ativo circulante
 
TOTAL DO ATIVO
 
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
Fornecedores
Obrigações tributárias
Subvenções e assistência governamentais a realizar
Contas a pagar a mantenedores
Outros passivos circulantes
Total do passivo circulante
 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio social
Superávit acumulado
Total do patrimônio líquido
 
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

31/12/2018

118.601
2.689.529

  

10.845
-

2.818.975
 

2.818.975
 
 
 

2.546
4.387

2.648.582
37.646

-
2.693.161

 
 

1.000
124.814
125.814

 
2.818.975

31/12/2017

9.319
1.285.016

  

214.248
10.275

1.518.858
 

1.518.858
 
 
 

3.898
3.207

1.075.679
218.248

10.275
1.311.307

 
 

1.000
206.551
207.551

 
1.518.858

 
Receitas operacionais
Programa (atividades) Lei Rouanet
Receitas operacionais
Voluntários
 
 
Custos e despesas operacionais
Com projeto – Lei Rouanet
Com projetos internos
 
 
Despesas operacionais
Despesas com pessoal
Despesas administrativas
Despesas tributárias
Voluntários
 
 
Resultado operacional
 
Resultado financeiro líquido
 
DÉFICIT DO EXERCÍCIO

31/12/2018

1.970.976
16.354
61.848 

2.049.178
 
 

 (1.970.976)
- 

  (1.970.976)
 

 
                    - 
       (95.910)
          (5.137)
       (61.848)
     (162.895)

 
       (84.693)

 
           2.956 

 
       (81.737)

31/12/2017

1.541.463
190.960

-
1.732.423

 
 

  (1.541.463)
     (184.122)

  (1.725.585)
 
 

       (11.573)
     (212.577)
       (19.144)

                    - 
    (243.294)

 
    (236.456)

 
           2.950 

 
    (233.506)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO PATRIMONIAL
31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em reais)

INSTITUTO GPA DE CULTURA
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras 
 
 
Aos 
Administradores do 
Instituto GPA de Cultura 
São Paulo - SP 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto GPA de Cultura (“Instituto”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis.   
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto GPA de Cultura em 31 de 
dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Entidades 
sem fins lucrativos (ITG 2002). 
 
Base para opinião 
 
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 do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação ao Instituto, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.  
 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
 
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Entidades sem fins 
lucrativos (ITG 2002), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. 
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Na elaboração das demonstrações financeiras, 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 demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar o Instituto ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança do Instituto são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 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, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: 
 
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 

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 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 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 controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

 
 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Instituto. 

 
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 

contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
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 Concluímos 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 possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional do Instituto. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se 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. 
 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. 
 
São Paulo, 08 de março de 2019 
 
ERNST & YOUNG 
Auditores Independentes S.S. 
CRC-2SP034519/O-6 
 
 
 
Antonio Humberto Barros dos Santos 
Contador CRC-1SP161745/O-3 
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ATIVO 
Circulante

Caixa e equivalente de caixa
Créditos a receber

Total do ativo circulante
 
Imobilizado
Total do ativo não circulante

TOTAL DO ATIVO
 
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
Fornecedores
Obrigações tributárias
Obrigações com empregados
Contas a pagar
Total do passivo circulante

Não circulante
Contingências trabalhistas

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Superávit acumulado
Total do patrimônio líquido
 
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

31/12/2018

    8.428.704 
          47.057 
    8.475.761 

 
       67.637 

          67.637 
 

8.543.398 
 
 
 

      979.895 
        151.732 

200.805 
          42.542 
    1.374.974 

 

 124.013
       

 124.013 
 

 7.044.411
7.044.411

  
8.543.398

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO PATRIMONIAL
31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em reais)

INSTITUTO GPA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

31/12/2018

    5.683.601  
          50.588 
    5.734.189  

 
       92.022  

          92.022  
 

5.826.211  
 
 
 

        324.877 
      122.504 
      227.563 
         33.311  
    708.255 

 

 -
       

 - 
 

 5.117.956
5.117.956

  
5.826.211

 
Receitas operacionais
Receitas operacionais
Voluntários
 
 
Custos e despesas operacionais
Gastos incorridos com projetos
 
Despesas operacionais
Despesas com pessoal
Despesas administrativas
Despesas com propaganda
Despesas com viagens
Despesas tributárias
Voluntarios
Outras receitas operacionais
 
 
Resultado operacional
 
Resultado financeiro líquido
 
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

31/12/2018

10.327.800
       349.140 
10.676.940

 
 

  (6.138.547)
  
 

  (2.159.939)
     (311.671)

     (166.884)
       (10.929)
          (1.452)
     (349.140)
         17.000 
  (9.121.562)

 
1.555.378

 
       371.077 

 
1.926.455

31/12/2017

10.906.801
       - 

10.906.801
 
 

    (3.613.153)
  
 

   (2.140.509)
  (1.442.527)
     (147.392)
     (102.297)

         (3.903)
                    - 
                    - 
   (7.449.781)

 
3.457.020

 
       278.755  

 
3.735.775

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em reais)

INSTITUTO GPA | RELATÓRIO ANUAL | 2018 41 



RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS DO IGPA DESENVOLVIMENTO HUMANO 

São Paulo Corporate Towers 
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909 
Vila Nova Conceição 
04543-011 - São Paulo – SP - Brasil 
 
Tel: +55 11 2573-3000 
ey.com.br  
 

Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited 

 
 
 
 
 
 
 
  

1 

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras 
 
 
Aos 
Administradores do 
Instituto GPA de Desenvolvimento Humano 
São Paulo - SP 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto GPA de Desenvolvimento Humano 
(“Instituto”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.   
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto GPA de Desenvolvimento 
Humano em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às Entidades sem fins lucrativos (ITG 2002). 
 
Base para opinião 
 
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 do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação ao Instituto, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.  
 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
 
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Entidades sem fins 
lucrativos (ITG 2002), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. 
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Na elaboração das demonstrações financeiras, 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 demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar o Instituto ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança do Instituto são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 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, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: 
 
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 

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 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 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 controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Instituto. 

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

 Concluímos 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 possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional do Instituto. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se 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.  
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 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. 
 
São Paulo, 08 de março de 2019 
 
ERNST & YOUNG 
Auditores Independentes S.S. 
CRC-2SP034519/O-6 
 
 
 
Antonio Humberto Barros dos Santos 
Contador CRC-1SP161745/O-3 
 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS DO IGPA DESENVOLVIMENTO HUMANO 
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