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Introdução
Introdução

O Instituto GPA

Enfrentamento à Pandemia

Estarmos cada vez mais próximos de nossos(as) clientes,
colaboradores(as), fornecedores(as) e comunidades que
impactamos é o que alimenta nosso propósito

Temos como compromisso a
geração de valor e a transparência
para a sociedade e todos(as) os(as)
parceiros(as) e apoiadores(as)
do nosso trabalho.
Despertar o trabalho por vocação

Incentivar ações mobilizadoras

Por isso, desde 2012, publicamos este relatório
anualmente, que apresenta os recursos investidos,
os projetos desenvolvidos e as histórias
de transformação que eles(as) apoiaram.
Para conhecer nossos relatórios anteriores, acesse
http://institutogpa.org.br/instituto-gpa/

Apoiar o desenvolvimento de jovens

Anexos
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Diálogo
Caso tenha alguma dúvida sobre esta publicação,
ou queira entrar em contato com o Instituto GPA,
temos canais de diálogo sempre abertos:
http://institutogpa.org.br/contato/
institutogpa@institutogpa.org.br
Acompanhe de perto os nossos projetos no dia a dia:
INSTITUTO

http://institutogpa.org.br
https://www.facebook.com/institutogpa
https://www.youtube.com/user/InstitutoGPA
https://www.instagram.com/instituto_gpa/

Para que você possa
conhecer as histórias mais
de perto, sempre que
encontrar este símbolo,
clique para acessar o
vídeo sobre o projeto:

Boa leitura!

Colaboradores em loja
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O Instituto GPA
Há 22 anos, nosso trabalho contribui
com a redução das desigualdades
sociais e com a construção de uma
sociedade mais responsável e inclusiva,
por meio da mobilização de recursos
e parceiros(as) para apoio às pessoas
em situações de vulnerabilidade social.

Propósito

Ampliar oportunidades e potencializar relações.
Frentes de atuação
DESPERTAR O TRABALHO POR VOCAÇÃO
Oferecemos meios para que pessoas se
desenvolvam, descubram seus talentos
individuais e sigam suas vocações.

Somos uma organização sem fins lucrativos, que
promove a estratégia e a gestão dos investimentos
sociais do GPA, um dos maiores grupos de varejo
alimentar da América do Sul, potencializando seu
papel como agente transformador da sociedade.

INCENTIVAR AÇÕES MOBILIZADORAS
Queremos colaboradores(as), clientes,
fornecedores(as), organizações sociais e o
GPA atuando em conjunto como agentes
de transformação.

Conheça, nos capítulos a seguir, os
projetos desenvolvidos nas três frentes
de atuação do Instituto GPA e as ações
de enfrentamento à pandemia.

Introdução

O Instituto GPA

Enfrentamento à Pandemia

APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE JOVENS
Criamos e apoiamos projetos que contribuem
para o desenvolvimento de jovens na educação
e na música.

Despertar o trabalho por vocação

Incentivar ações mobilizadoras

Apoiar o desenvolvimento de jovens

Anexos

Créditos

5

Instituto GPA • Relatório Anual 2020

Geração de valor

Mais de

R$ 13,5 milhões
investidos em mais de

15 projetos

+ COMBATE À COVID-19

que beneficiaram

Em 2020, direcionamos recursos
do Instituto GPA para ações de
enfrentamento à pandemia,
contribuindo com a rede de
solidariedade que se formou
na sociedade.

2.341 pessoas
diretamente e

3.471.093 pessoas
indiretamente

Introdução

O Instituto GPA

Cliente e seu filho colaborando com
a Campanha Natal da Solidariedade,
em uma das lojas do GPA
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Enfrentamento
à Pandemia
Desde 2020, o mundo todo vem enfrentando a pandemia
da Covid-19 e passando por um momento desafiador, com
profundas mudanças ao cotidiano de toda sociedade, além do
agravamento das desigualdades socioeconômicas, reforçando
a urgência de construirmos novas maneiras de viver e conviver.
O GPA teve um papel fundamental em garantir que a sociedade
continuasse tendo acesso aos recursos essenciais para a vida,
com segurança, protegendo a saúde e o bem-estar de todos(as).
Além das diversas ações para manter a operação do GPA
(saiba mais aqui) e do Assaí (saiba mais aqui), as marcas do
GPA, por meio do Instituto GPA, contribuíram com a rede de
solidariedade que se formou para apoiar as instituições sociais
que tiveram suas atividades impactadas nesse período, assim
como as comunidades em situação de vulnerabilidade social
atendidas por elas. Essas ações, que ainda continuam em 2021,
atendem às necessidades mais urgentes e básicas e envolvem
doações de alimentos, itens de higiene pessoal e produtos
de limpeza, além da mobilização de clientes e parceiros(as).
Voluntário da Uneafro
distribuindo as cestas
básicas doadas pelo Extra,
por meio do Instituto GPA
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No infográfico a seguir,
trazemos um resumo
das nossas ações, que são
descritas em detalhes
ao longo deste relatório.

Clique no botão de
play para assistir aos
vídeos das campanhas
de doações em nosso
canal no Youtube.

Investimento social para enfrentamento da Covid-19
Atuação em três frentes
DOAÇÕES
Realizamos, por meio de
organizações parceiras e a
mobilização de clientes, doações
emergenciais de alimentos, itens
de higiene e limpeza para apoiar
instituições sociais e comunidades
do entorno de nossas lojas a darem
continuidade às suas atividades
durante a pandemia.

5,9 mil toneladas
de itens alimentares, de
higiene e limpeza doados
emergencialmente para

640 mil

famílias de 21 Estados
e Distrito Federal

+

APOIO A FUNDOS
EMERGENCIAIS E SUBSÍDIO
Nossas marcas destinaram recursos
financeiros para apoiar fundos
emergenciais de auxílio a pequenos
negócios e empreendedores(as)
comunitários(as) e de grupos
minorizados que tiveram
suas iniciativas e negócios
impactados pela pandemia.

MOBILIZAÇÃO DE CLIENTES
Desde final de março, nossas lojas
foram pontos de arrecadação de
doações de alimentos da cesta
básica, produtos de higiene e
limpeza para instituições sociais
parceiras em todo o Brasil. Além
disso, nossos apps e sites também
incentivaram a doação dos(as)
nossos(as) clientes.

Apoio a

Campanha de solidariedade
nas lojas Pão de Açúcar, Extra,
Assaí e Compre Bem, com
arrecadação para mais de
350 instituições parceiras.

4 fundos
emergenciais

que beneficiou mais de

2,7 mil
empreendedores(as)
e pequenos negócios

+

Troca de pontos Stix nos
apps Pão de Açúcar Mais
e Clube Extra para oito
Instituições parceiras.

+

Doações online no site
paodeacucar.com

Saiba mais sobre os projetos

Saiba mais sobre os projetos

Saiba mais sobre os projetos

nessa frente na página 35.

nessa frente na página 32.

nessa frente na página 34.

R$ 12 milhões investidos na rede de solidariedade mobilizada por conta da pandemia.
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Despertar
o trabalho
por vocação
Nesta frente de atuação, apoiamos projetos
que ofereçam meios para que as pessoas
se desenvolvam, descubram seus talentos
individuais e sigam suas vocações.

Lia Caputo, da Lia Hair, uma das beneficiadas
pelo projeto Empreendedoras Periféricas
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Projetos Apoiados em 2020
Desenvolvimento da cadeia produtiva
da alimentação saudável e sustentável
FUNDO EMERGENCIAL CONEXSUS
Apoio ao fundo para mitigar os
efeitos econômicos da pandemia
em negócios comunitários.

HORTA SOCIAL URBANA
Promove o desenvolvimento
social de pessoas em situação
de rua por meio da formação
em agricultura urbana – com produção de
alimentos orgânicos dentro da cidade.

O Instituto GPA

NÚCLEO AVANÇADO
EM TECNOLOGIA DE
ALIMENTOS (NATA)
Educação técnica profissional em panificação
e laticínios para alunos(as) do ensino médio.
MATCHFUNDING ENFRENTE
Apoio a iniciativas emergenciais de combate
aos efeitos da Covid-19 nas periferias
urbanas brasileiras.
CASA PRETAHUB
Espaço que apoia a transformação
digital de afroempreendedores(as)
na cidade de São Paulo.
EMPREENDEDORAS PERIFÉRICAS
Apoio técnico e financeiro
para micro e pequenas
empreendedoras negras.

Clique nos
nomes dos projetos
para conhecer mais
sobre cada um
nas próximas
páginas.

Introdução

Formação e apoio a pessoas
em situação de vulnerabilidade

Apoio ao empreendedorismo
ACADEMIA ASSAÍ
BONS NEGÓCIOS
Desenvolvimento e fortalecimento do(a)
micro e pequeno(a) empreendedor(a) do setor
alimentício para aprimorar competências
e melhorar a gestão dos negócios.
FUNDO PERIFERIA
EMPREENDEDORA
Formação e aporte de recursos para fortalecer
iniciativas econômicas, gerando microcrédito a micro
empreendedores(as) impactados(as) pela Covid-19.
FUNDO EMERGÊNCIAS
ECONÔMICAS ÉDITODOS
Apoio de nossas bandeiras a fundos emergenciais
para auxiliar microempreendedores(as), pequenos
negócios comunitários e comunidades em regiões
de alta vulnerabilidade social no subsídio de suas
iniciativas e negócios durante a pandemia.
FEIRA PRETA
Apoio à Feira, que é o maior evento
de cultura e empreendedorismo negro da América.

Enfrentamento à Pandemia
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Desenvolvimento da Cadeia Produtiva
da Alimentação Saudável e Sustentável

Apoiado pelo Instituto GPA, o Conexsus fortalece
o ecossistema de negócios para pequenos(as)
produtores(as) rurais sustentáveis

Conexsus

Desde 2018, o Pão de Açúcar, por meio do
Instituto GPA, apoia o Instituto Conexões
Sustentáveis – Conexsus –, uma organização
sem fins lucrativos que trabalha para ativar o
ecossistema de negócios comunitários rurais
e florestais para aumentar a renda dos(as)
pequenos(as) produtores(as) e fortalecer
a conservação dos ecossistemas naturais.

Introdução

O Instituto GPA

Enfrentamento à Pandemia

Despertar o trabalho por vocação

DESAFIO CONEXSUS
Em 2018, nos unimos ao Desafio Conexsus,
que reúne uma série de organizações
parceiras em cooperação para fortalecer o
ecossistema de negócios florestais e rurais
sustentáveis, com olhar especial para o
desenvolvimento do potencial econômico
de negócios comunitários sustentáveis.

Incentivar ações mobilizadoras

Conexsus apresenta:
movimento Negócios
pela Terra. Clique
no botão de play
para assistir.

Apoiar o desenvolvimento de jovens
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O programa se dividiu em três etapas para a seleção,
a capacitação e o desenvolvimento de negócios
comunitários sustentáveis. A partir do mapeamento
do Desafio Conexsus, em 2019, o Conexsus lançou
o movimento Negócios pela Terra, 1º movimento
do país a mapear as necessidades de empresas
compradoras dos insumos da sociobiodiversidade
do Brasil e conectá-las às ofertas dos pequenos
negócios, gerando um ciclo virtuoso de estímulo
à criação de uma cadeia mais sustentável.

"A linha de crédito emergencial chegou
na hora certa. Sem escoar a produção
e fazer ela chegar ao(à) cliente, não
tem como girar o capital e, com isso,
outras cadeias produtivas poderiam
ficar comprometidas. Com a linha de
crédito foi possível ter o capital de giro
para incentivar a produção na base, sem
comprometer a renda das famílias."

Ao longo de 2019, foram cadastradas 82 empresas
compradoras, 35% do setor de alimentos, e
mapeadas 1.020 diferentes demandas, sendo
os produtos mais requisitados: açaí, grãos,
hortaliças, baru, frutas, castanha-de-caju, andiroba,
mandioca, castanha-do-pará, leites e derivados.
FUNDO EMERGENCIAL
Em 2020, dando continuidade ao apoio à pequena
produção brasileira, o Pão de Açúcar, por meio do
Instituto GPA, apoiou o Fundo Emergencial criado
pela Conexsus para beneficiar 450 pequenos
negócios comunitários, escolhidos pela União
Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar
e Economia Solidária (Unicafes) e Conselho
Nacional das Populações Extrativistas (CNS),
por meio de empréstimos diretos, carência
de até 24 meses e juros de 6% ao ano.

Introdução

O Instituto GPA

Enfrentamento à Pandemia

Naldo Lima

Assessor técnico da AMORERI, organização beneficiada
pelo fundo emergencial que representa 15 associações
e 600 membros da rede de cantinas da Terra do Meio

Além do apoio financeiro, o fundo garantiu
assessoria aos negócios para um bom uso desse
recurso, orientando sobre boas práticas de
gestão administrativa e financeira, habilitação
ao crédito rural e outras políticas públicas,
e criando ações em rede para viabilizar
soluções conjuntas de logística e vendas.
O fundo apoiou 85 empreendimentos comunitários,
com área estimada de produção de 35,2 hectares,

Despertar o trabalho por vocação

Incentivar ações mobilizadoras

beneficiando 16,7 mil produtores(as) diretamente
e 66,9 mil pessoas indiretamente.
Além do investimento direto do Pão de
Açúcar, por meio do Instituto GPA, os(as)
clientes do app Pão de Açúcar Mais puderam
colaborar com o Fundo, revertendo seus
pontos acumulados para doação.
Saiba mais sobre o Fundo Emergencial
Conexsus em: https://bit.ly/2Rb18VI

Apoiar o desenvolvimento de jovens

Anexos
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Horta Social Urbana
Desde 2018, o Pão de Açúcar, por meio do Instituto GPA,
apoia o projeto Horta Social Urbana, iniciativa da ONG
ARCAH que forma profissionalmente pessoas em situação
de rua com técnicas de Agricultura Urbana (jardinagem)
e contrata os(as) novos(as) profissionais para o cultivo de
legumes e verduras orgânicos dentro da cidade de São Paulo.
A Horta, além de apoiar a autonomia e a geração
de renda para pessoas acolhidas das ruas e sua
reintegração na sociedade e mercado de trabalho,
também gera alimentos saudáveis e de qualidade.
Em 2020, por conta da pandemia, os cursos presenciais foram
suspensos, mas a horta comercial continuou suas atividades
e passou a vender seus produtos na loja do Pão de Açúcar da
Ricardo Jafet em São Paulo, em junho, apoiando a sustentação
do projeto ao conectá-lo à nossa rede de vendas. São dez
produtos vendidos, como: couve, alface, alecrim, rabanete,
rúcula, alface, salsinha, beterraba, escarola e coentro.
A seleção dos(as) participantes do projeto é realizada
em centros de acolhimento e, durante o curso, os(as)
alunos(as) recebem também auxílio transporte,
alimentação, uniforme, atendimentos terapêuticos e
psicológicos, além de formação em agroecologia.
Desde o início do projeto, já foram formados(as)
88 alunos(as), sendo que 33% retornaram ao
mercado de trabalho ou por meio da rede de
contatos fornecida pelos(as) parceiros(as) do
projeto ou contratados(as) na própria Horta.
Introdução

O Instituto GPA

Enfrentamento à Pandemia

Clique no botão de
play e assista à série
Vozes do Horta Social
Urbana, que conta a
história do projeto e traz
depoimentos dos(as)
beneficiados(as).

Alimento cultivado pelo projeto Horta Social
Urbana, apoiado pelo Instituto GPA e vendido na
loja do Pão de Açúcar Ricardo Jafet em São Paulo
Despertar o trabalho por vocação
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Formação Técnica
NATA
Em parceria com a Secretaria de Estado de
Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC) e a
Secretaria de Agricultura, o Extra, por meio
do Instituto GPA, criou, em 2009, o Núcleo
Avançado em Tecnologia de Alimentos (NATA),
que oferece ensino médio integrado a cursos de
Panificação & Confeitaria e Leites & Derivados.
O Programa, que forma técnicos(as)
especializados(as) para as indústrias,
redes de varejo e o comércio, acontece no
Colégio Estadual Comendador Valentim
dos Santos Diniz, em São Gonçalo (RJ).
É um modelo integrado de ensino regular e
técnico, sempre buscando complementar o
processo de ensino, combinando atividades
de vivências e estágios nas lojas do GPA.
Os(as) alunos(as) formados(as) têm potencial
de empregabilidade na indústria e no varejo
e, também, a possibilidade de empreender,
principalmente em panificação e confeitaria.

Clique no botão de play
e conheça os depoimentos
de quem se formou e acessou
o mercado de trabalho com
o apoio dos projetos de
formação desenvolvidos
pelo Extra.

Prática de panificação em aula do NATA,
programa apoiado pelo Instituto GPA
Introdução

O Instituto GPA
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Em 2020, devido à pandemia, as atividades
presenciais foram suspensas e toda a grade
curricular foi transferida para atividades remotas,
com conteúdos didáticos publicados na Plataforma
disponibilizada pela SEEDUC. Os(as) professores(as)
tiveram que se reinventar e transformar as aulas,
que envolvem bastante prática, em atividades
online, com receitas de pães, bolos e iogurtes
transmitidos em aulas ao vivo e pequenos vídeos.

Também foram realizados mais encontros com
os(as) alunos(as) e seus pais/responsáveis ao
longo do ano para dar maior apoio na solução
de dúvidas e acompanhamento dos resultados.
Os recursos que antes eram destinados
pela SEEDUC à merenda dos(as)
alunos(as) passaram a ser distribuídos
em cestas básicas para suas famílias.

"Os anos no NATA me fizeram
amadurecer bem rápido, entender
as responsabilidades, como se
portar em qualquer lugar, como
tratar as pessoas e as dificuldades
que a vida a cada dia apresenta.
O período da pandemia foi muito
complicado, não só para mim, mas
para todos(as). Era o meu último
ano e os desafios foram muitos, mas
a maior conquista foi levantar a cada
dia e conseguir realizar as tarefas de casa e da
escola. Aprendi muito com isso e mesmo sendo
um ano terrível, consegui na maioria das vezes,
ganhar dia após dia. Isso me fez crescer bastante."
Gustavo da Costa e Sá
Aluno do NATA

Introdução

O Instituto GPA

Enfrentamento à Pandemia

O currículo de capacitação do NATA inclui
atividades de vivências e estágios nas lojas GPA
Despertar o trabalho por vocação
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Processo de formação

Beneficiados(as)

ATIVIDADES PRÁTICAS

nas usinas piloto

Christiane Silva de Souza

O Instituto GPA

Enfrentamento à Pandemia

FORMANDOS(AS)

em panificação e confeitaria

ESTÁGIO

interno e externo obrigatório
de 120 horas

56

FORMANDOS(AS)

em leite e derivados

+ de
3 mil

TRABALHOS

de iniciação científica

HORAS

PARTICIPAÇÃO DOS(AS)
ALUNOS(AS)

de capacitação durante os três anos
de duração do curso

em feiras e congressos do setor

Professora de confeitaria no NATA desde 2015

Introdução

ALUNOS(AS)

em 2020

52

MONITORIA
"Sempre tive dentro
de mim o desejo
de ensinar. No final de
2015, tive a oportunidade
de realizar esse sonho quando fui selecionada para
ocupar a vaga de professora de confeitaria no NATA.
No ensino presencial, o foco era a parte prática da confeitaria
que ocorria na usina da escola, onde os(as) alunos(as) tinham
a oportunidade de assistir a demonstrações de preparos
e durante a aula colocar em prática o que foi ensinado.
Como a pandemia impossibilitou as aulas práticas,
encontrei no ensino remoto uma grande oportunidade
de compartilhar com os(as) alunos(as) conhecimentos
específicos que, de fato, irão ajudá-los(as) a compreender
melhor os ingredientes e processos, os preparando
para terem autonomia na vivência prática."

342
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Mãos na Massa
O Programa, criado em 2018 pelo Extra, por
meio do Instituto GPA, oferece cursos básicos
e práticos de aprendizagem a pessoas em
situação de vulnerabilidade social do entorno
das lojas, para que experimentem o universo
da panificação e confeitaria, buscando
estimular a descoberta de uma vocação e
a oportunidade de iniciar uma carreira.
Os cursos, que têm 40 horas de capacitação,
são realizados nas instituições parceiras,
e promovem também uma vivência em
loja com nossos(as) colaboradores(as),
possibilitando a aproximação e a integração
dos(as) participantes e das comunidades
com as lojas da bandeira Extra.
No último ano, por conta das restrições
sanitárias, não foram realizadas novas
turmas e as instituições parceiras do projeto
dedicaram suas ações ao enfrentamento
da pandemia, apoiando seus(suas)
beneficiários(as) com doações de alimentos
da cesta básica, produtos de higiene e
limpeza. O Extra, por meio do Instituto GPA,
foi uma das empresas doadoras. O Mãos
na Massa deve retomar as atividades
assim que a pandemia da Covid-19 passar
e for seguro o retorno presencial.

Clique no botão
de play e conheça
as histórias de quem
começou uma nova
carreira com o Mãos
na Massa.

Produto final gerado pela capacitação técnica
em confeitaria ofertada pelo Mãos na Massa
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"Neste momento de pandemia, a gente
ressignificou um pouco o nosso trabalho a
partir do histórico que já temos e criamos
uma campanha chamada ‘Maré Diz NÃO ao
Coronavírus’. Uma parceria muito importante
foi o Extra, por meio do Instituto GPA.
A partir dessa parceria, a gente conseguiu
distribuir uma série de cestas básicas para as
famílias. Com essas doações, conseguimos
que vários moradores e moradoras tenham
alimentação garantida nesse momento
tão difícil e tenham a garantia também
do seu direito de existir e de ter qualidade
de vida como moradores(as) de favelas."

"A parceria com o Extra, por meio do Instituto GPA,
fortalece as ações do Projeto Maré de Sabores e é uma
forma de dar mais visibilidade às nossas formações,
que existem há dez anos. Nós possuímos uma grande
procura das mulheres do território pelos cursos.
Em média, nós temos quatro mulheres por vaga
para a nossa formação semestral em gastronomia.
Com essa parceria, ampliamos a oferta de cursos
do projeto e passamos, consequentemente, a
atingir mais mulheres. As formações técnicas
foram interrompidas, como forma de mitigar o
contágio da Covid-19 no território, mas as alunas
passaram a ter um acompanhamento sistemático
da equipe social que faz parte do projeto."

Pâmela Carvalho

Mariana de Oliveira Aleixo

Coordenadora da Redes Desenvolvimento da Maré
– Eixo Arte, Cultura, Memórias e Identidades
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"Além de aprender técnicas novas que
posso, hoje, colocar em prática nas minhas
receitas, o curso me trouxe a oportunidade
de me reaproximar do projeto Maré de
Sabores, que durante o período de pandemia
me acolheu com a chance de atuação
na cozinha na produção das quentinhas
para as pessoas em situação de rua."
Rita de Cássia

Ex-aluna das oficinas de gastronomia do Maré de Sabores

Coordenadora Maré de Sabores
– Eixo Desenvolvimento terrirorial
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Empreendedoras Periféricas
Com a pandemia da Covid-19, muitas micro e pequenas
empresas passaram por dificuldades econômicas. Uma pesquisa
realizada pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas) mostra que dentre os(as) impactados(as),
as mulheres negras empreendedoras são o público mais afetado
pela pandemia da Covid-19, por dificuldade de acesso a recursos
financeiros e de adaptação ao ambiente virtual de negócios.
Neste cenário, em linha com nosso compromisso de apoio ao
desenvolvimento das comunidades e mulheres em situação de
vulnerabilidade, em setembro de 2020, o Extra, por meio do Instituto
GPA, criou o projeto Empreendedoras Periféricas, em parceria
com a Fundação Tide Setubal, instituição que promove a justiça
social e o desenvolvimento sustentável de periferias urbanas.
O Projeto promoveu o apoio técnico e financeiro para 17 micro e
pequenas empreendedoras negras de cinco Estados brasileiros:
Bahia, Minas Gerais, Pará, São Paulo e Rio de Janeiro. Foram realizados
aportes entre R$ 4,5 mil e R$ 9 mil por negócio, durante três meses.

Clique no botão
de play e conheça
algumas empreendedoras
que participaram do
Empreendedoras
Periféricas e saiba mais
sobre o projeto.

O objetivo era que pudéssemos apoiar a sustentabilidade dos
negócios no período de pandemia, fortalecendo o empreendedorismo
e a inclusão socioeconômica feminina e o potencial de transformação
que esses empreendimentos e essas mulheres têm na vida de outras
mulheres, em seus territórios, comunidades e em toda a sociedade.

Sueli Conceição, da Iyá Omi Cosmética Natural, beneficiada pelo projeto
Empreendedoras Periféricas, criado pelo Extra, por meio do Instituto GPA
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Um dos 13 encontros realizados virtualmente pelo projeto Empreendedoras Periféricas

"O processo de cocriação e
execução do Empreendedoras
Periféricas foi uma experiência desafiadora para as
duas instituições, pois foi necessária muita sinergia e
flexibilidade das equipes envolvidas para que fosse possível
iniciar o apoio e potencialização das empreendedoras,
em pouco mais de dois meses de preparação da chamada
de projetos. É sempre uma satisfação ver que, apesar dos
desafios, vale a pena construir colaborativamente e o
resultado disso é mais robusto. No fim, as duas equipes
deram saltos importantes em termos de conhecimento
e maturidade para a intervenção social. A complexidade
das desigualdades em nosso país exige esse esforço
de filantropia colaborativa, e viver essa experiência
com o Extra, em meio à pandemia, foi ótimo para
reafirmar que esse caminho é possível e potente."
Wagner Silva

Formação

30

HORAS de consultoria
e formação

13

ENCONTROS
VIRTUAIS NOS
MÓDULOS:

Estruturação de negócios,
gestão e finanças,
comunicação e equilíbrio
emocional

Coordenador de Fomento da Fundação Tide Setubal
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Aporte financeiro

R$

4,5 a R$ 9 mil,

DIVIDIDOS ENTRE OS NEGÓCIOS

e pagos ao longo de três meses
Beneficiadas

17

EMPREEENDEDORAS DE NEGÓCIOS

bem articuladas com a comunidade e que
desenvolvessem a cadeia produtiva local como
fornecedores(as) e clientes, em segmentos
variados como bem-estar e saúde, arte, cultura
e educação, beleza, alimentação, comércio,
construção civil, comunicação, tecnologia
da informação, meio ambiente e rede
de empreendedorismo
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"Com a pandemia nos vimos
em uma situação difícil, pelo
fato de trabalharmos direta
e fisicamente com o público
na cidade de Salvador. A gente
entendeu que é necessário
investir na nossa presença digital
e transformar nossa forma de
venda para ampliar os(as) clientes
para outras cidades do Brasil."
Jacqueline Bastos

Fundadora da Abebé Cosméticos
(@abebecosmeticos)

A participação online das empreendedoras, durante a pandemia,
fortaleceu o propósito de apoio aos negócios e à troca de experiências

"Para nós, foi muito importante
participar do Empreendedoras
Periféricas. Será um momento
histórico, pois, com o recurso,
teremos oficialmente um
CNPJ, um empreendimento
para chamar de nosso.
Só temos a agradecer e
trabalhar para que esse
recurso possa reverberar
por anos e anos."

"Participar do
Empreendedoras Periféricas
foi uma oportunidade única!"
Luciene Andrade

Cofundadora da Webba
Desenvolvimento de Sistemas
(@webbadesenvolvimento)

Hellen Nzinga

Cofundadora da EcoCiclo, primeiro
absorvente sustentável feito de maneira
escalável no Brasil (@ecociclooficial)
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Sala de aula reformada na Casa Pretahub com
o apoio do Extra, por meio do Instituto GPA

Casa Pretahub
O Extra, por meio do Instituto GPA,
apoiou a Casa Pretahub, espaço
criado, em 2020, pela Pretahub –
hub de criatividade, inventividade
e tendências pretas – para
impulsionar a transformação digital
de afroempreendedores(as).
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A casa, com 530 m2 e localização no centro de São Paulo,
oferece acesso à internet, salas individuais, estúdio
de audiovisual, cozinha industrial para gravação de
programas de gastronomia, impressoras 3D, biblioteca,
ambiente de loja compartilhada e galeria de arte,
voltados a fortalecer o empreendedorismo negro e
desenvolver micro e pequenos negócios no digital.
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O apoio financeiro do Extra foi
investido na reforma e adequação
do espaço, com atenção especial
a dois deles: uma sala de aulas,
palestras e oficinas, e uma
cozinha para realização de aulas
e eventos presenciais ou online.
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A Casa Pretahub funciona em um modelo
de negócio freemium (mistura do gratuito
com premium), oferecendo gratuitamente
os espaços e serviços pagos para quem
quiser utilizá-los por mais horas ou
dispor do auxílio de um(a) técnico(a) de
som, uma produtora ou outros serviços,
com mão de obra oferecida 100%
por empreendedores(as) negros(as)
alocados(as) no espaço. O objetivo é que
o projeto se torne uma franquia social e
possa ser replicado em outros Estados.

"Acredito que esse seja um
importante passo para o ecossistema.
Pensamos a Casa Pretahub com
uma ideia de bioma e queremos
formar uma grande comunidade
de empreendedores(as) que se
apoiam mutuamente dentro desse
espaço de compartilhamento de
infraestrutura e saberes. O plano
é conseguir levar o conceito para
outros Estados, como em Cachoeira
na região do Recôncavo Baiano,
ampliando cada vez mais essa redes."
Adriana Barbosa

CEO da Pretahub e Presidente da Feira Preta

No lançamento da Casa, em 27 de
setembro, foram mais de 12 mil
visualizações da live no Instagram, que
contou com uma programação repleta
de atividades (música, exposição de
arte, preparo de receitas, entre outros)
nos diferentes cômodos da casa.
Depois dessa data, foram mais de 20
ações entre os meses de outubro e
novembro como gravação de álbum,
ensaios fotográficos, gravação de
podcast, bazar, gravação e transmissão
de cursos e eventos online, com um
público de aproximadamente 900
pessoas circulando, dentro dos padrões
de higiene e saúde estabelecidos para
evitar a proliferação da Covid-19, e mais
de 1.500 visualizações pelo Instagram.

Adesivo instalado na cozinha reformada da Casa Pretahub,
obra realizada com apoio do Extra, por meio do Instituto GPA
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Matchfunding Enfrente
"Foi muito bom porque
não temos oportunidade
de receber financiamento.
No geral, os editais de apoio
têm muitas exigências, que
são impossíveis atender."

O Extra, por meio do Instituto GPA, foi um dos parceiros que aportou
recursos no Matchfunding Enfrente, iniciativa da Fundação Tide
Setubal, em parceria com a consultoria de financiamento coletivo
Benfeitoria, que apoiou iniciativas emergenciais de combate aos
efeitos da pandemia da Covid-19 nas periferias urbanas brasileiras.
O Matchfunding Enfrente é uma plataforma para o financiamento
colaborativo de iniciativas voltadas ao enfrentamento à
Covid-19 nas periferias brasileiras e aos efeitos do processo
de isolamento nessas comunidades. Projetos de até R$ 30 mil
foram selecionados, divulgados na plataforma para captarem
recursos e, ao receberem o apoio financeiro, o valor foi triplicado
pelo Fundo, por isso o nome “Matchfunding”. Dessa forma,
se o projeto arrecadava R$ 10 mil, o fundo triplicava o valor,
doando ao mesmo mais R$ 20 mil, totalizando R$ 30 mil.

Severino Franco de Queiroz
Membro da Associação de Cultura
Arte e Esportes da Rocinha (RJ)

"A participação no
Matchfunding Enfrente nos
impulsionou na mobilização da
campanha. Nos deu esperança
de viver saber que melhores dias
virão e que a geração de renda
local irá beneficiar as famílias
e pessoas que necessitam."

Convidamos também nossos(as) clientes a realizarem doações
diretamente para a iniciativa, convertendo seus pontos acumulados
no app do Clube Extra.
Foram recebidas 740 propostas de 25 Estados brasileiros e
Distrito Federal e 265 projetos apoiados, voltados à promoção
da sustentabilidade de micro e pequenos empreendimentos,
com a distribuição de donativos, realização de campanhas de
conscientização e cuidados com a saúde física e emocional,
sendo 54,7% das iniciativas inscritas por mulheres e 79% por
pretos(as) e pardos(as).
Esses projetos atenderam diretamente mais de 210 mil pessoas,
equivalente a mais de 63 mil famílias beneficiadas.
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Telma Silva
Souza (BA)

Saiba mais em:
https://bit.ly/3uxQVRI
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Apoio a Microempreendedores(as)
Academia Assaí Bons Negócios
Em 2017, criamos a Academia Assaí Bons Negócios, para
promover o empreendedorismo no setor de alimentos
em todo o País, por meio de quatro eixos de atuação:

Informação

Rede de comunicação e informações
sobre temas relevantes aos negócios
apoiados

Formações

Cursos online e presenciais
direcionados a micro e pequenos(as)
empreendedores(as) da área de
alimentação

Reconhecimento

Prêmio Academia Assaí Bons
Negócios, que reconhece e premia
empreendedores(as) com cases
inspiradores

Apoio a outras instituições

Apoio a outras organizações que
promovem o empreendedorismo
Empreendedora apoiada pela Academia Assaí Bons Negócios
em exercício prático promovido pelo programa
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INFORMAÇÃO
Em 2020, reformulamos o portal da Academia
Assaí Bons Negócios, tornando-o um hub
de informação que oferece ainda mais
conteúdo, notícias e dicas – sempre de
forma 100% gratuita – para apoiar os(as)
empreendedores(as), principalmente nesse
período de pandemia, onde eles(as) tiveram
que adaptar muitos aspectos de seus negócios.
Entre as principais novidades em 2020,
lançamos o podcast semanal “Negócio em Dia”,
que traz discussões sobre temas atuais para
empreendedores(as) da área de alimentação.
Foram 29 episódios com temáticas como: mídias
sociais, gestão financeiras, conteúdo digital,
público-alvo, rede de contatos, pós-venda, redes
sociais, tendências, vendas e estratégia de
negócios. Em todos os episódios trazemos um(a)
novo(a) entrevistado(a) e, em alguns, analisamos
cases relevantes às temáticas abordadas.
Alinhado com o dinamismo da nova plataforma
e o maior contato com o público-alvo, lançamos
em agosto as mídias sociais próprias da
Academia Assaí, o Instagram e o Facebook.

Acessos à plataforma online

2018

692.795
1.726.009

2019

1.598.497

2020

Enfrentamento à Pandemia

podcast

Certificados emitidos

2.041

2018

2.716

2019

2.161

2020

Empreendedores(as) cadastrados(as)

2018

21.427

2020

O Instituto GPA

acessos ao

Para saber mais, acesse.
www.academiaassai.com.br

2019
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+2.573
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26.744
28.931
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O portal da Academia Assaí Bons Negócios traz diversas
informações, notícias e ideias voltadas ao empreendedorismo

Apoiar o desenvolvimento de jovens

Anexos

Créditos

26

Instituto GPA • Relatório Anual 2020

"Há algum tempo vi o anúncio do Prêmio da Academia Assaí
em minhas redes sociais. Coincidentemente, foi na época
em que resolvi abrir meu negócio, no auge da pandemia,
quando foi declarado isolamento total na minha região.
A semana de capacitação oferecida pela Academia
Assaí nos fez mudar e evoluir muito! Cada tema, cada
aula, cada troca de ideia e sugestões no grupo dos
meus parceiros do Sul nos fez evoluir e melhorar a
imagem e o controle administrativo e financeiro da
empresa. Sou de extrema gratidão à Academia Assaí pela
oportunidade, por ter oferecido a nós, pequenas empresas,
tanto conhecimento, tanta visibilidade, tanta chance."

FORMAÇÕES
Oferecemos aos(às) participantes da Academia Assaí
conteúdo gratuito de qualidade, com linguagem clara,
acessibilidade e informações personalizadas para
diferentes tipos de negócio da área de alimentos.
Em 2020, com as medidas de isolamento
social para combater à pandemia, não foram
realizados cursos presenciais. Todo o esforço foi
voltado para o lançamento do curso “Superando
Desafios”, desenvolvido em parceria com a Aliança
Empreendedora, que aborda os principais cuidados e
adaptações necessários aos negócios frente à pandemia
no novo portal da Academia Assaí Bons Negócios.
Com isso, o(a) empreendedor(a) cadastrado(a) na
plataforma pode acessar sete trilhas de conhecimento
oferecidas com vídeo aulas e cursos que abordam
gestão financeira, venda e divulgação, vigilância
sanitária entre outros temas relevantes ao varejo
alimentar. Ao concluir cada trilha, o(a) participante
recebe um certificado.
No portal, também disponibilizamos modelos
de planilhas e fichas técnicas para download,
um calendário de eventos e um portal com notícias
diárias relevantes ao setor.
Em 2020, a Academia Assaí teve mais
de 144 mil videoaulas assistidas, 28.931
empreendedores(as) cadastrados(as) e 2.161
certificados emitidos, sendo 1.868 únicos.
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Reginaldo Elias - Saturno Food Grill

Participante e um dos três finalistas do Prêmio Academia
Assaí Bons Negócios 2020 (@saturnofoodgrill)

Premiação
Pelo 3o ano consecutivo, reconhecemos
empreendedores(as) com cases inspiradores
no Prêmio Academia Assaí Bons Negócios.
Em 2020, devido ao cenário de pandemia da
Covid-19, a premiação foi reformulada para auxiliar
e apoiar ainda mais esses(as) empreendedores(as)
na gestão de seus negócios. O ano foi de
incertezas e grandes mudanças no setor de
alimentação, afetando diretamente os micro e
pequenos negócios. Com isso, além de aumentar
em dez vezes o número de premiados(as), o
apoio oferecido passou a ser de três meses.
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No total, foram apoiados(as) 150 micros e
pequenos(as) empreendedores(as) de alimentação –
formalizados(as) ou não – de todas as regiões do Brasil
a fim de garantir a sustentação de seus negócios.
Foram mais de 12 mil inscritos(as), 72% a mais
que no ano anterior, e 150 vencedores(as),
premiados(as) em diversas etapas, que receberam
uma semana de capacitação online com aulas
ministradas por diferentes especialistas em
temas importantes para apoiar o enfrentamento
às crises, apoio financeiro por três meses,
além de vales-compra e outros prêmios.
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Os(as) empreendedores(as) participantes deveriam
ser certificados no curso “Superando Desafios” da
Academia Assaí e podiam se inscrever em uma das
três categorias – “Ponto de venda fixo”, “Vendedor(a)
ambulante” e “Vendas por encomendas”.

"Por meio das lives com especialistas e dos
desafios, bem como com as trocas de ideias
e experiências no grupo, conseguimos
identificar diversos problemas no negócio.
E a melhor parte: encontramos as
soluções. Já estamos implementando
algumas soluções e queremos colocar
todas em prática em nosso negócio!"

Os(as) 150 vencedores(as) participaram de desafios diários, a
partir dos quais foram selecionados(as) 15 empreendedores(as)
destaques. Esses(as) 15 vencedores(as) destaques enviaram
um vídeo sobre seu negócio, e uma Comissão Julgadora –
formada por representantes do Assaí Atacadista, do Instituto
GPA e da Mega Mídia – avaliou os vídeos, selecionando
três finalistas, que concorreram à votação popular.
A divulgação do empreendimento vencedor no voto popular
foi realizada por meio de uma live no canal do YouTube do Assaí
Atacadista, com a participação especial de Leandro Karnal,
no dia 24 de novembro. Durante a live tivemos mais
de duas mil visualizações. A Tatiany Flor Borges foi
a vencedora escolhida pelo voto popular através
do empreendimento Malta Street Burguer.

A live continua
disponível no canal
do YouTube do Assaí
Atacadista. Clique no
botão de play para
assistir.

Introdução

O Instituto GPA

Enfrentamento à Pandemia

Greicilene da Costa Silva - Tango

Uma das três finalistas do Prêmio Academia
Assaí Bons Negócios 2020 (@vemdetango)

"A pandemia acabou com todos os planos que tínhamos para
esse ano. Nosso faturamento caiu mais de 70%, já que nosso
atendimento era muito local. Com o prêmio, colocamos
a parte financeira em ordem, investimos em nosso
local de trabalho e conseguimos ter um bom estoque
para trabalhar. Resolvemos investir em estudos
também e, com isso, comecei a faculdade de gestão
financeira para conseguir entender melhor como
investir e melhorar nosso trabalho. O prêmio não
foi só o dinheiro, mas também as aulas e assessorias,
nos dando fôlego para conseguir superar esse ano de
pandemia que, infelizmente, ainda estamos vivendo!"
Tatiany Flor Borges - Malta Street Burger

Uma das três finalistas e vencedora do Voto Popular do Prêmio
Academia Assaí Bons Negócios 2020 (@maltastreetburger)
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Colaboração
APOIO A INSTITUIÇÕES QUE TRABALHAM
COM MICROEMPREENDEDORISMO
Feira Preta: desde 2018, apoiamos a Feira Preta, maior
evento de cultura e empreendedorismo negro da
América. Em 2020, renovamos nosso apoio à feira,
realizada em sua 19ª edição. O festival, por conta da
pandemia, foi totalmente online, com o tema “Existe
um futuro preto!”.
Foram 22 dias de festival, com mais de 100 conteúdos
online, mais de 60 horas de vídeo e mais de 1.200
produtos produzidos por empreendedores(as)
negros(as) e disponíveis para comercialização online.
A Academia Assaí Bons Negócios teve um espaço
especial na programação, dedicado aos(às)
empreendedores(as) da área de alimentos, o
“Workshop de Precificação: Entenda o preço
do seu produto!”, apresentando as melhores
técnicas de venda do mercado com a participação
de 14 empreendedores(as).

Páginas da Feira Preta,
iniciativa apoiada pelo Assaí,
por meio do Instituto GPA
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APOIO A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
Apoiamos financeiramente – de forma individual e separada
da atuação da Academia Assaí – diversas iniciativas de
instituições e organizações sociais que atuam com o fomento
e a capacitação de micro e pequenos(as) empreendedores(as)
em todo o Brasil, como as apresentadas a seguir:
Vale do Dendê (Salvador/BA)
A Vale do Dendê é uma organização destinada
a fomentar ecossistemas de inovação e
criatividade com foco em diversidade, desenvolvendo ações
em três pilares: Aceleradora, Escola e Consultoria. O edital
do Programa de Aceleração de Negócios da Alimentação
teve como objetivo ajudar a desenvolver e estruturar
empreendimentos da área de alimentação em Salvador.
Beneficiados(as): 28 empreendedores(as) participantes do
programa de aceleração (53h de cursos, sendo seis semanas
de Consultorias • dez Treinamentos • três Mentorias • nove
Lives • Investimento em 28 projetos participantes).
Outros resultados: um e-book resultante do processo.
Ação moradia (Uberlândia/MG)
Apoiamos o projeto 2E: Empoderar
e Empreender, que busca oferecer
capacitação profissional em produção de hortaliças e culinária
funcional, assessorias e apoio à mulheres que passam por
vulnerabilidade social e/ou financeira e que possam criar sua
própria força de produção, ou seja, seu próprio empreendimento
e alavancar, assim, sua qualidade de vida e de sua família.
Beneficiadas: cinco mulheres capacitadas.
Outros resultados: o Recurso também apoiou a manutenção
do projeto com custos fixos.
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Em 2020, em parceria com a Vale do Dendê, centro de
inovação para as periferias de Salvador, lançamos, pelo 20º ano
consecutivo, o programa de aceleração para apoiar pequenos
negócios alimentícios de base periférica a alavancarem seu
potencial de gestão e a sustentabilidade do negócio.
Foram 47 inscritos(as), 28 pré‑selecionados(as) que
participaram de uma imersão de oito horas de aprendizado e
apresentaram seus empreendimentos para, então, escolhermos
os dez selecionados(as) que serão acelerados(as).
O Programa priorizou afroempreendedoras e diversidade em
geral, considerando raça e gênero, e que estejam alinhados
aos temas: inovação, com novos produtos, processos ou
serviços, além de autenticidade e legitimidade.
Os(as) selecionados(as) receberam consultoria e mentoria
com foco em inovação e tecnologia e suporte tecnológico da
Qintess, uma das principais fornecedoras de soluções de tecnologia
do Brasil, aprimorando seus conhecimentos em marketing,
gestão e redes sociais, entre outras áreas vitais para o setor.
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Asplande (Rio de Janeiro/RJ)
Apoiamos o projeto Sabores
do Rio, que visa contribuir
para qualificar e promover
a atuação empreendedora de mulheres que
operam na área gastronômica em regiões
onde a ASPLANDE desenvolve seu trabalho.
Beneficiadas: 60 mulheres empreendedoras.
Outros resultados: 25 atividades de formação
• 190 mentorias individuais • 30 mentorias
coletivas • 22 empreendedoras atendidas
com a compra de insumos, pequenos
equipamentos e material para divulgação.
Instituto Empodera
(São Paulo/SP)
Apoiamos o Projeto Engenhoca Comunitária, que
tem como objetivo apoiar grupos no enfrentamento
da pandemia, criar laços, comunidades e
pertencimento, tecer redes afetivas entre pessoas
de diferentes regiões do Brasil, ampliar o olhar
para as possibilidades e oportunidades.
Beneficiadas: 138 mulheres, sendo 85
na gincana Engenhoca e 53 no projeto
de moeda social e armazém.
Outros resultados: Realização do projeto em
oito comunidades de cinco cidades brasileiras:
Teresina (PI), Fortaleza (CE), Araçoiaba da Serra
(SP), Sorocaba (SP) e São Paulo (SP) • 16 produtos
desenvolvidos • Mais de mil pessoas envolvidas
indiretamente (redes comunitárias locais, pessoas
do álbum de figurinhas, clientes locais).
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Instituto Peabiru (Belém/PA)
O projeto Produtos da
Amazônia tem como
objetivo manter em Belém (PA) um espaço
de apoio à comercialização de produtos de
micro e pequenos(as) empreendedores(as) de
produtos da sociobiodiversidade da Amazônia,
além de oferecer assistência técnica às famílias
meliponicultoras (criação de abelhas sem ferrão)
dos municípios de Curucá (PA) e Monte Alegre (PA).
Beneficiados(as): Oito famílias assessoradas.
Projeto Arrastão (São Paulo/SP)
A iniciativa Periferia
Sustentável contribui
para o desenvolvimento
socioeconômico da Região
Sul da cidade de São Paulo, através do apoio
à ampliação de mercado e sustentabilidade
de negócios da área de alimentação
saudável, segura e acessível. São diversas
atividades de formação e mentoria na
pré‑aceleração de negócios de gastronomia.
Beneficiados(as): Cinco negócios pré-acelerados,
em que os empreendimentos apresentaram
crescimento significativo e aumento da
produtividade local. Em setembro, uma nova turma
com mais seis negócios foi iniciada para préaceleração, com previsão de conclusão em 2021.
Outros resultados: 48 atividades de
formação • 13 participantes nas atividades
de formação • 24 mentorias.
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Redes da Maré (Rio de Janeiro/RJ)
O projeto Maré de Sabores oferece qualificação
profissional em gastronomia para mulheres
da Maré e também realiza outras ações,
gerando sustentabilidade para as atividades
de formação da Casa das Mulheres da Maré.
Beneficiados(as): Formação de dez
mulheres empreendedoras, sendo que seis
concluíram o curso online • Distribuição de
150 a 350 refeições diárias para pessoas em
situação de rua, em função da pandemia
da Covid-19 (278 dias de distribuição,
65.000 refeições produzidas e 40 toneladas
de alimentos), gerando renda para 22
mulheres qualificadas pelo Maré de
Sabores, além de ser um espaço formativo
para mais de 12 mulheres voluntárias.
Dados complementares: Contribuição para a
manutenção dos serviços de assistência social
e psicológico.

Apoiar o desenvolvimento de jovens

Anexos

Créditos

31

Instituto GPA • Relatório Anual 2020

FUNDOS EMERGENCIAIS
Em 2020, o Assaí apoiou dois fundos
emergenciais, voltados ao suporte a micro e
pequenos(as) empreendedores(as) na superação
dos desafios da crise gerada pela pandemia.
Fundo Periferia
Empreendedora
Operacionalizado pela Firgun, plataforma de
empréstimos coletivos que facilita o acesso
ao microcrédito para empreendedores(as) de
baixa renda, o Fundo ofereceu microcrédito
para 252 nano e micro empreendedores(as),
de diferentes setores e de todas as regiões
do país, que apresentavam um bom fluxo de
caixa nos últimos três meses, mas tiveram
seus negócios impactados pela pandemia da
Covid-19, entre os mais de 750 cadastrados(as).
Foram empréstimos de até R$ 3 mil, com 120
dias para começar a pagar, parcelamento em até
20 vezes e juros zero para para quem pagasse
todas as parcelas em dia (ou taxa de 1% ao
mês para quem atrasasse alguma parcela).
Para auxiliá-los(as) na gestão financeira,
todos(as) os(as) empreendedores(as) que
receberam o crédito foram capacitados(as)
pela Escola de Negócios EmpreendeAí.
O valor aportado por meio da Academia
Assaí Bons Negócios foi destinado para
empreendedores(as) do setor de alimentos.
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“Buscamos o crédito com a Firgun para
melhorar nossa estrutura, com o valor
recebido compramos as embalagens, formas
e insumos para produção e foi um sucesso!
Com o empréstimo, alavanquei minhas
vendas, produzimos mais e aumentamos
as vendas com variedades no cardápio.”
Ângela Cruz - Maege Chocolates

(@maegechocolates), sobre o apoio do Fundo Periferia
Empreendedora para o desenvolvimento do seu negócio

Fundo emergências econômicas Éditodos
Criado pela Coalização Éditodos, que reúne diversas
organizações que apoiam o empreendedorismo
negro e da periferia – Pretahub, Vale do Dendê,
FA.VELA, Solano Trindade, Afrobusiness e Instituto
Afrolatinas – , o fundo foi destinado à estruturação
de ações emergenciais de apoio aos(às)
empreendedores(as) das redes dessas instituições,
por meio da colaboração de empresas, entre elas,
o Assaí Atacadista, por meio do Instituto GPA.
Foram mobilizados mais de R$ 1,5 milhão para
apoiar 500 nano e microempreendedores(as), com
foco em mulheres, jovens negros(as) e que estão
em contexto de vulnerabilidade. A maioria dos(as)
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beneficiados(as) foram mulheres, das regiões
metropolitanas de São Paulo e Belo Horizonte, além
do Distrito Federal, Salvador (BA), Porto Alegre (RS),
Belém (PA) e Fortaleza (CE). Os(as) beneficiados(as)
também receberam conteúdos de apoio e mentoria
à distância para apoiar à gestão de seus negócios.
Saiba mais em:
https://bit.ly/2QSZSqk

Para saber mais sobre o Fundo e as instituições
parceiras, acesse:
Firgun: https://bit.ly/3uASvlI
EmpreendeAí: https://bit.ly/2PMkFeW
Impact Hub: https://bit.ly/3t2EVXT

Apoiar o desenvolvimento de jovens

Anexos

Créditos

32

Instituto GPA • Relatório Anual 2020

Incentivar ações
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Doações do Extra, por meio do
Instituto GPA, à Fundação Julita (SP)

Atitudes
transformadoras
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Agenda Solidária
Temos um calendário de campanhas de
solidariedade, com ações de arrecadação
em nossas lojas junto aos(às) clientes,
colaboradores(as) e fornecedores(as), que
beneficiam mais de 350 instituições sociais
parceiras do Instituto GPA. Em 2020,
frente ao desafiador cenário da Covid-19,
focamos os esforços das campanhas
de solidariedade em arrecadações para
doação às instituições como apoio
ao enfrentamento da pandemia.

Acesse o site
para conhecer
todas as instituições
apoiadas e assistir
aos vídeos.

Ação de doação do Assaí, por meio do
Instituto GPA, ao Instituto Mundo Novo (RJ)
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Solidariedade frente à pandemia
Promovemos a doação de 5,9 mil toneladas
de alimentos da cesta básica, produtos
de higiene e de limpeza para apoiar famílias
de todo o Brasil em situação de vulnerabilidade
a superarem os desafios da pandemia.

com dificuldades de dar continuidade às
suas ações. De março a dezembro, os(as)
clientes puderam contribuir com a doação
de alimentos não perecíveis e produtos
de higiene pessoal e de limpeza.

Além das doações das marcas, por meio
do Instituto GPA, nossas lojas também
funcionaram como pontos de arrecadação
e conexão com às mais de 350 organizações
sociais que, por conta da pandemia, estavam

Também foi possível doar via online
e aplicativos Pão de Açúcar Mais
e Clube Extra, por meio da troca
de pontos Stix por doações de cestas
básicas e recursos financeiros.

"O Voz das Comunidades se uniu com
o Coletivo Papo Reto e o Mulheres no
Alemão, em ação para criar o Gabinete
de Crise, para que os(as) moradores(as)
do Complexo do Alemão possam ser
beneficiados(as) com doações de cestas
básicas, de alimentos não perecíveis
em geral, durante esse momento de
pandemia que a gente está vivendo."
Renê Silva

Representante da Instituição Voz das Comunidades,
apoiada pelo Extra, por meio do Instituto GPA

Ao todo, foram mais de 643 mil famílias beneficiadas pelas
doações conquistadas por essa rede de solidariedade.
Doação de cestas básicas
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As doações foram distribuídas aos(às) beneficiados(as)
pelas instituições sociais parceiras do Instituto GPA,
que atuam desde preparação de marmitas para
pessoas em situação de rua, ou instituições que
atendem permanentemente idosos(as) ou crianças, até
organizações em comunidades que entregam cestas
básicas para famílias em situação de alta vulnerabilidade
social como, por exemplo, a CUFA (Central Única das
Favelas), Uneafro Brasil, Voz das Comunidades, Projeto
Arrastão, Cruz Vermelha, Redes da Maré, entre outras.
LIVE SOLIDARIEDADE É SHOW DE BOLA

Em junho de 2020, promovemos a live Solidariedade é Show
de Bola, que trouxe um bate-papo sobre esporte, cotidiano e
solidariedade, tendo como principal objetivo a arrecadação
de cestas básicas para os(as) afiliados(as) da Central Única
das Favelas (CUFA), entidade que organiza a competição Taça
das Favelas. Comandada por atletas e figuras importantes
do futebol e da música brasileira, como Cafu, Mauro Beting,
Renata Fan, Aline Pellegrino, Vampeta e Samuel Rosa,
a live atendeu 711 equipes de futebol da Taça das Favelas,
beneficiando mais de 21.300 jovens de dez Estados do Brasil.
As doações foram realizadas pelos espectadores(as) da
live e o próprio Assaí, além de 23 marcas patrocinadoras.
Doação à Escola de
Música da Rocinha (RJ)
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1.000 cestas básicas
doadas para a Escola de
Música da Rocinha, no Rio
de Janeiro.

Clique no
botão de play
para ver
o vídeo.

Outras doações do Extra:
Mais de 1.100 toneladas de alimentos da
cesta básica, produtos de higiene e de limpeza
arrecadadas e doadas, em São Caetano (SP).
Mais de 10 toneladas de alimentos doadas
para União dos Moradores de Paraisópolis,
em São Paulo (SP).
Mais de 10 toneladas de alimentos
arrecadadas e doadas ao Lar Jesus
entre as Crianças, em Osasco (SP).
Doação de cestas básicas na Rocinha (RJ)
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Mais de 1 tonelada de
alimentos arrecadados
e doados à mais de 950
famílias apoiadas pela
Uneafro, em São Paulo (SP).
1.000 cestas básicas para
famílias no Complexo do
Alemão, no Rio de Janeiro (RJ).

500 cestas básicas
para a Fundação Julita,
em São Paulo (SP).
500 cestas básicas ao CEERT,
em São Paulo (SP).
500 cestas básicas ao
Instituto Casa Mãe,
em São Paulo (SP).

1.000 cestas básicas do
Extra à Redes da Maré,
no Rio de Janeiro (RJ).

400 cestas básicas ao Cores
do Amanhã, em Recife (PE).

1.000 cestas básicas para
comunidade de Heliópolis,
em São Paulo (SP).

300 cestas básicas para
famílias do Itaim Paulista,
em São Paulo (SP).

590 cestas básicas para a
Instituição Laramara,
em São Paulo (SP).

200 cestas básicas para
famílias beneficiárias da CUFA,
em Olinda (PE) e Recife (PE).

500 cestas básicas ao
Coletivo de Entidades
Negras, em Salvador (BA).

100 cestas básicas para
a Paróquia Santíssimo
Sacramento, em
São Paulo (SP).

Beneficiada por ação de doação com
a ONG Cores do Amanhã, em Recife (PE)
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Doações de cestas básicas
arrecadadas para a Central Única
das Favelas (CUFA) a partir da live
Solidariedade é Show de Bola.

Clique no
botão de play
para ver
o vídeo.

Doações
arrecadadas em
ação com a CUFA
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Outras doações do Assaí:
9.800 cestas básicas para milhares de
famílias, em diferentes cidades da Bahia.

500 cestas básicas à organização
Mães da Favela, no Amapá.

Mais de 5 mil cestas básicas para
famílias apoiadas por organizações
sociais, no Maranhão.

300 cestas básicas para o
Fundo Municipal de Assistência
Social, em Carapicuíba (SP).

1.000 cestas básicas às comunidades
quilombolas, no Pará.

Doações de 275 kg de alimentos,
1.600 fraldas e 500 itens de higiene
e limpeza à Fundação Abrigo do
Bom Jesus, em Cuiabá (MT).

"Tem suprido muitas necessidades
de muita gente, como a minha, e
a ajuda veio numa boa hora. E eu
sou feliz por isso, sendo beneficiada.
Não só para mim, mas também por
muitas pessoas do nosso bairro."
Elyssandra

Beneficiária pela doação do Assaí, por meio
do Instituto GPA, para a CUFA Maranhão

Ação de doação em parceria
com a CUFA em Macapá (AP)
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quatro mil marmitas doadas
a pessoas em situação
de rua em São Paulo.

Clique no botão
de play para ver
o vídeo.

Outras doações do Pão de Açúcar:
1.000 refeições distribuídas em Paraisópolis
e no Largo São Francisco, em São Paulo (SP).

Ação de doação realizada pelo Projeto
Nosso Prato em São Paulo (SP)

960 kg de alimentos para café da manhã solidário
da Paróquia de Santana, em São Paulo (SP).

"É muito importante nessas campanhas de doações
o engajamento de toda a equipe. É um prazer
muito grande saber que muitas famílias foram
beneficiadas com o nosso engajamento."

400 cestas básicas para o Centro
Frei Humberto, em Fortaleza (CE).
400 cestas básicas para o CREN,
em São Paulo (SP).

Maria Goreti dos Santos

Gerente do Pão de Açúcar Figueiras, em Santo André (SP)

100 cestas básicas para A Casa do
Jardim, em Santo André (SP).
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100 cestas básicas
doadas a famílias em
Porto Ferreira (SP).

Clique no botão
de play para ver
o vídeo.

Veja também:
100 cestas básicas ao Lar Fabiano de
Cristo, em Caçapava (SP).

Família beneficiada
por ação de doação em
Porto Ferreira (SP)
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Natal da Solidariedade
Clique no botão
de play para ver
o vídeo.

Em dezembro, aprimoramos o Dia de Solidariedade, realizado desde 2013, e fizemos
um mês inteiro de arrecadações em lojas e drogarias, o Natal da Solidariedade.
Além da doação de alimentos e produtos diversos, fisicamente, os(as)
clientes podiam também fazer doações via Picpay ou trocar seus pontos
Stix nos apps Pão de Açúcar Mais e Clube Extra por doações.
Nos três primeiros sábados de dezembro, contamos com a participação de
alguns voluntários(as) das organizações sociais em loja, atendendo a todos
os protocolos contra à proliferação da Covid-19, para incentivar a doação.
Ao todo, foram arrecadadas 993 toneladas de alimentos,
doadas a mais de 170 instituições parceiras em todo o Brasil.

"Eu, fazendo parte desse time, me
sinto especial, essa que é a verdade.
Eu me sinto especial por poder
engajar o meu time nessa ação tão
importante da nossa companhia."
Márcia Delamarque

Gerente do Mercado Extra

Comunicação em loja Mercado Extra da campanha
Natal da Solidariedade, realizada em 2020
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Programa Você Não Está Sozinha
O isolamento social para combate à pandemia revelou um aumento
dos casos e da intensidade da violência contra as mulheres, com maior
número de denúncias no Ligue 180, segundo o estudo do Fórum Brasileiro
de Segurança Pública. Ao mesmo tempo, o estudo indica diminuição dos
registros de boletins de ocorrência e a dificuldade em conseguir sair de
casa ou falar ao telefone para pedir ajuda, ou ainda, o medo de denunciar
o agressor como algumas das causas desse fenômeno.
Frente a este cenário, nos unimos ao Programa Você Não Está Sozinha,
iniciativa do Instituto Avon, no enfrentamento à violência contra as mulheres
e disponibilizamos nos aplicativos Pão de Açúcar Mais, Clube Extra e Assaí
e no site do Compre Bem um banner que direciona as mulheres que estão
sofrendo violência para uma página online onde poderão entrar em contato
com uma assistente virtual via WhatsApp, que as ajudará a entender se estão
passando por violência, informará sobre os serviços públicos disponíveis
na rede de proteção e indicará quais recursos ela pode acessar.

Clique no botão
de play para saber
mais sobre a
iniciativa.

Com perguntas baseadas em protocolos internacionais de avaliação
de risco, a assistente identifica a vulnerabilidade à qual a mulher
está submetida e a direciona para os diferentes recursos disponíveis.
Se a assistente identificar situação de risco alto, o contato é feito em
poucos minutos por uma psicóloga, de forma sigilosa e confidencial.
Desde junho, quando aderimos ao Programa,
os banners registram mais de 460 mil acessos.
Por meio do Programa, também apoiamos mulheres que
estão enfrentando dificuldades para suprir as necessidades
básicas alimentares de suas famílias, doando duas mil cestas
básicas às mulheres de alta vulnerabilidade.
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"No contexto de pandemia, é preciso criar
soluções inovadoras para enfrentar os desafios
que temos em relação à violência doméstica.
A dificuldade de conseguir sair de casa para
pedir ajuda ou o medo de denunciar o
parceiro são alguns dos obstáculos
adicionais da vítima de violência
no contexto do isolamento social.
Nesse sentido, criar ambientes
online para chegar a mais
mulheres e facilitar o pedido
de ajuda é fundamental para
a contenção do agravamento
da violência sobre a vida delas."
Daniela Grelin

Diretora Executiva do Instituto Avon
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Parceria Contra o Desperdício
Há 25 anos, em 1995, criamos o programa
Parceria Contra o Desperdício, uma importante
iniciativa para promover o acesso à alimentação
ao mesmo tempo em que reduzimos o
impacto ambiental do descarte de resíduos.
Com o programa, frutas, legumes e verduras
que seriam vendidos em nossas lojas,
apropriados para o consumo, mas que não
estejam esteticamente atrativos, são doados a
bancos de alimentos e organizações sociais.
Em 2020, foram 4,7 toneladas de frutas, legumes e
verduras doadas por 519 lojas das bandeiras Pão de
Açúcar, Extra e Assaí, em 20 Estados, beneficiando
218 organizações. Esse total corresponde a mais
de 11,7 milhões de refeições complementadas*.

Alimentos separados para
doação dentro do programa
Parceria Contra o Desperdício

Há três anos, em parceria com a startup
Connecting Food, estamos monitorando as
doações via aplicativo, ganhando precisão
na mensuração do volume doado e no
acompanhamento da destinação dos alimentos
até os beneficiários(as). Atualmente, 355
lojas do Extra Hiper, Mercado Extra e Pão
de Açúcar já são monitoradas via app.

"Os alimentos arrecadados são usados para
preparar uma alimentação saudável para
pessoas em situações de vulnerabilidade
social. Fazemos uma ponte entre o alimento
que não vai ser comercializado, que seria
desperdiçado, e as instituições que transformam
esse alimento em uma refeição saudável."
Núria Chaim

Gerente da Associação Prato Cheio,
ONG beneficiada pelo Programa

* Com base em dados da FAO (Organização das Nações Unidas para
a Alimentação e a Agricultura), que considera 400 gramas como
quantidade diária de consumo de frutas, legumes e verduras.
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Cliente no ato de pagamento optando pela
participação no movimento Arredondar
(foto tirada antes da pandemia da Covid-19)

Movimento Arredondar
Desde 2016, apoiamos o Movimento Arredondar
para estender aos(às) nossos(as) clientes a
oportunidade de exercer sua solidariedade
e contribuir com as instituições apoiadas na
frente de alimentação saudável e sustentável.
Os(as) clientes, na hora de pagar as suas compras
em dinheiro nos caixas de algumas lojas do
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Pão de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar e Mini
Extra podem arredondar os centavos para
cima, que são arrecadados e destinados pelo
Arredondar às instituições apoiadas pelo projeto.
Em 2020, foram R$ 112 mil doados
para 11 instituições.
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Apresentação de alunos(as) da Orquestra
Instituto GPA, no Instituto Tomie Otake

Apoiar o
desenvolvimento
de jovens
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Educação musical

Há 21 anos, criamos o Programa de Educação Musical que busca despertar
vocações e estimular talentos musicais, por meio do Curso de Música e da
Orquestra Instituto GPA. Desde 2013, o Programa passou a contar com o apoio
da Lei de Incentivo à Cultura (Lei no 8313/1991), permitindo que empresas
e pessoas físicas doem parte de seu Imposto de Renda para a iniciativa.
O Programa e a Orquestra, além de formarem jovens músicos,
também contribuem com a democratização do acesso à música
erudita, com apresentações e encontros didáticos em escolas
públicas de Ensino Fundamental e Médio, aproximando crianças,
adolescentes e professores(as) ao universo da música.
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Curso de Música

Em 2020,
o curso recebeu
45 novos(as) alunos(as),
somando 293 alunos(as).
Desde o início do programa,
16.017 alunos(as) já
participaram
do curso.

No Curso de Música, oferecemos aulas gratuitas de
violino, viola, contrabaixo e violoncelo, para alunos(as)
de dez a 18 anos, sem experiência musical, por meio
do Método Jaffé de Ensino Coletivo de Cordas.
Além dos ensinamentos musicais, a prática é sempre
em grupo, despertando valores como respeito, trabalho
em equipe, disciplina, concentração e raciocínio lógico.
Por conta da pandemia, a solução encontrada para
manter os(as) alunos(as) do Curso de Música foi,
inicialmente, o envio de conteúdos escritos com
exercícios e sugestões de vídeos online para que
eles(as) assistissem e pudessem enviar as respostas,
que contou com 100% de retorno e envolvimento
dos(as) alunos(as). Em maio, os(as) professores(as)
deram início às aulas online. Acostumados(as) a lidar
com instrumentos e atividades práticas presenciais,
tiveram que adaptar as atividades e entender como
o som e a imagem chegam em tempos diferentes,
dependendo da conexão de rede, buscando sempre
meios de continuar estimulando e animando os(as)
alunos(as), propondo, inclusive, desafios e concursos.
As aulas online também contaram com um espaço
para discussões. Os(As) jovens faziam pesquisas
prévias para debater em sala sobre os mais variados
assuntos, desde qual foi a primeira notação
musical encontrada pelos(as) arqueólogos(as)
até quem foi Beethoven, passando pelos modos
gregos e teoria das escalas maiores e menores.
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"Faço o curso de música há dois anos no Instituto GPA, em
Osasco(SP). Todos(as) nós estamos passando por esse período
atípico, que nos forçou a ficar em casa. Assim, tivemos que nos
reinventar em todos os aspectos! Começamos a ter aulas online
do curso, nas quais no início foi bem difícil a adaptação, mas
com o tempo eu consegui evoluir bem e aprender bastante
coisa. Mesmo assim, não se compara com as aulas presenciais,
que estou com muita saudade de frequentar. Não vejo a
hora de todos(as) estarem juntos(as) tocando novamente."
Maria Fernanda Rocha Ramos

Aluna de violino do Curso de Música do Instituto GPA
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Orquestra Instituto GPA
O Programa de Música tem
continuidade com a Orquestra
Instituto GPA. Os(as) alunos(as)
que se destacam no Curso são
convidados(as) a compor a Orquestra,
que se apresenta gratuitamente ao
público, até completarem 21 anos,
aprendendo e se especializando com o
maestro Daniel Misiuk e a professora
e diretora artística Renata Jaffé.
Frente ao cenário de distanciamento
social imposto pela pandemia,
suspendemos os ensaios presenciais.
A partir de maio, os(as) professores(as)
deram início às aulas online,
adaptando as atividades e abrindo
espaço para debates, além da prática,
estimulando os(as) alunos(as). No
segundo semestre, os(as) alunos(as)
seguiram participando de aulas e
realizando apresentações e pesquisas
de forma remota e, a partir de outubro,
também começaram a participar de
encontros didáticos, as Masterclasses,
nos quais musicistas renomados(as)
e/ou especialistas em um
instrumento, ou em técnicas musicais,
apresentavam aulas com temáticas
relacionadas ao mundo da música.
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Apresentação online da Orquestra do Instituto GPA, em 2020

"Iniciei meus estudos no Instituto GPA, em Osasco (SP), em 2015, aos 14 anos.
Depois de me formar, em 2017, entrei direto na Orquestra. Na pandemia,
a princípio, os ensaios online exigiram muito de todos(as) nós. Desde as
pessoas na administração – que fizeram de tudo para conseguir organizar
um novo cronograma, além de achar uma plataforma online para
conseguirmos realizar nossos ensaios semanais – até os integrantes da
Orquestra, já que boa parte dos instrumentistas tiveram que lidar com as
ausências dos ensaios coletivos para realizar apenas ensaios de naipe. Nossos
maiores desafios nas gravações online incluíam: lutar contra os sons externos, ter
memória no celular para gravar músicas de sete minutos, errar no último compasso
e ter que fazer tudo de novo, gravar várias vezes até ficar o melhor possível, e torcer para que aquela
notinha errada não atrapalhasse o resto da edição. A responsabilidade individual com certeza aumentou.
Está sendo um momento de aprendizagem e experimentações, de altos e baixos, mas, acima de tudo, um
momento para todos(as) nós – integrantes do projeto – valorizarmos cada conquista que estamos tendo."
Laís Ferreira

Violinista ex-aluna do curso de música e integrante da Orquestra Instituto GPA, há três anos
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"Sem dúvida nenhuma, 2020 foi um ano de
desafios extremos! Depois do susto inicial e
a conclusão de que não seriam apenas duas
semanas como pensávamos inicialmente,
iniciou-se, para mim, um tempo de muito
planejamento, desde divisão dos(as) alunos(as)
em grupos menores, para adequar ao tamanho
da sala online, até a adaptação do conteúdo
programático para alunos(as) que ficaram sem
instrumentos em casa! Nossos alunos e alunas
aprenderam a estudar cada um(a) na sua
casa, alcançando grande progresso individual,
o que passou a refletir nas aulas em grupo."

Em relação às apresentações, em janeiro de
2020, foram realizadas duas apresentações
presenciais e duas formações de plateia.
Devido à pandemia, as apresentações ficaram
pausadas durante alguns meses, voltando
no final do ano com cinco apresentações em
novembro e 12 apresentações em dezembro,
todas online, transmitidas pelo YouTube.
Além disso, foram realizados também
mais quatro formações de plateia online,
para alunos(as) de escolas públicas de
Santos (SP), Osasco (SP) e região.

Foram 20
apresentações
em 2020, 18 delas
online, alcançando público
de 15.745 pessoas, e seis
formações de plateia,
das quais quatro
foram online.
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Renata Jaffé

Professora e diretora artística do Programa
de Música e Orquestra, desde 1999

Clique no botão
de play e assista
às apresentações
da Orquestra
Instituto GPA,
em 2020.

Por conta da pandemia, os ensaios
da Orquestra Instituto GPA foram
adaptados para ocorrer virtualmente
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Montagem de apresentação sobre os resultados do Programa Prosperar
(foto tirada antes da pandemia da Covid-19)

Prosperar
Criado em 2014, o Programa Prosperar oferece
bolsas-auxílio para promover o acesso de
jovens, com alto potencial de desempenho,
ao ensino superior de excelência.

ou Administração Pública na Fundação Getúlio
Vargas (FGV). Depois passam por uma avaliação
com entrevista individual e comprovação
dos requisitos necessários para o auxílio.

Os(as) candidatos(as) ao benefício devem ter
sido aprovados no vestibular ou no Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) para os cursos
de graduação em Administração de Empresas

Além da mensalidade, as bolsas podem
incluir material didático, refeições,
transporte e auxílio‑moradia para residentes
de fora do município de São Paulo.
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Também recebemos, todos os anos, os(as) alunos(as)
beneficiados(as) pelo Programa, no Instituto GPA,
para conversar sobre carreira e futuro e
parabenizá‑los(as) pela formação. Em 2020, esses
encontros foram online, apoiando o distanciamento
social para combater à pandemia.
Também subsidiamos uma turma do cursinho
preparatório para o vestibular da FGV, com
30 alunos(as) por ano.

43

para bolsas-auxílio na FGV em 2020, sendo

30

50%

24

Alunos(as) selecionados(as)

Alunos(as)

subsidiados(as) no Cursinho FGV

50%

Mulheres

Negros(as)

Bolsistas formados(as)

desde o inicio do Programa, em 2014

"O GPA foi fundamental para eu conseguir me manter na GV e conseguir garantir
estar ali (FGV). Eu tenho uma amiga que tem uma música que fala: “eu quero
viver e, não só, sobreviver”, sabe?! E eu acho que é isso, não se trata mais de eu
sobreviver, se trata de eu ter as possibilidades de viver! Viver o mundo para além da
remuneração alta, para além dessas coisas... Só de entender que eu posso ter uma
vida saudável, fazer as coisas que quero e posso, quando eu puder e quiser fazer."
Fabiana Maria Valério

Aluna do Curso de Administração de Empresas na FGV e beneficiária no Prosperar
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Jornada para o Futuro
O Instituto GPA apoia o programa Jornada para o
Futuro, da Cia de Talentos, que conecta mais de 33 mil
universitários(as) de 1.100 universidades a empresas e
organizações, apoiando o desenvolvimento das soft skills
mais valorizadas pelo mercado de trabalho, formando
futuros(as) profissionais mais bem preparados(as)
e mais empoderados(as) de suas escolhas.
Em 2020, realizamos três experiências junto
aos(às) alunos(as):
» Webinar “A importância do autodesenvolvimento
na juventude”, um bate-papo com os(as) alunos(as)
que o programa realiza semanalmente;

Em função da pandemia da Covid-19, os eventos do programa
Jornada para o Futuro, em 2020, foram realizados à distância

» Apresentação sobre o Instituto GPA e suas ações na
pandemia aos(às) Embaixadores(as) do Jornada, um
time de alunos(as) que já concluíram sua imersão e
têm forte conexão com o programa, atuando para
fortalecer a aproximação com outros(as) alunos(as);
» Palestra sobre protagonismo e resiliência na
experiência “Imersão Jornada” do programa, que
prevê oito dias de imersão para desenvolvimento
com o apoio do time do programa e das
organizações parceiras.
A NPS, métrica que mede a satisfação dos participantes
do Programa, foi de 9,8 em uma escala de 0 a 10.
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Anexos
Organizações Parceiras
O trabalho conjunto com outras organizações
impulsiona o impacto social que geramos.
Conheça nossas parcerias, a seguir:
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» A Casa – Comunidade Cristã
» A Casa do Jardim
» Abrigo do Movimento de Reintegração
Hanseniano (MORHAN) – Núcleo Anápolis
» Abrigo dos Velhinhos Frederico Ozanam
» Abrigo Irmã Tereza a Idosos Desamparados
» Abrigo Joaquim
» Abrigo São Vicente de Paula
» Ação da Cidadania contra à Fome,
à Miséria e pela Vida
» Ação Moradia
» Ação Retorno – Mulheres que Apoiam Mulheres
» Ação Social Cristo Rei
» Ação Social para Igualdade das Diferenças
(ASID-Brasil)
» Ação Solidária Adventista (ASA)
» Agência de Iniciativas Cidadãs (AIC)
» Aldeias Infantis SOS Brasil
» Aliança de Misericórdia
» Aliança Empreendedora
» Amigos do Bem
» Amigos Solidários
» Amora Proteção Animal
» Arco Associação Beneficente
» Arquidiocese de Santarém
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» Arquidiocese de São Paulo – Paróquia Santo
Antônio do Limão
» Arrastão Movimento de Promoção Humana
» Asplande
» Assembleia de Deus em Praia Campista
» Assembleia de Deus Gama Oeste
» Assembleia de Deus Levando Avivamento
» Assembleia de Deus Ministério do Forte
em Rio das Ostras
» Assembleia de Deus Ministério FERG
» Assembleia de Deus Ministério Palavra Fiel
de Austin em Nova Iguaçu
» Assembleia de Deus Vida Eterna em Cristo
» Assistência e Promoção Social Exército de Salvação
» Assistência Social Dr. Bezerra de Menezes
» Assistência Social Santo Antônio
» Associação A Tenda de Cristo (AATC)
» Associação Ação Vida
» Associação Alvo Integridade
» Associação Amigos da Criança – Creche Rocha
Miranda
» Associação Amigos do Bairro Jardim Novo
» Associação Assindes Sermig – Arsenal da Esperança
» Associação Assistencial Montemorense
» Associação Auxílio Fraterno Cristão Cônego
José Bento
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» Associação Beneficente aos Portadores
de Câncer de Itapetininga (ABPCI)
» Associação Beneficente Benedito Pacheco
(Reintegra)
» Associação Beneficente Casa Refúgio
» Associação Beneficente Coluna De Deus (ABCD)
» Associação Beneficente Comunidade de Amor
Rainha da Paz
» Associação Beneficente Comunitária Aurora
(ABC Aurora)
» Associação Beneficente de Ação da Cidadania
e Cultura (ABACC)
» Associação Beneficente de Amparo do Idoso
Cantinho do Vovô
» Associação Beneficente do Jardim Portinari
de Diadema
» Associação Beneficente dos Agostinianos
Recoletos de Fortaleza (ABARF)
» Associação Beneficente e Comunitária do Povo
(ABCP)
» Associação Beneficente Educacional Nova
Esperança (ASBENE)
» Associação Beneficente Encontro com Deus
» Associação Beneficente Evangélica Nova
Jerusalém
» Associação Beneficente Gamboa Ação
» Associação Beneficente Imaculada Conceição
» Associação Beneficente João XXIII
» Associação Beneficente Lar do Caminho
» Associação Beneficente Metropolitana (ABM)
» Associação Beneficente Restaurando Vidas
» Associação Beneficente Shekinah
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» Associação Benemérita de Caridade – Lar
dos Velhinhos
» Associação Bianca Alves
» Associação Bora Lá
» Associação Brasileira de Assistência às Pessoas
com Câncer (ABRAPEC)
» Associação Brasileira de Esclerose Múltipla
(ABEM)
» Associação Brasileira de Assistência à Pessoa
com Deficiência Visual – Laramara
» Associação Cantinho Ação de Amor
» Associação Casa de Abrigo ao Idoso Três Irmãs
» Associação Casa de Acolhimento Lar Maanaim
do Guarujá
» Associação Casa de Recuperação Renascer
» Associação Casa Madre Teodora dos Idosos
» Associação Casa Raoni (A.C.R.)
» Associação Centro Social Brooklin Paulista
» Associação Cidadania Ativa do Jd. Macedônia
(ACAM)
» Associação Colorindo a Vida – Casa Ronald
McDonald Belém
» Associação Comunidade Cultural Quilombaque
» Associação Comunitária Casa do Povo
» Associação Comunitária do Conjunto
Habitacional Brasilândia B3
» Associação Comunitária Lapidando Tesouros
» Associação Comunitária Piracicaba
» Associação Criança Carente do Bairro Jardim Yporã
» Associação Cristã Beneficente do Brasil (ACBB)
» Associação Cristã Centro de Estudo
Espiritualista Universal
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» Associação Cristã Missões Mundial
» Associação Cultural, Esportiva e Turística
(ASCETUR)
» Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino
Matarazzo (ACDEM)
» Associação da Divina Misericórdia
» Associação das Famílias – Fundação Pastor Elias
» Associação das Mulheres para Paz Mundial
(AMPM)
» Associação de Amigos da Criança com Câncer
de Mato Grosso (AACC-MT)
» Associação de Amigos da Criança com Câncer
de Mato Grosso do Sul (AACC-MS)
» Associação de Amigos dos Excepcionais
do Brooklin
» Associação de Amparo à Moradia Clínica
da Alma
» Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente
Mãos Unidas (ACAMU)
» Associação de Apoio a Portadoras do Câncer
de Mama (Projeto Amama)
» Associação de Apoio às Portadoras do Câncer
» Associação de Assistência Social Betel (ABAS)
» Associação de Assistência Social Catarina
Labourè
» Associação de Beneficência Evangélica Nova
Jerusalém
» Associação de Educação São Vicente de Paulo
(ASVP)
» Associação de Evangélicos
» Associação de Moradores e Amigos de Botafogo
(AMAB)
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» Associação de Mulheres Santa Terezinha –
Banda Fuxico
» Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE)
» Associação de Promoção e Apoio Integral ao
Indivíduo – Comunidade Terapêutica Ebenézer
» Associação de Proteção e Orientação
aos Excepcionais (APOE)
» Associação de Radiodifusão Comunitária
Missões e Cidadania em Heliópolis
» Associação de Resgate à Cidadania por Amor
à Humanidade (ARCAH)
» Associação de Vôlei do Guarujá (AVG)
» Associação Desportiva Jaboatão dos Guararapes
» Associação do Núcleo de Enfrentamento
da Pobreza (ANUEPO) – Núcleo de Enfretamento
da Pobreza Pieter e Lourdinha
» Associação dos Amigos da Criança (AMIC)
» Associação dos Catadores do Jangurussu
(ASCAJAN)
» Associação dos Colaboradores e Amigos
dos Pacientes Especiais (ACAPE)
» Associação dos Forrozeiros de Alagoas
(ASFORRAL)
» Associação dos Missionários da Solidariedade
» Associação dos Moradores do Jardim
Virgínia/Itajuibe
» Associação dos Moradores e Amigos
da Rua Tirol
» Associação dos Ostomizados de Osasco e Região
(AOOR)
» Associação dos Surdos de Rondonópolis - MT
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» Associação e Comunidade Casa Nazaré
» Associação e Oficinas de Caridade Santa Rita
de Cássia
» Associação Educacional, Cultural e Esportiva
Comunidade Águia de Haia
» Associação Espaço Educativo São Charbel
» Associação Espírita Casa do Caminho
» Associação Esportiva e Cultural A Alcateia
(AECASC)
» Associação Evangélica Real Viver
» Associação Expresso Ação
» Associação Eyes of a Child – Olhar de Criança
» Associação Fábrica do Bem
» Associação Faça Sua Parte
» Associação Filadélfia para o Desenvolvimento
da Criança e do Adolescente – Missão Filadélfia
» Associação Filantrópica Esperança para Todos Afeto
» Associação Franciscana de Solidariedade
» Associação Fraternidade Assistencial Rio Pequeno
» Associação Homens e Mulheres de Deus
Transformando a Sociedade (MUDDE)
» Associação Lar Esmeralda
» Associação Lar Espírita Cristão Elizabeth
» Associação Lar Ternura São Camilo
» Associação Litorânea da Costa Sul (ALSUL)
» Associação Maracaense de Amparo, Reabilitação
e Reintegração (AMARR)
» Associação Maria Helen Drexel (AMHD)
» Associação Missionária Evangélica Vida
» Associação Municipal para Amparo ao Menor
Osasquense (AMAMOS)
» Associação Mutirão do Pobre
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» Associação Nacional de Assistência ao Cardíaco
(ANAC)
» Associação Ordem Soberana e Militar Hospitalar de
São João de Jerusalém, de Rodes e de Malta - Brasil
» Associação Osasquense de Assistência
e Bem‑estar do Menor
» Associação Paulista do Vale
» Associação Pestalozzi de Campo Grande
» Associação Pontos Coração do Brasil
» Associação Prato Cheio
» Associação Pró-Família do Estado de São Paulo
(APFESP)
» Associação Projeto Buscapé de Boiçucanga
» Associação Projeto CreR: Carinho e Respeito
ao Excepcional
» Associação Recanto Infantil
» Associação Reciclando Felicidade
» Associação Reciclázaro
» Associação Recomeçar de Catanduva
» Associação Remar do Brasil
» Associação Resgate dos Valores Pela Arte – Revarte
» Associação Rotarianos Distrito 4420
» Associação S.O.S Vida
» Associação Sal da Terra (AST)
» Associação Sant’Anna Crianças de Ribeirão Pires
» Associação Sarando Vidas
» Associação Sementes do Verbo
» Associação Shalom
» Associação Social Amigos da Sabedoria
» Associação Social Sagrada Família
» Associação Socioeducativa e Cultural Projeto
Alavanca Brasil
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» Associação Unidos pelo Resgate da Cidadania
(AURCI)
» Associação Vencedor Cada Dia
» Associação Clube de Mães Raio de Luar
» Associação das Auxiliares Missionárias Bertoni
» Asylo Espírita João Evangelista
» Banco de Alimentos de Jandira
» Banco de Alimentos de Osasco
» Banco de Alimentos de São Caetano
» Beneficência Portuguesa de Teresópolis
» Bimbo do Brasil
» Canto da Arte
» Capelania da Capital
» Cáritas Diocesana de Campo Limpo (CDCL)
» Cáritas Santa Terezinha (CEPIM)
» Casa Assistencial do Amor e Misericórdia
(CAAM)
» Casa Assistencial Trabalhadores da Última Hora
» Casa Cristo do Bem
» Casa da Criança de Sousa
» Casa da Criança Excepcional Maria Maia
» Casa da Criança Peniel
» Casa da Divina Providência Madre Teresa Michel
» Casa da Sopa – Comunidade Terapêutica
Ebenézer
» Casa de Acolhida Filhos Prediletos
» Casa de Amparo Espiritual aos Dependentes
de Droga
» Casa de Apoio Irmãos de Francisco
» Casa de Apoio Sementes do Amanhã
» Casa de Francisco de Assis
» Casa de Recuperação Restaurando Vidas – Perus
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» Casa de Repouso Nossa Senhora Aparecida de
Peruíbe (CRP)
» Casa do Candango
» Casa do Cristo Redentor
» Casa do Paraplégico de Santos
» Casa do Pequeno Cidadão Nossa Senhora
Aparecida
» Casa dos Pobres São Francisco de Assis
» Casa dos Velhinhos Ondina Lobo
» Casa Humanitária Dr. Albert Schweitzer e Irmã
Dulce
» Casa Idoso – Aurelina
» Casa Pretahub
» Casa Recomeçar
» Casa São Francisco de Idosos de Taubate
» Casa São José das Oblatas de Nazaré
» Casa Vovó Bibia
» Central Única das Favelas (CUFA)
» Centro Apoio a Criança Carente Com Câncer –
Cândida Bermejo Camargo (CACCC)
» Centro Comunitário da Criança e do Adolescente
» Centro Comunitário de Boituva
» Centro Comunitário Jardim Autódromo
» Centro Comunitário Ludovico Pavoni (CCLP)
» Centro Comunitário Maranata de São Paulo
» Centro de Ação Social Católica de Itabaiana
» Centro de Ação Social Nossa Senhora Aparecida
» Centro de Apoio à Infância e à Juventude Casa
das Rosas
» Centro de Assistência e Promoção Social Nosso Lar
» Centro de Convivência Amor sem Limites – Lar
de Idosos CECAL
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» Centro de Desenvolvimento Humano Rosazul
» Centro de Educação Infantil Bezerra De Menezes
(CEIBEM)
» Centro de Estudos das Relações de Trabalho
e Desigualdades (CEERT)
» Centro de Formação Profissional Alzira
de Aleluia
» Centro de Formação Profissional Alzira de Jesus
» Centro de Formação, Capacitação e Pesquisa
Frei Humberto
» Centro de Integração Social Gente Jovem
da Zona Sul
» Centro de Prevenção e Reabilitação
» Centro de Prevenção e Reabilitação de Vida
de Itatiba – Desafio Jovem Itatiba
» Centro de Reabilitação e Formação de Líderes
Jeová Rapha
» Centro de Reabilitação Social de Vidas Projeto
Missão Samambaia
» Centro de Recuperação e Educação Nutricional
(CREN)
» Centro de Umbanda Escola de Luz
» Centro Educacional Pingo D’Água
» Centro Espírita Apóstolos do Bem
» Centro Espírita Casa do Caminho
» Centro Espírita Irmã Gertrudes
» Centro Evangelístico Internacional (CEI) de Cabo Frio
» Centro Integrado de Apoio à Criança e ao
Adolescente Rosa e Azul (CIACA)
» Centro Social de Reabilitação Humana – Creche
Comunitária Monte Moriá
» Centro Social Eliasafe
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Centro Social Evangélico Sacomã
Centro Socioeducativo Semente Esperança
Cidade Vicentina Frederico Ozanam
Coletivo de Entidades Negras (CEN)
Comunidade Adoração e Adoradores
Comunidade Católica Kairós
Comunidade Cristã de Apoio à Família
Comunidade Lar Cristão
Comunidade Missionária Rosa Mística
Comunidade Sacerdotal Dom Job
Comunidade Terapêutica Projeto Liberdade
Comunidade Terapêutica Renascer
Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos
Desamparados
Congregação Israelita Paulista (CIP)
Cooperativa Recifavela
Creche Cantinho de Luz
Creche Imaculado Coração de Maria
Creche Iracema Garcia
Creches Comunitárias Associadas de Uberlândia
(CCAU)
Criando Laços
Cruz Vermelha Brasileira
Desafio Jovem Ebenézer
Educandário Anália Franco
Educandário Espírita Cristão Simão Pedro
Educandário Social Lar de Frei Luiz
Emaús Igualdade no Brasil
Essor
Família na Mesa (Rocinha)
Fazenda da Paz
Feira Preta
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» Fraternidade Assistencial Casa do Caminho
» Fraternidade de Aliança Toca de Assis
» Fraternidade dos Discípulos de Jesus para a
Glória de Deus Pai
» Fraterno Auxílio Cristão (FAC)
» Fundação Aron Birmann
» Fundação Darcy Vargas
» Fundação Esportiva Educacional Pró-Criança e
Adolescente (EPROCAD)
» Fundação Getúlio Vargas (FGV)
» Fundação José Silveira
» Fundação Julita
» Fundação Manoel de Barros
» Fundação Paulista de Assistência à Infância
(FUNDAC)
» Fundação Porta Aberta – Apoio ao Trabalhador (FPA)
» Fundação Santa Cruz Campos do Jordão
» Fundação Tide Setubal
» Fundo Emergências Econômicas Éditodos
» Fundo Manaus Solidária
» Fundo Periferia Empreendedora
» Fundo Social de Ribeirão Preto
» Fundo Social de Solidariedade de Jundiai
» Fundo Social de Solidariedade de São Vicente
» Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba
» Fundo Social de Solidariedade do Guarujá
» Fundo Social de Solidariedade de Mauá
» Fundo Social de Solidariedade de Santo André
» Fundo Social de Solidariedade de Santos
» Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT
» Grupo Brasil de Apoio ao Surdocego
e ao Múltiplo Deficiente Sensorial
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Grupo de Apoio A Criança Com Câncer (GACC)
Grupo de Apoio ao Menor do Cassinu
Grupo de Mães do IPSEP – Creche Brasil
Grupo Espírita Nova Cafarnaum
Grupo Espírita Razin
Grupo Mãos Estendidas
Grupo Voluntários Viver Feliz
Hospital de Câncer de Mato Grosso
Hospital Martagão Gesteira
Igreja Apostólica em Vila Monumento
Igreja Batista Missionaria Yahweh Shalom
Igreja Cristã Pentecostal Brasileira
Igreja Cristã A Casa da Rocha
Igreja de Nova Vida de Heliopólis
Igreja do Evangelho Pleno em Cristo
Igreja Evangélica Aliança Ebenézer
Igreja Evangélica Apascentando Família na
Graça de Deus
Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Tijuca
Igreja Evangélica em Helena Maria
Igreja Evangélica Jesus é Vida
Igreja Evangélica Pentecostal Comunhão Rara
Igreja Internacional Adonai
Igreja Pentecostal Ministério Sique
Igreja Pentecostal Remida de Cristo
Igreja Pentecostal Templo do Senhor
Igreja Tabernáculo de Deus
Instituição Beneficente Nosso Lar
Instituição de Apoio Social Nossa Casa
Instituição de Assistência à Criança Professora
Edna Souza
Instituição Espírita Nosso Lar
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Instituição São Domingos
Instituto Anglicano
Instituto Assistencial Lar de Idosos
Instituto Athlon de Desenvolvimento Esportivo
Instituto Avon
Instituto CAÊ
Instituto Casa Mãe
Instituto Chamado Leão da Tribo de Judá
Instituto Conexões Sustentáveis – Conexsus
Instituto Cultural Renascer do Coque
Instituto da Primeira Infância (IPREDE)
Instituto de Proteção da Primeira Infância
Instituto do Câncer Infantil do Agreste (ICIA)
Instituto Dom Orione
Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha
Instituto Empodera
Instituto Esperança
Instituto Esperança Garcia – Educação, Arte
e Cultura
Instituto Familiar N.S.
Instituto Filippo Smaldone
Instituto Fome de Pão Sede de Deus
Instituto Gadal
Instituto Hatus
Instituto Humanização e Desenvolvimento
Integral (IHDI)
Instituto Inovação Sustentável
Instituto Kairós – Ética e Atuação Responsável
Instituto Logos de Desenvolvimento Social
Instituto Mãos
Instituto Maria e João Aleixo (IMJA)
Instituto Melo Cordeiro (IMC)
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» Instituto Nacional de Desenvolvimento Social
e Humano (INDSH)
» Instituto Nice de Apoio à Mulheres Travestis
e Mulheres Transexuais
» Instituto Novo Mundo
» Instituto Padre Haroldo
» Instituto Peabiru
» Instituto Pró+Vida São Sebastião (IPVSS)
» Instituto Rogacionista Santo Aníbal
» Instituto São Rafael – Órgão Social e Econômico
para Cegos e Deficientes Visuais
» Instituto SOS GENTE
» Instituto Viver Melhor
» Irmandade Santa Isabel
» Lar Abrigo Amor a Jesus (LAJE)
» Lar Amor Luz e Esperança da Criança (LALEC)
» Lar Assistencial Mãos Pequenas
» Lar Batista de Crianças
» Lar Betânia
» Lar Bethel – Abrigo da Velhice Desamparada
» Lar Caminho de Nazaré
» Lar da Criança Feliz
» Lar da Mamãe Clory
» Lar de Crianças Nossa Senhora das Graças
» Lar de Idosos Amara Silva
» Lar do Idoso de Dourados
» Lar Dona Mariquinha do Amaral
» Lar dos Velhinhos de Campinas
» Lar e Creche Mãezinha
» Lar Escola Agrícola A Semente
» Lar Espírita Francisca de Lima
» Lar Espírita Irmã Rosália
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Lar Fabiano de Cristo (LFC)
Lar Fraterno Cubatão
Lar Infantil Cristo Redentor (LICRE)
Lar Jesus entre as Crianças
Lar Madre Regina
Lar Nossa Senhora da Consolação
Lar Santa Teresa Jornet
Lar São Vicente de Paulo
Lar Teresa de Jesus
Lar Vicentino
Liga Beneficente São João Batista de Macaé
Logotipo do comerciante
Loja Maçônica Obreiros de Macaé
Lumen Associação de Assistência ao Deficiente
Neuro-Motor ou Mental
Luz Presente do Futuro
Meimei Educação e Assistência
Mesa Brasil
Mesa Solidária
Ministério Elshaday Live
Missão Batista do Pelourinho
Missão Filadélfia – Pra Estela – Simone
Missão Transformando Vidas (MTVidas)
Mitra Diocesana de Santo Amaro
Mitra Diocesana de Santo André
More Project Brasil Obras Sociais
Movimento de Inclusão Social Novo Horizonte
Movimento Pró-Criança
Movimento Social e Cultural Cores do Amanhã
Núcleo Assistencial Bezerra de Menezes (NABEM)
Núcleo Assistencial Espírita Francisco De Assis
(NAEFA)
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» Núcleo Assistencial Fraterno
» Núcleo de Apoio e Desenvolvimento Humano
(NADHU)
» Núcleo de Assistência Social Bom Samaritano
» Núcleo de Estudos Espiritas Amor e Esperança
» Núcleo de Estudos Espirituais Humberto de
Campos e Assistência Social Filantrópica
» Núcleo de Gestão Ambiental da Defensoria
Pública da Bahia (NUGAM)
» Núcleo Sociocultural União Dos Povos
» Obra Social São Benedito
» Obras Recreativas, Profissionais, Artísticas
e Sociais (ORPAS)
» Obras Sociais Francisco Thiesen
» Obras Sociais Novo Palmares
» OCA – Associação da Aldeia de Carapicuíba
» ONG Alquimia
» ONG Auto Estima
» ONG Dedo de Deus
» ONG Frutos do Amanhã
» ONG Integrar
» ONG Maria Bonita
» ONG Novos Herdeiros Humanísticos
» ONG Parte Solução
» ONG Sementes do Amanhã
» Orbis Clube de Guaíra
» Orfanato Menino Jesus
» Parada do Orgulho LGBT de São Paulo
» Paróquia do Santíssimo Sacramento
» Paróquia Nossa Senhora Dos Imigrantes –
Diocese de Santo Amaro
» Paróquia São Francisco de Assis
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Paróquia São Pedro de Alcântara
Pequeno Cotolengo Paranaense
PIA Sociedade dos Missionários de São Carlos
Pousada Geriátrica Lar Vovó Cilene
Primeira Igreja Batista Renovada no Gradim
Projeto Amigos das Crianças (PAC)
Projeto Cana Viva
Projeto Comunitário Charles Terra
Projeto O Bom Pastor
Projeto Social e Cultural Comunidade Águia
De Haia
Projeto Uerê
Projeto Videira Eu Me Importo
Projeto Viver – Doação do Bem
Real Viver
Recanto da Melhor Idade
Recanto de Interlagos
Recanto Vovô Antônio – Lar do Idoso
Rede Feminina Estadual de Combate ao Câncer
do Piauí
Rede Urbana de Ações Socioculturais (RUAS)
Redes da Maré
Rio de Janeiro Mãos Dadas pela Paz
Rotary
Santa Casa da Misericórdia de Belo Horizonte
Segue-me Bandeirante
Serviço Assistencial Camille Flammarion
Serviço de Assistência Social Pentecostal (SASP)
Serviço Social Autônomo (SERASA)
Serviço Social do Comércio (SESC)
Serviço Social e Promocional São Paulo da Cruz
Sociedade Amiga dos Pobres Albergue Noturno
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» Sociedade Amigos de Copacabana
» Sociedade Beneficente Assembleia de Deus
» Sociedade Civil de Assistência a Menores Casa
da Dinda
» Sociedade Cultural Brasilitália (SCB)
» Sociedade Educação e Caridade (SEC)
» Sociedade Pró-Menor Barão Geraldo
» Sociedade Providência – Escola Dom
Cipriano Chagas
» Solar dos Unidos Associação Comunitária
» Sorri Parauapebas
» Terceiro Quarteirão de Amigos de Bauru
» Uneafro
» Vale do Dendê
» Vida Casa de Apoio da Granja Viana
» Vidas Recicladas
» Vila Vicentina de Caçapava

Apoiar o desenvolvimento de jovens

Anexos

Créditos

60

Instituto GPA • Relatório Anual 2020

Demonstrações
financeiras
Instituto GPA de
Desenvolvimento Humano
Balanço patrimonial

31/12/2020

31/12/2019

12.880.616

11.030.447

57.909

70.644

12.938.525

11.101.091

64.033

56.818

64.033

56.818

13.002.558

11.157.909

560.901

1.082.006

Obrigações tributárias

125.302

114.775

Obrigações com empregados

220.785

211.900

16.850

49.757

923.838

1.458.438

Contigências Trabalhistas

34.274

31.988

Total do passivo não circulante

34.274

31.988

Superávit acumulado

12.044.446

9.667.483

Total do patrimônio líquido

12.044.446

9.667.483

Total do passivo e patrimônio líquido

13.002.558

11.157.909

Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Créditos a receber
Total do ativo circulante
Imobilizado
Total do ativo não circulante
Total do ativo

31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em Reais)

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores

Contas a pagar
Total do passivo circulante
Não circulante

Patrimônio líquido
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Demonstração do resultado

31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em Reais)

31/12/2020

31/12/2019

12.489.964

10.454.844

Voluntários

405.704

406.329

Gratuidades

1.044.714

-

13.940.382

10.861.173

(7.672.000)

(5.620.923)

Voluntários

(405.704)

(406.329)

Gratuidades

(1.044.714)

-

(9.122.418)

(6.027.252)

(2.039.583)

(2.038.833)

Despesas administrativas

(348.768)

(338.154)

Despesas com propaganda

(287.137)

(259.902)

-

(13.375)

(987)

(953)

(11.798.893)

(8.678.469)

2.141.489

2.182.704

Rendimentos financeiros

248.176

464.739

(-) Impostos Incidentes

(9.963)

(20.482)

Despesas financeiras

(2.739)

(3.889)

Resultado financeiro líquido

235.474

440.368

2.376.963

2.623.072

Receitas
Contribuições e Doações Voluntárias

Receita Bruta Operacional
Custos e despesas operacionais
Gastos incorridos com projetos

Despesas operacionais
Despesas c/ pessoal

Despesas com viagens
Despesas tributárias

Resultado operacional

Superávit do exercício
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
INSTITUTO GPA DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO

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 2020 e
as respectivas demonstrações do resultado,
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 2020, 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 finalidades de lucro (ITG 2002 (R1)).

Introdução

O Instituto GPA

Enfrentamento à Pandemia

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 finalidades de lucros (ITG 2002 (R1)), e
pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração
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de demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro.
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
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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.
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» Obtivemos 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 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.

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

Comunicamo-nos com os responsáveis pela
governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance e da época dos trabalhos de auditoria
planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas
nos controles internos que eventualmente tenham
sido identificadas durante nossos trabalhos.

» 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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São Paulo, 01 de Abril de 2021.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Carmen Chulek
Contadora CRC-PR-054044/O-7
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Demonstrações
financeiras

31/12/2020

31/12/2019

3.508.887

1.928.461

3.900

3.900

Adiantamentos

-

6.075

Despesas Antecipadas

-

5

3.512.787

1.938.441

34.163

28.417

Total do ativo não circulante

3.546.950

1.966.858

Total do ativo

3.546.950

1.966.858

1.085

-

2.060

3.629

3.358.379

1.833.405

142.015

47.226

3.503.539

1.884.260

Patrimônio social

1.000

1.000

Superávit acumulado

42.411

81.598

Total do patrimônio líquido

43.411

82.598

3.546.950

1.966.858

Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Valores a receber
Créditos a receber

Instituto GPA de Cultura

Total do ativo circulante

Balanço patrimonial

Não circulante

31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em Reais)

Imobilizado

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Encargos Sociais
Obrigações tributárias
Subvenções e assistência governamentais a realizar
Outros passivos circulantes
Total do passivo circulante
Patrimônio líquido

Total do passivo e patrimônio líquido
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Demonstração do resultado

31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em Reais)

31/12/2020

31/12/2019

2.148.005

2.291.122

69.000

118

71.889

71.978

2.288.894

2.363.218

(2.148.005)

(2.291.122)

(71.889)

(71.978)

(2.219.894)

(2.363.100)

69.000

118

(106.865)

(39.843)

(170)

(3.976)

(107.035)

(43.819)

(38.035)

(43.701)

583

2.917

(1.041)

(1.318)

Despesas financeiras

(695)

(1.113)

Resultado financeiro líquido

(1.152)

485

(39.187)

(43.216)

Receitas operacionais
Patrocínio - Programa (atividades) Lei Rouanet
Contribuições e Doações Voluntárias
Voluntários

Custos e despesas operacionais
Com projeto - Lei Rouanet
Voluntários

Resultado Bruto
Despesas operacionais
Despesas administrativas
Despesas tributárias

Resultado operacional
Receitas financeiras
(-) Cofins

Déficit do exercício
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
INSTITUTO GPA DE CULTURA

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 2020 e as respectivas
demonstrações do resultado, 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 2020, 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 finalidades de lucro (ITG 2002 (R1)).
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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 finalidades de lucros (ITG 2002 (R1)), e
pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração
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de demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro.
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
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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.
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» Obtivemos 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 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.

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

Comunicamo-nos com os responsáveis pela
governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance e da época dos trabalhos de auditoria
planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas
nos controles internos que eventualmente tenham
sido identificadas durante nossos trabalhos.

» 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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São Paulo, 01 de Abril de 2021.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Carmen Chulek
Contadora CRC-PR-054044/O-7
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Relatório de asseguração limitada dos auditores independentes

Ao Conselho de Administração, Acionistas
e Demais Partes Interessadas
GPA
São Paulo SP
Introdução
Fomos contratados pela Companhia Brasileira
de Distribuição (“GPA” ou “Companhia”)
com o objetivo de aplicar procedimentos de
asseguração limitada sobre as informações
de sustentabilidade divulgadas no
Relatório Anual 2020 do IGPA (“Relatório”)
acompanhadas a este relatório, relativas ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
Responsabilidades da administração do IGPA
A administração do IGPA é responsável pela
elaboração e apresentação de forma adequada
das informações de sustentabilidade divulgadas
no Relatório Anual 2020 de acordo com a
metodologia do Grupo Casino e com os controles
internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração dessas informações
livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro.
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Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é expressar conclusão
sobre as informações divulgadas no Relatório,
com base no trabalho de asseguração limitada
conduzido de acordo com o Comunicado Técnico
(CT) 07/2012, aprovado pelo Conselho Federal de
Contabilidade e elaborado tomando por base a
NBC TO 3000 (Trabalhos de Asseguração Diferente
de Auditoria e Revisão), emitida pelo Conselho
Federal de Contabilidade - CFC, que é equivalente
à norma internacional ISAE 3000, emitida pela
Federação Internacional de Contadores, aplicáveis
às informações não financeiras históricas. Essas
normas requerem o cumprimento de exigências
éticas, incluindo requisitos de independência e
que o trabalho seja executado com o objetivo de
obter segurança limitada de que as informações
divulgadas no Relatório, tomadas em conjunto,
estão livres de distorções relevantes.
Um trabalho de asseguração limitada conduzido
de acordo com a NBC TO 3000 (ISAE 3000) consiste
principalmente de indagações à administração
do GPA e outros profissionais da Companhia que
estão envolvidos na elaboração das informações
constantes no Relatório, assim como pela
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aplicação de procedimentos analíticos para
obter evidências que nos possibilitem concluir
na forma de asseguração limitada sobre as
informações tomadas em conjunto. Um trabalho de
asseguração limitada requer, também, a execução
de procedimentos adicionais, quando o auditor
independente toma conhecimento de assuntos
que o levem a acreditar que as informações
divulgadas no Relatório, tomadas em conjunto,
podem apresentar distorções relevantes.
Os procedimentos selecionados basearam-se
na nossa compreensão dos aspectos relativos
à compilação, materialidade e apresentação
das informações constantes no Relatório e de
outras circunstâncias do trabalho e da nossa
consideração sobre áreas e sobre os processos
associados às informações materiais de
sustentabilidade divulgadas no Relatório, em
que distorções relevantes poderiam existir.
Os procedimentos compreenderam:
(a) planejamento dos trabalhos: consideração da
materialidade dos aspectos para as atividades do
IGPA, da relevância das informações divulgadas,
do volume de informações quantitativas e
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qualitativas e dos sistemas operacionais e de
controles internos que serviram de base para a
elaboração do Relatório. Esta análise definiu o
indicador a ser testado em detalhe;
(b) análise dos processos para a elaboração das
informações constantes no Relatório e da sua
estrutura e conteúdo, com base nos critérios
definidos pelo IGPA;
(c) verificação do seguinte indicador amostrado:
• Engajamento da sociedade - Número de lojas
que realizam a doação de alimentos ao menos
1x no ano;
• entendimento da metodologia de cálculos e dos
procedimentos para a compilação do indicador
por meio de entrevista com os gestores
responsáveis pela elaboração das informações;
• aplicação de procedimentos analíticos sobre as
informações quantitativas e indagações sobre
as informações qualitativas e sua correlação
com o indicador divulgado no Relatório;
• análise de evidências que suportam as
informações divulgadas;
• Realização de entrevistas remotamente para
aplicação destes procedimentos, assim como
do item (b).
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Acreditamos que as informações, as evidências
e os resultados obtidos em nosso trabalho são
suficientes e apropriados para fundamentar
nossa conclusão na forma limitada.
Alcance e limitações
Os procedimentos aplicados em um trabalho de
asseguração limitada são substancialmente menos
extensos do que aqueles aplicados em um trabalho
de asseguração razoável. Consequentemente, não
nos possibilitam obter segurança de que tomamos
conhecimento de todos os assuntos que seriam
identificados em um trabalho de asseguração
razoável, que tem por objetivo emitir uma opinião.
Caso tivéssemos executado um trabalho de
asseguração razoável, poderíamos ter identificado
outros assuntos e eventuais distorções que podem
existir nas informações constantes no Relatório.

Conclusão
Com base nos procedimentos realizados,
descritos neste relatório, nada chegou ao nosso
conhecimento que nos leve a acreditar que as
informações constantes no Relatório Anual 2020
do IGPA, não foram compiladas, em todos os
aspectos relevantes, de acordo com a metodologia
do Grupo Casino e com os registros e arquivos
que serviram de base para a sua preparação.
São Paulo, 29 de julho de 2021

Os dados não financeiros estão sujeitos a mais
limitações inerentes do que os dados financeiros,
dada a natureza e a diversidade dos métodos
utilizados para determinar, calcular ou estimar
esses dados. Interpretações qualitativas de
materialidade, relevância e precisão dos dados estão
sujeitos a pressupostos individuais e a julgamentos.

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Adicionalmente, não realizamos qualquer trabalho
em dados informados para os períodos anteriores,
para a avaliação da adequação das suas políticas,
práticas e desempenho em sustentabilidade,
nem em relação a projeções futuras.

Sebastian Yoshizado Soares
Contador CRC 1SP257710/O-4
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