
RELATÓRIO ELOS 2021

Prezamos pela transparência. Os resultados do Elos foram apresentados em Assembléia,
e agora publicados no site. Também prezamos pela estética e em breve a versão final do
relatório, com o capricho da nossa equipe gráfica, será dispobilizado para o público.
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Quem Somos
O nome ELOS é a síntese do nosso trabalho: em nossa visão, comunidades e
empresas, crianças e escolas, governos e sociedade civil vivem lado a lado,
trabalham, e oferecem sua versão mais espetacular para realizar o melhor mundo
para todo mundo.

Uma história que se iniciou em meados dos anos 90, já dura 21 anos de
fortalecimento de vínculos e convivências, fomentando o potencial - individual e
coletivo -, criando senso de pertencimento e estimulando o protagonismo como
forma de construir um mundo baseado em uma ética comunitária, onde todas as
pessoas cuidam de si mesmas, cuidam umas das outras e cuidam do planeta que
habitamos.

Nesses 21 anos fizemos muitas ações que contribuem para transformar o
mundo.

646181 Pessoas Diretamente Impactadas
6534 Lideranças
602 multiplicadores
51 países
997 localidades impactadas

1.1 Propósito
O nosso propósito maior é impulsionar o movimento de fazer acontecer já o mundo que
todos sonhamos. Para realizar esse propósito, desenvolvemos a Filosofia Elos, que é a
expressão da nossa forma de transformar sonhos em realidade e sonhadores em
realizadores de sonhos.

1.2 Valores

Nossa transformação acontece em comunidade e é alimentada por três valores essenciais:

Cultura da Abundância: vivemos em um mundo dominado pela noção de escassez, em
que temos que disputar o pouco existente. Em nossa experiência descobrimos que a
perspectiva imobiliza as pessoas, dificultando a transformação da própria realidade. Já a
perspectiva da abundância permite a identificação dos talentos, recursos e
oportunidades, que podem ser aplicados em transformações concretas, tendo como
resultado toda uma comunidade passar a acreditar em si mesma e no seu potencial de
mudança positiva da sua realidade.

Poder das Comunidades: conectamos pessoas ao redor de um sonho comum e
fortalecemos um senso de comunidade que se traduz pela união em torno de valores,
propósitos e empreendimentos compartilhados. As ações que brotam dessa união
revelam a cada dia a grandeza do poder das comunidades.

Inteligência Coletiva: acreditamos que podemos acessar um conhecimento e uma
inteligência maior quando conciliar a contribuição de pessoas diversas. Sabemos que toda
pessoa tem algo único e importante para oferecer. Identificar, acolher e valorizar a



sabedoria que cada pessoa carrega é a forma que encontramos para construir projetos
que são extraordinários porque conseguem carregar um sentido que vai muito além do
material, eles transpiram um sentido autêntico de comunidade.

A vivência da Filosofia Elos, por meio das metodologias que desenvolvemos, promove a
expressão e a compreensão desses valores em profundidade e de forma espontânea e
natural, permitindo ainda que a alegria e o prazer da construção cooperativa sejam
conquistados e celebrados coletivamente.

1.3 Filosofia Elos

Para isso a Filosofia Elos se organiza em 7 disciplinas:

O Olhar, O Afeto, O Sonho, O Cuidado, O Milagre, A Celebração, A Re-evolução – quando
aplicadas de maneira estruturada e consequente, essas 7 disciplinas conformam uma
metodologia de ação orientada por um passo a passo que proporciona o desenvolvimento
de determinadas competências individuais e coletivas. O que nos permite experimentar
na prática a transformação em comunidade, reverberando no indivíduo e no ambiente.

Com isso, cada pessoa pode obter um novo olhar sobre si mesma e seu potencial de ação,
e sobre os lugares onde vive, estuda e trabalha, revelando em cada contexto belezas,
possibilidades e vínculos antes não percebidos.

Assim construímos o caminho para a realização do sonho de um coletivo, ou melhor, de
uma comunidade, impulsionado pela percepção de que não estamos sós e pela
consciência de que tudo o que precisa para ser transformado está ao nosso alcance, aqui
e agora.

O desenvolvimento e a disseminação dessa consciência buscam criar uma Cultura da
Abundância que revela potenciais locais com seus talentos e recursos, fortalece o senso
de pertencimento na medida em que passamos a cultivar sonhos para nossa
comunidade, e impulsiona o protagonismo na construção da realidade que sonhamos
viver.





GOVERNANÇA

Elos do Elos - Para realizar tanto, muita gente já passou por este círculo. Em 2021
estas são as pessoas incríveis que dedicaram sua energia realizadora em prol de
um propósito comum.

2.1. Diretoria

Diretora Executiva
THAÍS POLYDORO RIBEIRO, arquiteta e urbanista formada pela Universidade Católica de
Santos, realiza a gestão de contratos desde 2004, é facilitadora das metodologias Elos e
Jogo Oasis e do programa de formação de jovens transformadores Guerreiros Sem Armas
desde 2009, tendo sido participante da edição 2000. Arquiteta e urbanista, graduada pela
Universidade Católica de Santos, com especialização em Gestão do Espaço Construído
pela Fundação Santo André. Coordenou o Programa Desenvolvimento Integrado e
Sustentável do Minha Casa Minha Vida de Campinas e da Baixada Santista com Fundo
Socioambiental da Caixa. Implementou projetos pela UNESCO e PNUD no Programa
Conjunto Segurança com Cidadania. Coordenou a ação com Ministério da Cultura Elos no
Canteiro Mais Cultura em 14 estados brasileiros.

Diretora Pedagógica e de Projetos
NATASHA MENDES GABRIEL, arquiteta e urbanista formada pela Universidade Católica de
Santos, é uma das cofundadora do Instituto Elos e Diretora de Programas da organização.
Dedica-se à gestão de programas e sistematização da Filosofia Elos para elaboração de
processos, materiais pedagógicos e ferramentas que são disponibilizados para a rede de
parceiros. É facilitadora nas formações de lideranças e projetos de desenvolvimento
comunitário, estando nos últimos 19 anos à frente da coordenação de projetos nacionais e
internacionais em parceria com governos, organismos internacionais e empresas.

Diretora de Operações e Estratégia
MARIANA GAUCHE MOTTA,  arquiteta e urbanista formada pela Universidade Católica de
Santos, é uma das cofundadoras do Instituto Elos. Coordenadora do Núcleo de
Consolidação, sua maior busca é criar um modelo de negócio que reflita valores e
princípios da instituição.

Diretor de Relações Institucionais
RODRIGO RUBIDO ALONSO,  arquiteto e urbanista formado pela Universidade Católica de
Santos, é um dos cofundadores do Instituto Elos e Diretor Institucional da organização.
Dedica-se a disseminar as ações do Elos e sua metodologia pelo mundo, bem como
desenvolvimento de parcerias estratégicas. Facilita treinamentos, oficinas e representa a
organização em eventos e encontros internacionais. Faz parte da turma de 2017 da
Tällberg Global Leaders e é vencedor do Prêmio Eliasson Global Leadership da Tällberg
Foundation.

2.2. Conselho Consultivo



MAURICIO ESCOBAR é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV), em São Paulo, onde também tornou-se mestre em marketing. Após um
período trabalhando como gerente de projetos em um grande banco nacional, iniciou
carreira como empreendedor, primeiro como sócio da Virtual Case, na área de internet, e
desde 2003 no setor de educação. É sócio-fundador e vice-presidente da Anima Educação
e presidente do Conselho Consultivo do Instituto Elos.

ASER CORTINES é sócio da Cortines&Sebastiá Assessoria em Gestão Empresarial e
conselheiro de algumas organizações do terceiro setor, foi vice-presidente de
Desenvolvimento Urbano da Caixa Econômica Federal por seis anos, professor da
Faculdade de Economia da UFF por 30 anos e também professor da Pós-graduação em
Engenharia da COPPE/UFRJ, do MBA do IBMEC/RJ e da Pós-graduação da FGV. Foi diretor
e facilitador dos programas para executivos da Amana-Key por quatro anos e da
Universidade da Experiência por um ano.

RUTH GOLDBERG é consultora-associada do IDIS. Formada em Terapia Ocupacional pela
USP, com especialização em Saúde Pública pela USP e gestão de organizações sem fins
lucrativos pela FGV- SP. Com MBA em gestão e empreendedorismo social pela FIA. Atuou
junto a governos, empresas, associações, fundações e institutos sempre na área de
cidadania e desenvolvimento social. Participa de conselhos de entidades e como membro
do IBGC. Tem experiência em gestão de projetos e entidades e visão para elaboração de
planejamento estratégico e modelo de governança. Atuou em iniciativas de
desenvolvimento de liderança, de mobilização de jovens e com inovação social.

SILVIA LACAZE é formada em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie e
pós-graduada em Tecnologia, Artes e Comunicação pela Faculdade Belas Artes de São
Paulo. Por 10 anos, teve uma carreira executiva nas áreas de marketing, comercial e novos
negócios em empresas nacionais e multinacionais de grande porte como: Citibank,
Brahma, Pepsico, Accor. Atua como conselheira e facilitadora de processos de
desenvolvimento organizacional em empresas de médio e grande porte, assim como em
fundações.

Após 6 anos de dedicação na posição de presidente, José Monforte se torna
membro benemérito do Conselho Consultivo

É justo dizer que José Monforte foi uma das pessoas responsável pela criação e
implementação do Conselho Consultivo do Elos. Ao longo de 6 anos não mediu
esforços em empregar a sua credibilidade e conhecimentos não apenas no
fortalecimento da visão da nossa organização, mas também em trazer outros
talentos para perto de nós. Toda a equipe agradece a sua contribuição e
celebramos o seu desejo de permanecer próximo e contribuindo com o nosso
propósito.

JOSÉ GUIMARÃES MONFORTE é economista formado pela Universidade Católica de
Santos, sócio da Emax Consultoria, presidente Conselho Consultivo da Premix e membro
do Conselho Consultivo da Escola Britânica de Artes Criativas, do Conselho de
Administração da OTP S.A., do Comitê de Governança Empresas Estatais da BM&F
Bovespa, do Conselho Deliberativo do IDIS-Instituto para o Desenvolvimento do



Investimento Social e do Conselho Editorial da Harvard Business Review Brasil. De 2015 a
2021 presidiu o Conselho do Instituto Elos, e neste mesmo ano assumiu o papel de
Conselheiro Benemérito.

2.3. Conselho Fiscal

HENRIQUE BUSSACOS é formado em Administração na FGV - EAESP e mestre pela
Universidade de Sussex em Desenvolvimento Socioeconômico. Atuou como sócio
empreendedor de Impact Hubs e outros negócios sociais, foi presidente do conselho do
Impact Hub Global e é cofundador dos Impact Hubs São Paulo, Floripa e Manaus. Hoje ele
lidera as parcerias dos Impact Hubs na América Latina.

THAIS BADIM MARQUES é formada pela Universidade Católica de Santos - UNISANTOS,
atuou no departamento jurídico da produtora audiovisual Gullane Entretenimento por 6
anos onde acumulou experiência em direito autoral, leis de incentivo à cultura e projetos
culturais. Há mais de 10 anos está à frente da Coordenação Executiva do Instituto Querô,
organização sem fins lucrativos com 13 anos de história, que busca dar voz a jovens e
adultos de baixa renda, suas escolas e comunidades, estimulando o empreendedorismo e
a cidadania, utilizando o audiovisual como ferramenta de transformação social.

ANDRÉ MELMAN é formado em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo, com
pós-graduação em Negócios e Finanças pela Universidade de Califórnia, Berkeley.  Iniciou
sua carreira no mercado financeiro, onde trabalhou em bancos de investimento como
Credit Suisse e Hedging Griffo. Foi sócio-fundador do Farofa.la, uma empresa de
assinatura de produtos naturais e orgânicos, vendida em 2018. Hoje lidera a estruturação
de novos produtos e soluções financeiras na Trê Investidores com Causa.

2.4. Equipe Elos

1. Aline Bento - Facilitação
2. André Pascoal - Gestão Financeira
3. Ana Carolina Boscato - Facilitação
4. Ariane Lopes Mates - Design Gráfico
5. Bruna Perchiavalli - Mobilização de Recursos
6. Bruno Matinata - Design Gráfico
7. Caio Fiuza - Facilitação
8. Clarissa Müller - Facilitação
9. Herbert Santo de Lima - Facilitação
10. João Agapito – Analista Financeiro
11. Lia D'Amico - Comunicação
12. Mariana Felippe - Produção Executiva
13. Mariana Gauche Motta - Direção de Operações e Estratégia
14. Natália Dittmar - Facilitação
15. Natasha Mendes Gabriel - Direção Pedagógica e de Projetos
16. Nininha Galdino dos Santos - Auxiliar de Serviços Gerais
17. Patricia Ledo - Facilitação
18. Paulo Farine Milani - Gestão do Núcleo de Realização
19. Rebeca Alonso - Recreacionista



20. Ricardo Oliveros - Produção de Conteúdo
21. Rodrigo Rubido - Direção de Relações Institucionais
22. Silvana Contreras - Produção Executiva
23. Thais Brandt - Facilitação
24. Thais Polydoro - Direção Executiva
25. Val Rocha - Gestão do Núcleo de Relacionamento
26. Waldemar - Dema - Serviços Gerais
27. Yasmin Nascimento da Silva - Auxiliar de Contabilidade

Desenvolvimento Institucional
3.1. Estrutura Organizacional
Uma Nova Estrutura para a plena expressão dos nossos potenciais

2021 foi também o ano em que ocorreu o trabalho de estruturação organizacional ao lado
da consultoria Consense, com a materialização de uma nova estrutura para o Elos.
A estrutura é um instrumento vivo de uma organização que aprende e evolui
constantemente para se manter firme na busca dos resultados e na realização do
propósito. Os pilares da Nova Estrutura definidos foram:

A resposta a estes requisitos, construída a muitas mãos, foi uma estrutura celular, que se
caracteriza por:

- Ampliação dos níveis de responsabilidade e autonomia;
- Descentralização e maior agilidade dos processos de tomada de decisão;
- Tendência à fortalecimento de vínculos e coesão dentro das células, adquirido com

o tempo de trabalho;
- Ampliação das possibilidades de inovação a partir de bases multidisciplinares;
- Possibilidade de troca e aprendizagem otimizando os resultados das células.

A constituição celular reorganizou a equipe, com um organograma que espelha essas
características.



Resultados

O QUE REALIZAMOS EM 2021?

66.793 pessoas beneficiadas
2.497 participantes em atividades e formações

5594 famílias atendidas
105 localidades
57 municípios

133 mil quilos de alimentos doados

Transparência
5.1. Balanço Financeiro

Receitas e Despesas

ORIGEM DE RECURSOS/ RECEITAS

Receita Operacional e Financeira R$        3.515,17 0%

Receita Não Operacional R$ 703.702,84 15%



Patrocínios R$                          - 0%

Receita Doações R$  1.439.196,28 30%

Receita Líquida de Serviços
Prestados

R$  2.446.159,59 51%

Convênios R$ 100.003,01 2%

Contribuições Associativas R$ 750,00 0%

Receita de Serviço Voluntário R$ 147.300,00 3%

Total R$  4.840.626,89

APLICAÇÃO DE RECURSOS/ GASTOS
RESULTADO DO EXERCÍCIO:

Custo de Projeto R$  3.028.701,03 69%

Despesas Gerais R$ 518.142,36 12%

Despesas c Pessoal R$ 805.825,55 18%

Dedução da Receita Bruta e
Despesas Financeiras

R$ 8.286,24 0%

Despesas Tributárias R$ 6.364,18 0%

Total R$  4.367.319,36

5.2. Doações e Destinação de Recursos

a) Doações
Estas receitas contemplam doações de pessoas físicas, jurídicas e créditos provenientes
do programa da Nota Fiscal Paulista.

RECURSOS MOBILIZADOS EM DOAÇÕES - R$ 2.068.287,19, sendo:
40% PESSOAS FÍSICAS - R$ 828.197,50

30% NOTA FISCAL PAULISTA  - R$ 629.090,91
30% PESSOAS JURÍDICAS - R$ 610.998,78

b) Destinação dos recursos

● 65% Rede Elos - R$ 1.336.073,26
Proporcionaram o atendimento às comunidades da rede no que diz respeito à Ajuda
Humanitária (entrega de cestas básicas, material de limpeza e produtos de higiene) e
protagonismo comunitário.

● 32% Investimento institucional - R$ 670.580,83



Este recurso foi fundamental para que pudéssemos continuar as nossas atividades e
atravessar a crise, mantendo parte das despesas operacionais e dos investimentos da
contratação de consultorias especializadas para o desenvolvimento do Marco Lógico
Institucional, desenvolvimento de uma nova estrutura de gestão e implantação do
sistema de ERP.

● 3% Guerreiros Sem Armas/Conexão - R$ 61.633,10
O recurso mobilizado para o GSA foi utilizado para as ações de preparação, planejamento
e  Caminho do SIM  do GSA 2020 e proporcionou o desenvolvimento e a realização de um
novo programa de formação de jovens - o Conexão.



Ações 2021
6.1. Educação

A Célula de Educação foi estruturada com o objetivo de contribuir para a mobilização de
pessoas despertando potenciais, fortalecendo pertencimento e protagonismo nos
territórios,  populações e culturas, a Célula de Educação é responsável pelas formações do
Instituto Elos para pessoas físicas e para isso lançou mão de duas estratégias:

1. Promover a Educação de lideranças;
2. Impulsionar processos de desenvolvimento comunitário e  territorial.

6.1.1. Indicadores Atingidos:
95 participantes em ações e formações
32 municípios alcançados
2.645 pessoas beneficiadas

6.1.2. Projetos desenvolvidos pela célula

Introdução à Metodologia Elos
Contribui para promover a educação de lideranças

O primeiro curso online do Instituto Elos foi desenvolvido em parceria com o Instituto
Lojas Renner. O piloto foi aplicado para 22 participantes do Brasil, Portugal e Colômbia. O
programa conta com 30 aulas assíncronas, divididas em três módulos: Introdução,
Habilidades e Práticas.
Ainda que para algumas pessoas este curso representou o primeiro contato com a
Metodologia Elos, 50% de quem participou teve por motivação relembrar conteúdos com
os quais já havia tido contato. Consideramos que o curso atende à necessidade
importante de reciclagem de aprendizagem e atualização de quem já fez outras
formações do Instituto.

"Achei incrível a sensibilidade e a riqueza de informações desse curso. Foi um convite
diário pra enxergar situações por diferentes perspectivas e também tive insights

importantes sobre como criar futuros desejáveis. Essa tem sido minha reflexão diária e
caminhar com vocês me ajudou a enxergar o passo a passo de como começar um

processo de mudança tanto interno, como no relacionamento com outras pessoas e vida
profissional. Sou muito grata por essa oportunidade" (depoimento de participante)

As motivações que impulsionaram a participação das pessoas no curso foram, para 71%
das pessoas participantes ver possibilidade de aplicação dos conhecimentos adquiridos
nas suas relações pessoais, de trabalho e familiares, enquanto 61% disse ter a intenção de
colocar os conteúdos em prática o quanto antes, conforme quadro a seguir:



GSA 2021
Contribui para promover a educação de lideranças e impulsionar processos de
desenvolvimento comunitário e territorial

O Guerreiros Sem Armas é um programa de 4 módulos, distribuídos ao longo de 1 ano.
A edição de 2020 não pode ser realizada por causa da pandemia. Em 2021, com base nas
informações disponíveis sobre a evolução da pandemia no Brasil e no mundo, retomamos
a organização do programa.
O relatório parcial da sua realização conta com 400 pessoas inscritas e 1 edição do
Caminho do Sim aplicada, 13 ações realizadas e 2.485 pessoas beneficiadas.
Um dos exemplos das ações realizadas no módulo Caminho do Sim em novembro de
2021 é o caso de Isabel Rocha, moradora da Vila do Estevão, uma vila de pescadores em
Canoa Quebrada – CE:

" sentei com meu primo recém-chegado de viagem e falei sobre as missões e
sobre o programa, e até falamos dos tempos antigos da nossa comunidade.
Lembramos que existia um coletivo de jovens que movimentava e fazia várias
coisas boas pela comunidade. Depois dessa conversa tudo se alinhou: a minha
vontade de criar uma ação que estivesse ligada com sustentabilidade e o
impulso de agir do meu primo. Foi quando pensamos na horta comunitária, e
como poderíamos materializar com poucos gastos. Mas não foi preciso,
ganhamos tudo; desde adubos à sementes e mudinhas. O caminho se
confirmou!"

A jovem organizou um horta comunitária, visitou uma comunidade vizinha, engajou 30
moradores, e em 20 dias retomou o sonho de mobilização comunitária que estava
adormecido há décadas, engajando a juventude e ao mesmo tempo criando trocas
enriquecedoras com as lideranças mais antigas.

" a ação fluiu do início ao fim. não houve nenhuma dificuldade! desde o momento
que pensei na horta, meu primo com a mesma vontade que vinha de anos atrás,
os vizinhos tinham horta em casa, os pais da escola tinham sementes para doar,
os jovens se disponibilizaram pra ajudar na construção, a associação de
moradores amou a ideia, tínhamos adubo que ganhamos assim que falamos do
projeto. isso já era tudo! (...) ter escolhido o caminho da intuição me ensinou a
confiar no fluxo das coisas! esse passo me fez ver muita beleza no trabalho em
equipe."

Trilhas Elos - em desenvolvimento

A  realização do curso Introdução à Metodologia Elos, somada às devolutivas sobre a



experiência de quem participou, revelou a oportunidade de organizar  um programa de
formação mais robusto. O Trilhas Elos foi desenvolvido para apoiar lideranças a reconhecer
seu potencial e fortalecer o uso dos seus talentos. O programa se propõe a trazer clareza
para os propósitos de participantes, auxiliar a traçar um plano claro, mobilizar recursos
para trazê-lo à vida e causar transformações reais na vida pessoal e profissional.   
O curso é dividido em três trilhas, cada uma abordando uma diferente esfera da vida. A
Trilha Pessoal foca no auto-desenvolvimento, a Trilha Local objetiva desenvolver projetos
em equipes ou coletivos, e a Trilha Global é para quem busca afirmar seu propósito no
mundo e usar suas habilidades para o desenvolvimento social e econômico.
Para viabilizar a formação, a equipe pedagógica empregou dezenas de horas no desenho
metodológico, comunicação e identidade do programa, além de adequação e
implementação dos conteúdos em uma plataforma de aprendizagem à distância.
O Trilhas Elos Pessoal e o Trilhas Elos Local terão suas primeiras edições aplicadas durante
o primeiro semestre de 2021, com a ambição de consolidar a presença online do Instituto
Elos e ampliar o número de lideranças capacitadas e pessoas beneficiadas pela aplicação
da Metodologia Elos.



6.2. Movimento

Esta é a célula que se dedica a cuidar das redes essenciais do Elos: Comunidades e
Juventudes. Nasceu com o objetivo de articular espaços e tecnologias para a fortalecer o
legado da cultura de abundância. E para realizar isso se orienta pelas seguintes
estratégias:

1. Disseminar a metodologia Elos
2. Ativar as redes comunitárias
3. Criar espaços que promovam a experiência Elos e o encontro  de
comunidades

6.2.1. Indicadores Atingidos:
06 Projetos Realizados

9 Iniciativas comunitárias apoiadas
11 sonhos comunitários impulsionados

36 horas de participação em redes
143 horas de contribuição em 3 Conselhos de Direito

133 toneladas de alimentos distribuídos
550 participações em eventos e ações

36.289 pessoas beneficiadas

6.2.2. Projetos desenvolvidos pela célula

I. Ajuda Humanitária – Rede Elos
Contribui para ativar as redes comunitárias

A Rede Elos nasceu em 2020 impulsionada pelo nosso senso de responsabilidade de estar
ao lado das comunidades que sempre foram grandes parceiras do Elos enquanto
enfrentavam os impactos da pandemia de covid-19. O projeto se dividiu em duas frentes:
Ajuda Humanitária e Protagonismo Comunitário. Em 2021 o projeto seguiu ativo uma vez
que os desafios advindos da pandemia ainda ameaçavam a segurança alimentar das
populações de baixa renda.

No ano em que o Brasil voltou a ocupar o mapa da fome e viu os números da
desigualdade social se ampliarem,  segundo relatório da OXFAM publicado em janeiro de
2021, o Instituto Elos se viu diante do desafio de apoiar as comunidades parceiras a
lidarem com a escassez de alimentos. Mobilizamos mais de R$ 1,2 milhões, entregamos
5514 cestas, 41.905 máscaras, 37.952 absorventes,  além de 182 ações, beneficiando um
total de 91 localidades.

Número de pessoas beneficiadas diretamente: 27.988
Toneladas de atendimentos: 133 toneladas de alimentos

PROTAGONISMO COMUNITÁRIO:
Contribui de forma integrativa para as estratégias da célula

Edital Rede Elos - Protagonismo Comunitário
Em 2021 demos continuidade à realização das ações contempladas pelo edital de apoio ao
protagonismo comunitário que recebeu inscrições de 191 iniciativas de pessoas de
comunidades, lideranças locais, grupos e coletivos de todo o Brasil. A partir dele, dois
projetos receberam mentoria e fundo semente em 2020 para sair do papel, enquanto
outros 06 tiveram o seu processo realizado durante 2021.



As ações de protagonismo comunitário têm o objetivo de apoiar iniciativas locais
reduzindo vulnerabilidade e ampliando a capacidade das pessoas implementarem
soluções coletivas, pensadas localmente para resolver os problemas enfrentados por elas.

Cada uma das iniciativas contempladas participou de um programa de incubação das
iniciativas que contou com: 18 horas de mentoria, experiências de intercâmbio inspirador e
recurso para fundo semente de R$10 mil cada.

Iniciativas Comunitárias impulsionadas

7 iniciativas comunitárias  realizadas
10 sonhos coletivos materializados

208 horas de mentoria
3929 famílias beneficiadas

a) Mãos Solidárias, Comportas - Jaboatão dos Guararapes - PE

Responsável: PAULO ROGÉRIO MANSAN
Impacto direto: 410 pessoas
Uso do recurso: REALIZAÇÃO DO PILOTO DA FORMAÇÃO AGENTES POPULARES DE
EDUCAÇÃO
Recurso semente: R$ 10 mil
Mentoria: 18 horas

O Projeto Agente Popular de Educação tem por objetivo criar e estimular o hábito da
leitura e debates sobre a realidade nos bairros periféricos da Região Metropolitana do
Recife. Iniciando no bairro Comportas, no município de Jaboatão dos Guararapes, foram
formados Agentes Populares de Educação para atuarem junto à Biblioteca Comunitária
do Espaço Heleno Veríssimo.
Com aproximadamente 3 mil habitantes, Comportas é o bairro com maior proporção de
analfabetismo no município. Apesar de possuir escolas públicas de educação infantil e
fundamental, não há escolas de ensino médio, o que exclui esses jovens do sistema
escolar pela dificuldade de se deslocar para os bairros vizinhos.

O Agente Popular de Educação foi pensado para atuar no bairro, promovendo atividades
de leitura e empréstimos de livros, buscando descobrir e fortalecer iniciativas literárias já
existentes na comunidade. Além do estímulo à realização de atividades como saraus e
leituras mediadas, esses agentes também circulam pelo bairro com os livros, facilitando
ainda mais o acesso. As bibliocicletas (bicicletas adaptadas) servem como equipamento
cultural volante, podendo ser usadas para fazer recitais e mediações de leituras em praças
ou ruas. Por fim, e não menos importante, os agentes também oferecem apoio ao reforço
escolar.

O projeto submetido e aprovado no edital tinha por objetivo realizar uma formação para
multiplicar o número de Agentes Populares de Educação, ampliando desta forma o
impacto e alcance da iniciativa.

b) Nação do Maracatu Encanto do Pina - Recife - PE

Responsável: JOANA D’ARC DA SILVA CAVALCANTE
Impacto direto: 50 famílias
Uso do recurso: IMPULSIONAR GERAÇÃO DE RENDA A PARTIR DE PLATAFORMA DIGITAL
Recurso semente: R$ 10 mil



Mentoria: 18 horas

O Encanto do Pina é uma das mais importantes nações de maracatu, manifestação
cultural com origens afro-brasileiras e típica do estado de PE. Munida de responsabilidade
religiosa e sociocultural, fundada em 05 de março de 1980 pela Yalorixá Mãe Maria de
Sônia,filha do Babalorixá José Eudes Chagas, imortalizada no livro “O Rei do Maracatu” da
antropóloga Katarina Real.

Sua sede fica junto ao terreiro da Yalorixá Maria de Quixaba, sobre as palafitas da travessa
da Rua Oswaldo Machado, no Bode, favela do Pina,  e segundo seus integrantes "vem
sofrendo todo o impacto do grande centro urbano que é Recife, mas faz sua história ano a
ano, principalmente junto de sua comunidade".
Quem participa do Encanto do Pina é em sua maioria residente das imediações, mas a
Nação do Maracatu também  conta com pessoas de outras partes da Cidade e do Estado.

Desde do ano de 2000, é dirigido pelo Babalorixá Manuel Cândido Cavalcante e sua Filha
Mestra de maracatu Joana Cavalcante, que diante da necessidade de empoderar as
mulheres da comunidade, fundou o movimento nacional baque mulher em meados de
2011.

O projeto submetido ao edital foi uma loja on-line focada em produtos
relacionados ao universo do Maracatu, a fim de encontrar formas de subsistência das
ações que, em paralelo, gerem renda para que as pessoas envolvidas nas ações possam se
dedicar integralmente. Com este apoio, puderam investir em insumos e equipamentos
para confeccionar os produtos que compoem a plataforma online e o catálogo virtual.
Durante a mentoria, também focou-se na organização de documentos e orientação sobre
captação de recursos e prestação de contas.

c) Projeto Contraponto - Congonhas do Norte - MG
Responsável: ALESSANDRA LOPES
Impacto direto: 20 mulheres
Uso do recurso: CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM ARTESANATO PARA GERAÇÃO DE
RENDA
Recurso semente: R$ 10 mil
Mentoria: 18 horas

O Contraponto, fundado em 2015, é um projeto de educação popular, que tem como
objetivo a formação e capacitação dos comunitários para gerar renda, propiciar qualidade
de vida e transformar o panorama ambiental. Foi criado a partir da demanda da
Associação Comunitária de Agricultores da Região de Extrema, para promover cursos
gratuitos dos diversos campos das ciências socioambientais, como a permacultura e a
agroecologia, disseminando entre os comunitários e os visitantes estas práticas e
ecotecnologias sociais.

A iniciativa tem como objetivo principal capacitar as mulheres da comunidade a
produzirem e comercializarem produtos que possuam valor ambiental e artesanal
agregado, para assim reverter de quadro de baixa expectativa de renda e de
vulnerabilidade social. Nestas oficinas, as mulheres aprendem a: beneficiar produtos a
partir das plantas medicinais da região, com a confecção de tinturas, cosméticos, chás,
óleos vegetais, materiais de limpeza, produção de artigos a partir de materiais reciclados,
confecção de artesanatos e a produção de alimentos orgânicos e agroecológicos.

d) Associação de Agricultores do Alto Capim - Aimorés - MG



Responsável: JOSEFA CÂNDIDA DA SILA
Impacto direto: 20 mulheres
Uso do recurso: COMPRA DE MAQUINÁRIO PARA TER AUTONOMIA TOTAL NA
PRODUÇÃO DE CAFÉ
Recurso semente: R$ 10 mil
Mentoria: 18 horas

A Associação de Desenvolvimento da Agricultura Familiar do Alto Capim (ADAFAC) foi
formada por 75 famílias em 2006. A ideia de ter uma marca, a Sabores do Alto, foi
construída em conjunto entre as famílias deste distrito em 2014. O nome Sabores do Alto
foi escolhido por retratar a região montanhosa, com clima favorável à produção de boa
variedade de produtos com excelência em sabor e que torna nossos dias mais agradáveis.
Também é uma maneira de divulgar seus produtos industrializados e compartilhar um
pouco da região.

A agricultura familiar é a principal renda das famílias locais. O principal objetivo da
iniciativa é atender às escolas e à população das cidades vizinhas, com produtos de alta
qualidade cultivados em pequenas propriedades e envolvendo o núcleo familiar. A
produção é primeiramente para o consumo próprio, vendendo o excedente para a região.

No início da mentoria, a ADAFAC passava por mudança de diretoria, por este
motivo o Elos ampliou o escopo do atendimento e incluiu a orientação institucional para
a regularização de toda a documentação da organização, inclusive contábil.

e) Projeto Hortas Comunitárias - Quilombo dos Macacos (BA)

Responsável: Rose Meire
Impacto direto: 110 famílias
Uso do recurso: Construção de uma horta comunitária
Recurso semente: R$ 10 mil
Mentoria: 18 horas

A comunidade negra rural do Quilombo Rio dos Macacos está localizada no município de
Simões Filho (BA) e é composta por cerca de 110 famílias descendentes de pessoas que
foram escravizadas e que vivem na região desde o século XVII, período em que os
engenhos de cana-de-açúcar se instalaram no Recôncavo Baiano.

O projeto da horta comunitária surgiu como meio de fortalecer a economia solidária e a
sustentabilidade econômica da comunidade. Com o apoio foi possível a compra de
materiais para o plantio e manutenção da horta. Foram adquiridos carros de mão,
motocultivador a gasolina, pá de bico, enxada, rastelos, tesouras para cerca viva,
pulverizador agrícola.

“A partir do momento que vejo que as famílias se levantaram e que está se levantando a
sua autoestima, eu sou grata a Deus em primeiro lugar e ao trabalho de vocês. Então
continuamos na luta e esperamos que as portas nunca se fechem”- Dona Rose -
Liderança Comunitária.

f) Projeto Parakundê - Guarujá (SP)

Responsável: Anderson Camargo
Impacto direto: 100 pessoas
Uso do recurso: Arrumar instrumentos musicais, oficinas práticas, aquisição de
equipamentos de som, produção de documentário sobre a atuação



da organização e de parceiros
Recurso Semente: R$ 10 mil
Mentoria: 18 horas

O projeto Parakundê atua na Favela do Caixão no distrito de Vicente de Carvalho, em
Guarujá (SP), com crianças, jovens e adultos a partir de oficinas e atividades de "toque",
uma manifestação cultural nascida em Salvador que une as raízes negro-africanas
ancestrais com moderna tecnologia baiana de virações e repiques futuristas. Seu foco é
oferecer um espaço de formação, lazer e acolhimento da população negra por meio das
oficinas percussivas e de construção de instrumentos.

O recurso do edital foi utilizado para compra de materiais que possibilitam melhores
condições e autonomia ao Projeto Parakundê. Foram adquiridos instrumentos novos
(timbal e violão), aparelhagem de som (caixas, mesa, tripé e microfone) e envelopamento
dos instrumentos do grupo.

“Meu sonho é que as crianças vejam o mundo, porque a música me deu a oportunidade
de ter muita coisa. Quando tem uma apresentação, a gente se arruma, treina, se prepara,
e faz acontecer.”
- Anderson Camargo, fundador do projeto Parakundê.

g) Menino Chorão, em Campinas – SP

II. DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL -  FORMAÇÃO CONTINUADA

2 projetos de Desenvolvimento Territorial
2 formações para lideranças comunitárias

40 participantes
284 crianças beneficiadas
530 famílias beneficiadas

a) Biblioteca Comunitária de Pilões (em andamento);

A Biblioteca dos Pilões, idealizada pela comunidade local com apoio de pessoas físicas e
organizações como o Instituto Elos, faz parte do portfólio de projetos de Desenvolvimento
Territorial desenvolvido pela célula Movimento, isso por se tratar não de um projeto
apenas, mas de um processo de engajamento envolvendo diversos atores ao longo dos
últimos 3 anos.
Caminho de Pilões, localizada em Cubatão, é comunidade parceira do GSA 2018 e faz
parte da Rede Elos de ações emergenciais. Cercado por grandes empresas em uma área
de preservação ambiental, o bairro possui cerca de 500 famílias, totalizando quase 2 mil
moradores, e segue sonhando com melhorias em sua infraestrutura básica.
O projeto que se iniciou em novembro de 2021 foi beneficiado pelas arrecadações do Dia
de Doar 2021, e tem previsão de conclusão para maio de 2022.
Além dos recursos mobilizados em 2021, iniciou-se também o processo de mobilização
comunitária e mobilização de parcerias.



Figura 1 - Container para futura sede da Biblioteca de Pilões

b) Conexão Elos

O Conexão Elos Diversidade+Inclusão capacitou 10 lideranças pretas do Guarujá, todas
lideranças já atuantes nos seus territórios e cuja motivação para participar do programa
foi a ampliação de repertório, desenvolvimento pessoal e aquisição de novas ferramentas
para inovação social.  A formação, com duração de 3 meses, teve foco no desenvolvimento
da cidadania ativa e engajamento social. O Programa foi pensado para pessoas que



desejam estar em grupo, conhecer diferentes realidades e criar projetos de transformação
social.

O programa contou com a participação especial de 6 lideranças formadas pelo Guerreiros
Sem Armas que contribuíram com a sua experiência em encontros inspiradores com
participantes.

Resultados
e mais a
- Criação de uma rede de atuação e apoio mútuo no
Guarujá;
- Integração com o voluntariado DOW;

c) Agentes Populares de Saúde

O projeto nasceu com o objetivo de instrumentalizar 18 lideranças comunitárias do
Centro, Zona Noroeste e Morros de Santos nas questões pertinentes à saúde da
população, em especial para COVID-19 e acesso à Direitos. O curso aconteceu em parceria
com a UNIFESP e Procomum.

d) Capacitação de Liderança em Guiné Bissau

Capacitação de 25 lideranças com mentoria Elos
1 organização social com sistema de gestão compartilhada
300 famílias beneficiadas

À semelhança de outros projetos realizados pelo Instituto Elos, a parceria com o CEASP e
que conta com o apoio e participação da Agência Brasileira de Cooperação e o PNUD, se
caracteriza por uma continuidade no tempo. Ao todo já se vão 12 anos desde a primeira
aproximação com a localidade, motivada pelo sonho de construção de uma escola no
Bairro São Paulo, em Guiné- Bissau.
Projetos de Desenvolvimento Territorial apresentam uma curva de complexidade de
projeto que vai crescendo com o tempo, e que está acompanhada pelo desenvolvimento
de capacidades das lideranças comunitárias para lidar com a crescente complexidade dos
projetos.
Após a construção da Escola sonhada, o desafio não está concluído: manter uma iniciativa
comunitária de longo prazo, lidando com os novos desafios e cenários que variam exige
resiliência do grupo comunitário.
A pandemia impediu o acompanhamento presencial da iniciativa, mas não esmoreceu a
vontade ou o compromisso, mesmo a distância o processo teve continuidade.

As atividades realizadas em 2021 incluem:

- ASSESSORAMENTO TÉCNICO MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA DO CEASP:
Elaboração de orientações técnicas, lista de materiais e detalhamento dos serviços a



serem executados, além do monitoramento da contratação de serviço, compra de
materiais e execução dos serviços.
As atividades técnicas foram realizadas à distância, via e-mail, reuniões virtuais com a
consultora local e a Agência Brasileira de Cooperação para a tomada de decisões e
encaminhamentos.
O relatório de planejamento e execução das obras de manutenção da infraestrutura do
CEASP, compôs os entregáveis do projeto com finalização prevista para o 1o semestre de
2022.

- ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO
ESCOLAR

O desafio atual foi aprimorar a estrutura e processos organizacionais, a partir das
atividades realizadas em 2019 e 2020 de constituição da Associação de Pais, Amigos e
Encarregados do CEASP; definição de uma equipe administrativa e de manutenção
mínima do Centro Educacional; início da cobrança de matrícula e taxa de apoio à
Associação, conforme autorização do MEN.
As atividades realizadas foram 5 oficinas de 2 horas em formato remoto, cujos conteúdos



teórico-prático foram exercitados em formato presencial com suporte da coordenadora
local entre uma oficina e outra. As oficinas realizadas foram:

● Planejamento Estratégico;
● Revisão da Estrutura Organizacional;
● Definição dos papéis por área;
● Definição das responsabilidades de cada papel;
● Definição das pessoas responsáveis por papéis.

A revisão da estrutura CEASP permitiu a elaboração a seguinte configuração:

Também foram revistos os papéis organizacionais, com descrição e detalhamento das
responsabilidades de cada um

.

III. Participação em movimentos e Redes

Uma das formas do Elos contribuir para transformar a sociedade é sendo uma
organização participativa e atuante ao lado de outras organizações da sociedade civil e



junto a instituições governamentais. Ao todo foram mais de 200 horas dedicadas à
construção coletiva de soluções em prol das juventudes e comunidades.

Atuando nos conselhos de direitos com foco no Desenvolvimento Urbano, Assistência
Social e Criança e Adolescente;
CMDU 24 horas
CMAS 24 horas
CMDCA + Câmara financeira 95 horas

Atuando junto a outras organizações da sociedade civil com foco no desenvolvimento
territorial e comunitário, combate à desigualdade de gênero, Equidade racial e
juventudes:

● Fórum Social da Baixada Santista
● Audiência pública Dignidade Menstrual
● Curso da Jornada Rede Empodera: Direitos de Meninas e Mulheres
● Rede Empodera
● Promotoria Comunitária
● Feira de Economia Solidária - visita
● Articulação com São Judas
● Reunião Macroterritorial Morros
● Campanha Renda Básica
● I Fórum de Agricultura Urbana e Compostagem de Santos
● BR Cidades

Os resultados da atuação da sociedade civil organizada são muitos, e inspiram o Instituto
Elos a seguir construindo. Um dos resultados a se destacar em 2021 foi contribuir, como
membros do Fórum Social da Baixada Santista e Núcleo BR Cidades, para o envio das
propostas para a plataforma de prioridades da gestão pública via a agenda mínima
regional desenvolvida pelo Núcleo BR Cidades. Essas ações estão vinculadas via a frente
de Movimento dentro das ações de participação em redes e políticas públicas. Esta é uma
importante contribuição para pautar as prioridades nas políticas públicas da região e
dialóga com nossos objetivos e metas.



6.3. Solução

A célula disponibiliza as ferramentas desenvolvidas pelo Instituto Elos para organizações
do setor privado, governos, organizações de educação, fundações e outras. Tem como
objetivo sensibilizar populações, territórios e culturas por meio de experiências e vivências
que geram um protagonismo inspirador,  mobilizador e de legado. Para isso, lança mão
das seguintes estratégias:

1. Promover o diálogo entre empresas, governos e sociedade
2. Proporcionar experiências e vivências entre empresas,  governos e sociedade
3. Viabilizar protagonismo inspirador, mobilizador e de legado  nos territórios.

6.3.1. INDICADORES ATINGIDOS:

02 projetos de Desenvolvimento Local de médio e longo prazo
04 formações
04 diagnósticos
09 projetos de mobilização comunitária
13 palestras e workshops
26 localidades beneficiadas
1.812 participantes
27.739 pessoas beneficiadas

6.3.2. Projetos desenvolvidos pela célula

Diagnósticos das características territoriais

Conhecimento que permite a identificação assertiva dos potenciais e necessidades
presentes em um território, para melhor orientar ações e colaboração. Processos
comunitários orientados pela Filosofia Elos iniciam por direcionar um olhar apreciativo,
curioso e perspicaz para pessoas, territórios, organizações e dinâmicas.

Em 2021 realizamos 4 diagnósticos abrangendo 18 localidades, em 6 municípios dos
estados do Rio de Janeiro e São Paulo, resultando um conhecimento aprofundado sobre
estas realidades.

a) Diagnóstico Socioterritorial para mobilização comunitária do Campo Belo

A região tem aproximadamente 11,4km², onde segundo o Censo 2010 residem 43.557
pessoas em 12.281 domicílios permanentes. Contudo, dados não oficiais e informações
verbais especulam sobre uma população na grandeza de 150 a 200 mil residentes.

A Região do Campo Belo tem origem no processo organizado de ocupação urbana de
uma área historicamente marcada pelo fenômeno urbanístico de especulação imobiliária,
diretamente associado à proximidade do Aeroporto Internacional de Viracopos, na Região
Sul do município de Campinas-SP.



A Região figura entre as duas maiores ocupações urbanas do município de Campinas-SP,
junto ao Parque Oziel (localizado mais ao norte no mesmo recorte territorial) e reúne
famílias caracterizadas pela exclusão social e pela segregação urbana socioeconômica.

Ao longo dos anos, o processo de consolidação da região atribui à mesma o caráter de um
“lugar de espera”, onde a população resistiu aos entraves urbanísticos e ameaças de
remoção, por meio da auto-organização pelo movimento de moradia e acesso à cidade,
bem como iniciativas independentes de base comunitária.

A região se destaca pela dimensão territorial e populacional no mapa de áreas vulneráveis
de Campinas. As informações sociais disponíveis comprovam índices significativos de
desigualdades e vulnerabilidades sociais severas na região.

Destacam-se a predominância de renda zero e rendimentos até 02 salários-mínimos, o
alto déficit de vagas escolares ao lado do alto índice de jovens em medidas
socioeducativas, bem como o alto número de casos registrados de violações de direitos do
tipo interpessoal, intrafamiliar, urbana/comunitária e autoprovocada.

Principais achados do território

“Os dois Diagnósticos do Instituto Elos sobre a Região do Campo Belo são de fato
primorosos trabalhos de elevado fôlego, úteis em cumprirem o seus propósitos; dos quais

fica transparente tanto as mazelas dos poderes públicos nas atenções
econômicas-sociais, saúde, educação, transporte, moradia, regularização fundiária,

entre outros, bem como às inúmeras potencialidades humanas das pessoas moradoras
dessa região com suas singularidades significativas”.

Augusto César Silva Santos Gandolfo, liderança da Região do Campo Belo

b) Diagnóstico Social e Plano de Ação para a Estratégia de Investimento Social da
COMPASS

Este estudo realizado pelo Instituto Elos em parceria com a COMPASS nasce com o
objetivo de orientar consistente e assertivamente a estratégia de investimento
social da empresa na Baixada Santista.

Partimos da premissa da criação de um Diagnóstico Social Participativo para
aprofundar informações levantadas sobre as comunidades e territórios, e ampliar o
diálogo social em número e diversidade, dentro das comunidades e junto às
organizações e pessoas que atuam na região.
O documento contém, em suas orientações e conclusões, sugestão de Plano de



Ação que contempla propostas de curto, médio e longo prazo para orientar a
tomada de decisão quanto ao investimento social da empresa na Baixada Santista,
primando por um relacionamento saudável e próspero com o território, a
população e a cultura local. Os resultados do Diagnóstico Social e Plano de Ação
foram apresentados no formato de um relatório técnico.
O território estudado abrange 8 localidades distribuídas nos municípios de
Cubatão, Guarujá, Santos e São Vicente.

Figura 2 Foto aérea geral do Estuário

As atividades de mapeamento de stakeholders resultaram no levantamento de
mais de 60 stakeholders, incluindo organizações e instituições (1º Setor, 2º Setor, 3º
Setor, Universidades, Colônias de Pesca e Capatazias subordinadas, Associações de
Pescadores, Associações de Moradores, Associações Culturais ou Esportivas e
outras Organizações da Sociedade Civil) bem como pessoas que são lideranças
comunitárias, afetivas, e moradores, porém não vinculadas a algumas das
organizações e instituições mapeadas.

Para cada uma das localidades foi feita uma avaliação de Potencialidades.
Os estudos realizados geraram um plano de ação dividido em dois eixos de
Desenvolvimento Territorial e um eixo de Impulso de Pesca.



Figura 3 - Infográfico do Plano de Ação - Cronograma Geral

c) Diagnóstico Seropédica / BRF

O estudo tem o objetivo de consolidar um material instrumental, que possibilite a
compreensão do contexto socioeconômico e socioambiental de Seropédica, e forneça
informações estratégicas para mobilização comunitária e para tomada de decisão sobre
ação de intervenção em espaço público, com revitalização de área de lazer.
Realizado em parceria com a BRF, o estudo tem a finalidade de orientar a atuação da
organização no território.



As atividades de mapeamento de stakeholders resultaram no levantamento de
lideranças em cada um dos territórios.

Para cada uma das localidades foi feita uma avaliação de Potencialidades, com os
seguintes critérios:

Os estudos realizados geraram um Projeto de Desenvolvimento Comunitário
orientado pelas seguintes diretrizes:

● Valorização dos potenciais locais. A partir da escuta das pessoas que
residem no local, respeito às suas histórias, reconhecimento dos seus
talentos e escuta sobre seus sonhos e seus desejos;

● Fortalecimento das relações entre os diferentes atores do território. A partir
do fortalecimento da confiança entre as pessoas e organizações locais
ampliando assim o potencial de desenvolvimento e prosperidade;

● Estímulo ao protagonismo cidadão para gerar transformação da realidade.
A partir do reconhecimento dos potenciais e fortalecimento do senso de
pertencimento entre pessoas e seus territórios, estimulando a
implementação de iniciativas que sejam boas para cada pessoa, para a
comunidade e para o mundo.

Protagonismo Comunitário Mobilizador



a) Vivência Oasis Saboó / BTP

A Vivência Oasis é realizada com o objetivo de impulsionar o protagonismo comunitário,
transformando a percepção de escassez em abundância, através do fortalecimento das
relações de confiança entre diversos atores do bairro diante de uma visão comum.

Esta ação é resultado de orientação do Diagnóstico Situacional realizado no território em
2020 que recomendava o envolvimento comunitário como ponto-chave para realizar
investimentos socioambientais com potencial para impactar efetivamente o território do
Saboó, bem frisar a necessidade de ações de médio a longo prazo. Apontou-se na ocasião
a Vivência Oasis possibilidade de processo inicial deste processo inicial de mobilização
comunitária.

Aqui se propôs a criação de um processo de participação comunitária, baseado na
Filosofia Elos, de modo a identificar as potencialidades do território, desenvolver uma
relação autêntica e de confiança da comunidade com a empresa BTP-Brasil Terminal
Portuário, levantar sonhos locais e criar estratégias para viabilizá-los. Este processo
contemplou a capacitação de um grupo de participantes na metodologia aplicada e
oportunidades de voluntariado ao longo da jornada.

“Sobre a etapa do milagre, realmente é um milagre.
Você acha que nada vai dar certo, que é uma missão

impossível, que falta tudo, que ninguém vai ajudar, que
é muita coisa para fazer e na hora acontece o milagre e

tudo vai se encaixando, as pessoas vão chegando, os
mantimentos vão aparecendo, as doações, então é

realmente tudo muito lindo. Foi minha primeira vez no
Jogo Oásis, achei bacana. Fisicamente é cansativo,

mas a gente sai com a alma cheia de esperança num mundo melhor, então vale muito
à pena”.

Marina Freire - participante da Vivência Oásis - sobre a etapa do Milagre

b) Edital Semear / Praia da Grama

A partir do Diagnóstico Socioterritorial para mobilização comunitária do Campo Belo e em
parceria com o grupo Plantar deu-se início ao  lançamento do Edital Semear para o
desenvolvimento de iniciativas comunitárias e o processo de incubação das iniciativas
selecionadas.
Foram realizadas 3 oficinas preparatórias com média de 50 participantes

“Participar das oficinas foi interessante. Aprendi muito na forma de trabalhar em
projetos de uma forma mais ampla. Achei muito válido. Creio que muito me ajudou e

tive um apoio legal, principalmente depois. Vi que muitas vezes não é ser vitorioso que
importa, é ter algo que você possa acrescentar para

a sociedade”.
Luiz, participante

As 13  iniciativas apresentadas eram focadas nas
áreas: qualificação de espaços públicos, atividades de



lazer e convivência, esportes, educação, capacitação profissional, segurança alimentar,
geração de renda, empreendedorismo feminino e saúde da mulher.

Destas, oito iniciativas participaram da etapa final de seleção, e 3 foram selecionadas para
terem suas iniciativas incubadas:

A incubação das iniciativas aconteceu em um processo de formação e mentorias.

O processo de incubação viabilizou que juntas as 3 iniciativas gerassem os seguintes
resultados:



c) Consultoria Equidade Racial na Educação

O objeto da consultoria realizada em parceria com a Imaginable Futures para a iniciativa
de promoção de equidade racial na educação consistiu no planejamento, realização e
sistematização de um encontro de planejamento estratégico. O encontro presencial
aconteceu em 16 de julho de 2021 com a participação no Conselho composto por 10
especialistas e ativistas da causa etnica/racial. As lideranças reunidas a partir do objetivo
de construir bases para uma educação antirracista no Brasil, a fim de, a partir da trajetória
percorrida pelo grupo ao longo do ano, estabelecer objetivos e estratégias para o ano de
2022. Para isso utilizamos a metodologia IDM - Innovation Decision Mapping -
desenvolvida por Eurico Gushi.

As contribuições do grupo levaram a:
● Caracterização do momento presente;
● Priorização de um objetivo a ser alcançado em 2022;
● Definição de uma estratégia para alcançar este fim;
● Seleção de 3 ações concretas para materializar a estratégia escolhida;

A sistematização do encontro levou ainda à apresentação de uma análise das tendências
coletivas encontradas nas contribuições individuais e  orientações para atuação futura do
Conselho.

A meta concreta definida pelo grupo para 2022 foi a construção de propostas concretas a
serem apresentadas para as secretarias de Educação e o MEC a fim de promover uma



educação anti-racista.

d) Mentoria de projetos Emílio Bosco / Caixa

Mobilização Comunitária

a) Mãos Dadas - Execução de  programas de desenvolvimento local em Sumaré

O Projeto de Mãos Dadas é realizado nos residenciais Jardim das Estâncias e Residencial
Emílio Bosco em Sumaré (SP). A iniciativa é realizada pelo Instituto Elos, instituição
credenciada pela CAIXA para realizar trabalho social em empreendimentos do Governo
Federal com recursos do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), em parceria com a
Prefeitura de Sumaré-SP.

O Projeto de Mãos Dadas tem como objetivo unir e realizar ações com os moradores dos
residenciais e nosso principal valor é “fazer juntos”. A motivação é, junto com moradores e
parceiros do Projeto de Mãos Dadas em Sumaré-SP, transformar o bairro que sonhamos
no bairro em que vivemos. O projeto iniciou- se iniciou em 2020, seguiu em realização em
2021, com previsão de finalização das atividades em 2022.

Após a realização do mapeamento do território, ainda em 2020, iniciaram-se as atividades

previstas para 2021 distribuídas da seguinte forma:

o Concurso de ideias de dezembro/2020 a Maio 2021

o Visão de futuro jan/2021

o Oficina Oasis (tem algum relatório dela?) - fev a maio/21



o Visitas inspiradoras set 2021

o Mentorias para as iniciativas a partir de julho de 2021

o Curso de Introdução a Agente Social  Junho 2021

o Projeto de vida

o Mentoria de projetos comunitários;

o Construção de Projeto de Vida (jovens);

o Visitas de Inspiração;

Concurso de ideias

Moradores foram estimulados a inscreverem suas ideias de transformação dos
condomínios. Recebemos 15 propostas que se converteram em 08 projetos liderados por
moradores mentorados pelo projeto De Mãos Dadas.
Os projetos contemplados foram:

1) Projeto "Significando às Palavras: dando cor a vida."

Responsável pela iniciativa: Alexandra de Favari

Impacto direto previsto: 30 crianças

Uso do recurso: Espaço de brincar para crianças com jogos, livros e atividades
auto-geridas pelas crianças. Reforço escolar e alfabetização de pessoas adultas. As
atividades no período da manhã são voltadas à alfabetização, leitura e reforço escolar. À
tarde as crianças ficam livres para brincar e jogar. No final da tarde o entretenimento fica
por conta do momento "cineminha".

localidade: Condomínio Caxambu

Recurso Semente: R$ 1,5 mil

2) Projeto Hip Hop nos prédios

Responsável pela iniciativa: Rogério Lombas da Silva

Impacto direto: 50 pessoas beneficiadas diretamente

Uso do recurso: Uma oficina de Hip-Hop (grafitti, dj, rima) e documentar esse processo
com a produtora. A proposta é ter a oficina e gravar os momentos e poder levar essas
gravações como informação par os moradores. Mostrar a importância do HIP HOP na
transformação do jovem na periferia.

localidade: Condomínio Serra Negra / Jd. Estâncias

Recurso Semente: R$ 1,5 mil



3) Projeto Era uma vez

Responsável pela iniciativa: Rebeca Mildete de Deus Moreira de Souza

Impacto direto previsto: 50 pessoas

Uso do recurso: Iniciar projeto comunitário de cuidado e lazer para crianças utilizando a
contação de histórias. O projeto prevê ainda uma biblioteca móvel utilizando uma mala.

localidade: onde vai acontecer o impacto: Emílio Bosco

Recurso Semente: R$ 1,5 mil

4) Projeto Oficina Costura e Arte

Responsável pela iniciativa: Vanilza de Nazaré Freitas dos Santos

Impacto direto previsto: 30 pessoas

Uso do recurso: Aulas de Costura para moradores do Condomínio Serra Negra e entorno,
com ensinamentos básicos de aprendizagem a partir da experiência de uma das
moradoras. O objetivo é estimular uma atividade que pode ser utilizada para beneficiar a
própria família, mas também gerar renda.

localidade: Condomínio Emílio Bosco e Serra Negra

Recurso Semente: R$ 1,5 mil

Mentoria: 15 horas

5) Projeto Oficina de Artesanato - Recomeçar

Responsável pela iniciativa: Cláudia Costa e Silva

Impacto direto previsto: 15 pessoas

Uso do recurso: Aulas de costura e artesanato para moradoras dos condomínios para que
aprendam ofício e possam gerar renda. As participantes aprenderão técnicas de biscuit e
costura criativa, tendo como resultado prático a confecção de um porta-retrato e uma
toalha de rosto para banheiro.

localidade: Condomínio Lindóia

Recurso Semente: R$ 1,5 mil

6) Projeto Atividade Artística com as crianças

Responsável pela iniciativa: Eliete Alexandra da Silva

Impacto direto previsto: 20 pessoas

Uso do recurso: A iniciativa já existe com atividades que ocorrem de tempos em tempos,
reunindo crianças e oferecendo atividades artísticas que ofereçam oportunidade de
aprendizagem e ocupem o tempo das crianças de forma produtiva.

localidade: Condomínio Poços de Caldas



Recurso Semente: R$ 1,5 mil

7) Projeto Treinamentos de Futebol   União, Evolução e Respeito

Responsável pela iniciativa: Emerson Gabriel

Impacto direto previsto: 30 crianças

Uso do recurso: O projeto busca aprimorar uma iniciativa já existente, melhorando a
estrutura para o desenvolvimento de diferentes treinamentos. A iniciativa visa oferecer
atividades esportivas dentro da temática do futebol, tendo treinamentos técnicos e físicos
e também orientações e aprendizados que podem servir para a vida e o dia a dia das
crianças.

localidade: Condominio Amparo

Recurso Semente: R$ 1,5 mil

8) Projeto Aulas de Ballet

Responsável pela iniciativa: Kaleb Caic

Impacto direto previsto: 30 crianças

Uso do recurso: O projeto busca aprimorar uma iniciativa já existente, melhorando a
estrutura e qualidade das aulas. O projeto tem o intuito de promover arte para as crianças
e adolescentes através de aulas de jazz.

localidade: Condomínio Lindóia

Recurso Semente: R$ 1,5 mil

Visão de futuro (jan/21)

O primeiro ciclo do projeto se completa com a construção de uma visão de futuro
compartilhada por pelas pessoas que vivem nos condomínios, esta visão se torna a linha
condutora das atividades desenvolvidas para o território em todo período do trabalho
social.



Oficina Oasis - fev a maio/21

Curso de Introdução a Agente Social

Curso gratuito e on-line teve por objetivo qualificar as

pessoas que moram nos Residenciais Emílio Bosco e

Jardim das Estâncias como agentes sociais, podendo

desta forma colaborar ativamente na mobilização de

talentos e recursos locais para a transformação social.

Reconhecendo potenciais locais e oferecendo

capacitação que além de fortalecer as ações do projeto

no território, ampliam a capacidade de geração de renda

dos participantes. O programa formou 11 participantes. O

conteúdo se dividiu em 6 módulos ao longo de 3 meses, cobrindo os seguintes temas:

MÓDULO 1: Conhecer a si, sua vizinhança, sua cidade; MÓDULO 2: Atuar no seu

residencial; MÓDULO 3: Planejar iniciativas comunitárias; MÓDULO 4: Realizar e coordenar

iniciativas comunitárias; MÓDULO 5: Planejar a longo prazo; MÓDULO 6: Compartilhar o

aprendizado.



Projeto de vida

O Curso de Projeto de Vida Para se destinou a jovens
de 15 a 25 anos do Residencial Jardim das Estâncias e
Emílio Bosco com o objetivo de instrumentalizar
participantes para que sejam capazes de construir
caminhos para desenvolver a carreira profissional e a
vida pessoal, através da construção de  um projeto de
vida.

Os jovens tiveram ainda a oportunidade de interagir
com outros jovens de diversas regiões do Brasil.  O
programa contou com 14 participantes

d) Execução de  programas de desenvolvimento local Vila dos Pescadores Cubatão

Seguindo as diretrizes apontadas no Diagnóstico Social e Plano de Ação para a Estratégia
de Investimento Social da COMPASS, iniciou-se a implementação das ações do Eixo 1 -
Desenvolvimento Territorial, na Vila dos Pescadores. As ações previstas se encerram em
2022.
Em 2021 foi realizado o planejamento das ações e construção da identidade do projeto,
que antecederam as ações de mobilização no território. As ações de mobilização
viabilizaram a divulgação da realização da Vivência Oasis, que se iniciou com 14
participantes. Foram realizadas três das 7 etapas da Vivência, que será concluída em 2022.
Um dos resultados da Vivência Oasis é o Mapa afetivo do território.

O Mapeamento Afetivo é uma ferramenta utilizada pelo Instituto Elos para materializar
um retrato das belezas, histórias, talentos e os locais especiais para quem vive na
comunidade. Durante as práticas do Olhar e Afeto, as duas primeiras etapas da
Metodologia Elos, foram identificados os elementos que constituem o mapa. Assim como
a comunidade se transforma, o retrato que se produz dela também muda. Este mapa
representa o que foi apreendido pelo grupo de pessoas participantes da Vivência Oasis
nas suas caminhadas e conversas pela Vila em dezembro de 2021.

As pessoas, lugares, belezas e organizações mapeadas exemplificam as tantas
potencialidades que existem na Vila. Esta comunidade foi formada a partir da década de
60 por pessoas vindas, em sua maioria, do Nordeste para Cubatão em busca de melhores
condições de vida com foco nas possibilidades de trabalhar nas diversas indústrias da
cidade. O modo de vida no sertão, com as longas estiagens, contrastava completamente
com o clima úmido do litoral e a vida sobre o mangue, nas casas de palafitas. A pesca
artesanal foi um saber que migrou e até hoje é uma marca registrada da população.



Assessoria técnica

a) Assessoria Técnica para programa de Extensão Ânima Educação

O projeto dividido em duas etapas teve como objetivo Prestar uma assessoria técnica para
corpo docente e lideranças acadêmicas na elaboração e implementação de projetos de
extensão que valorize a autonomia das pessoas envolvidas, através de processo de ação,
reflexão e proposição.
O escopo do projeto consistiu em A partir do uso da metodologia Elos construir um
espaço de diálogo e criação conjunta: para facilitar as trocas de saberes e alcançar um
projeto de ensino inovador e transformador.

As atividades propostas seguiram a lógica de conhecer, aprofundar e acompanhar a
comunidades de professores. Iniciando-se com o diagnóstico elaborado através de
pesquisa, através das quais foram identificadas as necessidades do corpo docente.
Na primeira etapa foram 2.776 participações de cerca de 347 participantes ao longo do
processo.

Na segunda etapa foram 3.164 participações de cerca de 400 participantes  ao longo do
processo.



b) Assessoria Técnica para a equipe do Projeto Alianças para Transformação Urbana
em Recife e Teresina

O projeto de capacitação e mentoria para a equipe WRI Brasil se contou com a realização
de 4 OFICINAS DE INTRODUÇÃO À FILOSOFIA ELOS, sendo a primeira de caráter
inspiracional baseada nos 20 anos de prática do Instituto Elos em mobilização de pessoas
e territórios, abordando cases e histórias a partir da metodologia Elos de transformação
seguido de Q&A (perguntas e respostas) ou rodadas estruturadas de diálogo entre os
participantes sobre temáticas abordadas. As 3 oficinas seguintes foram estruturadas nas
respectivas abordagens 1) POTENCIAL, 2) PERTENCIMENTO e 3) PROTAGONISMO, com
atividades e ferramentas que deram suporte à prática de mobilização nos territórios. Cada
oficina teve a duração de 2h através de teleconferência de vídeo. A formação contou com
15 participantes.
A equipe capacitada tem como meta aplicar os conhecimentos adquiridos nos projetos
Minha Casa Minha Vida - Residencial Edgar Gayoso, 2 mil famílias e no centro de Recife, 5
mil famílias.

c) Assessoria técnica Arco Instituto

A parceria com o Arco Instituto teve como objeto a facilitação do Grupo de Propósito
da Rede Empodera a fim de contribuir para o fortalecimento e estruturação de uma
rede de organizações, comprometidas com a causa da educação. O objetivo principal
das ações era o de apoiar o grupo a definir e realizar sonhos coletivos para a Rede, a
partir dos talentos e recursos presentes na mesma.
O que foi feito através de uma série de 9 encontros mais 16 horas de mentoria para os
grupos de trabalho (GTs) formados para implementar os projetos da Rede.

Ao final dos encontros foram formados 3 GTs:

- GT Evento de Conselho Jovem: Com o objetivo de Criar um Conselho com os
jovens para envolvê-los na criação conjunta e na tomada de decisão da Rede.
Para consolidar esse primeiro passo, realizar um evento presencial com os jovens
da Rede Empodera.



- O evento será construído em conjunto com jovens das organizações, de forma a
ter espaços de interação distintos e uma identidade estética que atraia a
juventude

- GT de Articulação regional para mapeamento de oportunidades que nasceu para
contribuir com a organização Regional da Rede empodera a fim de Alimentar
Mapa de oportunidades.

- GT Mentoria: Que nasce com o objetivo de Estruturar de Programa / plataforma
de Mentoria para participantes da Rede Empodera

Cada um dos grupos finalizou o ano de 2021 com um plano de atividades e cronograma
para o ano de 2022.

Palestras

a) Palestra no evento Alma Humana -
Goetheanum (internacional)

b) International
Students conference
2021 com Goetheanum

c) Language Salad - É possível Transformar o Mundo que vivemos no Mundo
que sonhamos?

d) Language salad - Black women (internacional)
e) Language Salad - Comunidade
f) Language Salad - Vida Idioma e Comunidade



g) Impact Hub - Palestra
para o programa
Possibilita Escola de
Impacto - Módulo
Desenvolvimento Socio
Econômico

h) Seminário Arte, técnica e paixão - Encontro 3

i) Roda de conversa da Caravana

j) Live BR Cidades
k) Live Voluntariado, Vamos falar

a respeito?
l) 2021 - Palestra Filosofia Elos

Rotary



6.4.Institucional

Objetivo: Impulsionar e consolidar estratégias e processos organizacionais que
potencializem a capacidade de entrega para a causa
Estratégias
1. Fortalecer a governança e a gestão
3. Mobilizar pessoas e recursos para a causa

6.4.1. INDICADORES ATINGIDOS:

6.4.2. Projetos desenvolvidos pela célula

a) Pesquisa Humanizadas 2021

O Instituto Elos foi convidado para participar da pesquisa Humanizadas, que tem como
objetivo identificar e reconhecer organizações que prezam pelos princípios de uma
economia mais consciente e pela humanização das relações que possui com seus
stakeholders. O prêmio para as melhores do Brasil espera incentivar transformações
positivas em negócios no país para que, dessa forma, eles sejam agentes ativos de
impacto positivo em seus ecossistemas e comunidades.
A pesquisa é multistakeholders e foram 278 respondentes sobre o Elos, sendo 27 do
público interno e 251 externos, como clientes, parceiros e sociedade em geral. Desses, mais
de 50% tem até 39 anos e 28,7% dos respondentes são GSA.
A avaliação contempla alguns eixos.

o REPUTAÇÃO: Avaliação geral Elos foi 79. O benchmark é 81.

o PRINCÍPIOS DE GESTÃO: somos benchmark TOP Performance = avaliação 79,
reconhecidos por nosso Impacto Gerado, que demonstra nosso grau de
maturidade organizacional

o CULTURA ORGANIZACIONAL: Índice de Qualidade das Relações = avaliação é 97%,
o que significa que as relações são extremamente positivas e saudáveis



b) Melhores ONGs 2020



6.5. Gestão & Futuro
Objetivo: Liderar, integrar e zelar pela estratégia e prosperidade da organização
Estratégias:
1. Zelar pela evolução e alinhamento da visão e estratégias da  organização frente a causa
e às mudanças de cenário;
2. Garantir a criação e implementação de políticas alinhadas com valores e princípios da
organização
3. Manter o relacionamento com os diversos Conselhos e Assembleias;
4. e fomentar o modelo cultural e a identidade Elos.

I) Sustentabilidade Financeira

a) Plano de Captação 2021
Construir saúde financeira para a garantia da continuidade e do crescimento do

nosso trabalho

Nossa meta é alcançar a sustentabilidade financeira do Instituto Elos por meio da
diversificação das fontes de recursos. O objetivo é conseguir superávit orçamentário que
permita cobrir os custos das nossas atividades-fim e nos permita atravessar épocas de
recessão econômica como a atual.

Por um lado, o Plano de Captação 2021 reflete um processo histórico de amadurecimento
com uma composição de estratégias que fomos incorporando. Por outro, reflete o
impacto do momento atual da pandemia, em que a preocupação com o estado de
vulnerabilidade das comunidades de nossa rede nos levou ao desenvolvimento de um
programa de Ajuda Humanitária. O futuro ainda é muito incerto, mas acreditamos que o
Elos está preparado para fazer parte dele e contribuir para que seja melhor.

b) Plataforma de Doação para Ajuda Humanitária

Em 2020, a pandemia nos levou a criar uma plataforma de doação com o objetivo de dar
visibilidade às demandas e facilitar as doações para comunidades da nossa rede frente à
crescente necessidade por recursos básicos como alimentos, produtos de limpeza e
higiene. Batizada como Rede Elos, a plataforma seguiu com seu propósito em 2021 e
proporcionou que cada comunidade tivesse um espaço para se apresentar e divulgar suas
necessidades. A solução permitiu criar elos de cuidado entre as pessoas, as que doam e as
que precisavam receber as contribuições para superar a fase crítica e fortalecer para
seguir no caminho da transformação.

Assim, durante os anos de 2020 e 2021 o doador pode escolher qual comunidade queria
apoiar e para onde pretendia direcionar seus recursos.

Em 2022 a plataforma Rede Elos passará por uma atualização e concentrará as doações
com duas finalidades:

- Ajuda Humanitária;
- Protagonismo Comunitário (A vitrine das comunidades dará espaço para a

divulgação de projetos de protagonismo comunitário na Baixada Santista
mapeados ao longo do ano. Ou seja, as comunidades continuarão podendo
divulgar suas demandas, mas dessa vez voltadas para a realização de projetos
sociais).



c) Nota Fiscal Paulista

Os recursos da NFP foram essenciais para garantir a continuidade das atividades do
Instituto Elos em um ano desafiador e foram aplicados em projetos de Ajuda Humanitária,
formação de lideranças e protagonismo comunitário.

o Evolução dos cadastros plenos de Nota Paulista do Instituto Elos

566 doadores de Nota Fiscal Paulista até dezembro 2021, sendo 465 plenos e 101 restritos
R$ 629.090,91 arrecadados em 2021 através do Programa Nota Fiscal Paulista

Se você quiser saber mais ou desejar aderir ao programa de doação da NFP para o
Elos e contribuir para que mais projetos como esses possam ser realizados, acesse o
site https://institutoelos.org/sua-nota-fiscal-paulista-vale-muito-para-o-elos/

d) Dia de Doar

O Dia de Doar1 é um grande movimento para promover a doação no Brasil. É uma
mobilização que promove um país mais generoso e solidário, por meio da conexão de
pessoas com causas. E faz isso celebrando o prazer que é doar, e o hábito de doar o tempo
todo.
No Brasil, o Dia de Doar foi realizado pela primeira vez em 2013, um ano depois da primeira
edição, nos Estados Unidos, em 2012. Quem organiza e lidera a mobilização é a ABCR -
Associação Brasileira de Captadores de Recursos.
E o Dia de Doar é realizado em nome do Movimento por uma Cultura de Doação, uma
coalização de organizações e indivíduos que promovem o engajamento das pessoas com
as causas e as organizações da sociedade civil, por meio da doação como instrumento
para fortalecimento da democracia.1
O Elos defende o fortalecimento da cultura de doação no Brasil e abraça essa campanha
desde 2018. Em 2021, a estratégia foi reunir um grupo de pessoas embaixadoras que
mobilizaram suas redes para angariar doações para a nossa campanha.
Os recursos mobilizados contribuíram para um projeto de protagonismo comunitário.

9 pessoas embaixadoras do Elos no Dia de Doar
85 pessoas doaram na Campanha do Dia de Doar

R$ 46.028,57 arrecadado na Campanha do Dia de Doar

1 Dia de Doar. Conheça. [S.I.] [2020?]. Disponível em:  <https://diadedoar.org.br/conheca/>.
Acesso em 15 de abril. 2021.

https://institutoelos.org/sua-nota-fiscal-paulista-vale-muito-para-o-elos/
http://www.captadores.org.br/
http://www.captadores.org.br/
http://www.doar.org.br/


Pessoas e instituições que acreditaram no
potencial elos de transformação

- Amata
- Andrade Morettin
- AXXO CONSTRUTORA LTDA
- Bertha Foundation
- BTP - BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO
- C de Cultura
- Caixa Economica Federal
- Construtora Coveg Ltda
- CTE
- Dana Cosméticos
- Dow (apenas escrito, sem logo)
- Flex Locações e Participações Ltda
- Fundação Banco do Brasil
- Fundação Renova
- Instituto ACP - Instituto Antonio Carlos Pipponzi
- Instituto Galo da Manhã
- Instituto Lojas Renner
- Instituto Mahle
- Licuri
- Maccaferri
- Movimento Boa Praça
- Movimento Família Apoia Família
- Nota Fiscal Paulista
- Santos Brasil
- SAO
- Storage
- Subprefeitura da Lapa
- UNESCO - ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO

Outras instituições que apoiaram o Elos em 2021:

- AVINA DAS AMÉRICAS
- BRF
- Casas Alonso Ltda
- Consense Educação Para As Relações
- Geasa
- Gocase - GO COMÉRCIO DE ARTIGOS ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS LTDA ME
- Gumatech - Making It Easy
- Hospital Veterinário Clinvet 24h
- JBS
- MG&A
- Prefeitura de Sumaré
- SBM OFFSHORE DO BRASIL LTDA.
- TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S/A – “TEQUIMAR”
- CIÊNCIA E A CULTURA
- United Way Brasil
- Ypê

Pessoas que doaram para o Elos em 2021:
Graças a vocês pudemos fazer a diferença para mais de 42 mil  pessoas em 2021!

Muito Obrigado!



Visibilidade
As ações desenvolvidas pelo Instituto Elos repercutiram na imprensa
nacional, permitindo que mais pessoas conhecessem o trabalho
desenvolvido pela instituição.

Veículos
distintos

Total de
Menções

Temas Audiência Valoração

64 87 43 9.748.892 R$ 2.010.559,27

Confira alguns dos temas abordados nas publicações:

Figura 4 - TV Thathi/Band

o Combate a fome com ações diversas para arrecadação e distribuição de alimentos
conduzida pela Rede Elos

o Pesquisa com perfil da juventude
o Doações para realização de sonhos como a Biblioteca em Pilões
o Fonte sobre a Baixada Santista e o impacto da pandemia na população local
o Curso para formação de agentes populares de saúde para enfrentamento da

pandemia de covid-19 em Santos
o Doações via nota fiscal paulista
o Eventos, festivais, webinars e os cursos oferecidos pelo Elos
o Instituto Elos entre as 100 melhore ONGs do Brasil, segundo Instituto Doar
o Kaká Werá e a sabedoria ancestral
o Movimento #Família Apoia Família convoca famílias brasileiras a doar na pandemia
o Mulheres gerem trabalho coletivo em horta no Jardim São Manoel
o O burger mais saboroso de Santos é o Da’Laje e a gente te conta o porquê
o Rede Elos entrega 208 toneladas de alimentos para famílias da Baixada Santista
o Projeto busca voluntários para revitalizar espaço na Vila Pantanal



Figura 5 - TV Cultura - (05/07/2021)

Os veículos que divulgaram o que aconteceu ao longo do ano são nacionais e regionais:
o A Tribuna de Santos
o ABC do ABC
o BS9
o Diário de Caratinga
o Diário do Aço
o Diário do Litoral
o Eu, Rio
o Folha de Cubatão
o Folha de S. Paulo
o Frequência Caiçara
o Futura
o Gazeta de São Paulo
o Geledés
o Guaru.tv
o Impacta Nordeste
o Jb Litoral
o Jornal da Orla
o Jornal de Peruíbe
o Juicy Santos
o Nova Escola
o Pão de Queijo Notícias - PQN
o Planeta Pará
o Portal Negócios Já
o Portal TS
o Tribuna Liberal
o TV Thathi
o Universidade Federal de São Paulo - Unifesp
o Veja SP
o XV Curitiba



Figura 6 - Jornal Acontece (18/06/2021)

Certificações
- Melhores para o Brasil
- Melhores Ongs 2021
- Certificação internacional com o Imaginable
- Organização certificada Phomenta 2019
- Tecnologia Social Banco do Brasil
- Entidade Promotora de Direitos Humanos
- CEBAS
- CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social
- CMDCA - Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente de Santos



Futuro
Metas de ações junto ao nosso público:

I. Institucional + Gestão & Futuro

OBJETIVOS:

DESENVOLVER A INSTITUIÇÃO
- Consolidação e monitoramento do Plano de Captação de Recursos;
- Desenvolvimento do planejamento do Fundo patrimonial e implementação das

ações previstas para o ano;
- Ampliar número de doadores NFP
- Definir uma estratégia de posicionamento da marca
- Consolidar a estrutura organizacional

FORTALECER A OPERAÇÃO
- Qualificação da Equipe Elos: gestão de projetos e mobilização de recursos;
- Ampliação da equipe de comunicação e mobilização de recursos;
- Consolidação e aplicação dos instrumentais nos projetos

Número de doadores e parcerias financeiras:
300 doadores
10 parcerias financeiras

Número de engajamento nas redes sociais  e meios de comunicação:
8 publicações em rede nacional
200 mil contas alcançadas em redes sociais

Quantidade de Recursos mobilizados:
6 milhões

II. Educação

OBJETIVOS:

- Realizar o Imersão GSA 2022 no Brasil com até 60 participantes e 3 comunidades
envolvidas;

- Realizar o programa Círculo de Revolução na África;
- Pelo menos 4 edições do programa Trilhas Elos vendido e realizado;
- Desenvolver programa de formação voltada a jovens de 14 a 17 anos e realizar 2

edições
- Buscar um fundo semente para impulsionar a célula;
- Ampliar a equipe, principalmente na área pedagógica, comunicação e comercial

INDICADORES:

Número de pessoas beneficiadas diretamente  (total / produto / território /
comunidade):
1080 participantes

Número de pessoas beneficiadas indiretamente  (total / produto / território /
comunidade):
10 mil participantes



Número de ações realizadas:
08 cursos aplicados

III. SOLUÇÃO

OBJETIVOS:
- Capacitar equipe em gestão de projetos
- Alocar pessoas em papéis claros dentro da célula a partir de mapeamento de

competências
- Desenvolver instrumentais de gestão e padronização de processos
- Implementar programas de desenvolvimento local de médio e longo prazo
- Desenvolver produtos de consultoria online para organizações
- Realizar programas de curto prazo como vivências, diálogos e diagnósticos
- Realizar palestras e workshops

INDICADORES:
Número de produtos e ações realizadas
03 Programas de desenvolvimento local
04 Produtos online
08 Programas de curto prazo
08 Palestras e workshops

Número de iniciativas locais impulsionadas
20 iniciativas comunitárias impulsionadas
Número de pessoas beneficiadas diretamente
860 participantes

Número de pessoas beneficiadas indiretamente
20 mil

IV. MOVIMENTO

- REDE ELOS - Realizar o lançamento da Plataforma versão 2.0 com divulgação de
iniciativas e campanha de mobilização de recursos 2022;

- REDE ELOS - Participar de ações e espaços de advocacy: CMAS, CMDCA, CMDU,
BR Cidades e outros espaços de representação vinculados a causa do Elos na
Baixada Santista e outros territórios de interesse;

- VIVÊNCIAS E FORMAÇÃO CONTINUADA – Realizar 1 formação para lideranças
comunitárias (40 horas) – 20 a 30 Agentes Sociais na Baixada Santista; 2 Encontros
de GSA´s; 2 Encontros de Comunidades;

- PROTAGONISMO COMUNITÁRIO - Implementar o Projeto de Desenvolvimento
Territorial Pilões – 1 ano; Iniciar no II Semestre o acompanhamento de 3
comunidades GSA 2022 (6 meses);

- PROTAGONISMO JOVEM - Lançar um edital de protagonismo jovem para 10
iniciativas de GSA´s + equidade racial;.

- MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS - Buscar um fundo semente para impulsionar a
célula; Desenhar plano de mobilização de recursos;

- EQUIPE - Ampliar a equipe, principalmente na área comunicação e marketing;
mobilização de recursos - editais e NFP; facilitação - sob demanda.

INDICADORES:
Número de ações/projetos realizadas: 10
Número de comunidades: 20
Número de sonhos realizados (motivador, inspirador,  legado) (por ODS): 20



sonhos
Número de disseminações: 10 iniciativas jovens na  experiência com o Elos
Número de parcerias firmadas: 5
Número de pessoas beneficiadas indiretamente: 120 mil

Como participar, apoiar, se
aproximar do Elos

É em comunidade que transformamos. Um mundo melhor tem que ser melhor para
cada pessoa.
Você pode fazer parte desta transformação com o Instituto Elos:
✔ DOAR (NFP, Doare, etc)
✔ FORMAR-SE no GSA, no Trilhas, etc ou oferecer a formação/transformação
✔ Transformar - grandes transformações/doações
✔ MOVIMENTAR - integrar o movimento, fortalecer a rede, com sua instituição

sendo parceira, construindo juntos o melhor mundo já, ser voluntário etc….
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Esta obra está licenciada por Creative Commons;
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Este material foi criado pelo Instituto Elos para fins específicos. Fique à vontade para
utilizar para o seu próprio aprendizado e para compartilhar conhecimento com outras
pessoas, reconhecendo a autoria.

Qualquer dúvida entre em contato conosco através do e-mail elos@institutoelos.org.


