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O ano de 2021 trouxe consigo lições valiosas, após um período de adaptação e
redirecionamento para o mundo como um todo. Aprendemos na prática a
importância de se inovar (mais ainda) e nos redeﬁnir, vivendo esse novo
formato de relacionamentos e hábitos.
A cada um de vocês, que faz parte dessa história e construção, nosso
agradecimento.
É por parceiros como você, que caminham lado a lado com a gente, sonhando os
mesmos sonhos que o trabalho tem crescido e se intensiﬁcado.
Se no ano de 2020 muita coisa foi nova e incerta, fechamos o primeiro semestre
de 2021 com a certeza de uma direção e rota bem traçadas.
Os números do relatório contam uma história de transformação, desempenho,
capacitação e um alto impacto, e nós contamos com vocês.
Nosso muito obrigado por se unir à nós nessa árdua e incrível jornada de
transformação social.
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TECNOLOGIA SOCIAL

Nossos números
O objetivo do nosso setor de Tecnologia Social é ajudar as OSCs a incorporarem
ferramentas de gestão no seu dia a dia para torná-las autossustentáveis e mais atrativas
para investimentos. Essa capacitação é feita através de encontros presenciais e onlines,
consultorias, palestras, workshops, abordando várias temáticas que vão de gestão e planejamento estratégico, até marketing e captação de recursos.
Realizamos uma pesquisa de satisfação com os projetos sociais participantes do Ciclo de Impacto no 1º semestre de 2021. Veja abaixo as respostas recebidas:
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Entre os projetos que
concluíram o Clico de Impacto,
9 em cada 10 gestores
aﬁrmaram se sentir mais
preparados como gestores
sociais após passar pelo Hub.
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Quando perguntados se depois do
Ciclo de Impacto as iniciativas são mais
atrativas para investimento,
100% respondem que SIM.
100% das Iniciativas não
possuíam uma Teoria da
Mudança antes do Ciclo de
Impacto. Hoje, todas elas
aﬁrmam ter uma Teoria da
Mudança bem construída.

100%

dos projetos sociais
responderam que
recomendariam o
trabalho do Hub Social
para uma outra iniciativa!

TECNOLOGIA SOCIAL

400
mais de

horas de mentoria

Oferecemos consultorias online de vários temas, como mobilização de recurso, marketing e comunicação, gestão ﬁnanceira,
gestão de tempo, gestão de pessoas, governança corporativa,
jurídico, empreendedorismo, gestão estratégica e muitos outros.

Programa de Mentoria
Contamos com proﬁssionais totalmente capacitados que
disponibilizam seu tempo voluntariamente nas respectivas áreas
citadas acima, para fornecer as consultorias aos projetos sociais
apoiados por nós, através do nosso Programa de Mentoria.
Para conhecê-los, clique no botão abaixo.

Aula
ao vivo

40
mais de

horas de capacitação
Workshops | Ciclo de Impacto | Encontros ao Vivo

TECNOLOGIA SOCIAL

DEPOIMENTOS
O QUE ACHAM DO NOSSO TRABALHO

“

A participação no Ciclo nos ajudou a nos enxergar

e avaliar onde poderíamos mudar para sermos
mais eﬁcientes. A combinação de aulas teóricas

“

(mas que têm exemplos), aulas ao vivos de tira-dúvidas,
aulas complementares sobre temas pertinentes
e as mentorias funcionou bem e nos ajudou a

O projeto Rumo Certo existe
na região a mais de 10 anos
como associação,

desconstruir e reconstruir ideias. As mentorias e
as aulas complementares foram diferenciais
que nos surpreenderam positivamente

mas nunca foi tão conhecido

porque nos ajuda a personalizar o nosso foco,

como agora com a

trabalhar melhor nossas deﬁciências e cada

parceria e os ensinamentos

organização tem as suas próprias. Sinto que

do Hub Social.

Ligia
Projeto Rumo Certo

entramos no curso leigos e saímos mais
proﬁssionais. Falando por mim, Naiara,
eu particularmente tinha pouco conhecimento
técnico para gerir a organização, traçar

Belo Horizonte - MG

estratégias e direcionar esforços da equipe;
hoje já tenho noções muito mais claras
sobre isso e que também me ajudou a mostrar
onde devo me empenhar mais.

Naiara
Projeto Ação Jovem
São Paulo - SP

Sobre a satisfação com
o trabalho do Hub Social,
de 0 a 10, 100% dos
projetos acelerados no
1º semestre de 2021 respondeu 10.

ENGAJAMENTO SOCIAL

Nossos números
O objetivo do setor de Engajamento Social é criar e fortalecer uma cultura solidária.
Criamos ações de engajamento e promovemos experiências sociais, porque acreditamos
que juntos podemos transformar nossas cidades. Faz parte dessa frente a iniciativa da Caixa
do Bem, que é um ponto de coleta de doações diversas, onde todos podem contribuir e
apoiar iniciativas sérias da nossa cidade.

70

8.365

cestas básicas doadas

caixas do bem
em parceria com nossos parceiros e clientes
cheias de doações
do Programa de Responsabilidade Social
MILPLAN e Construtora Barbosa Melo
não ﬁnanceiras
contabilizando em média

3.884

18.950,00

R$

itens diversos doados

entre eles: computadores, móveis, kits de higiene,
material escolar e roupas.

INVESTIMENTO SOCIAL

188.783,84

R$

investidos em projetos sociais

premiações e Incentivo Fiscal

47.595,00

R$

arrecadados pelos projetos sociais
Na Cidade do Bem

plataforma de solidariedade que tem como
objetivo de criar e fortalecer uma cultura de doação.

RELAÇÕES INTERSETORIAIS

Nossos números
No setor de Relações Intersetoriais auxiliamos empresas na implementação de boas
práticas de Sustentabilidade e Responsabilidade Social. O objetivo é fomentar
soluções que contribuam com o Terceiro Setor e invistam na transformação social de
forma sustentável e duradoura, além de promover o engajamento dos colaboradores
com as causas que apoiam. Fazem parte dessa frente Relatórios de Sustentabilidade,
Calendários de Ações Anuais e o trabalho de Responsabilidade Social.

Trabalho de boas práticas de Sustentabilidade,
ESG e Investimento Fiscal para 6 empresas:

mais de

10

ações sociais

promovidas entre as
nossas empresas parceiras.
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iniciativas sociais

mapeadas em todo o Brasil

totalizando 4 estados

Apoiamos causas,
capacitamos sonhadores &
investimos em vidas.

