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Este relatório consolida os
resultados do projeto
FDC Transforma. Mais do que
um registro de fatos, dados e
números, é uma exposição,
aberta e transparente, do
caminho que a FDC almeja
percorrer em relação aos
temas ESG, sempre aberta a
incentivos da sociedade e dos
nossos investidores, a partir
de um diálogo construtivo
e permanente.
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A força da cooperação e a educação como caminho para a inclusão

Em 2020, a FDC escolheu a Educação Social como um dos pilares da atuação da instituição – ao lado
da educação acadêmica e executiva. Um passo importante que reforça a missão de desenvolver a sociedade por meio da educação. Junto com esse marco estratégico, concentramos nossos esforços para
potencializar o impacto positivo das nossas atividades por meio de ações e iniciativas institucionais
que promovem a inclusão social, com foco em geração de oportunidades para grupos historicamente
vulnerabilizados.
O FDC Transforma surge exatamente como fruto desse novo ciclo estratégico da Fundação Dom Cabral
e é uma ferramenta que amplia o senso de utilidade de nossa instituição para diferentes grupos de
stakeholders. O Fundo possibilita que mais pessoas participem e estimulem o necessário e urgente movimento pela inclusão, tendo a educação como força para o desenvolvimento de indivíduos autônomos
e emancipados.
Este relatório consolida os primeiros resultados dessa iniciativa que inaugurou uma nova etapa na FDC.
Acreditamos que podemos transformar realidades desafiadoras de forma mais acelerada quanto mais
conseguirmos mobilizar nosso ecossistema de forma colaborativa. Portanto, mais do que um ato de
transparência, este relatório é um agradecimento às pessoas que atenderam ao nosso chamado e fizeram parte deste marco histórico. E é também um convite para que você conheça as ações e verifique
como poderá contribuir para que possamos somar esforços em prol de uma sociedade com menos desigualdade, mais oportunidades e prosperidade para todos.

Antonio Batista da Silva Junior
Presidente Executivo da FDC
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Os olhares em diferentes perspectivas,
dos bolsistas e dos doadores
“Ter a oportunidade de estar na FDC foi maravilhoso. Tudo o que aprendi culminou em
crescimento atrás de crescimento para minha vida e carreira. É um processo de transformação que vai muito além do aspecto técnico, abrange a parte humana também.
É um crescimento como profissional, como líder e como pessoa. O MBA da FDC me deu
bagagem para entender meu papel no ambiente que estou e como posso acessar pessoas para liderar mudanças. Estudar na FDC é um processo de transformação que nunca para.”
Alexandre Schmidt de Amorim, Empreendedor Social e Cofundador da Ago Social,
bolsista do Executive MBA, 2018.

“O Programa Raízes foi fundamental para mim. Aprendi muito e pude criar uma visão
mais analítica sobre vários assuntos. Amadureci muitas ideias. Fazer parte do Raízes
mudou minha visão de futuro. Agora, sei que posso ir sempre mais longe e mudar minha
própria história. Eu nunca tive muito incentivo ou oportunidade. Nunca tive a responsabilidade de fazer mais do que o Ensino Médio. O Raízes abriu minha mente e, hoje,
não quero fazer só minha obrigação, quero fazer a diferença. Não quero herdar uma
herança, quero deixar uma.”
Bryan Alexsander Batista dos Santos, Estudante de Administração na PUC Minas,
bolsista Raízes Programa de Inovação Social, 2019.

“Por que um americano ajudaria a financiar a inclusão no Brasil? Minha resposta é simples. Desde o início do meu relacionamento com a FDC, em 1994, como Reitor Associado
de Educação Executiva da Kellogg School of Management, parceira da FDC, desenvolvi
um grande amor pelo Brasil e pelas pessoas. Desenvolvi também um profundo respeito
e admiração pelos meus colegas da FDC que trabalham incansavelmente para cumprir
a missão da Escola: ‘Contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade por
meio da educação, da capacitação e do desenvolvimento de executivos, empresários e
gestores públicos’. É uma honra estar associado à FDC e oferecer meu auxílio por meio
do Fundo de Bolsas FDC Transforma ”.
Kenneth Bardach, Professor Associado FDC
Doador, desde 2013
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O FDC Transforma
A Fundação Dom Cabral (FDC), 9ª melhor escola de negócios do mundo de acordo com o Ranking do jornal
britânico Financial Times, acredita que a educação é o ponto de partida para gerar desenvolvimento sustentável e impulsionar grandes transformações na sociedade. Por esse motivo, ao longo dos seus mais de 45
anos de história, investe na inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade social por meio da concessão
de bolsas de estudos em diversos programas que já beneficiaram mais de 4 mil pessoas, com investimentos
próprios de R$ 17 milhões nos últimos 10 anos. Em 2021, concedemos 194 bolsas de graduação, a 124 estudantes (alguns estudantes recebem o benefício para os dois 2 semestres), 41 bolsas para EPT nas áreas de
tecnologia e saúde e cinco bolsas para os programas da FDC, sendo 2 para a Pós-graduação, em Belo Horizonte, e 1 para o Rio de Janeiro, 1 para o Executive MBA e 1 para a Trilha de Marketing e Vendas. Desta forma,
os valores investidos pela FDC totalizaram R$949.374.,00 (novecentos e quarenta e nove, trezentos e setenta
e quatro mil reais)
Para ampliar este trabalho, a FDC lançou, em setembro de 2021, o Fundo de Bolsas FDC Transforma, uma plataforma para arrecadar doações, onde investidores individuais, grandes empresas, instituições, participantes
e ex-participantes podem contribuir de várias formas, por meio do endereço fundodebolsas.fdc.org.br.
Além das doações pontuais e recorrentes para o FDC Transforma, que você pode fazer na plataforma, é possível contribuir de diferentes formas para os nossos futuros líderes! Confira:
•

Class gift: contribuição coletiva realizada por participantes de turmas da FDC com objetivo de garantir acesso a futuros líderes. Cotas fechadas em valores distribuídos entre os participantes aderentes.

•

Investidores e Family Offices: investimento anual com foco em programas de Pós-Graduação, Executive MBA e Mestrado.

•

Grandes Empresas e Fundações: investimento anual com foco em programas de Pós-Graduação,
Executive MBA e Mestrado. Valores negociados com cada organização de acordo com o perfil do
público e dos Programas.

O Fundo de Bolsas FDC Transforma segue o movimento que existe em outras escolas de negócios em todo o
mundo para fazer a concessão de bolsas e promover a inclusão social. O FDC Transforma contribui com iniciativas da Educação Social da FDC, o Programa Raízes, EPT Educação Profissional e Tecnológica e Graduação em
escolas parceiras, programas próprios de curta e média duração, Pós-Graduação, Executive MBA e mestrado
profissional.
Por meio do acesso à educação, a FDC quer contribuir para construir um ambiente de negócios mais plural e
inclusivo, capaz de responder aos novos desafios da sociedade. Por isso, as bolsas educacionais são destinadas a pessoas de baixa renda, engajadas em ações de impacto e transformação social, e com potencial para
desenvolver um papel de liderança em ações com foco em promover a inclusão e a diversidade ou que contribuam para a diminuição da pobreza.
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E como foi desde o lançamento em setembro de 2021?
Campanhas realizadas:
Encontro Anual FDC Alumni Network – 09 de novembro de 2021

Campanha Transforme com a FDC

Transforme a vida de jovens adolescentes.
Campanha exclusiva para a Comunidade FDC Alumni Network, destinada ao Programa Raízes.
Destinado a jovens em situação de vulnerabilidade social, oriundos da escola pública, o Programa
Raízes apresenta conteúdos humanistas e de diferentes áreas do conhecimento, não acessíveis no ensino tradicional, na expectativa de que os jovens possam não só ampliar a visão de mundo, construção e
fortalecimento do senso de cidadania, mas também aprender e apreender a diversidade de significados
do mundo à sua volta, para tornarem-se atores e autores do próprio processo de inclusão.
A cada R$2.000,00 arrecadados nessa campanha, o Fundo de Bolsas FDC Transforma concederá uma
bolsa de estudos integral a um jovem no Raízes online. A bolsa integrativa contempla o valor do programa e auxílio necessário para a inclusão desse jovem no Programa.
Foram arrecadados, até 31/12/2021, pela campanha Transforme com a FDC, o valor de R$10.213,87 (dez mil
reais, duzentos e treze mil e oitenta e sete centavos). Essa campanha foi pontual, porém tivemos doadores
que se tornaram recorrentes a partir desta e, portanto, esse valor sofrerá atualizações durante o ano de 2022.

Campanha Dia de Doar – 30 de novembro de 2021
O FDC Transforma, pela primeira vez, fez parte da ação Dia de Doar. Uma mobilização que promove um
país mais solidário pela conexão de pessoas e causas.
Nosso objetivo, nesse primeiro ano, foi o de divulgar o movimento “Conheça mais sobre o Dia de Doar”,
no site oficial. Nossa iniciativa FDC Transforma faz parte das “Ações 2021: www.diadedoar.org.br.” para
nosso público interno e externo, por meio de e-mail e publicações nas redes sociais.
Com essa ação, as doações do dia totalizaram o valor de: R$ 5.342,05.
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Stories Instagram

Peças para feed de Twitter, Facebook e Linkedin

Posts da Campanha nas redes sociais
TWEETER
FUNDAÇÂO DOM CABRAL. FDC Transforma: Hoje é dia de doar. Nova Lima, 30 nov. 2021. Tweeter.
Disponível em: https://twitter.com/DomCabral/status/1465666245441855490. Acesso em: 24 mar. 2022.

FACEBOOK
FUNDAÇÃO DOM CABRAL. FDC Transforma: Dia de Doar. Nova Lima, Fundação Dom Cabral, 2021. Facebook. Disponível em: https://www.facebook.com/FundacaoDomCabral/posts/4645313225515538.
Acesso em: 24 mar. 2022.
FUNDAÇÃO DOM CABRAL. FDC Transforma: É amanhã o dia de doar. Nova Lima, Fundação
Dom Cabral, 2021. Facebook. Disponível em: https://www.facebook.com/FundacaoDomCabral/
posts/4677927965587397. Acesso em: 24 mar. 2022.
FUNDAÇÃO DOM CABRAL. FDC Transforma: Hoje é dia de doar. Nova Lima, Fundação Dom Cabral, 2021.
Facebook. Disponível em: https://www.facebook.com/FundacaoDomCabral/posts/4680077965372397.
Acesso em: 24 mar. 2022.
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LINKEDIN
FUNDAÇÃO DOM CABRAL. Hoje é dia de doar. Nova Lima, Fundação Dom Cabral, 30 nov. 2021. Linkedin, Disponível em: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6868943246928740352/
FUNDAÇÃO DOM CABRAL. Hoje é dia de doar. Nova Lima, Fundação Dom Cabral, 30 nov. 2021. Linkedin, Disponível em: https://www.linkedin.com/posts/funda%C3%A7%C3%A3o-dom-cabral_doaaexaeto-diadedoar-educaaexaeto-activity-6871427749488201729-39Dd

FDC Transforma na mídia
FDC lança fundo para bolsas de estudos. Valor Econômico, São Paulo, 27 set. 2021. Disponível em: https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/09/27/fdc-lanca-fundo-para-bolsas-de-estudo.ghtml. Acesso
em: 24 mar. 2022.

FUNDAÇÃO DOM CABRAL. Fundo de Bolsas FDC Transforma: bolsas de estudos para impulsionar a inclusão.
Gife, 2021. Disponível em: https://gife.org.br/fundo-de-bolsas-fdc-transforma-bolsas-de-estudos-para-impulsionar-a-inclusao/. Acesso em: 24 mar. 2022.
FUNDAÇÃO DOM CABRAL. Criação da Doação e o papel das organizações Podcast criado pelo nosso
Ateliê de Conteúdos e publicado no LinkedIn. Convidado: Rodrigo Pipponzi, cofundador da Editoral
MOL. Nova Lima, Fundação Dom Cabral, 2021. Linkedin. Disponível em: https://www.linkedin.com/posts/
funda%C3%A7%C3%A3o-dom-cabral_podcast-fdc-doaaexaeto-activity-6862075379453091840-rlQV. Acesso em: 24 mar. 2022.

Redes Sociais
Facebook
https://www.facebook.com/FundacaoDomCabral/photos/a.335606056486298/4372078492839014
https://www.facebook.com/FundacaoDomCabral/videos/598521147979339/
https://www.facebook.com/FundacaoDomCabral/posts/4492805874099608
https://www.facebook.com/FundacaoDomCabral/posts/4569371496443045

Twitter
https://twitter.com/DomCabral/status/1443944815591309336
https://twitter.com/DomCabral/status/1438148099482869764
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LinkedIn
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6836417534590271488/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6859115209483726848/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6849680395366150144/

Instagram
https://www.instagram.com/p/CTA2yvmhIan/
https://www.instagram.com/p/CS7630xLn5e/
https://www.instagram.com/p/CUfGDCItN4a/
https://www.instagram.com/p/CVfwCaMrRb5/

PitStop Conexão FDC
No dia 15/9, foi realizada edição do PitStop Conexão FDC, evento interno, para apresentar aos colaboradores o Fundo de Bolsas FDC Transforma. A iniciativa da área de Desenvolvimento de Parcerias, com o
apoio do FDC – Centro Social Cardeal Dom Serafim, tem como objetivo possibilitar o acesso à educação
de qualidade a milhares de pessoas. O encontro contou com a presença do presidente executivo da
FDC, Antonio Batista, colaboradores e Associados Regionais.
Antonio Batista abriu o Pitstop ressaltando o trabalho da FDC na concessão de bolsas, que, em 40 anos
de existência, disponibiliza recursos do seu orçamento para alunos carentes fazerem cursos de graduação, com mais de 4 mil estudantes atendidos. Sobre a iniciativa do Fundo de Bolsas, Antonio destacou
que nos 45 anos de existência da FDC “nunca tivemos um fundo de captação com fontes externas para
constituir, dar potência e expandir o acesso à educação”.
Como sensibilização para o PitStop e sustentação do projeto, foi realizada uma campanha interna, visando sensibilizar colaboradores e Associados Regionais sobre a importância das doações para transformar
a vida de uma pessoa, de uma família, da sociedade, por meio da educação. O objetivo foi fomentar uma
cultura de doação despertando para uma maior consciência sobre a causa por meio de um convite para
que se tornem embaixadores além de Transformadores do Projeto Fundo de Bolsas FDC Transforma.
Os objetivos principais e secundários da campanha estão alinhados com os objetivos e missão da FDC,
pois a responsabilidade social empresarial é a integração nas suas atividades de três pilares (“triple bottom line” – Carroll, 1979): economia, meio ambiente e sociedade, assim como a constante preocupação
com o desenvolvimento sustentável. Dessa forma, podemos compreender o trabalho voluntário como
uma ferramenta política de responsabilidade social, que pode estimular a participação, o compromisso,
a cooperação, a responsabilidade e a oportunidade, gerando uma coesão social e econômica.
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Juntos podemos muito mais
Dados de impacto:
Com as ações realizadas durante os meses de setembro a dezembro de 2021, temos os seguintes dados:
•

81 doadores na plataforma.

•

Valor total arrecadado até 31/12/2021: R$ 33.866,36.

Outras formas de colaborar com o Fundo de Bolsas, além da contribuição financeira:
•

Compartilhar as divulgações do FDC Transforma junto à sua rede de relacionamentos. Dessa forma,
contribuiremos para a criação de uma cultura de doações em nosso ecossistema e ampliaremos o
impacto positivo.

•

Abrir oportunidades de relacionamento da FDC com sua organização, apresentando a iniciativa do
Fundo de Bolsas – FDC Transforma.

•

Como membro da nossa comunidade FDC Alumni Network, participar das ações de voluntariado,
como mentorias realizadas a esses bolsistas.

O Mire-se no Exemplo, programa desenvolvido pelo FDC Alumni Network em parceria com o Comitê de
Impacto Social e o FDC Centro Social Cardeal Dom Serafim, apoia jovens em situação de vulnerabilidade
social atendidos pelo Programa Raízes por meio de mentorias oferecidas por membros da comunidade
Alumni. O Mire-se no Exemplo já impactou mais de 40 jovens, com mais de 800 horas de mentoria e
mais de 200 horas de dedicação voluntária de membros do Comitê de Impacto Social.

Agradecimento aos Doadores e Doadoras1
Aos doadores e doadoras do Fundo de Bolsas FDC Transforma, um agradecimento especial, por fazerem
parte da história da FDC e da vida desses jovens, executivos e líderes do hoje e do amanhã que têm suas
vidas transformadas por meio da educação.

1

Divulgados os nomes que foram autorizados mediante cadastro.
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Fundo de Bolsas FDC Transforma
Doadores:
Antonio Mancini
Caio Peppe
Carla Adriana Arruda Vasseur
Cleide S. V. Cossi
David Rios
Gilberth Luiz Ferreira
Laura Andrade Alvarenga
Luiz R. Pogetti
Marcos Salgueiro Gomes
Patricia Sant Anna
Paulo Alexandre Pereira Alves de Almeida
Paulo Ribeiro da Glória
Sergio Salomão
Viviane Torinelli

Doadores da Comunidade FDC Alumni Network
Nome

Programa

Ano

Alexey Carvalho
Ana Carolina Santos de Almeida
Ana Cláudia Roncoli Ferraz
Andre Luis Paz Acosta
Andrea V. Guerra
Antonio A. O. Costa
Antônio Batista da Silva Junior
Arthur José Fernandes Braz
Bruce Grant Geoffrey Payne Glazier
Carlos D. Batista
Carolina Goyata Dias
Christiano Nygaard
Claude J. A. M. Silva
Claudia Barbosa Carrilho
Cristiano Parreiras
Cynthia B. R. Qualharello
Daniel Carvalho Monteiro de Andrade
Daniel S. Sgambatti
Edson Ferreira da Silva
Erica Bamberg
Fabio de Carvalho Paiano
Felipe A. F. Gomes
Fernando Mendes

PGG
PGG
EMBA | MPA
PDC
PDE | STC
PGA
CEOs' Legacy
PDC
PDC
PDC
PGG | STC | ODYSSEY
STC | PDC | PGA
PGA
PDC | ODYSSEY
Trekker
PGA
EMBA
EMBA
PGG
PDC
EMBA
PGA
MPA

2009
1997
2011 | 2019
2021
2009 | 2013
2010
2018
2020
2018
2019
2002 | 2014 | 2018
1994 | 2000 | 2012
2011
2018 | 2020
2021
2014
2019
2006
2019
2020
2006
2011
2019
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Nome

Programa

Ano

Gilson O. Carvalho
Henrique F. M. Michel
Isolmar T. Schettert
Israel Luiz H. Diniz
Italo A. Queiroz
Jackson Brenner
Jane H. F. Pinheiro
Janio Souza
Jayme Malek Junior
João Jose de Aguiar
João Paulo Paladino
Juliano Guerra Alves
Leandro de Alcantara Rezende Pessoa
Leonardo Almeida
Lilia Mascarenhas
Luiz R. B. S. Silva
Marcele C. Gama
Marcelo Frontini
Marcelo O. Altoe
Marcus Lindgren
Maria Elizabeth Rezende Fernandes
Maria Lidia Albieri Baptista Brancaccio
Maria Raquel Grassi Ferreira Marques
Monica A. Louzada
Nadia de Menezes Pinto Rampi
Pandia Mendes de Franca
Paulo Nishiyama
Paulo Y. Fukuzaki
Pedro Pimenta
Rafaela França
Robert Gries Drumond
Roberta C. R. Foure
Roberto R. M. Arruda
Rodrigo Silva Campello
Sergio Araújo Rabelo
Susan M. G. Paiva
Valeska de Castro Diláscio
Valter Moreira
Vanuza Cristina da Silva
Vinicius R. Freitas
Viviane B. de A. Lamego

PDE | STC | PGA | MPA | PDC
MPA
EMBA
PGG
PGG
PDC
RH TRIPLE A
EMBA
PDC
PDC
EMBA
EMBA
EMBA
PGG
PDE
EMBA
PGG | EMBA
PGA
PDE | STC | PDC
MPA
EMBA
PDC
PDE
EMBA
PGG
EMBA
EMBA
PDC
EMBA
PGG
EMBA
EMBA
EMBA
PGG | EMBA
PDC | PGA
STC | PDC
PGG
PDC
PGG
PGG | PDE | EMBA | PDC | STC
EMBA | PDC

2006 | 2007 |2011 | 2018 | 2021
2018
2019
2012
2019
2021
2018
2005
2017
2020
2010
2021
2016
2020
2014
2011
2006 | 2012
2011
2009 | 2011 | 2020
2019
1997
2021
1995
2020
2003
2021
2012
2020
2020
2020
2014
2004
2003
2010 | 2013
2020 | 2022
2014 | 2017
2010
2021
2018
2005 | 2009 |2013 |2018 | 2019
2008 | 2020
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