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Mensagem
Em seu primeiro ano de existência, o FDC - Centro Social Cardeal Dom Serafim, criado em 8 de ou-
tubro de 2020, enfrentou o desafio de, ao mesmo tempo em que se estruturava, realizar projetos re-
levantes para a sociedade, gerando impacto para Empreendedores Populares, Organizações Sociais 
e Jovens em Situação de Vulnerabilidade. O Centro também conta com o Hub de Inclusão Social que 
efetua pesquisas nessa temática e está desenvolvendo uma metodologia de equilíbrio social.

Ao longo de 2021, foi desenvolvida a plataforma Pra>Frente Play, plataforma digital exclusiva com 
jornadas de aprendizagem baseadas em vídeos, podcasts e guias rápidos. Esses conteúdos misturam 
entretenimento e conteúdo aplicável, com linguagem adequada ao público e com foco na resolução 
dos problemas do empreendedor. O Pra>Frente Play possibilita capacitar empreendedores populares 
em escala e de forma assíncrona, de modo que, no segundo semestre, mais de 1800 empreendedores 
em todo Brasil começaram a utilizar a plataforma. A inovação de criar o Pra>Frente Play foi um grande 
desafio conquistado não só para o segmento de Empreendedores Populares, mas também para o 
Centro e toda a FDC.

No segmento de Organizações Sociais, 32 organizações foram desenvolvidas e seus gestores ca-
pacitados na POS, em um formato online que começou como uma imposição da pandemia, mas se 
mostrou eficiente tal como o presencial e se consolidou. O BASIS capacitou duas turmas com um total 
de 26 pequenas Organizações Sociais e 60 gestores, com duas novas turmas já iniciadas que terão 
andamento ao longo de 2022, levando uma gestão mais profissional para o Terceiro Setor. O PDEOS 
vem sendo reestruturado a partir de uma pesquisa sobre a situação do Balneário Água Limpa, comu-
nidade localizada na divisa entre os municípios de Nova Lima e Itabirito. Ainda foram capacitadas para 
desenvolver seus programas de integridade 53 organizações em uma turma direcionada a fundações 
do estado de Minas Gerais com o Programa Hands on Compliance, em parceria com o Ministério Pú-
blico de Minas Gerais e a FUNDAMIG.



 5

No segmento de Jovens em Situação de Vulnerabilidade, o Programa Raízes foi desenvolvido pela 
primeira vez no formato online, formando uma turma com 23 adolescentes. Também foi realizada pela 
primeira vez uma turma online do Student Experience, desenvolvendo competências de liderança em 
35 universitários. Foi estruturado o Programa de Bolsas de Estudo que proporciona oportunidades 
para estudantes no Ensino Técnico, Graduação e Programas da FDC. Em parceria com escolas, foram 
concedidas 41 bolsas para o Técnico e 194 bolsas de Graduação foram concedidas ao longo do ano 
para 127 estudantes universitários, em parceria com faculdades e universidades de Belo Horizonte. 
Além disso, foi criada uma nova Política de Concessão de Bolsas de Estudos para Programas da 
FDC, com abertura de inscrições no segundo semestre e 118 candidatos inscritos, dos quais 39 foram 
recomendados pelo Comitê de Bolsas para os processos seletivos do Programas de Pós-Graduação, 
MBA, Mestrado e Abertos. Ainda foi lançado, em trabalho conjunto com a Gerência Desenvolvimento 
de Parcerias, o Fundo de Bolsas FDC Transforma, que está captando recursos para financiar mais bol-
sistas nos programas da FDC, de modo a impulsionar grandes transformações e reduzir barreiras de 
acesso à educação de qualidade, proporcionando toda a estrutura de excelência para os estudantes 
durante a sua jornada de transformação profissional.

Nos próximos anos, o FDC - Centro Social Cardeal Dom Serafim tem a perspectiva de consolidar a 
Educação Social, capacitando Empreendedores Populares, Organizações Sociais e Jovens em Si-
tuação de Vulnerabilidade atendendo a um número ainda maior de pessoas, de forma a ampliar seu 
impacto com qualidade, com iniciativas que promovam autonomia, dignidade e prosperidade por meio 
da educação, com o objetivo reduzir as desigualdades sociais.

Agradeço aos meus colegas do FDC – Centro Social Cardeal Dom Serafim pela parceria e comprome-
timento com o nosso proposito e ao Comitê Estratégico pela confiança e apoio.

16 de fevereiro de 2022 

Nádia Rampi 
Líder do FDC – Centro Social Cardeal Dom Serafim
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Apresentação
Este relatório tem o objetivo de apresentar as atividades realizadas no âmbito do FDC – Centro Social 
Cardeal Dom Serafim no ano de 2021.

As ações institucionais relacionadas a comunicação e pesquisa serão descritas e, em seguida, serão 
demonstrados os resultados do Centro em termos do número de indivíduos e Organizações Sociais 
participantes, horas de capacitação e distribuição geográfica das iniciativas sociais.

Então, serão apresentados os três segmentos de atuação do Centro Social: Jovens em Situação de 
Vulnerabilidade, Empreendedores Populares e Organizações Sociais, com o detalhamento de seus 
programas e suas realizações no ano de 2021.

 

Institucional
Com a criação do FDC - Centro Social Cardeal Dom Serafim em 08 de outubro de 2020, os meses finais 
desse ano foram dedicados ao planejamento e desenvolvimento do Contrato de Resultados, de forma 
que 2021 foi o primeiro ano completo de atuação. Nesse contexto, as ações institucionais foram funda-
mentais para apresentação e compartilhamento do proposito do Centro nessa nova fase de investimento 
social da FDC. A seguir são descritas essas atividades em relação à comunicação e pesquisa.

Comunicação
Em 2021 foram realizadas diversas ações de comunicação do FDC – Centro Social Cardeal Dom  
Serafim com o propósito de mobilizar a sociedade e promover o diálogo em relação a questões sociais, 
além de divulgar as iniciativas do Centro tanto para o público externo quanto interno à FDC.

FDC
CENTRO  
SOCIAL 
CARDEAL
DOM SERAFIM
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Campanhas de Mobilização
O Centro Social participou de campanhas de mobilização de recursos para aquisição de equipa-
mentos para tratamento da COVID e de cestas básicas. No início do ano, o Centro participou da 
campanha Ajuda Manaus para compra de equipamentos críticos no tratamento da COVID e con-
seguiu arrecadar R$ 7 mil. Nos meses de abril e maio, a FDC, por meio do Centro, foi embaixado-
ra da campanha Unindo Forças BH para distribuição de cestas básicas na região metropolitana. 
O link de doação da FDC contou com 123 apoiadores, totalizando R$ 39,5 mil arrecadados.

Materiais de Divulgação das Campanhas Ajuda Manaus e Unindo Forças BH

Eventos
O FDC – Centro Social Cardeal Dom Serafim esteve presente, por meio de sua liderança, em fóruns, 
debates, palestras e encontros para discutir o desenvolvimento da sociedade em 2021:

• Fórum A Força das Mulheres no Terceiro Setor: debate sobre o papel da mulher como agente de 
transformação social, realizado em março pela FUNDAMIG – Federação Mineira de Associações e 
Fundações de Direito Privado.

• HUB ODS Minas Gerais: diálogo sobre a atuação das empresas mineiras pela redução das desi-
gualdades pós COVID, realizado em junho pela Rede Brasil do Pacto Global.

• Mesa Redonda A transformação social e o desenvolvimento da saúde no mundo pós-pandemia com 
participação do filósofo Luiz Felipe Pondé, no encerramento do Basis, realizada em julho pelo Instituto 
SAB e a Fundação Dom Cabral.
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• Encontro de Governanças do ISP para promoção da equidade racial: debate que abordou a ne-
cessidade de as lideranças das Instituições adotarem ações e iniciativas práticas, realizado em 
setembro pelo GIFE – Grupo de Institutos Fundações e Empresas.

• ENATS 2021 – 17º Encontro Nacional do Terceiro Setor: lançamento do Manifesto A Força das Mulhe-
res no Terceiro Setor, realizado em outubro pelo CeMAIS – Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais.

Presença do FDC – Centro Social Cardeal Dom Serafim em Eventos no ano de 2021
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Mídia
Ao longo de 2021, o FDC – Centro Social Cardeal Dom Serafim e suas iniciativas tiveram mais de 100 
menções na mídia, noticiando início de turmas, lançamento de programas, inauguração de parcerias, 
campanhas de mobilização e o primeiro aniversário do Centro.

Matérias sobre o Centro Social em agosto no Diário do Comércio e em outubro na Exame

O lançamento da plataforma Pra>frente Play em uma coletiva de imprensa teve especial destaque, 
gerando 30 publicações no mês de agosto.

 

Matéria sobre Pra>Frente Play em agosto no Valor Econômico
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Comunicação Interna
O Centro também foi frequentemente divulgado para o público interno da FDC, com mais de 40 maté-
rias no FDC em Notícias ao longo do ano com comunicações sobre todas as iniciativas. Além disso o 
Pra>Frente teve espaço em duas newsletters enviadas aos Conselheiros Internacionais da FDC.

Matérias sobre o Centro no FDC em Notícias e o Pra>Frente na IAC Newsletter

Hub de Inclusão Social
O Hub de Inclusão Social desenvolve pesquisas e projetos nas temáticas de inclusão social, respon-
sabilidade social das organizações e áreas correlatas. Além do desenvolvimento das pesquisas, o Hub 
também faz o mapeamento de fontes de financiamento internacional para a execução de seus proje-
tos, de forma a concorrer a recursos para financiamento com o intuito de promover a sustentabilidade 
financeira de suas iniciativas.

Em 2021, a principal pesquisa em andamento foi a Metodologia de Equilíbrio Social, que tem como 
objetivo a elaboração de uma metodologia para orientar a erradicação da pobreza multidimensional 
entre os colaboradores de uma organização e promover a dignidade humana por meio da inclusão 
social. A metodologia utiliza a referência do IPM – Índice de Pobreza Multidimensional, que mensura o 
fenômeno da pobreza a partir das dimensões educação, saúde e padrão de vida, por meio de indica-
dores compreendidos em cada uma delas. A metodologia visa possibilitar às organizações conhecer 
de forma aprofundada e individualizada a realidade de seus colaboradores para, assim, erradicar a 
chamada pobreza laboral, promovendo a inclusão social e a dignidade humana dos colaboradores e 
seus núcleos familiares. Estão sendo desenvolvidos instrumentos para mensuração do IPM e formas 
de endereçar as privações identificadas de forma sistêmica.

Além dessa metodologia, o Hub de inclusão Social também tem outras pesquisas em seu horizonte de 
atuação, como o projeto Prática Filosófica para o Desenvolvimento de Executivos e o Projeto Renas-
cendo Mais Fortes, que visa desenvolver uma metodologia que promova o desenvolvimento humano 
de jovens sobreviventes de abuso sexual infantil advindos de um contexto de pobreza.
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Programas & Projetos
Apresentamos um quadro geral contendo os principais indicadores quantitativos do ano de 2021 de 
cada segmento do Centro, considerando cada programa/projeto, o número de participantes (indivíduos 
e organizações) e uma estimativa de horas de capacitação:

PAINEL DE INDICADORES FDC 
CENTRO SOCIAL CARDEAL DOM SERAFIM – 2021

SEGMENTO PROGRAMA STATUS
PARTICIPANTES

HORAS DE  
CAPACITAÇÃOINDIVÍDUOS ORGANIZA-

ÇÕES

Jovens

Bolsas de 
estudo

Progra-
mas FDC

1º semestre Concluído 5 - 1.375
2º semestre Em seleção 39 - -

Gradua-
ção

1º semestre Concluído 82
127

- 27.938
2º semestre Concluído 112 - 42.819

Técnico 2º semestre Concluído 41 - 15.240
Raízes Concluído 23 - 880

Student Experiences Concluído 35 - 420
Subtotal 270 - 88.672

Empreen-
dedores 

Populares

Pra>Frente 
Play

Empreendedores Contínuo 1.858 - 10.506
Decoladores Contínuo 83 - 1.267

Subtotal 1.941 - 11.773

Organizações 
Sociais

BASIS
ISAB Concluído 32 12 3.232
MBM Concluído 28 14 2.828

FEAPAES Andamento 72 24 -

POS
PDD Concluído 138

32
15.456

Demais atividades Concluído 480* 114.576
Customizados Andamento 35** 6 -

Atendimento gratuito Andamento 28** 4 308
Bolsas PDD Andamento 7 7 784

Hands on Compliance   
FUNDAMIG/MPMG Concluído 95 53 3.800

Subtotal 777 152 140.984
                            TOTAL 2.988 152 241.429

*O vínculo na POS é por organização, não por indivíduo, ou seja, a cada atividade participam os gestores cuja atuação 
pode se beneficiar daquele aprendizado específico (somente no PDD há uma inscrição específica dos indivíduos partici-
pantes). Somando todos diferentes atividades, em média, 15 indivíduos de cada organização participam da POS.
**Em média, 7 participantes da organização participam de cada atividade.
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Na figura a seguir, destacamos a abrangência das iniciativas do Centro Social, que atende indivíduos 
em diversos estados do Brasil:

Presença do FDC – Centro Social Cardeal Dom Serafim em 2021

Jovens em Situação de Vulnerabilidade
O FDC – Centro Social Cardeal Dom Serafim acredita que para transformar o futuro é preciso agir 
no presente. Por isso, atua em projetos voltados para a educação e profissionalização de jovens. Em 
2021, 270 jovens foram beneficiados, com aproximadamente 88 mil horas de capacitação.

PAINEL DE INDICADORES FDC – CENTRO SOCIAL CARDEAL DOM SERAFIM  
JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

PROGRAMA STATUS PARTICIPANTES HORAS DE  
CAPACITAÇÃO

Bolsas de estudo

Programas 
FDC

1º semestre Concluído 5 1.375
2º semestre Em seleção 39 -

Graduação
1º semestre Concluído 82

127
27.938

2º semestre Concluído 112 42.819
Técnico 2º semestre Concluído 41 15.240

                                 Raízes Concluído 23 880
             Student Experiences Concluído 35 420

Total 270 88.672
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Bolsas de Estudo
A Fundação Dom Cabral concede bolsas de estudo com o propósito de desenvolver potenciais líderes, que 
desejam fazer a diferença na sociedade, e promover o desenvolvimento sustentável. As bolsas capacitam 
pessoas que não tem condições de custear sua formação, fomentando o processo de inclusão social ao 
oferecer oportunidades de forma equânime às singularidades dos indivíduos, contemplando equidade de 
raça/cor, de gênero e de pessoas com deficiência.

São ofertadas bolsas para:

• Programas da FDC

• Graduação em instituições parceiras

• Técnico em instituições parceiras

Instituições parceiras para Bolsas de Estudo

Programas da FDC
A Fundação Dom Cabral, por meio do FDC – Centro Social Cardeal Dom Serafim, tem como propósito 
apoiar pessoas que buscam uma oportunidade no desenvolvimento da vida pessoal e profissional, por 
meio da educação continuada. Nesse intuito, realiza a cada início de semestre, um processo que sele-
ciona candidatos aptos a serem contemplados com bolsas de estudos de até 100% para os Programas 
da FDC: Pós-Graduação, MBA. Mestrado e Programas Abertos. O Programa de Bolsas objetiva aten-
der pessoas que comprovem não ter condições financeiras de arcar com o valor do curso desejado, 
sendo considerados aspectos e propósitos que contribuam para a redução das desigualdades sociais 
orientados por políticas afirmativas.

No primeiro semestre de 2021 foram contemplados 5 bolsistas na Pós-Graduação em Gestão de Ne-
gócios em Belo Horizonte. Foi criada uma nova Política de Concessão de Bolsas de Estudos para 
Programas da FDC e um edital sobre o processo de inscrições foi lançado no mês de setembro e 
divulgado nas mídias da FDC.



 14

Campanha de divulgação da Bolsas de Estudo para Programas da FDC

O objetivo foi realizar um processo inclusivo, proporcionando oportunidades a pessoas sem condições finan-
ceiras de arcar com os custos dos programas, além de contemplar diversidade por raça, idade, dentre outras. 
Foram 118 inscritos, dos quais 66 foram encaminhados ao Comitê de Bolsas, composto pelo Gerente Executivo 
de cada programa, Grupo de Trabalho de Inclusão e membros do Centro Social. Destes, 39 foram recomenda-
dos, após análise e deliberação do Comitê, para seguirem no processo seletivo dos programas, sendo 20 can-
didatos direcionados para entrevistas dos programas de Pós-Graduação e MBA, 13 indicados para avaliação 
de Programas Abertos, além de 6 candidatos em fase de entrevistas pela equipe do Mestrado.

Distribuição dos Candidatos 
por Raça, Gênero, RPC (Renda per Capta Mensal do Grupo Familiar) e Faixa Etária.

“Estudar na Fundação Dom Cabral era um grande sonho e estou muito 
feliz com a oportunidade de concretizá-lo. Acredito que a educação tem 
o poder de transformar vidas e essas vidas transformam as organiza-
ções e a sociedade, gerando resultados que vão muito além daqueles 
medidos nos indicadores. Agradeço imensamente ao Centro Social 
Cardeal Dom Serafim pelo apoio e incentivo, permitindo assim que eu 
faça parte dessa transformação no mundo. Gratidão!”

Bruna Rodrigues de Lima – 
Bolsista da Pós-Graduação em Gestão de Negócios em Belo Horizonte
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Ainda foi lançado, em trabalho conjunto com a Gerência Desenvolvimento de Parcerias, o Fundo de Bol-
sas FDC Transforma, que está captando recursos para financiar mais bolsistas nos Programas da FDC.

 

Graduação
Com o intuito de apoiar jovens universitários que buscam uma oportunidade ímpar no desenvolvi-
mento de sua formação superior, a fim de tornarem-se agentes multiplicadores na construção de uma 
sociedade mais justa e solidária, o Centro Social realiza, a cada início de semestre, um processo que 
seleciona candidatos aptos a serem contemplados com bolsas de estudo de até 50% para graduação.

Em 2021, foram concedidas bolsas a 127 estudantes, totalizando 194 bolsas em oito instituições par-
ceiras, contemplando carência financeira comprovada, diversidade de raça e gênero nos mais variados 
cursos, como Fisioterapia, Direito, Enfermagem, Psicologia, Administração, Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas, Engenharias, Relações Internacionais, entre outros.

Destacam-se as assinaturas de convênios com as faculdades Cotemig (tecnologia) e com a Dom Helder/
EMGE (Direito e Engenharia), com ambas oferecendo contrapartidas sociais e apoio aos projetos do Centro.

“Em 2018 meu pai sofreu um acidente de trabalho tornando-o inapto 
para execução de suas atividades dentro da empresa. Hoje ele está 
aposentado por invalidez.  Hoje podemos celebrar com grande alegria 
a minha aprovação como bolsista pela FDC! Essa ajuda será muito 
importante para restaurar a saúde financeira da minha família, e vai 
me proporcionar a oportunidade de conseguir realizar o meu sonho de 
me tornar um médico veterinário.”

Matheus Deleone – Bolsista no 5° período de Medicina Veterinária na PUC Minas

Técnico
O FDC - Centro Social Cardeal Dom Serafim iniciou no segundo semestre de 2021 a concessão de 
bolsas de estudos para Educação Profissional e Tecnológica – EPT, em parcerias com escolas de Belo 
Horizonte. A EPT é uma modalidade educacional prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) com a finalidade de preparar “para o exercício de profissões”, contribuindo para que o 
cidadão possa se inserir e atuar no mundo do trabalho e na vida em sociedade. Para tanto, abrange 
cursos de qualificação, habilitação técnica e tecnológica, organizados de forma a propiciar o aproveita-
mento contínuo e articulado dos estudos.
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Foram firmados convênios com a Faculdade Santa Casa e com o Colégio Técnico Cotemig, com objetivo de 
contemplar estudantes com carência financeira e bom desempenho escolar, nas áreas de Saúde e Tecnologia.

Assim, no segundo semestre, foi realizado pela primeira vez esse processo, que seleciona candidatos 
aptos a serem contemplados com bolsas de estudos de até 50% para as áreas de Saúde e Tecnologia. 
Foram 41 bolsistas nos cursos Técnico em Informática, Farmácia e Enfermagem, contemplando carên-
cia financeira comprovada, diversidade de raça e gênero.

Distribuição dos Bolsistas 

“Estou aqui para agradecer imensamente a todos vocês da Fundação Dom Cabral por nos conceder 
essa bolsa de estudos, sem ela seria impossível darmos continuidade ao sonho do Arthur em se 
formar no Cotemig. Precisaríamos tirá-lo da escola por questões financeiras! Realmente não temos 
palavras para agradecer o bem que a FDC pode proporcionar a nossa família e ao Arthur diretamen-
te! Deus os abençoe grandemente! OBRIGADO POR TANTO!!!”

Rafael Augusto Henriques Mendes (pai do Arthur, bolsista do Cotemig): 

Raízes
O Programa Raízes utiliza a metodologia da FDC para levar a jovens em situação de vulnerabilidade, 
conteúdos humanistas e de diferentes áreas do conhecimento não acessíveis na escola tradicional. Com 
forte impacto transformacional na vida dos participantes, o programa contribui para ampliar a visão de 
mundo e fortalecer seu senso de cidadania. Além das aulas e interações oferecidas no programa, ao final 
os jovens têm o acompanhamento de mentores, parceria com o Comitê de Impacto Alumni.

Em 2021, o Raízes foi realizado pela primeira vez no formato online, tendo sido adaptado para o contexto 
da pandemia. O programa foi redesenhado e a metodologia ajustada para uma carga horária adequada 
ao ambiente on-line. A turma, composta por estudantes de escola pública de Sete Lagoas-MG e jovens 
trabalhadores da FDC, foi contratada pela CNH Industrial em parceria com a CDM de Sete Lagoas.
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O desafio do online trouxe muito aprendizados, dentre eles conviver com a carência na infraestrutura 
do público para uma capacitação online, uma vez que 90% dos participantes não tinham computador 
em casa e a maioria tinha banda larga baixa ou utilizava internet de outras pessoas. Na interação com 
o ambiente online de aprendizagem, foi notada a necessidade de um acompanhamento individual e foi 
oferecido o apoio de uma psicóloga no atendimento individualizado dos participantes. O programa foi 
concluído com 23 jovens capacitados.

Durante o programa, foi realizado também o primeiro encontro entre Mentores e Mentorados, conduzi-
do pelo Prof. Marcio Boaventura.

O encerramento presencial foi realizado em Sete Lagoas, premiando os 3 melhores participantes, ava-
liados pela participação, assiduidade e entrega de atividades nos prazos estabelecidos.

Com os aprendizados adquiridos, o Raízes está em fase de adaptação para o formato híbrido em 2022, 
com módulos conceituais e comportamentais online e módulos práticos no formato presencial, além da 
inserção de mais um módulo, o Raízes da Tecnologia.

O Programa foi apresentado nos conselhos Estadual e Municipal da Infância e Adolescência, com ob-
jetivo de captação de recursos por meio de leis de incentivo. O projeto foi aprovado no FIA Municipal e, 
em âmbito estadual, está em análise. Essas frentes são uma aposta para mobilização de recursos, de 
forma a consolidar a atuação e potencializar o impacto do Raízes.

Em 2022 terá prosseguimento a mentoria dos jovens, promovida em conjunto com o Comitê de Impac-
to Alumni. A primeira turma de mentoria, já concluída, contou com 23 jovens participantes do Raízes 
em anos anteriores e foi iniciada a segunda turma com 17 participantes do Raízes Sete Lagoas.

Anadelli Soares Braz (mentora Alumni FDC): “A mentoria FDC, para os jovens do Programa Raízes, 
é uma oportunidade de dividirmos o nosso aprendizado e experiências acumuladas com jovens que 
estão iniciando a sua vida profissional e que tem dúvidas na hora de montar um plano de ação para 
conquistarem seus sonhos. Na prática, ocorre uma troca de saberes que enriquece ambos, mentor 
e mentorado. Os mentores entram em contato com realidades diversas e tem a possibilidade de dar 
e receber ao longo do processo. Eu agradeço a FDC o convite para participar desta edição e quero 
continuar nas próximas.”

“Minha experiência no Raízes foi leve e simplesmente incrível, foi a primeira edição online e eu tive a 
oportunidade de estar presente, confesso que no começo achei que seria entediante mas me surpreen-
di. O Raízes conseguiu fazer com que eu me interessa-se por cada módulo, por cada aula e por cada 
tarefa. Interagi, ri, aprendi e dividir conhecimentos. O curso foi de grande valor e aprendizado, o con-
teúdo do curso me fez esforçar e aproveitar ao máximo o aprendizado que o Raízes estava passando. 
Só tenho a agradecer por tudo, pelo tempo, dedicação, a disponibilidade e o carinho!” 

Raianne Lanai, 17 anos (participante): 
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Student Experience
O programa é realizado pela FDC em parceria com a Common Purpose e ofertado gratuitamente a jovens 
universitários que buscam se tornar líderes do desenvolvimento sustentável, proporcionando oportunidade para 
ampliar conhecimentos, conexões e habilidades de comunicação de jovens que serão futuros líderes sociais.

Em 2021, foi realizada pela primeira vez uma turma online do Student Experience, cujo tema foi “Como podemos 
tornar nossas cidades resilientes e inclusivas?”, desenvolvendo competências de liderança em 35 participantes, 
universitários de diversos cursos, como Administração, Relações Internacionais, áreas da saúde e tecnologia.

“O que me tocou mais foi refletir e estudar características de um líder inclusivo. Eu nunca tinha pensado 
sobre isso e transformou a maneira como olho para tudo. Me fez pensar muito sobre as qualidades e 
habilidades que quero desenvolver em mim mesmo.”.

Arthur Faria (participante):

Participantes no Student Experience, em setembro de 2021.
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Empreendedores Populares
O FDC – Centro Social Cardeal Dom Serafim acredita que o empreendedorismo popular é capaz de 
transformar a realidade de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade e de um país. Por isso preci-
samos pensar o futuro a partir de novos modelos de investimento e impacto social. Em 2021, com apenas 
2 meses de funcionamento do Pra>Frente Play, mais de 1.800 empreendedores foram cadastrados para 
iniciarem uma jornada de desenvolvimento.

PAINEL DE INDICADORES FDC – CENTRO SOCIAL CARDEAL DOM SERAFIM  
EMPREENDEDORES POPULARES

PROGRAMA STATUS PARTICIPANTES HORAS DE  
CAPACITAÇÃO

Pra>Frente Play Empreendedores Contínuo 1.858 10.506
Decoladores Contínuo 83 1.267

TOTAL 1.941 11.773

Pra>Frente
O Pra>Frente é uma iniciativa do segmento Empreendedores Populares, que capacita nano, micro e 
pequenos empreendedores por meio de uma metodologia proprietária e do envolvimento de volun-
tários atraídos, desenvolvidos e engajados pela FDC. O objetivo do movimento é ser veículo para o 
desenvolvimento econômico e social sustentável.

Ao longo de 2021, foi concebida, desenhada e implantada uma plataforma digital exclusiva e conteúdos 
que endereçam as principais dores dos empreendedores populares. Emulando o Netflix, as jornadas 
de aprendizagem foram construídas em vídeos, podcasts e guias rápidos, misturam entretenimento 
e conteúdo aplicável, com linguagem simples e direta e foco no desenvolvimento da capacidade de 
resolução dos problemas do empreendedor. 

Atualmente a plataforma conta com 26 conteúdos voltados para as quatro principais dores do empre-
endedorismo popular no Brasil: comportamento empreendedor, dificuldade com as vendas, controle/
gestão do negócio e finanças/endividamento. Mais que um instrumento de escala, a metodologia, 
aliada à tecnologia, permite que o movimento tenha a versatilidade não só no seu modelo de atuação, 
mas, principalmente, possa se adequar a um contexto dinâmico e em constante transformação.

Realizações em 2021 
Metodologia e conteúdo 

• Design de aprendizagem inédito para empreendedores e decoladores  

• Plataforma pronta para capacitação de 10 mil empreendedores 

• Mais de 50 conteúdos distribuídos nas jornadas de decolador e empreendedor

• Diferentes formatos explorados: vídeos, áudios, textos 
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Presença e influência 

• Campanha na Record com público potencial de 19 milhões de pessoas 

• Coletiva de imprensa com repercussão em todo o país 

• Presença e produção de conteúdo específico para Instagram e Linkedin 

• Participação em eventos, palestras e podcasts de parceiros 

• Lives e eventos específicos de Decolagem digital 

Parcerias e valor compartilhado 

• Getninjas: a maior plataforma online de prestação de serviços da América Latina 

• Transforma Brasil: maior rede de voluntariado do país 

• Associados Regionais FDC: aliança inédita para atuação nacional 

• Elie Horn: ampliação do escopo com a companha Record 

Novas fronteiras testadas

• Iniciativas presenciais antevendo a retomada: Andiroba e Taquaril 

• Apresentações no Ceará

No segundo semestre de 2021, centenas de empreendedores em todo Brasil foram capacitados. A seguir são 
apresentados os números da plataforma e características dos participantes, além de alguns depoimentos.

Números do Pra>Frente Play*
EMPREENDEDORES 

CADASTRADOS
EMPREENDEDORES 
COM ASSESSMENT

DECOLADOES   
CADASTRADOS

DECOLADOES  
COM ASSESSMENT

1.858 968 83 53

Perfil dos Participantes
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Distribuição Geográfica dos Participantes

Depoimentos
“Já ouvi as histórias de negócio duas pesso-
as empreendedores bem parecida com as 
da gente. Mas bem motivante também.”
Francisco (empreendedor)

Boa tarde ok já estou sendo acompanhada 
pelo decolado Rodolfo que está sendo de 
grande ajuda e estou adorando os insinamen-
tos dele muito obrigada e ficarei no aguardo”.
Franciscmeire (empreendedora)

Essa é uma história de mudança de vida 
maravilhosa, não apenas capacitando indi-
víduos como Maria, mas também iniciando 
uma cadeia de mudanças adicionais por 
meio de suas histórias inspiradoras.”
Sidharth Shukla (aluno do GBSN Global EiR Pro-
gram sobre apresentação do Pra>Frente)

Obrigado a todos por esses insights, eles trazem novas perspectivas para a criação de redes de empreendedo-
res para empoderar nossas comunidades!”
Sara Alejandra Pinilla (aluno do GBSN Global EiR Program sobre apresentação do Pra>Frente)

Alguns destaques da atuação do Pra>frente em 2021:

Lançamento do Pra>Frente Play em Coletiva de Imprensa, com 16 jornalistas presentes,  
e repercussão em 30 publicações. O valor estimado em mídia espontânea foi de R$1.679.008,00  
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Empreendedoras do Projeto Tereza, apoiado pelo Insituto humanitas360, que ressocializa detentas através do em-
preendedorismo e do consumo consciente, e o Decolador João Pedro Sawchuk em encontro presencial (foto 1) e a 
distância (foto 2).

 

Pra>Frente,  
lançamento no Ceará

Lançamento da Campanha do 
Pra>Frente na TV Record

Apresentação do  
Pra>Frente no 6º CE&RN Gestão,  
no Ceará, em dezembro/21
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Organizações Sociais

O FDC – Centro Social Cardeal Dom Serafim leva modelos contemporâneos de governança e gestão 
para Organizações Sociais e capacitação para seus gestores, como forma de impactar comunidades 
inteiras por meio das organizações que conhecem os desafios e oportunidades de cada ecossistema. 
Em 2021 foram mais de 700 participantes de 152 organizações, com cerca de 140 mil horas de capa-
citação promovidas por esse segmento.

PAINEL DE INDICADORES FDC – CENTRO SOCIAL CARDEAL DOM SERAFIM  
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

PROGRAMA STATUS
PARTICIPANTES HORAS DE  

CAPACITAÇÃOINDIVÍDUOS ORGANIZAÇÕES

BASIS
ISAB Concluído 32 12 3.232
MBM Concluído 28 14 2.828

FEAPAES Andamento 72 24 -

POS
PDD Concluído 138

480* 32
15.456

Demais atividades Concluído 114.576
              Customizados Andamento 35** 6 -

              Atendimento gratuito Andamento 28** 4 308
            Bolsas PDD Andamento 7 7 784

Hands on Compliance – FUNDAMIG MPMG Concluído 95 53 3.800
Total 777 152 140.984

Observações
*O vínculo na POS é por organização, não por indivíduo, ou seja, a cada atividade participam os gestores cuja atuação 
pode se beneficiar daquele aprendizado específico (somente no PDD há uma inscrição específica dos indivíduos partici-
pantes). Somando todos diferentes atividades, em média, 15 indivíduos de cada organização participam da POS.
**Em média, 7 participantes da organização participam de cada atividade.

BASIS – Trilha de Capacitação de Iniciativas de Impacto Social
O programa tem o intuito de capacitar os gestores de iniciativas sociais de pequeno porte para assimi-
larem os fundamentos de governança e gestão necessários para obter melhores resultados, além de 
conectar esses gestores com grandes empresas capazes de investir em patrocínios que impactarão 
uma região.

O BASIS foi planejado inicialmente para ser presencial, mas, antes mesmo de seu início efetivo, pre-
cisou migrar para o online devido à pandemia, com isso, seu formato também evoluiu, de forma que 
estão sendo desenvolvidos, inclusive, módulos assíncronos para a consolidação do programa. Em 
2021, o BASIS capacitou duas turmas de pequenas Organizações Sociais, com patrocínio do Instituto 
SAB e do Movimento Bem Maior – MBM.
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Organizações Sociais Participantes do BASIS – Turma Instituto SAB
Organização Área de Atuação Localização
APAE - Morro Agudo Saúde Morro Agudo – SP
APAT Assistência em transplante São Paulo – SP
APISA Meio Ambiente Ibiraçu – ES
DII Brasil Saúde Belo Horizonte – MG,

Rio de Janeiro – RJ e Gravataí – RS
Grupo Mulheres Do Brasil Educação, Saúde São Paulo – SP
Instituto Karis Saúde São Paulo – SP
Instituto Tâmaras Saúde Suzano – SP
ONG Lua Vermelha Saúde São Paulo – SP
Pretas Ruas Direitos Humanos, Saúde e Meio Ambiente Rio de Janeiro – RJ
Recicla Feira Rio de Janeiro – RJ
Saúde Contato Saúde Rio de Janeiro – RJ
UNAS Educação, Direitos Humanos São Paulo – SP

Organizações Sociais Participantes do BASIS – Turma MBM
Organização Área de Atuação Localização

Associação Capão Cidadão PCD São Paulo – SP

Casa do Todos Saúde mental São Paulo – SP
Projeto Sonhar Direitos Humanos, Combate à Pobreza São Paulo – SP
Libertários do Capão Educação São Paulo – SP
Olhe Saúde e Bem Estar São Paulo – SP

Estou Refugiado Reinserção no mercado de trabalho formal das pes-
soas em situação de refúgio São Paulo – SP

ADF Esporte Guarulhos – SP
RAESP Direitos Humanos Rio de Janeiro – RJ
FAZ Esporte e Educação São Paulo – SP
Usina dos Atos Cultura, Educação e Direitos Humanos São Paulo – SP

Afago Assistência social, saúde, educação, esporte e forma-
ção profissional São Paulo – SP

Responsa Inserção de Egressos no mercado de trabalho São Paulo – SP
Nosso Olhar Inclusão PCD São Paulo – SP
Reflexões da Liberdade Direitos Humanos Embu das Artes – SP
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Módulo Estratégia – BASIS Instituto SAB

“Nenhuma situação foi complicada e estressante, que time! Obrigada! Aos professores que dividiram 
de maneira sempre muito calma, didática, nunca deixando de nos provocar no melhor sentido da pala-
vra, nossa gratidão! E a Fundação Dom Cabral e ao Instituto SAB por nos proporcionar esta formação 
nos colocando em contato com conteúdo teórico, vendo a aplicação na prática e nos ajudando a pro-
mover mudanças que tanto queremos com nossa iniciativa!” 

Jainne Martins Ferreira (BASIS Instituto SAB)

Duas novas turmas com pequenas APAES do Estado de São Paulo, patrocinadas pela FEAPAES, rece-
beram seus diagnósticos iniciais ainda em 2021 e iniciam as atividades do BASIS em fevereiro de 2022.

Em setembro de 2021 foi obtida autorização do Conselho Municipal do Idoso – CMI/BH para captação de 
recursos para a realização de oito turmas do BASIS para 288 gestores de organizações sociais, e quatro 
turmas do BASIS para a capacitação de 144 lideranças de organizações sociais. A realização das turmas 
ocorrerá ao longo de 2022 e 2023.

Em novembro de 2021 a FDC, por meio do Centro Social, firmou uma parceria com a FUNDAMIG, a 
Associação Mineira de Municípios – AMM e com o Sebrae Minas, para a realização do Programa Cida-
des Sustentáveis – Desenvolver Minas via desenvolvimento municipal. Essa parceria visa a contribuir 
com o fortalecimento das cidades e o FDC – Centro Social Cardeal Dom Serafim tem a perspectiva de 
oferecer seu portfólio de projetos, especialmente o BASIS, para os municípios.

POS – Parceria com Organizações Sociais
É um programa de desenvolvimento de gestão para Organizações Sociais que ajuda a incorporar fer-
ramentas de gestão em suas rotinas, com objetivo de se tornarem autossustentáveis e mais atrativas 
para investimentos e, assim, favorecer o desenvolvimento para toda a comunidade em que estão inse-
ridas. A POS se desenvolve em três eixos: processo de gestão, conhecimento e intercâmbio.

O formato online da POS começou como uma imposição da pandemia, mas se mostrou eficiente tal 
como o presencial e se consolidou em 2021, de forma que os atendimentos às organizações sociais 
foram realizados de forma online, com algumas exceções para atendimento presencial.

Atualmente são 32 organizações parceiras nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná e Santa Catarina, que atuam nas mais diversas áreas, conforme detalhado no quadro a seguir.
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Organizações Sociais Participantes da POS 2021

Organização Área de Atuação Localização Ano de entrada

AMR – Associação Mineira de Reabilitação Assistência Social e 
Saúde Belo Horizonte – MG 2019

APACC/Casa Ronald McDonald –  
Associação de pais e amigos da criança  
com câncer e hemopatias

Assistência Social e 
Saúde Campinas – SP 2021

APAE Franca Assistência Social, 
Educação e Saúde Franca – SP 2017

APPA Arte e Cultura Belo Horizonte – MG 2017

ASPEJ - Nova Atmosfera Amparo infantil,  
Educação e Cultura Belo Horizonte – MG 2017

Associação Evangelizar é Preciso Serviço Social e 
Evangelização Curitiba – PR 2018

ASSPROM –  
Associação Profissionalizante do Menor

Assistência Social e 
Educação Belo Horizonte – MG 2012

CBC - Centro Brasil Clima Meio Ambiente Rio de Janeiro – RJ 2021

ChildFund Brasil Assistência Social e 
Amparo Infantil Belo Horizonte – MG 2009

Comuna do Ibitipoca – Ibitipoca Reserva 
Ambiental S.A.

Sociocultural, Turis-
mo, Sustentabilidade Juiz de Fora – MG 2018

FAHECE - Fundação de Apoio  
ao HEMOSC/CEPON Saúde Florianópolis – SC 2020

FEAPAES SP – Federação das APAEs  
do Estado de São Paulo

Assistência Social, 
Educação e Saúde Franca – SP 2016

Gastromotiva Gastronomia e Inclu-
são Social

Rio de Janeiro – RJ 2019

HMTJ – Hospital Maternidade  
Therezinha de Jesus Saúde Juiz de Fora – MG 2015

Hospital Dona Helena – Associação Benefi-
cente Evangélica de Joinville Saúde Joinville – SC 2018

Hospital Materno Infantil Dr. Jeser Amarante 
Faria – Hospital Nossa Senhora das Graças Saúde Joinville – SC 2019

Hospital Nossa Senhora das Graças – Matriz Saúde Curitiba – PR 2021

Hospital Santo Antônio –  
Fundação Hospitalar de Blumenau Saúde Blumenau – SC 2018
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Organização Área de Atuação Localização Ano de entrada

ICLEI América do Sul Sustentabilidade e 
Governos locais São Paulo – SP 2016

ID_BR Igualdade e 
Inclusão Social Rio de Janeiro – RJ 2018

INCA Voluntário -  
FUNDACAO ARY FRAUZINO

Assistência Social, 
Voluntariado, Saúde Rio de Janeiro – RJ 2016

Instituto Inhotim Arte, Cultura 
e Entretenimento Brumadinho – MG 2021

Instituto Jô Clemente Assistência Social, 
Educação e Saúde São Paulo – SP 2013

Instituto Marum Patrus - IMAP
Assistência Social, 
Voluntariado e Capa-
citação Profissional

Contagem – MG 2021

Instituto Ramacrisna Trabalho Social, Edu-
cação, Cultura Betim – MG 2008

Instituto SAB – Sociedade  
Assistencial Bandeirantes Saúde São Paulo – SP 2021

ISJB - Inspetoria São João Bosco Assistência Social, 
Educação e Cultura Belo Horizonte – MG 2015

PROTESTE Direito dos  
Consumidores Rio de Janeiro – RJ 2014

Rede Brasil do Pacto Global da ONU Associativismo e De-
senvolvimento Social São Paulo – SP 2018

Rede Cidadã Promoção de  
Trabalho Social Belo Horizonte – MG 2012

Transportadora Figueiredo Transporte Paraopeba – MG 2014

UNICAFES – União das Cooperativas da 
Agricultura Familiar e Economia Solidária do 
Estado de Minas Gerais

Cooperativismo,  
Desenvolvimento 
Local Sustentável

Montes Claros – MG 2020

Com o intuito de desenvolver as equipes gestoras das Organizações Sociais, o Programa de Desen-
volvimento de Dirigentes – PDD é ofertado para as organizações participantes da POS, enfatizando a 
implementação dos instrumentos de gestão e a qualidade empresarial. Em 2021, foi incorporado o mó-
dulo de Transformação Digital e o PDD teve duas turmas ofertadas, contemplando 138 participantes.

Visando à promoção de troca de experiências entre as Organizações Sociais, aprendizado mútuo e 
intercâmbio de soluções, foram realizados três eventos em 2021. O compartilhamento de práticas 
durante esses eventos contribui para o aprimoramento da gestão e governança das organizações par-
ticipantes. Foram dois Encontros de Dirigentes, sendo o primeiro no mês de julho com o tema: “Como 
as organizações sociais estão reagindo à pandemia, acertos e erros”, no qual cinco organizações apre-
sentaram seus cases de sucesso. O segundo Encontro de Dirigentes ocorreu em outubro com o tema 
“Cultura de risco como oportunidade. Por que implementar nas organizações sociais?”.
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1° Encontro de Dirigentes POS  2° Encontro de Dirigentes POS

Ainda foi realizado em novembro o evento Compartilhar, encontro de Organizações Sociais participantes, 
não só da POS, mas de todos os programas do FDC – Centro Social Cardeal Dom Serafim com o tema 
“Impactos da Pandemia no Trabalho e Gestão das Pessoas” conduzido pelo professor da FDC Paul Ferreira.

Além da modalidade integral da POS, o segmento de Organizações Sociais também oferta customiza-
dos. Em 2021, 6 organizações foram atendidas com customizados:

Organizações Sociais – Customizados
Organização Localização Atividade
AME - Amigos Múltiplos pela Esclerose Guarulhos – SP PDD
CMB - Confederação das Santas Casas de Miseri-
córdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas Brasília – DF Elaboração do  

Planejamento Estratégico
CEAC – Centro Espírita Amor e Caridade Campinas – SP Customização da POS
Instituto Inhotim Brumadinho  –  MG Elaboração de Plano de Ação
ONA - Organização Nacional de Acreditação São Paulo – SP Elaboração do Planejamento Estratégico

J. Mendes Empreendimentos Itaúnas – MG Workshop

Ainda é ofertado, em alguns casos, atendimento gratuito às organizações e bolsas para o PDD. Nesse 
ano, 4 organizações foram contempladas com atendimento gratuito para atividades de gestão:

Organizações Sociais – Atendimento Gratuito
Organização Localização Atividade
CIAME - Centro Integrado de Atendimento ao Menor Belo Horizonte – MG Monitoria de Finanças

Adão Ecomuseu Matozinhos – MG Planejamento Estratégico

SSA - Serviço Social Autônomo SERVAS Belo Horizonte – MG Revisão do Planejamento 
Estratégico e PDD

Instituto O Grito Ribeirão das Neves – MG Planejamento Estratégico
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Além disso, 7 organizações foram contempladas com bolsas de estudo para o PDD:

Organizações Sociais – Bolsas PDD
Organização Localização

B. Social – Fundo Emergencial para a Saúde São Paulo – SP

Consultório na Rua São Paulo – SP

IMM - Imagem Mágica São Paulo – SP

Instituto Phi Rio de Janeiro – RJ
Fundação Tide Setubal São Paulo – SP

NMO BRASIL São Paulo – SP

Pimp My Carroça São Paulo – SP

 “A parceria com a FDC foi realmente um divisor de águas para o INCA Voluntário. Passamos a ter 
um planejamento estratégico e um acompanhamento contínuo de nossas atividades e indicadores. 
Com os nossos objetivos claros para toda a equipe, as nossas ações se tornaram mais assertivas. 
Estamos a cada ano melhores, mais organizados e a FDC tem um papel fundamental nessa nossa 
caminhada. É muito bom podermos contar com profissionais experientes, com visão de mercado, 
no entanto aplicada para as especificidades do terceiro setor, além da possibilidade de capacitar a 
equipe para esse crescimento. Estamos muito satisfeitos com a nossa performance”.
Angélica Nasser (supervisora Geral do INCA Voluntário)

PDEOS – Programa de Desenvolvimento  
de Empresas e Organizações Sociais

O programa atua em uma determinada comunidade por meio do apoio para o desenvolvimento local 
sustentável, a partir da promoção da gestão responsável junto às lideranças empresariais e comuni-
tárias. As Organizações Sociais participantes têm seu conhecimento de gestão ampliado, e os líderes 
empresariais, por sua vez, são sensibilizados sobre a importância do seu envolvimento em ações 
sociais de sua localidade. A atuação em rede estimula a articulação entre lideranças empresariais e 
Organizações Sociais por meio de diálogos e interações relevantes.

Em 2021 o PDEOS foi reestruturado a partir de uma pesquisa sobre a situação do Balneário Água 
Limpa, comunidade que fica na divisa entre os municípios de Nova Lima e Itabirito, no entorno da 
FDC – Campus Aloysio Faria, em Nova Lima. A FDC firmou um Termo de Cooperação Técnica para o 
Projeto Novo Água Limpa para atuação conjunta com Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
Ministério Público de Minas Gerais, Prefeitura de Nova Lima e Associação Comunitária do Bairro Bal-
neário Água Limpa – ABBAL. A expectativa é promover uma gestão responsável junto às lideranças da 
comunidade, acompanhar e capacitar seus membros para a implantação de mecanismos de controle 
e de governança no ano de 2022.
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Hands on Compliance

Programa online, assíncrono e gratuito com metodologia criada pelo Centro de Governança, Risco e 
Compliance (GRC) da FDC e patrocinado pela empresa CCR. A turma é formada por dois representan-
tes de cada organização indicada e, ao final da jornada de aprendizagem, os participantes saem com 
um programa de integridade pronto e adequado para a realidade de suas respectivas organizações.

Em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais e a FUNDAMIG – Federação Mineira de As-
sociações e Fundações de Direito Privado, o FDC – Centro Social Cardeal Dom Serafim promoveu 
uma turma direcionada a fundações do estado de Minas Gerais, que capacitou 53 organizações e 95 
gestores, contribuindo, assim, com o desenvolvimento do Terceiro Setor no estado..
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CAMPUS ALOYSIO FARIA
Av. Princesa Diana, 760
Alphaville Lagoa dos Ingleses
34.018-006 – Nova Lima (MG

CAMPUS BELO HORIZONTE
Rua Bernardo Guimarães, 3.071
Santo Agostinho
30140-083 – Belo Horizonte (MG)

CAMPUS SÃO PAULO
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.184  
Vila Olímpia – 15º andar
04548-004 – São Paulo (SP)

ASSOCIADOS REGIONAIS
A FDC trabalha em parceria com 
associados regionais em todo o Brasil.
Consulte o associado mais próximo à sua região.

atendimento@fdc.org.br
0800 941 9200
www.fdc.org.br

http://www.fdc.org.br
https://www.linkedin.com/company/fundacao-dom-cabral
https://twitter.com/DomCabral?ref_src=twsrc%5etfw
https://www.facebook.com/FundacaoDomCabral/?fref=nf
https://www.youtube.com/user/FDCIdeas
https://www.instagram.com/fundacaodomcabral/
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