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Apresentação

Os resultados positivos dos projetos patrocinados pelo Instituto 

Societé Generale nos dão certeza de estarmos na direção 

certa. Por isso, a cada ano nos sentimos mais estimulados em 

ampliar nosso raio de ação. Muito se fez até aqui e em 2015 

uma das boas novas foi a chegada dos Doutores da Alegria, 

mais uma iniciativa de qualidade para a nossa rede de ONGs. 

Além disso, para aprimorar a divulgação das atividades e 

fortalecer a marca inauguramos um novo site.

Neste balanço você conhecerá as ações do Instituto e também 

saberá mais sobre a participação e os eventos realizados com 

a ajuda dos voluntários, parceiros imprescindíveis para tudo 

acontecer. O simples fato de fazer parte de consistentes 

processos de transformação do cotidiano de um número 

significativo de crianças, jovens e adultos nos deixa orgulhosos 

e também encorajados a ir adiante. Não por menos 

trabalhamos para que todas as crianças e jovens brasileiros 

tenham condições iguais, de educação, saúde, moradia, 

cultura e muito mais. Sem dúvida é uma meta ambiciosa, mas 

com paciência e muita dedicação acreditamos ser possível 

chegar lá. Sem deixar de dar a atenção devida as parcerias 

já existentes, a ideia é aumentar o número sempre com 

programas socioeducacionais de capacitação profissional, 

geração de renda, desenvolvimento pessoal e cidadania 

em comunidades que oferecem perspectivas renovadas de 

futuro para quem precisa. E, claro, continuar promovendo o 

engajamento dos colaboradores do Grupo Société Générale, 

seus familiares e amigos em ações de voluntariado. Os frutos 

desse trabalho estão aqui. Veja a seguir.

índice
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Mensagem do Presidente

“Fazer parte do Grupo Société Genérale é para mim 

motivo de orgulho e satisfação. Não apenas por se 

tratar de uma instituição financeira competente nos 

negócios, mas também - e talvez especialmente - por que 

tem a sensibilidade de promover ações sociais importantes 

muito além do seu objetivo como banco. A criação do 

Instituto Société Genérale (ISG) há oito anos é o exemplo 

evidente de nossa preocupação em contribuir de maneira 

efetiva para um mundo melhor. 

Queremos seguir em frente com sucesso, o que só é 

possível integralmente com o foco que mantemos em 

ajudar a construção de uma sociedade mais justa, com 

oportunidades para todos. Firme nesse propósito, em 2015 

o ISG apoiou seis ONGs no Estado de São Paulo e uma no 

Rio de Janeiro, num total de nove projetos. Cerca de 1.300 

jovens foram diretamente beneficiados.

Nossa parceria com a Casa do Zezinho foi adiante com o 

apoio ao projeto Vagalume, assim como com a Fundação 

Gol de Letra, no consolidado Gol de Trabalho. Estendemos 

patrocínio também para o projeto Vila Abertina Esporte e 

Educação. Já com a Associação Vida Jovem seguimos com 

o De Olho no Futuro, cuja missão é formar jovens para o 

mercado de trabalho, além do que demos continuidade ao 

Projeto Quixote, que procura incentivar o empreendedorismo 

e a criação de idéias impactantes para a sociedade. 

Por meio das Leis de Incentivo apoiamos projetos como o 

Rugby para Todos em Paraisópolis, que ensina a modalidade 

para crianças e adolescentes da comunidade e também o 

Construindo Cidadania com Arte, realizado pelo Instituto 

Hatus, com aulas de música para a criançada da Vila dos 

Remédios.

Em 2015 uma nova instituição fez parte da nossa rede de 

parceiros: os Doutores da Alegria e seu projeto Formação 

de Jovens Palhaços para 25 interessados de todo o país.

Mais do que propiciar ações nas áreas de educação, saúde e 

inclusão social, temos o compromisso de acompanhar cada 

trabalho do início ao fim, assegurando vida longa a eles. 

O ISG faz questão de manter uma estreita relação com 

os funcionários do Société Genérale, que participam 

ativamente como voluntários das atividades apoiadas. Além 

disso, atuamos também junto às empresas do Grupo no 

projeto Menor Aprendiz, integrando pessoas das ONGs 

ao mundo corporativo. Isso sem contar a colaboração em 

programas como o Cesta Básica e Doador de Valor. 

Sabemos que resultados não se constroem sozinhos e temos 

o privilégio de caminhar ao lado de empresas parceiras 

comprometidas e diretamente ligadas a essas conquistas. 

São nossos Apoiadores Sociais, que acreditam em nosso 

jeito de pensar e agir, cujo engajamento é fundamental na 

construção de uma base sólida para a transformação efetiva 

da sociedade - afinal de contas, esse é o nosso objetivo 

primordial.

índice

Francis Repka
Presidente do Instituto Société Générale 

e do Grupo Société Générale no Brasil
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O Grupo Société Générale

O Grupo Société Générale foi fundado no Brasil em 1967, 

com a missão de aliar serviços de banco comercial e de 

banco de investimento de alto valor agregado, contando 

com o apoio permanente de sua estrutura mundial e 

expertise técnica. Em 2015 o Grupo SG é representado pelas 

empresas Banco Société Générale Brasil, ALD Automotive, 

SG Equipment Finance, SG Insurance Corretora de Seguros 

e as empresas de SG Consumer Finance, O Société Générale 

se tornou um dos maiores grupos financeiros da Europa, 

com atuação internacional, graças a uma relação de sólida 

confiança com seus clientes e parceiros. Alguns valores 

fundamentais pautaram esse crescimento: profissionalismo, 

espírito de equipe e inovação.

índice
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O Instituto Société Générale

Em 2007 foi fundado o Instituto Société Générale com o objetivo de apoiar projetos 

socioeducacionais, direcionados a populações em situação de vulnerabilidade social.

Em toda sua trajetória, o Instituto colaborou na criação concreta de oportunidades de 

crescimento, através da geração de emprego e renda, educação, qualificação profissional e 

atendimento a comunidades.

Constantemente formando parcerias com instituições que atuam diretamente em 

regiões vulneráveis, o Instituto SG possui metodologia própria, baseada nas práticas de 

gestão utilizadas pelas empresas do Grupo. Por isso, está sempre presente em iniciativas 

educacionais de empregabilidade, esporte e cultura, que promovam a cidadania na busca 

pela igualdade de oportunidades de ascensão social.

O Instituto preza a ética, a transparência e o profissionalismo, exercendo um papel ativo 

na valorização do ser humano e do espírito de equipe. Aberto a inovações, está sempre 

aderindo a novas parcerias com organizações que compartilham os mesmos valores e ideais.

índice

Vinícius, Beatriz, Juliane, 

Ricardo, Larissa e mais de 800 

jovens jovens já foram inseridos 

no mercado de trabalho.
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Nossos
Parceiros

índice

Conheça as entidades apoiadas em 2015

“Muitas vezes, os colaboradores não têm 

essa dimensão humana de conhecer o 

projeto, e só oferecem o apoio financeiro. O 

Instituto Société Générale quer saber o que 

mais pode oferecer. Fizemos um encontro 

com as ONGs apoiadas e criamos uma rede 

para troca de experiência. Às vezes tenho 

um problema na organização e, nessa 

troca, conseguimos a solução.  

Heraldo Firmino
Coordenador do Projeto de Formação de Jovens 
Doutores da Alegria
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Projeto Quixote
Casa do Zezinho
Fundada em 1994, a Casa do Zezinho 

é um espaço de oportunidades e 

desenvolvimento para crianças e jovens 

em situação vulnerável, localizada na 

região do Parque Santo Antônio, zona 

sul de São Paulo. Hoje, são atendidos 

mais de 1.500 Zezinhos anualmente. São 

ministrados também cursos nas áreas de 

Gastronomia, Inglês, Informática, entre 

outros. A associação cria condições 

para a formação do pensamento crítico 

e o desenvolvimento da autoconfiança. 

Seu objetivo é que cada Zezinho possa 

ter um futuro do tamanho dos seus 

sonhos.

Saiba mais: www.casadozezinho.org.br

Gol de Letra
A Fundação Gol de Letra é uma 

organização não governamental 

que promove o desenvolvimento 

integral de crianças e jovens de 

comunidades socialmente vulneráveis, 

por meio de atividades esportivas, 

educativas, fortalecimento familiar e 

desenvolvimento comunitário. Criada 

em 1998, pelos ex-jogadores de futebol 

Raí e Leonardo, atende cerca de 2.100 

crianças, adolescentes e jovens de 6 a 

30 anos, nas comunidades do Caju e 

Barreira do Vasco (Rio de Janeiro - RJ) 

e Vila Albertina (São Paulo - SP).

Saiba mais: 

www.goldeletra.org.br

A história do Projeto Quixote se inicia 

em 1996 no PROAD – Programa 

de Atendimento a Dependentes 

do Departamento de Psiquiatria da 

Universidade Federal de São Paulo, onde 

o psiquiatra Auro Lescher e a psicóloga 

Graziela Bedoian, fundadores do Quixote, 

conheceram um grupo de educadores 

sociais que trabalhavam com crianças 

em situação de rua nas  proximidades 

do CEAGESP. Hoje o Quixote atua com 

o objetivo de transformar a história de 

crianças, jovens e famílias em situações 

de risco, através do atendimento clínico, 

pedagógico e social integrados, gerando 

e disseminando conhecimento.

Saiba mais: www.projetoquixote.org.br

Instituto Hatus
O Instituto Hatus é uma instituição sem 

fins lucrativos que já atendeu mais de 

1.000 pessoas ao longo de 5 anos de 

existência. A organização oferece às 

crianças/adolescentes aulas de teoria 

musical, canto coral e instrumentos 

de orquestra, tudo gratuitamente. O 

projeto já formou quatro corais e a 

O.J.H (Orquestra Juvenil Hatus). O 

intuito é proporcionar acesso à cultura 

no contraturno escolar, combatendo a 

exposição infantil e juvenil à violência e 

drogas.

Saiba mais: www.institutohatus.org

Nossos Parceiros
índice
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Rugby para Todos
Em 2004 surgiu o Instituto Rugby para Todos 

em meio à comunidade de Paraisópolis, a 

partir da iniciativa de jogadores da seleção 

brasileira de rugby. Nos dias de hoje, o 

projeto é um modelo de sucesso dentro desta 

comunidade e dentro do rugby brasileiro. É 

uma ferramenta de promoção da cidadania 

que pode ser replicada em diferentes locais, 

com contextos sociais semelhantes.

Saiba mais: www.rugbyparatodos.org.br

Vida Jovem
Desde 1987 a Associação Vida Jovem investe 

na educação complementar e capacitação 

profissional de jovens de alguns bairros da zona sul 

de São Paulo, com alto índice de vulnerabilidade 

social. A instituição tem em sua essência o 

desenvolvimento pleno dos jovens, propondo 

uma formação de cidadãos realizados e motivados 

a cooperar positivamente em suas famílias e 

comunidades.

Saiba mais: www.vidajovem.org

Doutores da Alegria
Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil sem 

fins lucrativos que há 24 anos promove as relações humanas 

e qualifica a experiência de internação em hospitais por meio 

da visita contínua de palhaços profissionais especialmente 

treinados em São Paulo e no Recife. Fundada por Wellington 

Nogueira em 1991, a ONG foi inspirada no trabalho do Clown 

Care Unit. Wellington integrou a trupe de palhaços em 1988, 

satirizando as rotinas médicas e hospitalares mais conhecidas. 

Ao retornar ao Brasil, decidiu implantar um programa 

semelhante. Vinte e quatro anos depois, a ONG já realizou 

mais de um milhão de visitas a crianças hospitalizadas, seus 

acompanhantes e profissionais de saúde. A base do trabalho 

é o resgate do lado saudável da vida e todos os seus projetos 

se utilizam da arte para potencializar as relações.

Saiba mais: www.doutoresdaalegria.org.br

Nossos Parceiros
índice
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Projetos que 
Apoiamos

índice

Conheça os projetos que contaram com 
o nosso suporte em 2015

“Os benefícios trazidos pela parceria com o 

Instituto Société Générale trazem resultados 

muito além do quantitativo. É o  tipo de parceria 

próxima, comprometida, atenta e que auxilia 

as istituições por meio do contato humano. 

Hoje, cada vez mais, a sociedade vive em um 

mundo digital, perdendo-se os vínculos e 

contato humano. Porém, o ISG proporciona 

uma reflexão positiva de como uma parceria 

deveria ser executada por participar desde 

a idéia até a execução final, entendendo as 

necessidades do projeto. Dá gosto trabalhar em 

parceria com uma instituição que apresenta 

essa proposta e visão social”.  Raphael Boemer
Coordenador do Projeto 
Educação para o Mundo do Trabalho 
Projeto Quixote
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Projeto De Olho no Futuro

O projeto procura criar condições de empregabilidade e, 

portanto, situação financeira mais estável para um grupo 

de jovens em risco social dos bairros de Heliópolis, São 

João Clímaco, Parque Bristol, Jd. Savério e Sacomã. Como? 

A iniciativa parte de ações de educação complementar e 

direcionamento profissional com cursos de capacitação 

em Web Design, Hotelaria e Turismo, Manutenção de 

Computadores e Eletricidade e Tecnologia. Os participantes 

ainda contam com atendimentos individuais realizados por 

profissionais e estagiários de serviço social e psicologia. O 

objetivo aqui é garantir um acompanhamento psicossial 

digno, diminuindo assim a incidência de adversidades da vida, 

além de também reduzir a grande evasão dos cursos, um 

fato muito comum entre os alunos das comunidades mais 

carentes. Em 2015 mais de 400 pessoas tiveram esse tipo de 

apoio e orientação. 

índice
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Alunos Atendidos 118

Alunos Formados 99

Inserção no mercado de trabalho 38

Inserção em faculdades/cursos 19

RESULTADOS



Projeto Vagalume

Com o objetivo de capacitar o jovem de baixa renda para 

enfrentar o mercado de trabalho e as universidades com 

bom desempenho, o projeto oferece formação nas áreas 

de Gastronomia e de Contabilidade e Finanças, além de um 

Cursinho Pré-vestibular de alto nível para 120 pessoas, com 

idade entre 17 e 35 anos, da zona sul de São Paulo. Mais 

do que isso, o Vagaluma prevê ainda um acompanhamento 

pedagógico, por meio de dinâmicas de grupo, testes 

vocacionais, avaliações periódicas de desempenho, além 

de devolutivas individualizadas. 

índice

Balanço
social

2 01 5
Educar pra Transformar Vidas!

12

Alunos Atendidos 121

Alunos Formados 110

Inserção no mercado de trabalho 33

Inserção em faculdades/cursos 12

RESULTADOS



Projeto Gol de Trabalho - RJ

A iniciativa nasceu da necessidade de evitar situações de 

risco social a jovens em 12 comunidades do bairro do Caju 

e adjacências, no Rio de Janeiro. Para isso é realizado um 

trabalho de complementação educacional. Dividido em duas 

turmas semestrais, há formação em rotinas administrativas - 

com matemática, informática, língua portuguesa - e formação 

pessoal para 120 alunos, com idade entre 17 e 30 anos.

Além de criar condições de empregabilidade, o projeto 

pretende também contribuir com o desenvolvimento pessoal 

e profissional dos participantes, por meio de ações efetivas 

de promoção, formação e encaminhamento ao mercado de 

trabalho. Formação continuada, equilíbrio entre as rotinas 

profissionais e pessoais e criação de uma nova imagem de si 

- no que diz respeito à capacidade de realizar e de executar 

múltiplas tarefas - são alguns dos objetivos. A ação prevê ainda 

constantes avaliações que medem o grau de desempenho de 

cada um.

índice

Balanço
social

2 01 5
Educar pra Transformar Vidas!

13

Alunos atendidos 129

Alunos formados 87

Inserção no mercado de trabalho 28

RESULTADOS



Projeto Vila Albertina 
Esporte e Educação

Realizado na sede da Fundação Gol de Letra, em São Paulo 

no bairro da Vila Albertina a iniciativa se desenvolve por 

meio de uma ação esportiva educacional contínua, com 

atividades gratuitas nas áreas de Educação Física/Escola 

de Esporte, Capoeira, Dança/Ginástica e Recreação. É 

o Virando o Jogo, cujo objetivo é ampliar o repertório 

cultural e social de crianças e adolescentes, promovendo a 

autonomia e o exercício da cidadania, sempre atendendo no 

contra turno escolar, 120 de manhã e 120 à tarde, divididos 

em cinco turmas. O projeto ainda promoveu reuniões 

mensais com os pais dos alunos e eventos envolvendo a 

comunidade. Tudo com o intuito de fortalecer a relação 

entre os moradores do bairro e da região. 

índice
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Projeto Construindo 
Cidadania com arte

O projeto acontece na Vila dos Remédios, em São Paulo, 

e é uma oportunidade real de desenvolvimento pessoal, 

valorização da identidade, cidadania e autoestima para 200 

crianças carentes. Tudo isso, por meio do ensino de música, 

no contra turno escolar, com aulas de teoria musical e canto 

coral, além de prática de orquestra e de instrumentos como 

flauta doce, violino, viola, violoncelo. A formação inclui 

também expressão corporal. A ação garante a cada aluno 

transporte, alimentação, acompanhamento e avaliações 

regulares. Com o objetivo não só de mostrar resultados 

estimulantes, mas de promover a cultura, há apresentações 

gratuitas à comunidade, onde vivem os participantes.

Foram 360 horas/aula mês em média

3 Grupos de coral:  

Canto do Coração (6 á 8 anos);  

Canto do Aprender (9 á 11 anos);  

Canto da Vida (12 á 16 anos)

1 Grupo de Coral Cênico:  

Música em cena (13 á 18 anos) 

Orquestra Juvenil Hatus composta por 35 jovens.

índice
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Projeto Rugby Para 
Todos Paraisopolis

Contribuir para o desenvolvimento dos alunos, trabalhando 

competências individuais e coletivas por intermédio 

da prática do Rugby é o objetivo desse projeto. Tudo a 

partir dos princípios básicos dessa modalidade esportiva: 

respeito mútuo, cooperação, lealdade, amizade e disciplina 

- os alicerces da ação realizada na dia a dia na comunidade 

de Paraisópois, em São Paulo. Os participantes contam 

também com acompanhamento pedagógico e psicológico 

feito por profissionais de serviço social e da saúde. Cerca 

de 200 crianças e adolescentes, entre 6 e 18 anos,  foram 

atendidas semanalmente. Em 2015 o Instituto SG deu apoio 

financeiro e administrativo à iniciativa, para fortalecer sua 

estrutura e facilitar o andamento da parte pedagógica. 

210 alunos atendidos

95% de frequência média em 2015

índice
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Projeto Programa de Formação 
de Palhaços para Jovens

O Programa de Formação de Palhaço para Jovens, 

idealizado pela Escola dos Doutores da Alegria, completa 

12 anos em 2016. A iniciativa tem o propósito de oferecer 

formação artística de qualidade, com foco na linguagem do 

palhaço, para jovens em situação de vulnerabilidade sócio 

econômica, com idade entre 17 e 23 anos.

Com metodologia única e abrangente, os artistas em 

formação experimentam diversas manifestações artísticas 

inerentes à linguagem, além da disciplina de elaboração de 

projetos culturais e sociais. O programa tem carga de 2000 

horas-aula, com aulas diárias durante dois anos, e oferece 

uma bolsa-auxílio mensal aos estudantes.

Encontros artísticos abertos ao público fazem parte do 

programa, abrindo um caminho de reflexão e de prática 

de artistas que um dia foram nossos alunos e hoje são 

profissionais atuantes. Esta troca de experiências revela o 

pensamento de uma escola implicada em formar e difundir 

com excelência a linguagem do palhaço.

Duzentos jovens artistas já se formaram no programa, 

que tem processo seletivo bianual, com recorte de renda 

líquida familiar de até R$ 603 por pessoa. Mais do que uma 

formação profissionalizante na linguagem do palhaço, o 

programa propõe um olhar reflexivo e crítico dos alunos, de 

tal modo que sua arte possa afetar o outro e resignificar as 

coisas e o mundo ao seu redor.

índice
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Projeto Quixote Jovem 
Projeto Semente

PROJETO QUIXOTE JOVEM

A ideia é estimular o protagonismo de jovens em sitiuação de 

risco, desenvolvendo sua capacidade criadora, autoestima, 

habilidades artísticas e no mundo do trabalho, além de 

incentivá-los à liderança. Tudo isso com foco em inclusão 

social e geração de renda. Em 2015 foram atendidas cerca de 

50 pessoas, entre 16 a 18 anos.

Os participantes puderam optar por atividades em oficinas 

semanais de comunicação, mundo do trabalho, informática, 

atividades culturais, empreendedorismo, grafite e usina da 

imagem. O projeto é monitorado em reuniões a cada sete 

dias, onde são feitas avaliações pedagógicos e psicossociais 

do desenvolvimento de cada um. 

PROJETO SEMENTE

No decorrer do processo de aprendizagem, os alunos são 

incentivados a desenvolver idéias de negócios que possam 

beneficiar as comunidades onde vivem. Os projetos são 

apresentados para uma banca formada por profissionais 

de diversas áreas, inclusive por funcinários do Grupo SG. 

Os melhores recebem um incentivo financeiro, chamado 

“semente”, uma verba que possibilita dar início à implementação 

da proposta. 

índice
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Voluntariado e 
Engajamento

índice

Vejam as iniciativas que aconteceram 
durante 2015

“Uma das diferenças é que o Instituto 

vai muito além da parceria financeira. 

Ele nos ajuda a pensar na estratégia para 

desenvolver a instituição e ainda os nossos 

jovens. Temos projeto de mentoria em que 

colaboradores do Grupo se encontram 

com eles e trabalham a inserção desse 

público no mercado de trabalho”. 

Erica Lemos
Coordenadora de Projetos 
Associação Vida Jovem
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Voluntariado e Engajamento

TEMPO DE CIDADANIA 2015

08 a 14 de junho

Desde 2008, o ano de inauguração do Instituto SG 

no Brasil, em todos os países com representação do 

Grupo Société Générale, é realizada uma semana 

especial de estímulo à solidariedade. São promovidas 

atividades com o objetivo de despertar cada vez 

mais nas empresas e na população em geral atenção 

às causas sociais. Dessa vez, por volta de 1.100 

pessoas se mobilizaram para os eventos. Foram mais 

de 500 colaboradores e 353 beneficiários diretos. 

As apresentações do Coral e Orquestra da Casa do 

Zezinho e do Instituto Hatus tiveram um público 

de 200 pessoas. Já as intervenções dos Doutores 

da Alegria foram acompanhadas por mais de 455 

colaboradores. Pela feira do Projeto Pixote passaram 

cerca de 70 pessoas e os eventos do Fim de Semana 

contaram com 90 participantes. Tudo isso sem falar 

das quantias arrecadadas com a programação. A 

Associação Vida Jovem recebeu uma doação de R$ 

5.000,00 referentes ao Bikers da Cidadania. A Casa 

do Zezinho arrecadou R$ 3.000,00 em vendas de 

lanches e doces. O Instituto Hatus recebeu cerca 

de R$ 2.000,00 em alimentos e roupas e a Feira do 

Quixote conseguiu R$ 1600,00.

índice
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Bikers solidários

Uma agradável e divertida pedalada 

por um circuito especial em São Paulo 

que envolveu lugares históricos da 

cidade como o Pátio do Colégio, Teatro 

Municipal, Avenida São João, Pinacoteca 

entre outros, e, reuniram colaboradores 

do Grupo SG e familiares numa tarde de 

esporte e solidadriedade. Os alimentos 

e roupas e os R$ 5.000,00 arrecadados 

no ato das inscrições foram doados para 

as ONGs parceiras. Em outros países o 

evento tem o nome de Bike Ride.  Dos 151 

inscritos (entre os quais 63 colaboradores) 

80 participaram. Sucesso.

Doce atitude!

Talvez seja essa a melhor maneira de 

definir o empenho de quatro jovens 

da Oficina de Gastronomia da Casa 

do Zezinho na realização do evento 

Zé Doce. Para divulgar o trabalho 

competente desenvolvido ali e também 

com o intuito de arrecadar dinheiro, 

eles produziram - com técnica, amor e 

muito carinho -, 450 lanches, além de 

640 doces para vender nas empresas 

do Grupo SG. O resultado superou 

expectativas: conseguiram R$ 3.000,00.  

Visita surpresa

Durante o expediente de trabalho, 

as empresas do Grupo tiveram um 

encontro inusitado com os palhaços do 

Doutores da Alegria. O clima não poderia 

ter sido melhor em cada uma das quatro 

intervencões da trupe. Houve muita 

brincadeira e descontração durante as 

performances divertidas e interativas 

dos atores, sempre prontos a deixar 

todo mundo muito à vontade. Cerca 

de 30 funcionários se beneficiaram 

diretamemte com a ação, que contou 

com 455 colaboradores.

De olho no mercado

Para entender mais sobre a construção 

de um caminho profissional, 51 jovens 

das Ongs Gol de Letra, Vida Jovem e 

Rugby para Todos participaram de visitas 

programadas em três empresas do Grupo 

SG. Em cada uma delas foram recebidos 

por funcionários/colaboradores – no 

total 28. Eles falaram de sua experência, 

mostraram um pouco do cotidiano de 

trabalho, procurando sempre dar uma 

noção real de mercado e de como é a 

vida em organizações multinacionais 

como o Société Générale. A conversa foi 

muito boa.

Bikers da 
Cidadania

Zé do Doce

Intervenção 
Doutores da 
Alegria
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Inclusão com esporte

Para entender melhor os fundamentos 

do Rugby e seu funcionamento também 

como uma eficiente ferramenta social, 

cinco colaboradores visitaram o 

Instituto Rugby para Todos, onde 60 

crianças e jovens da comunidade de 

Paraisópolis se beneficiam desse tipo 

de prática esportiva. O bate papo foi 

show de bola para todos.

Venda em domicílio

Cerca de 15 integrantes do Projeto 

Quixote organizaram uma espécie de 

feirinha dentro de algumas empresas 

do Grupo SG, onde colocaram a venda 

roupas, quadros, guarda chuvas e muito 

mais. Tudo grafitado por eles mesmos. 

Foi um sucesso. O evento teve 65 

colaboradores, oito beneficiários e 

arrecadação de R$ 1.660,00.

Grafitar é preciso!

Cinco colaboradores das empresas do 

Société Générale passaram uma tarde 

com quatro jovens do Projeto Quixote 

aprendendo um pouco da arte do 

grafite. Além de produtiva, a oficina foi 

descontraída e muito agradável.

Coral e Orquestra

O talento dos participantes e a boa 

música que apresentam mais uma 

vez encantaram os funcionários das 

empresas do Société onde, em datas 

separadas, houve recitais de Coral e 

Orquestra da Casa do Zezinho e do 

Instituto Hatus. Mais de 50 colaboradores 

trabalharam nos eventos.

Feira do 
Quixote

Amamos 
Paraisópolis 
Rugby para 
Todos Oficina de 

Grafitte Quixote

Apresentação 
Coral e 
Orquestra 
Instituto Hatus
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Voluntariado e Engajamento
índice

Quem sabe conta para quem ainda 

não sabe. É assim que funciona 

essa ação anual. Em 2015 cerca de 

20 colaboradores levaram alguma 

informação ou expertize para as crianças 

e jovens dos projetos apoiados pelo 

ISG. Ao longo do ano eles foram até as 

Ongs parceiras e lá compartilharam um 

pouco de sua bagagem em assuntos 

variados, especialmente os que se 

referem à escolha de uma carreira e ao 

bom entendimento do que é necessário 

para conquistar uma profissão.

Mentor Social nota 10

A iniciativa contou com 10 colaboradores 

que ao longo do ano acompanharam 

10 integrantes das Ongs apoiadas, 

promovendo reuniões mensais e 

palestras sobre temas como preparação 

para entrada no mercado de trabalho. Em 

2015 participaram cinco jovens da Casa 

do Zezinho e cinco outros da Vida Jovem.
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Educador 
por 1 Dia

Mentor Social

23



Outras 
Iniciativas

índice

Veja  os eventos e ações que contaram 
com o apoio do Instituto Société 

Générale em 2015

“O Instituto Société Générale é um divisor 

de águas para nós. Ficamos impressionados 

com a proximidade, engajamento com a 

causa, genuína preocupação com nossos 

assistidos e acompanhamento contínuo 

das atividades. Isso tem sido enriquecedor. 

Pode-se dizer que depois do Instituto, nosso 

crescimento tem sido sólido e eficaz”. 

Gislene Nunes Teixeira
Diretora/Presidente
Instituto Hatus
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Outras Iniciativas

Doação de Cestas Básicas

Com esse tipo de iniciativa pretende-se 

apoiar o jovem dos cursos que recebem 

auxílio das Ongs parceiras a seguir com 

sua formação. A ideia surgiu a partir do 

alto índice de desistência, que ocorre 

quando a necessidade de trabalho - para 

complementar a renda familiar - fala mais 

alto.  E a cesta básica, além de estimular 

o aluno a continuar, ajuda no cotidiano 

doméstico. Em 2015 foram distribuídas 

785 cestas.

Reforma da Van  

do Projeto Quixote

Em 2015 a ALD (empresa do Grupo SG) 

reformou a Van do Projeto Quixote, 

deixando o veículo novinho em folha, com 

mecânica revisada, funilaria arrumada e 

visual moderno com muitos adesivos.

Participação nas Bancas de 

Avaliação de Projetos dos 

Jovens do Quixote

Novos projetos criativos para o 

aperfeiçoamento do cotidiano das 

Ongs - sejam pessoais ou coletivos 

- são avaliados a cada semestre por 

uma banca formada por colaboradores 

das empresas e integrantes do ISG. 

Os aprovados recebem verba para a 

realização.

índice

Doador Social

Quem quiser colaborar com as Ongs 

parceiras do Instituto Société Générale 

pode contribuir com doações a partir de 

R$ 10,00 - descontados direto da folha 

de pagamento. A arrecadação vai para o 

desenvolvimento dos projetos.
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Workshop das ONGs Parceiras

As ONGs parceiras do ISG se reuniram no dia 

22 de abril para trocar experiências sobre os 

projetos executados. O workshop foi dividido em 

duas partes: pela manhã houve a capacitação 

das entidades e à tarde, na sede dos Doutores da 

Alegria, os representantes de cada uma delas se 

reuniram para debater e propor novas ideias que 

pudessem se agregar ao dia a dia dos projetos 

em andamento. Na edição de 2015, contamos 

também com a participação do Centro de 

Estudos, Pesquisas, Educação, Cultura e Ação 

Comunitária (CENPEC), que além de agregar 

informações, contribuiu para a articulação de 

iniciativas cujo tema era juventude. O evento 

serviu também para tornar claro a necessidade 

de promoção desses encontros não apenas 

uma vez ao ano e sim a cada dois meses. Dessa 

maneira, poderemos aprimorar mais e mais o 

relacionamento entre as organizações e em 

consequência as ações do ISG.

Jantar Vida Jovem 

Celebração

Em 2015 a diretoria do Instituto 

SG e alguns voluntários sorteados 

participaram do já tradicional jantar 

- seguido de leilão - promovido 

anualmente pela Ong para a arrecadação 

de fundos.

Visitas às ONGs  

dos Padrinhos

Todos os anos a diretoria do ISG e alguns 

colaboradores tornam-se padrinhos de 

alguma ONG parceira. Além de visitá-las 

para conhecer mais de perto o trabalho 

de cada uma delas, eles se propõem 

a dar uma espécie de consultoria, 

contribuindo direta ou indiretamente 

com o bom andamento dos projetos.

Encontros dos Embaixadores 

e Monitores Sociais do ISG

Ao longo de cada ano esses encontros 

definem os rumos da atividade dos 

voluntários nos projetos e eventos das 

Ongs parceiras. Desde sua fundação 

em 2008 o Instituto SG conta com a 

ajuda valiosa desse tipo de trabalho, 

uma força imprescindível para obtenção 

dos resultados positivos de suas ações 

sociais. Em 20105 não foi diferente.

índice
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Outras Iniciativas
índice

Exposição “Identidade”

Jovens do programa Mentor Social foram convidados a um 

desafio estimulante: fazer uma releitura de si próprios se 

olhando no espelho para depois expressar, com pincel e tinta 

em tela, o que sentiram. A iniciativa é um dos resultados dos 

encontros do projeto Mentor Social. A exposição dos trabalhos 

aconteceu na ALD, uma das empresas do Grupo SG. 
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Investimentos
e Resultados

índice

“O Francis Repka (Presidente do Société Générale 

Brasil) já veio à Casa do Zezinho, deu palestras, 

dicas aos jovens e mostrou os caminhos corretos 

para que esse público possa alcançar seus 

objetivos profissionais. Afinal, quem aqui já tinha 

visto um presidente de banco? É uma quebra de 

paradigmas sociais”.

Dagmar Garroux
Presidente/Fundadora
Casa do Zezinho
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Investimentos e Resultados
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BENEFICIÁRIOS  

DIRETOS E INDIRETOS

2015

DESDE 2008

DESDE 2008

EM 2015

EM 2015
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3186

Investimento 

Social

Acompanhamento de projetos apoiados via Incentivos Fiscais

Lei 

Rouanet

Lei de Incentivo 

ao Esporte

Fundo Municipal da 

Criança e do Adolescente

Ações Sociais e de 

Voluntariado realizadas

Voluntários e 

Participantes

Cestas Básicas 

Doadas

Total arrecadado em 

campanhas e distribuído 

aos parceiro

 R$ 5.617.090,87

R$ 429.330,00

R$ 1.236.993,00 R$ 257.809,00 R$ 445.160,00

281 17.393 8710 R$ 519.801,86

R$ 71.555,00

62 1289 785 R$ 49.184,00

R$ 71.555,00R$ 286.220,00
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Prestação 
de Contas  e 

Demonstrações 
Financeiras

índice

“Temos o diferencial de podermos explorar o intercâmbio 

com a França, pois o Brasil ainda está muito atrás em 

relação ao desenvolvimento do rugby. Tivemos ainda 

o apoio para um diagnóstico sobre o trabalhoque 

realizamos. É uma meta nos aproximarmos dos parceiros 

e sempre explorarmos a sinergia e o maior tempo 

possível nossas parcerias. O Instituto Société Générale 

está sempre aberto para dialogar e até nos ajudou a 

aprimorarmos nosso relatório mensal e identificar um 

gargalo que havia no setor administrativo da ONG”.

Maurício Draghi
Idealizador/Presidente
Rugby Para Todos
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2014 2015

Doações do Exterior 162.928,33 28.395,14

Doações Locais 890.034,54 825.393,64

Financeiras 78.131,52 99.957,67

TOTAL 1.131.094,39 953.746,45

2014 2015

Investimento em 
Projetos

774.965,79 758.581,12

Gerais e 
Administrativas

267.242,78 296.132,14

Financeiras 1.401,90 1811,07

TOTAL 1.043.610,47 1.056.524,33

RECEITA (R$)

DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS

2014/2015 2015

DESPESA (R$)

Investimentos 
em Projetos

2015 Investimentos em Projetos

Despesas Gerais e Administrativas

Despesas Financeiras

2014

Despesas gerais e 
Administrativas

Despesas  
Financeiras

71,80%

74,26%

28,02%
25,61%

0,18%

71,80%

28,02%

0,18%

0,13%
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ATIVO NOTA 2014 2015

Circulante 806.432 723.188

Caixa e equivalente 
de caixa

5 805.704 717.707

Adiantamentos 728 5.481

Impostos a 
Compensar

0 0

Total do Ativo 806.432 723.188

PASSIVO NOTA 2.014 2015

Circulante 8.925 28.459

Contas a pagar 6 800 11.609

Obrigações tributárias 
a recolher

6 188 1.107

Encargos Sociais 0 3.942

Provisões de férias e 
encargos

7.937 11.801

Patrimônio Líquido 7 797.507 694.729

Patrimônio Social 710.023 797.507

Déficit/Superávit do 
Exercício

87.484 -102.778

Total do Passivo + 
Patrimônio Líquido

806.432 723.188

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

31 DE DEZEMBRO DE 2015
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Relatório dos 
Auditores 

Independentes

índice

“O Instituto Société Générale tem uma política 

de acompanhar e participar dos projetos. E o 

fato de estar ligado a uma empresa de origem 

francesa, diante de toda a história que o Raí 

tem com a França, ajuda essa nossa parceria a 

tornar-se ainda mais sólida”.

Sóstenes Brasileiro 
de Oliveira 
Diretor Geral
Gol de Letra - SP
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À DIRETORIA DO INSTITUTO  

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Examinamos as Demonstrações Contábeis do INSTITUTO SOCIÉTÉ 

GÉNÉRALE, que compreende o Balanço Patrimonial em 31 de 

dezembro de 2015, e as respectivas Demonstrações do Resultado 

do Período, das Mutações do Patrimônio Líquido, e dos Fluxos de 

Caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo 

das principais práticas contábeis e demais Notas Explicativas. 

 

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE 

AS FINANCEIRAS

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada 

apresentação dessas demonstrações financeiras, de acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil para Pequenas e Médias Empresas 

(NBC TG 1000) e pelos controles internos que ela determinou como 

necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 

livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 

ou erro.

RESPONSABILIDADE DOS AUDITORES 

INDEPENDENTES

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 

demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de 

acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas 

normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores 

e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter 

segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de 

distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para 

obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados 

nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados 

dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de 

distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente 

se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor 

considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada 

apresentação das demonstrações financeiras da companhia para planejar 

os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, 

mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses 

controles internos da companhia. Uma auditoria inclui, também, a 

avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 

das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação 

da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 

para fundamentar nossa opinião.

OPINIÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS

Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras acima referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 

patrimonial e financeira do INSTITUTO SOCIÉTÉ GÉNÉRALE em 31 de 

dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos 

de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil aplicáveis para Pequenas e Médias Empresas.
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“Hoje, o ISG é o único parceiro no 

projeto de educação profissional. De 

fato, atende uma demanda forte da 

comunidade e sempre está próximo 

das ações. É um parceiro muito 

importante. Está sempre próximo e 

disponível para auxiliar”.

Felipe Pitaro 
Coordenador de Projetos
Gol de Letra - RJ
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Créditos

Francis Henri Max Repka 
Presidente

Pascal François Antoine Vitantonio
1º Vice-Presidente

Roberto Luis Martinelli de Oliveira
2º Vice-Presidente

Nancy Mitiko Abe
3º Vice-Presidente

Priscyla Luciano D Andrade Furlan
Diretora Executiva

Christine Bona de Napoli
Diretora Financeira

Gisele Gherson
Tesoureira

Nathalia de Paula Assis
Secretária

Leandro dos Santos
1º Conselheiro Fiscal

Ademir de Araújo
2º Conselheiro Fiscal

Gilson Martins
Gerente de Projetos

Cláudio Lima
Analista

DIRETORIA

CONSELHO FISCAL GESTÃO DE PROJETOS

François Alain Dossa
1ª Conselheiro Consultivo

Sueli Dantas
2º Conselheiro Consultivo

Carolyne Moura Munhoz
3ª Conselheira Consultiva

Maria Baldin
4ª Conselheira Consultiva

Lissandra de Biassi
5ª Conselheira Consultiva

Sebastien Louis Daniel Gautier
6º Conselheiro Consultivo

CONSELHO CONSULTIVO
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GRUPO SOCIÉTÉ GENÉRÁLE NO BRASIL

PARCEIROS

APOIADORES SOCIAIS
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