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Gestão socioambiental

Programas educacionais

Acreditamos que a educação é a base do desenvolvimento de um país. Por isso, direcionamos 

nosso investimento social a programas educacionais, em parcerias com escolas públicas e 

secretarias de educação nas nossas regiões de atuação, o que fazemos por meio do Instituto 

Algar, responsável pelos investimentos sociais de todas as empresas do Grupo. Em 2017, 

investimos R$ 10,3 milhões em projetos educacionais, culturais e ambientais, sendo R$ 2,8 

milhões provenientes de recursos diretos e R$ 7,5 milhões por meio de incentivos fiscais. A 

escolha dos projetos segue critérios essencialmente estratégicos, geográficos (relacionados às 

áreas de atuação da Empresa) e financeiros. São implementados indicadores de monitoramento 

e diagnósticos, que ajudam a demonstrar o impacto socioambiental das iniciativas. Estamos 

presentes em 26 municípios brasileiros e oito estados brasileiros com os seguintes programas:

DESEMPENHO SOCIAL

Nossos números

16.800 
alunos

1.180 
voluntários

460 
educadores

113 
escolas

26 
cidades
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Mídias na Escola – complementa a formação de educadores 

para a utilização das mídias como ferramenta pedagógica. Em 

2017, atendemos a seis cidades, 79 escolas e 263 educadores.  

A novidade foi o início das atividades em Balneário Camboriú 

(SC), com 1.200 alunos envolvidos.

Talentos do Futuro – tem como foco a preparação de jovens do 

ensino médio para o mercado de trabalho. Foram realizadas seis 

turmas em 2017. Além disso, o programa foi replicado a quatro 

instituições sociais sem fins lucrativos, por meio de uma parceria.

Transforma – desenvolve oficinas e aulas com crianças e 

adolescentes (entre 6 e 14 anos) nas esferas de Cultura e Artes, 

Cultura Digital e Esportes. Em 2017, oferecemos 800 vagas, 

realizamos 339 aulas e treinos com um total de 663 horas de 

atividades. A Oficina de Bem-Estar foi inserida na programação, 

com o patrocínio do Instituto Sabin. Passamos a contar com 

uma nova sede para a realização das aulas, no IFVC – Instituto de 

Formação Vamos Crescer, em Uberlândia (MG).

Em 2017, estabelecemos uma nova parceria com o Instituto 

Hortense, por meio do Programa Escola da Inteligência, que 

objetiva desenvolver a educação socioemocional no ambiente 

escolar. Fundamentada na Teoria da Inteligência Multifocal, 

elaborada pelo Dr. Augusto Cury, a metodologia promove a 

melhoria dos índices de aprendizagem, o aprimoramento das 

relações interpessoais e o aumento da participação familiar na 

formação integral dos alunos. O programa já foi aplicado em 

13 escolas rurais de Uberlândia (MG), com benefício para 5.000 

alunos e 3.500 famílias.

Voluntariado

Os associados participam voluntariamente de diversas atividades 

pontuais ou contínuas, presencialmente ou a distância, doando 

seu tempo, trabalho e talento em atividades orientadas pelo 

Instituto Algar. Em 2017 foi realizado pela primeira vez o 

Encontro de Voluntários, em parceria com o Instituto Alair 

Martins (Iamar), para o compartilhamento de experiências entre 

profissionais da Empresa e membros da comunidade.

Projetos incentivados

Direcionamos o recurso de incentivos fiscais permitido para 

projetos na área de cultura, saúde, esporte e apoio às crianças, 

adolescentes e idosos em situação de risco social. Para 

viabilizar esses patrocínios, contamos com o apoio do Comitê 

Corporativo de Incentivos Fiscais, que apoia a identificação e a 

gestão de recursos em âmbito municipal, estadual e federal. Em 

2017, foram apoiados 56 projetos, totalizando R$ 7 milhões de 

investimento. Veja mais informações sobre os programas e as 

principais realizações no site do Instituto Algar.

Investimos R$ 10,3 milhões 
em projetos educacionais, 
culturais e ambientais, por 
meio do Instituto Algar


