
RELATÓRIO SGB 2017
EDIÇÃO 5 ANOS

INOVAÇÃO SOCIAL

FUTURO

DADOS PARA O BEM

PROPÓSITO

TEC. EXPONENCIAIS

MAIS SOCIAL GOOD, BRASIL!



32

A revolução digital criou redes.
Complexas, técnicas, mas que, ao serem 
disseminadas, começaram a permitir uma 
vastidão de novas sensações em quem, aos 
poucos, foi se conectando.
Toda uma infraestrutura conectada 
baseada em máquinas e algoritmos 
possibilitou que uma nova infraestrutura 
humana, de corações, se conectasse e 
agisse.
Essa revolução derrubou muros invisíveis. 
Fez as pessoas questionarem os modelos 
prontos, questionarem suas próprias 
crenças. 
E enxergarem outros caminhos e 
possibilidades além das cartilhas limitadas 
pelos muros de nossas casas e escolas.
Foi assim que esse mundo, apesar de feito 
de muitos indivíduos, começou a deixar de 
ser tão individualista. 
Mas toda essa complexidade e as 
mudanças que acontecem junto carregam 
consigo muitos dos nossos medos.
Medos que aceleram junto conosco em 
direção a um futuro de e novas tecnologias 
que se desenvolvem em um ritmo 
exponencial.
E as tecnologias só exponencializam aquilo 
que já somos.
Podem exponencializar nossa capacidade 
de concorrer por espaços e recursos 
escassos.
Ou nossa capacidade de colaborar para 
criar abundância.
Nossa capacidade de rotular, classificar, 
dividir, excluir.

Ou nossa capacidade de acolher, 
diversificar, unir, incluir.
Nossa capacidade de construir muros. 
Ou de derrubá-los.
Por isso, é tão necessário no mundo hoje 
organizações que promovam não só as 
tecnologias exponenciais, mas as atitudes 
e competências para tomar nas mãos 
essas tecnologias e levá-las a serviço da 
construção de um mundo mais fraterno, 
justo e colaborativo.
Uma organização de pessoas que entendam 
que é transformando a si próprias que elas 
começam a transformar a sociedade. 
Se um se somar a mais um, mais outro, 
mais outro, mais outro…
E, assim, termos uma comunidade vibrando 
na sintonia por uma transformação 
positiva. 
É essa comunidade que o SGB quer 
construir junto com as pessoas.
Acreditamos que para promover uma 
verdadeira transformação social, 
precisamos adicionar às tecnologias 
exponenciais uma outra camada humana de 
atitudes e competências exponenciais.
Empatia Exponencial. Autonomia 
Exponencial. Colaboração Exponencial. 
Propósito Exponencial.
Só assim podemos transformar o medo de 
que o que há por vir venha a cair em mãos 
erradas na confiança de que o futuro está 
nas mãos de pessoas que fazem o bem.
É somando boas mãos que transformamos 
o mundo.

Manifesto 
SGB por uma 

verdadeira 
transformação 

social



Equipe IVA e ICom 2012
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Em apenas 5 anos o Social Good Brasil 
(SGB) saiu de um sonho de um pequeno 
grupo de visionários que acreditaram 
que as tecnologias poderiam resolver os 
maiores problemas da humanidade e se 
tornou uma das organizações sociais de 
referência no campo da inovação social 
no Brasil. Nasceu com a intenção de 
inspirar, conectar e capacitar indivíduos 
e organizações para uso de tecnologias, 
novas mídias e de comportamento 
inovador para contribuir com a solução de 
problemas da sociedade. 

O SGB foi uma organização pioneira 
no Brasil no movimento de tecnologia 
para impacto social, lançando no país o 
movimento global da Fundação das Nações 
Unidas no Seminário Internacional em 2012. 

Foi fundada por duas outras organizações, 
uma voltada à promoção de voluntariado, 
o Instituto Voluntários em Ação (IVA) e 
outra ao desenvolvimento comunitário, 
investimentos sociais e doações, o Instituto 
Comunitário Grande Florianópolis (ICom). 

Ter sido construída e conduzida a tantas 
mãos e tantos ideais faz do SGB uma 
organização movida por propósito e 
paixão. Hoje, o SGB navega entre a 
visão das organizações fundadoras e os 
características dos públicos que veio 
engajando nos últimos 5 anos; entre os 
sonhos originais dos parceiros fundadores, 
Fundação Telefônica Vivo e Instituto C&A e 
novos sonhos de parceiros que vieram se 
somar a esta trajetória. 

Transformando a nossa 
organização, transformamos 
a sociedade 

Uma história  
de pioneirismo 
e colaboração.

Beth Kanter, referência internacional em 
organizações sociais conectadas e inovadoras. 
Autora do livro Mídias Sociais Transformadoras

Aaron Sherinian, VP das 
Fundação das Nações Unidas 
2012



O que?
Oferecer os programas: SGB Conecta, SGB na Rua 

com os Fellows, Festival SGB e Laboratório SGB

Como?
Inspirar, conectar e capacitar sobre inovação 

social na prática e tecnologias como ferramentas 
de autonomia, acesso, transparência e escala 

para um mundo mais protagonista.

Por que?
Contribuir com o aumento 
de pessoas conscientes do 
seu papel de protagonistas 

de mudanças sociais 
e ambientais

A teoria de mudança do SGB se traduz 
em impulsionar que mais pessoas 
sejam protagonistas - empreendedores, 
inovadores, lideranças, voluntários - 
somando comportamento inovador ao 
poder das tecnologias como ferramentas 
poderosas de escala, autonomia, 
transparência e acesso, para contribuir 
com a solução de problemas da sociedade.

Quando explicamos o porquê de 
existirmos e como traduzimos 
esse propósito em ação, usamos o 
seguinte esquema:

Impacto do SGB
Uma comunidade que 
vibra em sintonia por 
transformações positivas
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O Impacto do SGB é feito de pessoas e para pessoas. Presencialmente 8 mil 
participantes tiveram contato com as metodologias do SGB nos seus diversos 
programas, fazendo parte ativa dessa nossa história. Em 2016 e 2017 essa 
comunidade teve as seguintes características:
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0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Educação de Qualidade

Redução das Desigualdades

Cidades e Comunidades Sustentáveis

Consumo Responsável

Inovação e Infraestrutura

Erradicação da Pobreza

Paz e Justiça

Empregos Dignos

Saúde de Qualidade

Igualdade de Gênero

pessoas beneficiadas
direta e indiretamente

+ de
8 MILHÕES

pessoas alcançadas

+ de
44 MILHÕES

200 MIL
pessoas participam

da comunidade digital

+ de

8 MIL
participantes 
presenciais

+ de

E quanto aos interesses? Em quais 
transformações esta comunidade tem mais 
interesse? 

Considerando os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
propostos pela ONU para transformar 
o mundo até 2030, a comunidade SGB 
de empreendedores e participantes 
do Festival em 2017 está interessada 
principalmente em:

* Mailing RD e Seguidores Facebook, Instagram, Youtube e Twitter ** Soma do alcance das redes sociais Facebook, Instagram e Twitter 
e soma das visualizações do Youtube e Medium *** Dado proveniente de respostas dos empreendedores no Mapeamento de 5 anos de 
Empreendedores Apoiados pelo SGB realizado entre agosto e setembro de 2017. A adesão à pesquisa resultou em uma amostra que garantiu 
90% de grau de confiança e 9% de margem de erro. 
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58%
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56%

64%

70%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pessoas Inspiradas
Conexões relevantes

Os palestrantes são voluntários. Eles são a alma do Festival. Sem eles, não existiria painel, 
workshop ou roda de conversa. Ao final, todos os participantes, parceiros e nós, do SGB, nos 
sentimos unidos por algo que é maior que todos nós. Algo que faz com que a entrega seja tão 
grandiosa e cheia de energia positiva que nos move com convicção e força para realizar mais 
uma edição. E em breve mais uma. E mais outra. E assim por diante.

Os dados dos últimos anos mostram a grande transformação positiva propiciada 
pelo Festival SGB:

•	 Mais de 6.300 participantes presenciais, sendo mais de 1 mil em 2017
•	 Mais de 11 mil inscritos, sendo mais de 1500 em 2017
•	 Mais de 41.300 visualizações online ao vivo nos nossos eventos desde 2012, 

sendo mais de 5500 em 2017
•	 Avaliado em zona de qualidade no NPS (Net Promoting Score)
•	 A cada ano mais pessoas se sentem inspiradas e criam conexões 

relevantes ao participar do Festival
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O legado de um encontro de 
conexão que inspira a ação

Festival SGB

O Festival, que nasceu lá em 2012, foi o 

evento que deu vida ao Social Good Brasil. 

A cada ano, vem transformando a relação 

das pessoas com a tecnologia, trazendo 

inspiração, adiantando tendências e 

levantando debates importantes para o país 

e para o mundo. A cada ano, o SGB também 

busca mostrar a representatividade 

do nosso Brasil no palco e na plateia, 

convidando palestrantes como Michelle 

Frasson e Adriana Barbosa, da edição 2017, 

além de proporcionar a experiência para 

surdos e cegos com intérprete de libras e 

audiodescrição durante o evento.

Michelle é cega, trabalha com tecnologia 

e participou com Fernando, também cego, 

e Beatriz, surda, em um painel sobre a 

importância da inclusão de pessoas com 

deficiência. Michelle compartilhou sua 

história no palco, indicando antes sua voz 

sem o microfone para que os outros cegos 

na plateia pudessem identificar onde ela 

estava. Além dela, o Festival 2017 reuniu 44 

palestrantes, sendo outros 3 palestrantes 

com deficiência, além de 9 palestrantes 

negros como Adriana Barbosa. Adriana é 

uma das pessoas negras mais influentes 

no Brasil. Ela, que começou a empreender 

vendendo coxinhas de sua bisavó, foi ao 

Festival participar de um painel sobre 

carreira, propósito e realização. Hoje ela 

está à frente da maior feira afro da América 

Latina. 
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“Foi um encontro genuíno do que eu precisava para colocar minha intuição em 
prática. Uma coisa era ler sobre inovação e design thinking outra coisa foi ter 
tido a oportunidade de vivenciar e iniciar a abertura da minha empresa a partir 
disso com vocês. E se hoje falamos sobre estes temas para os servidores 
públicos é graças ao Social Good Brasil. Nos inspiramos muito em vocês para 
fazer nosso trabalho.” Gabriela Tamura, Co-fundadora WeGov*
*WeGov participou do primeiro evento em 2012 e do LAB em 2014. Hoje é um espaço de 
aprendizagem para servidores públicos que dissemina a cultura da inovação no setor  
com mais de 3 mil agentes públicos capacitados e uma comunidade com mais de 30 mil 
membros no Brasil.

2012 2013
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“O Seminário SGB é um daqueles acontecimentos fantásticos onde uma galera 
irada se junta pra discutir inovação e transformação social. Você sai do evento 
totalmente embasbacada e inspirada por tudo que está sendo feito para 
melhorar a vida das pessoas.” Carol Gesser, SC

2014 2015
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Foi surreal! Eu sempre soube que queria fazer a diferença, mas nunca tinha visto 
tantas pessoas querendo o mesmo e ainda juntas. Eu chorei diversas vezes ao 
sentir na pele e na alma a emoção. Não há palavras que definam o que senti. 
Mas no final lembro que abracei minha sócia (e irmã) e chorei de gratidão por 
ter ela ao meu lado e acreditando que juntas podemos mudar o nosso mundo. 
Somos empreendedoras sociais na área do terceiro setor e esse evento veio para 
confirmar nosso propósito de vida e profissional. Gratidão... gratidão e gratidão!
Dafna Correa Rodrigues

2016 2017
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O empreendedor 
social

Ela perdeu um filho por negligência médica 
e violência obstétrica. Hoje, ao falar por 
ela, a mulher que se tornou mãe aos 25 
anos fala por todas as mães que também 
tiveram perdas e sofreram com a falta de 
acesso à saúde de qualidade. Ao lado de 
Gabriela e Ricardo, outros destaques de 
2017 por pensarem em formas de acolher 
mães com filhos com síndrome de down e 
na solução para pessoas com deficiência 
visual, Thais é protagonista.

Aliás, todos são protagonistas. Para somar. 
E fazer o bem. Para multiplicar o poder 
que começa na ponta dos dedos e impacta 
positivamente todo o Brasil e, juntos, 
contribuem para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentáveis (ODS).
                                                      
Em 5 anos, 500 empreendedores como 
Thais foram apoiados nos programas de 
inovação social, sendo mais de 90 em 2017. 

•	 Mais de 1500 inscritos para os 
programas de capacitação, sendo quase 
300 inscritos em 2017

•	 Mais de 260 iniciativas sociais, sendo 50 
iniciativas em 2017

•	 avaliado em zona de excelência no NPS 
(Net Promoting Score)

Thais é mulher, mãe, preta, periférica, 
artista e empreendedora, em suas próprias 
palavras. Ela participou do SGB Lab 2017, 
mas representa todas as pessoas que já 
foram apoiadas pela nossa organização, 
desde o Festival de Ideias lá em 2012, uma 
ação do primeiro Seminário.

A iniciativa da Thais é a criação de uma 
clínica popular de humanização para mães 
e crianças na primeira infância. 

Seu poder para resolver 
problemas sociais reais
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“Participar do LAB SGB 2017 foi uma experiência única. Não só pelo acesso 

aos conteúdos incríveis e metodologias importantes sobre inovação e impacto 

social. Mas, principalmente pelo ambiente de troca proporcionado pelo programa 

e garantido pelos seus executores. O poder da colaboração sai do discurso para 

a prática de forma muito natural e contagia todo o grupo envolvido. Acredito 

de verdade que vou levar essa rede para a vida e finalizo a jornada bem feliz 

por esta conquista. Além disso, foram muito especiais os momentos de busca 

e conexão, pude entender mais sobre a minha entrega e o meu papel como 

agente de transformação do mundo que eu acredito ser possível, e isso vai além 

de qualquer prêmio ou título nesse ecossistema de empreendedorismo. Outro 

ponto que gostaria de destacar foi o compromisso do LAB com a inclusão como 

um todo, independente do tipo de representatividade e do resultado alcançando 

foi bacana ver que os esforços eram reais e que todos têm ciência das 

dificuldades e das distâncias que ainda precisam ser percorridas. Valorizo muito 

a experiência e acho que a minha participação e trajetória no programa ajuda a 

provar que só dialogando de forma aberta e confortável com as diferenças é que 

teremos chances de contribuir com as mudanças necessárias para um futuro 

integralmente sustentável.” Thais Ferreira, cofundadora da Mãe&Mais
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As inovações sociais criadas nos programas de capacitação 
a empreendedores são em sua maioria:

Tecnologias mais usadas*

Evolução do estágio de ideias*

16%
Educação de Qualidade

15%
Redução das Desigualdades

15%
Consumo Responsável

12%
Cidades e Comunidades

Sustentáveis

Site ou 
Plataforma

Big Data

Inteligência Artificial

Aplicativo Móvel

(*dado proveniente de respostas dos empreendedores no Mapeamento de 5 anos de Empreendedores Apoiados pelo SGB realizado entre 
Agosto e Setembro de 2017. A adesão à pesquisa resultou em uma amostra que garantiu 90% de grau de confiança e 9% de margem de erro).

2%
23%

23%
51%

Ideia Validação Venda Crescimento 
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Aproximadamente metade das 
iniciativas estão participando de 
outros programas de apoio após 
terem passado por iniciativas do SGB, 
como aceleradoras e afins. Dessa 
forma, acreditamos que contribuímos 
com uma cadeia de criação e 
consolidação de inovação social no 
Brasil.

Tais inovações sociais são focadas em 
transformar nosso Brasil para melhor…

“Diminuímos a exposição a acidentes 
e doenças ocasionadas comumente 
em oficinas de costura, formalização 
do trabalho de costureiro e costureira, 
garantindo seguranças sociais” 
Dari Santos, Alinha

“Transformamos habitações precárias em 
moradias dignas e de qualidade através 
de reformas consorciadas para famílias 
de baixa renda” Amanda de Almeida 
Carvalho, Arquitetas Nômades

“Diminuímos a violência e preconceito 
contra comunidade LGBT.” 
Fernando Sandes, Viajay

“Damos acesso a uma educação de 
qualidade para o aluno Surdo e aumento 
de renda para o professor Surdo” 
Robson Mafra, Surdo para Surdo



“Minha participação nos dois programas 
foi fundamental para a concepção do 
negócio a partir da ideia inicial (Conectando 
Gerações), além de também abrir portas 
para entrar no processo de aceleração 
do atual ciclo da Yunus Negócios 
Sociais Brasil” Mórris Litvak, Fundador 
MaturiJobs*

*Maturijobs é uma Plataforma de trabalho e desenvolvimento para 
pessoas acima de 50 anos, que já recolocou mais de 200 pessoas 
com uma base de mais de 50 mil pessoas.

“A nossa participação no SGB foi essencial para 
entender que nossa antiga proposta de valor 
não era adequada financeiramente e por isso na 
época pivotamos para uma proposta mais viável 
e que resolvesse de forma direta o problema 
que estávamos trabalhando. O SGB Camp 
contribuiu para a Signa ser o que ela é hoje! ;)” 
Fabíola da Rocha Borba, co-fundadora Signa*

*Signa é uma plataforma de preparação de surdos para o mercado de 
trabalho com cursos online construídos em Língua Brasileira de Sinais, 
que já capacitou mais de 1.000 surdos. 2928



Tatiana Bittencourt fez os primeiros 
treinamentos do Fellow em 2016, mas 
sentiu o chamado quando uma amiga 
indicou o programa. De Londrina, no 
interior no Paraná, pensou que poderia se 
sentir deslocada pela idade ou distância. 
Mas o que ela não imaginava era que o SGB 
acolhia as pessoas e não as colocava numa 
caixinha. Apertar o botão “Inscreva-se” a 
levou a um questionário sobre sonhos e 
visão de mundo, algo que ela não poderia 
buscar no Google.

Os Fellows não precisam ter ideias 
magníficas ou serem empreendedores 
de impacto. Eles precisam querer dar o 
primeiro passo para fazer a diferença e 
colocar o SGB na rua. Tati foi em busca de 
pessoas e organizações para 
apoiá-la numa jornada que 
logo começaria. E assim a mãe, 
mulher e empreendedora de 
raiz, recebeu um email pra ser 
Fellow. E o coração vibrou de 
alegria. Junto com ela outros 
13 corações vibraram na 
energia do amor e levaram suas 
jornadas para todo o Brasil. Em 
2017 foram escolhidos mais 20 
multiplicadores, que chegaram 
ao Festival dispostos a celebrar 
o que os unia, assim como a 
alegria de levar o SGB para 
vários cantos do Brasil.

E os dados do programa são:

•	 Mais de 34 lideranças (Fellows) 
capacitadas e atuantes na replicação 
das metodologias do SGB pelo Brasil 
desde 2016,

•	 Mais de 1.200 mil pessoas inspiradas 
e capacitadas na única replicação já 
realizada em 2017 pela primeira turma 
de Fellows,

•	 Avaliado em zona de excelência no NPS 
(Net Promoting Score).

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

São Paulo

Rio de Janeiro

Espírito Santo

Paraná

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Amazonas

Tocantins

Bahia

Recife

Paraíba

3130

Uma jornada de ações 
que geram escala

Fellow SGB



“96 horas de convívio. 24 horas de viagem. 

20 pessoas. 2 dias de Festival. 2 dias de 

treinamentos. 1 Luz. Isso eu consigo 

contar. (...) Agora restam apenas: 1 ano 

de trabalho. 1 vida para transbordar o 

que me ensinaram. 1 Saudade. E sem 

dúvidas, 1 eterna G R A T I D Ã O
Se existem almas gêmeas, eu tenho mais de 

20.  E tenho que dizer que vocês ouvirão 

falar sobre eles. F E L L O W S
O prazer é todo nosso! (Vinicius Aguiar - Maringá/PR

Fellow SGB 2017)

"Participar do Festival SGB foi uma 

experiência maravilhosa. portunidade 

única de estar reunido com pessoas de 

diversas partes do Brasil 

compartilhando sobre inovação e 

impacto social. E o melhor foi 

inspirar outras pessoas com minha 

história de protagonismo e minha 

jornada como Fellow SGB." Alonso 

Neto - Uberlândia/MG
Fellow SGB 2016

Eu acompanho a criação de um 

ecossistema movido pela sede de 

melhorias na saúde, educação, 

mobilidade, etc. Cercada de bons 

exemplos, a inquietação começou a 

coçar e o programa de Fellows SGB 

apareceu para eu poder saciar essa 

sede de participar mais e mais

desse movimento.”   

(Maira Machado - Florianópolis/SC 

Fellow SGB 2016)

"Compartilhar minha experiência no palco do festival foi inesquecível! Uma oportunidade de mostrar as pessoas que qualquer um pode ser um transformador social e fazer o que é possível dentro da sua própria realidade!" Tatiana Bittencourt Moraes - Londrina/PR Fellow SGB 2016)

“Atuar como Fellow SGB no fomento a novas iniciativas de impacto positivo para a minha cidade me aproxima ainda mais do meu sonho grande. Pois, acredito que vivemos no melhor momento para co-construção de soluções que visem transformar as cidades em 
ecossistemas mais inteligentes e 
empreendedores. Atuando em conjunto com a rede SGB certamente todo esse impacto será alavancado e muitas boas histórias serão construídas.” 
(Péricles Borba - Recife/PE 
Fellow SGB 2017)

3332
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Comunicação para o SGB é muito mais que 
um meio, é nossa forma de inspirar cada 
vez mais pessoas para um mundo mais 
protagonista. Por isso, em apenas 5 anos 
foram:

1 milhão e meio de acessos no site do 
SGB, sendo mais de 260 mil em 2017*
Da nossa comunidade digital de 
quase 200 mil pessoas, tivemos um 
aumento de 28% em 2017*
*Fonte: Mailing RD e Seguidores Facebook, Youtube, Twitter e 
Instagram
*Novos em 2017 (de 01 de janeiro a 08 de novembro)

Somando boas mãos 
transformamos o mundo

Resultados SGB

Alcance em mídias convencionais:

Mais de 180 citações em portais, matérias 
de revista, jornal e TV apenas em 2017

R$ 400 mil* mil reais em mídias 
tradicionais* através de parcerias apenas 
em 2017 (VT, outdoor, anúncios de jornal e 
relógios digitais)

*Valor estimado das veiculações pró bono realizadas em 2017 
pelos parceiros de mídia do SGB



visualizações*

+ de

30 MIL

exibições independentes
pelo Brasil*

+ de

20

Longa Metragem
Em Frente*

Prêmio de
MELHOR

FOTOGRAFIA

*Até 09 de novembro de 2017

O Em Frente será lançado no Canal 
Futura e no Video Camp dia 10/12/2017.
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CONECTADOS 
TRANSFORMAMOS 
e EM FRENTE
 (Documentários do SGB)
Acreditando no poder audiovisual para inspirar ainda 
mais pessoas,  o SGB produziu dois documentários.

Em 2014 foi lançado o Conectados 
Transformamos. E em 2016 o Em Frente. 

Juntos eles já somaram:

I



Ser um parceiro SGB é ser um protagonista 
na construção e fortalecimento de uma 
comunidade de pessoas engajadas em 
ações sociais inovadoras no Brasil. A 
proposta de valor para o parceiro é 
incorporar inovação e aprendizado na 
prática sobre engajamento e tecnologias 
para alcançar os objetivos da organização.

Agradecemos aos parceiros, mais de 80 
organizações espalhadas pelo Brasil, pela 
construção desta comunidade poderosa de 
inovação social, em especial agradecemos 
as parcerias firmadas em 2017

PARCEIRO SÊNIORPARCEIROS MASTER

PARCEIROS DE TECNOLOGIA

PARCEIROS DO  SGB LAB PARCEIRO APS

PARCEIROS INSTITUCIONAISPARCEIROS DE MÍDIA

PARCEIROS DO FESTIVAL

Parcerias firmadas 
e proposta de 
valor para nossos 
parceiros

3938



Fundação Telefônica - Parceiro Master desde a fundação do SGB

PARCEIRO SÊNIORPARCEIROS MASTERINICIATIVA

PARCEIROS BRONZEPARCEIROS PRATA
APOIO

PARCEIROS INSTITUCIONAIS

“A cada três meses a humanidade dobra 
o conhecimento gerado no mundo. Então 
a principal preparação, transformação, é 
humana. É a empatia, é o olhar pro outro, 
pensar nas causas sociais e transformar 
isso em negócios. As tecnologias são 
fundamentais nessa transformação. E é 
isso que a gente acredita desde o começo 
no Social Good Brasil, de ser um porta 
voz, de carregar essa bandeira de que a 
tecnologia humana amparada pela digital 
pode transformar e mudar o mundo.” 
Américo Mattar, Diretor-Presidente da 
Fundação Telefônica Vivo. 

Oficina 2016 | Pense Grande - Inspiração Oficina 2017 | Pense Grande - Jogo se Vira
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Instituto C&A - Parceiro Master desde a fundaçao do SGB

PARCEIRO SÊNIORPARCEIROS MASTERINICIATIVA

PARCEIROS BRONZEPARCEIROS PRATA
APOIO

PARCEIROS INSTITUCIONAIS
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“Nós, do Instituto C&A entendemos que 
esta é uma parceria que traz inovação, 
escala e propicia a criação de uma rede 
com vários indivíduos interessados em 
resolver demandas sociais utilizando o 
poder das novas mídias e da tecnologia 
para transformação dos cenários 
existentes no país. Nestes cinco anos em 
que apoiamos a iniciativa, vemos muito 
crescimento do formato, a discussão ampla 
de temas pertinentes e principalmente 
de troca de produção de conhecimento 
mútuo”. Daniela Pavan, Gerente do 
Programa Social do Instituto C&A



Eduardo Sattamini  
Diretor Presidente Engie

Circuito de Inovação por 
floripa com os parceiros

Américo Mattar, Diretor - Presidente  
da Fundação Telefônica Vivo ao lado de 
Daniela Pavan, Gerente do Programa  
Social do Instituto C&A

Encontro exclusivo dos parceiros com  
os palestrantes internacionais

Espaço Bem Estar 
do SESC SC

Valeria Barros
Sebrae Nacional
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Resultados financeiros
Orçamento 2017

Receitas 2017

PROGRAMA PREVISTO 2017 REALIZADO 2017 
EM 14NOV A REALIZAR 2017

SGB NA RUA/FELLOWS  R$ 101.274,00  R$ 74.797,04  R$ 26.476,96 

COMUNICAÇÃO  R$ 267.926,00  R$ 211.757,76  R$ 56.168,24 

FESTIVAL  R$ 274.310,00  R$ 260.176,01  R$ 14.133,99 

LAB  R$ 145.224,00  R$ 141.210,17  R$ 4.013,83 

INSTITUCIONAL  R$ 501.381,00  R$ 306.777,26  R$ 194.603,74 

TOTAL  R$ 1.290.115,00  R$ 994.718,24  R$ 295.396,76 

ORIGEM DO RECURSO DOAÇÕES FINANCEIRAS 2017

PARCEIROS PESSOA JURÍDICA  R$ 1.003.000,00 

TICKETS FESTIVAL E LAB PESSOA FÍSICA  R$ 48.097,00 

TOTAL  R$ 1.051.097,00 

DOAÇÕES EM SERVIÇOS, PRODUTOS E MÍDIA 2017  R$ 675.000,00 
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A equipe Social Good Brasil tem 14 pessoas 
trabalhando no dia a dia no escritório e 
uma família que só cresce a partir dos 
programas desenvolvidos. 

Começou em 2011 com as equipes do 
Instituto Voluntários em Ação-IVA, liderado 
pela Fernanda Bornhausen Sá e o Instituto 
Comunitário Grande Florianópolis-ICom, 
liderado pela Lucia Dellagnelo, que viram 
no Social Good Summit inspiração para 
fazer algo diferente por aqui. O primeiro 
evento, em 2012, marcou o início da história 
do SGB e também da equipe, que foi se 
moldando ao longo do tempo.

Em 5 anos foram colaboradores, 
voluntários e parceiros que ajudaram a 
construir as páginas desta revista. Além 
disso, nenhum resultado seria possível 

se não fosse o apoio dos conselheiros que 
apostaram num programa de duas ONGs, 
que floresceu e se tornou uma organização 
sem fins lucrativos. 

Estar à frente do SGB ou dos programas 
desenvolvidos só é possível porque há 
uma equipe por trás de cada etapa de um 
processo. De cada detalhe envolvido. E de 
todo cuidado para transformar a relação 
das pessoas que se engajam em uma 
verdadeira comunidade.
 
E assim chegaram os 5 anos do SGB. Todos 
são parte dos dados da comunidade que 
vem transformando a vida das pessoas 
ao redor do Brasil. E, juntos, pensam no 
futuro que está por vir, dando as mãos para 
transformar o mundo.

Créditos finais
Um time inspirador que 
faz acontecer
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Créditos a Conselho Diretor
Fernanda Maria Barreto Bornhausen Sá
Presidente-voluntária | sócia e diretora da Clear Inovação, fundadora do IVA e do SGB
Lucia Gomes Vieira Dellagnelo
Vice-presidente | Coordenadora da Iniciativa para Inovação na Educação Brasileira, 
fundadora do ICOM e do SGB
Heloisa Bittencourt
Diretora-financeira | Empresária e diretora da Vida Nova Imoveis Ltda
Mariane Maier Nunes
Diretora-administrativa | Gerente Executiva do ICOM

Créditos ao Conselho Fiscal
Rodrigo de Carvalho | Advogado
Annalisa Blando Dal Zotto | Sócia Parmais 
Anderson Giovani da Silva | Consultor, pesquisador e ativista nas áreas de desenvolvimento 
comunitário e investimento social comunitário. 

Créditos aos demais Associados do Conselho SGB
Vanessa Aguiar de Jesus
Alba Schlichting
Patrícia Peixoto Arruda
José Renato Dellagnelo
Carolina de Andrade
Ana Maria Warken do Vale Pereira

Créditos aos editores deste relatório
Save the Love, Narrative e L9 Estúdio Criativo

Entre em contato conosco: sgb@socialgoodbrasil.org.br  | +55 48 32221299

Créditos para a equipe SGB
Carolina de Andrade 
Visionária de propósito | Sou diretora executiva
Cecília Mozzaquattro da Silva
Guardiã de propósito | Sou Gerente Executiva
Bruna Pires
Disseminadora de impacto | Coordeno a comunicação
Bruna Neto
Disseminadora de impacto | Faço o marketing dos programas
Mariel Ramos
Disseminadora de impacto | Crio as artes
Cintya Ramlov
Disseminadora de impacto | Faço conteúdo com propósito
Ilana Cardial
Disseminadora de impacto | Escrevo com propósito
Silvia Luz
Exponenciadora de Protagonistas | Coordeno o SGB na Rua
Bruno Cheuiche
Provocador de mudanças | Organizo o Festival SGB
Cristiana Bauer
Guardiã do Bem-Estar | Faço a administração financeira
Fabio Santos
Encorajador de inovações críveis | Coordenei o SGB Lab 2017
Helena Zanete
Encorajadora de inovações críveis | Faço o SGB Lab acontecer
Bruno Evangelista
Cultivador de bits e átomos | Cuido da nossa comunidade online e offline.
Bárbara Basso

Encorajadora de inovações críveis / Coordenei o SGB Lab 2015 e 2016
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O SGB, escutando os anseios dos seus 
diversos públicos, lançou no Festival 
SGB 2017 sua nova onda de inovação, em 
que consolida todos os aprendizados de 
construção de inovações sociais autênticas 
numa metodologia considerando três 
dimensões: olhar para dentro, olhar além e 
mão-na-massa. 

Além disso, também foi lançado o novo 

Laboratório SGB, com foco 
em tecnologias exponenciais e uso de 
dados, aproveitando a vinda de Andrew 
Means, idealizador do movimento “Data 
for Good” nos Estados Unidos, e parcerias 
firmadas com empresas referência em 
tecnologias exponenciais como Neoway, 
Data Science Brigade, Resultados Digitais, 
IBM, Exosphere Academy e grandes centros 
de inovação, o Sapiens Parque e a ACATE.

Além do Laboratório SGB, cresce o 

SGB na Rua, com mais Fellows 

espalhados pelo Brasil, levando inovação 
social para cada vez mais pessoas, de 
forma exponencial, 

o Festival SGB que inspira 
todo ano milhares de pessoas e o 

 SGB Conecta, nossa presença 
digital.

Em 2017 o SGB se preparou para ser uma 
organização data driven e teve a consultoria 
da SAP e da empresa Data Science Brigade.

O futuro 
do SGB



RELATÓRIO SGB 2017
EDIÇÃO 5 ANOS

INOVAÇÃO SOCIAL

FUTURO

DADOS PARA O BEM

PROPÓSITO

TEC. EXPONENCIAIS

MAIS SOCIAL GOOD, BRASIL!


