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“Educar é crescer. E crescer é viver. Educação é, assim, 

vida no sentido mais autêntico da palavra."

Anísio Teixeira
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O QUE É O
RELATÓRIO DE

IMPACTO?

Os Objetivos de  
Desenvolvimento Sustentável 

da ONU - Agenda 2030

Materializam o estudo
feito por 193 países
sobre as principais 

problemáticas socioambientais 
do mundo.

IRIS (Impact Reporting and 
Investment Standards)

Catálogo de métricas de 
performance amplamente 

aceitas e usadas por 
investidores de impacto.

GRI (Global Reporting 
Initiative)

Pioneira em relatórios 
de sustentabilidade 

desde 1997

Um dos temas mais relevantes no mercado de organizações de impacto na atuali-

dade é a gestão do impacto social, ambiental e econômico gerados. Os direciona-

mentos internos das instituições para essa temática visam incrementar a compre-

ensão sobre os resultados de impacto e implementar ações de potencialização da 

agenda positiva e mitigação das externalidades negativas, além de ampliar a 

efetividade da participação e comunicação dos esforços emprenhados para os 

stakeholders envolvidos em suas cadeias. O processo de medição de impacto está 

em pleno desenvolvimento e há muito não se via um movimento tão maduro em 

prol dessa abordagem, que possui, hoje, diversas linhas de

pensamento e de estruturação.

O relato do impacto, por parte dos responsáveis das organizações, tem sido alvo de 

esforços de pesquisa e desenvolvimento de vários centros pelo mundo, e no Brasil 

não é diferente. Esbarra-se no tema nos mais diversos cenários e organizações. 

Mesmo com todo o empenho, a mensuração e gestão do impacto são temas em 

maturação no cenário operacional de diversos setores, constituindo-se em oportu-

nidade de investimento para os diversos atores de mercado.

 COO ImpactLAB

“A mensuração e gestão dos impactos
socioambientais gerados por projetos e negócios são 

pilares fundamentais para a potencialização dos 
seus resultados positivos e mitigação das

externalidades negativas para a sociedade e o meio
ambiente. Esses processos permitem uma maior

transparência e confiabilidade da atuação
organizacional, com ampliação da comunicação e

envolvimento dos stakeholders em sua operação. O
Relatório de Impacto é uma materialização desse

movimento institucional, constituindo-se em ativo
para as organizações ampliarem a sua ação

transformadora.”
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Quando o Instituto 
Ramacrisna completa

6 décadas de atuação, 
apresentamos à 

sociedade um estudo do 
impacto resultante das 

ações realizadas ao 
longo dos anos.

Esse conhecimento nos ajudará a planejar os próximos anos, definir as ações a 
serem realizadas, que público atender e que objetivos alcançar. O legado deixado 
por nosso fundador, Arlindo Corrêa da Silva, seus valores e princípios, tem 
propiciado a todo o grupo de conselheiros, dirigentes, gestores e colaboradores 
uma direção onde ética e transparência norteiam nossos passos e promovem a 
consolidação de nossa metodologia.

Vice-Presidente Ramacrisna

Com apoio da ImpactLAB, especialista nesta expertise, demonstramos através 

dos dados levantados, com muito esmero e através de sofisticados 

mecanismos, como a atuação do Ramacrisna transformou a vida de 

crianças, adolescentes, jovens e adultos de 11 cidades da região 

metropolitana de Belo Horizonte.

 

Os reconhecimentos recebidos nos últimos anos atestam a qualidade das 

atividades realizadas, e o comprometimento e competência de todos os 

colaboradores. A diversidade de parceiros chancelam a gestão 

transparente e a confiabilidade da Instituição perante a sociedade.

Agradecemos à Fundação Dom Cabral a parceria que levou o Instituto 

Ramacrisna a uma gestão de excelência, que busca a cada dia a melhoria 

contínua, o aprimoramento de competências e a certeza, que, como dizia 

nosso fundador, essa é uma Obra Divina e como tal devemos estar à altura 

de servir com amor e dedicação a todos aqueles que chegam até nós.

CARTA DE apresentaçåo
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ATUAÇÃO
Minas Gerais, na cidade de
Betim e em mais 
11 regiões ao entorno

O Instituto Ramacrisna é uma Organização da 

Sociedade Civil, sem fins lucrativos, sem vínculos 

religiosos ou partidários que há 6 décadas tem 

por objetivo promover o crescimento do ser 
humano através da arte, cultura, educação, 
profissionalização, aprendizagem, geração de 
trabalho e renda, esporte, lazer e produção 
audiovisual, voltados para comunidade em 

situação de vulnerabilidade social para que, 

através do autoconhecimento, tornem-se 

autossuficientes.

SOBRE ORamacrisna
NOSSA HISTÓRIA

1950
Arlindo Corrêa da Silva (Fundador) 
Inicia os trabalhos sociais para 
crianças pobres

Formalização da Organização
Social Ramacrisna

1959

Início das unidades
produtivas do Ramacrisna

1975

Fim do internato  e início dos
atendimentos comunitários

1992

Inauguração do 1º prédio
do internato em Betim

1963

Falecimento do Fundador

1993

Ampliação das parcerias
com o poder público 

2004

60 anos do Instituto e
1º Relato de Impacto

2019

NOSSA MISSÃO
Transformar vidas por meio de 
soluções em educação e 
profissionalização, visando  o 
desenvolvimento humano, cultural, 
social e ambiental.

NOSSA VISÃO
Ser referência em inovação, gestão de 
projetos sociais e otimização do uso de 
recursos no Terceiro Setor.

VALORES
Ética, comprometimento, 
determinação, inovação, altruísmo, 
transparência, flexibilidade.
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PRÊMIOS EReconhecimentos
2018
GREAT PLACE
TO WORK

PRÊMIO MELHOR
INSTITUIÇÃO EM
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DO BRASIL

2018

2018
CRIANÇA
ESPERANÇA

FINALISTA NACIONAL DO
PRÊMIO ITAÚ-UNICEF 

2018 E 2017

PRÊMIO MINEIRO DE
EXCELÊNCIA DA GESTÃO
DAS ENTIDADES DO
TERCEIRO SETOR 

2014

PRÊMIO MELHORES ONGS
PARA DOAR 

2018 E 2017 PRÊMIO OBJETIVOS
DO MILÊNIO MINAS 

2014

SELO ONG
TRANSPARENTE

2017

13
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NOSSOimpacto
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113.5MIL
É A MÉDIA ANUAL DE ATENDIMENTOS
REALIZADOS PELA INSTITUIÇÃO

Atendimentos 
realizados em 
 

Atendimentos 
Realizados
na Sede

90,50% 9,50%

  PARCERIAS COM ESFERAS PRIVADAS  

  PARCERIAS COM ESFERAS PÚBLICAS  

 GERAÇÃO DE RENDA

  DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS  

  PARCERIAS COM  ORGANIZAÇÕES SOCIAIS  

  DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS  

33, 76%
25,92%

20,53%

11,00%

7,51%

PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMILIAS
NOS BAIRROS DAS CIDADES

ADOLESCENTE APRENDIZ - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL

RESTAURANTES POPULARES - ALIMENTAÇÃO A BAIXO CUSTO 

ORQUESTRA E CENTROS POPULARES DE CULTURA
NAS REGIONAIS DA CIDADE

EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR (ESCOLA INTEGRAL)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CURSOS PROFISSIONALIZANTES

INVESTIMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS

33,20%

6,82%

5,57%

28,19%

16,12%

Proporção de
despesa por aplicações

Proporção de 
receitas por origem

1,28%

4,38%

4,35%

1,36%
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R$ 226,50 
é o custo médio por
atendimento

parceria com
o poder público

R$ 26.7 milhões
é a média anual das despesas



254
funcionários

Ação Social74%

19%

7% Fábrica de Telas

Administrativo

45%
são
homens

7 anos e 11 meses 

29,50% 36,07%
Já foram participantes
de algum projeto do
Ramacrisna

Algum familiar já 
participou de 
algum projeto do
Ramacrisna

é o tempo médio que os funcionários
permanecem na instituição

são
mulheres55%

Dos funcionários que atuam na sede:

17
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Em 25 de setembro de 2015, líderes dos 193 
Estados-membros das Nações Unidas aprovaram, por 
consenso, em Nova Iorque, a adoção da Agenda 2030 e 
dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
O novo marco da comunidade internacional foi o 
resultado de um processo que teve início na Conferência 
Rio+20, em 2012. No cerne do documento está a 
preocupação em integrar os três pilares do 
desenvolvimento — social, econômico e ambiental.

A sua construção se iniciou muito antes, em 2000, quando 
foram aprovados os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM), que perdurou por 15 anos e muito se 
aprendeu sobre medição dos impactos globais. Foi um 
grande movimento de globalização, colaboração e 
aprendizado, que permitiu um avanço sem precedentes. 
O Brasil foi referência na implementação dos ODM 
no mundo.

Uma grande evolução do modelo anterior, os ODM, para o 
atual, os ODS, foi o envolvimento maior de toda a 
comunidade. Neste contexto, a tradução dos impactos 
gerados pelo Instituto Ramacrisna tendo como base os 
ODS, faz-se importante e necessária, demonstrando como 
todas as ações locais contribuem para a consecução dos 
objetivos globais de desenvolvimento.

17Objetivos

193Países

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTOsustentável

169 Metas

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTOsustentávelmais alinhados com
a operação do Ramacrisna 

Mapa dos 

10.1 Até 2030, progressivamente
alcançar e sustentar o crescimento da
renda dos 40% da população mais
pobre a uma taxa maior que a média
nacional.

10.2 Até 2030, empoderar e promover a
inclusão social, econômica e política de
todos, independentemente da idade,
gênero, deficiência, raça, etnia, origem,
religião, condição econômica ou outra.

10.3 Garantir a igualdade de
oportunidades e reduzir as
desigualdades de resultados, inclusive
por meio da eliminação de leis, políticas
e práticas discriminatórias e da
promoção de legislação, políticas e
ações adequadas a este respeito.

Reduzir a desigualdade
dentro dos países
e entre eles

19
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4.1 Até 2030, garantir que todas as
meninas e meninos completem o ensino
primário e secundário livre, equitativo e de
qualidade, que conduza a resultados de
aprendizagem relevantes e eficazes

4.4 Até 2030, aumentar substancialmente
o número de jovens e adultos que tenham
habilidades relevantes, inclusive
competências técnicas e profissionais,
para emprego, trabalho decente e
empreendedorismo

4.A - Construir e melhorar instalações
físicas para educação, apropriadas para
crianças e sensíveis às deficiências e ao
gênero, e que proporcionem ambientes de
aprendizagem seguros e não violentos,
inclusivos e eficazes para todos

8.3 Promover políticas orientadas para o
desenvolvimento que apoiem as
atividades produtivas, geração de
emprego decente, empreendedorismo,
criatividade e inovação, e incentivar a
formalização e o crescimento das micro,
pequenas e médias empresas, inclusive
por meio do acesso a serviços financeiros

8.6 Até 2020, reduzir substancialmente a
proporção de jovens sem emprego,
educação ou formação

Assegurar a educação inclusiva
e equitativa e de qualidade, e
promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da
vida para todas e todos

Promover o crescimento
econômico sustentado,
inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo e
trabalho decente para todas e todos

16.5 Reduzir substancialmente a
corrupção e o suborno em todas as
suas formas.

16.6 Desenvolver instituições eficazes,
responsáveis e transparentes em
todos os níveis

16.7 Garantir a tomada de decisão
responsiva, inclusiva, participativa e
representativa em todos os níveis

Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar o
acesso à justiça para todos e
construir instituições eficazes,
responsáveis e inclusivas em
todos os níveis  corrupção e o
suborno em todas as
suas formas

21
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aprendizagem seguros e não violentos,
inclusivos e eficazes para todos

8.3 Promover políticas orientadas para o
desenvolvimento que apoiem as
atividades produtivas, geração de
emprego decente, empreendedorismo,
criatividade e inovação, e incentivar a
formalização e o crescimento das micro,
pequenas e médias empresas, inclusive
por meio do acesso a serviços financeiros

8.6 Até 2020, reduzir substancialmente a
proporção de jovens sem emprego,
educação ou formação

Assegurar a educação inclusiva
e equitativa e de qualidade, e
promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da
vida para todas e todos

Promover o crescimento
econômico sustentado,
inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo e
trabalho decente para todas e todos

16.5 Reduzir substancialmente a
corrupção e o suborno em todas as
suas formas.

16.6 Desenvolver instituições eficazes,
responsáveis e transparentes em
todos os níveis

16.7 Garantir a tomada de decisão
responsiva, inclusiva, participativa e
representativa em todos os níveis

Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar o
acesso à justiça para todos e
construir instituições eficazes,
responsáveis e inclusivas em
todos os níveis  corrupção e o
suborno em todas as
suas formas

21
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NOSSOS

Cursos Profissionalizantes

Adolescente Aprendiz

Caer

Biblioteca Arlindo Corrêa da Silva

Orquesta Jovem Ramacrisna

Antenados

Telas Ramacrisna
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ADOLESCENTE

O Instituto Ramacrisna foi autorizado pelo Ministério do 
Trabalho a capacitar e encaminhar os jovens em sua 
primeira oportunidade no mercado de trabalho, 
direcionando-os, como aprendizes, às empresas. 

As ações, apoiadas pelas empresas, são extremamente 
importantes nesse momento crítico da vida dos 
adolescentes e contribuem para a construção de um futuro 
digno e produtivo destes jovens. Dessa forma, diminui-se 
a violência, o tráfico e o uso de drogas, a gravidez na 
adolescência, entre outros elementos profundamente 
danosos para toda a sociedade.  

Através da redução dessas circunstâncias, ocorrem 
transformações nas comunidades, nos municípios, nos 
estados e em todo o nosso país.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAIS ALINHADOS COM A ATUAÇÃO DO PROJETO

24

ADOLESCENTE

O Instituto Ramacrisna foi autorizado pelo Ministério do 
Trabalho a capacitar e encaminhar os jovens em sua 
primeira oportunidade no mercado de trabalho, 
direcionando-os, como aprendizes, às empresas. 

As ações, apoiadas pelas empresas, são extremamente 
importantes nesse momento crítico da vida dos 
adolescentes e contribuem para a construção de um futuro 
digno e produtivo destes jovens. Dessa forma, diminui-se 
a violência, o tráfico e o uso de drogas, a gravidez na 
adolescência, entre outros elementos profundamente 
danosos para toda a sociedade.  

Através da redução dessas circunstâncias, ocorrem 
transformações nas comunidades, nos municípios, nos 
estados e em todo o nosso país.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELMAIS ALINHADOS COM A ATUAÇÃO DO PROJETO

O projeto estimula o 
desenvolvimento de valores 

éticos e profissionais de 
adolescentes em situação 

de risco social e pessoal, 
promovendo a inclusão e o 

primeiro contato desses 
jovens de 14 a 18 anos com 

o mercado de trabalho.

25
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R$3.6
milhões é a média

anual  investida
 no  programa

+

SOCIAL RETURN ON
INVESTMENT SROI

R$ 3,95
RETORNO SOCIAL DE

PARA CADA 

R$1
ADOLESCENTE

 Á
RE

AS
 D

E 
AT

UA
ÇÃ

O AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA

AUXILIAR DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

AUXILIAR DE AUDIOVISUAL

APRENDIZ NO DESPORTO

AUXILIAR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS

APRENDIZ NA MÚSICA

8,96
Satisfação do
adolescente

com o Programa

8
Satisfação das

empresas com os
Adolescentes

26
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R$3.6
milhões é a média

anual  investida
 no  programa

+

SOCIAL RETURN ON
INVESTMENT SROI

R$ 4,47
RETORNO SOCIAL DE

PARA CADA 

R$1 ADOLESCENTE

 Á
RE

AS
 D

E 
AT

UA
ÇÃ

O AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA

AUXILIAR DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

AUXILIAR DE AUDIOVISUAL

APRENDIZ NO DESPORTO

AUXILIAR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS

APRENDIZ NA MÚSICA

8,96
Satisfação do
adolescente

com o Programa

8
Satisfação das

empresas com os
Adolescentes

26

R$ 2.300
declarada das pessoas que conseguiram

emprego após sair do programa

1/2
 Salário mínimo

é  o valor da bolsa mensal que o
aprendiz recebe durante

sua participação no programa

1  ano e 2
meses

é o tempo médio que o aprendiz
participa do programa.

Valor médio da renda

IMPACTO PARA O ADOLESCENTE

461

100 Empresas
participantes

IMPACTO PARA EMPRESA

média anual de novos
participantes

 R$ 7.624,96
É o investimento
anual médio por
adolescente aprendiz

R$ 834,00
 É o valor médio economizado nas 
empresas com recrutamento, 
treinamento e adaptação, devido a 
contratação de um profissional que 
já atuou na Empresa como 
Adolescente Aprendiz

6 em 10 gestores
afirmam que: 

 “Ter a presença dos
adolescentes
na empresa melhora
o clima e ambiente
organizacional”

A cada 10 adolescentes que participam do programa, 2 são contratados após o 
término do contrato e 1 permanece na empresa por mais de 4 anos

78%
dos adolescentes que participaram do
Programa já concluíram o ensino médio.
(Média nacional em 2017 foi de 64%)

dos gestores afirmam que os
adolescentes aplicam os conhecimentos
teóricos na suas atividades diárias

garantem que o aprendizado no
curso é suficiente para as 
necessidades da Empresa

59%65%
27
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Solidariedade
e apoio

ENGENHEIRA DE PRODUÇÃO

O Ramacrisna  tem uma importância muio grande na minha carreira. Minha 

primeira experiência profissional veio do programa Jovem Aprendiz no qual  

fiquei por dois anos. Foram os anos mais fantásticos da minha vida.  

Amadureci como pessoa e tive acesso a profissionais que carrego comigo 

até hoje. 

Após esse período participei de outros cursos como Audiovisual e Mecânica 

de Automóveis. Também tive a oportunidade de participar da primeira turma 

de Robótica Industrial.  Uma semana após a formatura  o Ramacrisna me 

indicou para uma entrevista de estágio na área de automação. No mesmo dia 

que comecei a estagiar iniciei a faculdade de Engenharia de produção. 

Tenho  tido várias oportunidades na empresa que atuo (como viagens para 

treinamentos e etc). Estagiei por 4 meses e após isso já assinaram minha 

carteira. Graças a Deus e a oportunidade incrível que o Ramacrisna me 

proporcionou, me tornei uma pessoa e uma profissional bem melhor. 

Sempre indico o Ramacrisna e seus projetos, é um dos lugares mais 

agradáveis e solidáriarios eu já conheci.
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CAER

AÇÕES
DO CAER

Arte, Artesanato e

Sustentabilidade

Ambiental

Centro Esportivo

e Recreativo

Oficina de

 Xadrez

Informática

Educacional

Por meio do CAER – Centro de Apoio 
Educacional Ramacrisna, ofertamos às 
crianças a participação em diversas oficinas 
que são realizadas em período 
complementar às aulas ministradas na 
escola pública, ampliando seus horizontes, 
abrindo-lhes as portas de um mundo mais 
igualitário e justo.

As crianças recebem almoço e lanche 
diariamente, inclusive nas férias, além de 
material escolar e vestuário, como incentivo 
à família para mantê-las frequentes na 
escola. Com isso, reduziram-se 
significativamente a evasão escolar e o 
trabalho infantil, práticas comuns na região 
e houve aumento do nível de escolaridade 
das crianças e dos adolescentes. 

Para reforçar esse preceito, as crianças só 
podem participar das atividades no 
Ramacrisna se estiverem matriculadas e 
frequentes em escola pública.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAIS ALINHADOS COM A ATUAÇÃO DO PROJETO

30

Tecnologia e

Inovação

CAER

AÇÕES
DO CAER
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Sustentabilidade
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e Recreativo

Oficina de

 Xadrez

Informática

Educacional

Por meio do CAER – Centro de Apoio 
Educacional Ramacrisna, ofertamos às 
crianças a participação em diversas oficinas 
que são realizadas em período 
complementar às aulas ministradas na 
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igualitário e justo.
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diariamente, inclusive nas férias, além de 
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trabalho infantil, práticas comuns na região 
e houve aumento do nível de escolaridade 
das crianças e dos adolescentes. 

Para reforçar esse preceito, as crianças só 
podem participar das atividades no 
Ramacrisna se estiverem matriculadas e 
frequentes em escola pública.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELMAIS ALINHADOS COM A ATUAÇÃO DO PROJETO

Oferta às crianças a 
participação em 

diversas oficinas que 
são realizadas em 

período complementar 
às aulas ministradas na 

escola pública.

31
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 7  em cada10
Para os responsáveis

jovens que passam pelas

atividades do CAER 

apresentam melhor 
convívio com os 
famíliares e outras 
pessoas.

SOCIAL RETURN ON
INVESTMENT SROI

R$ 4,15
RETORNO SOCIAL DE

PARA CADA 

R$1
CAER

+477
média anual de 
crianças atendidas

R$672mil
é a média de investimento
anual no projeto

 
 

 +
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12 anos é a idade média dos

atendidos

Dos responsáveis que trabalham afirmam que: “Se as crianças não estivessem nas 

atividades do CAER, o responsável e outras pessoas do grupo familiar 

não conseguiriam trabalhar.”

68%

P E R F I L  D O S  P A I S

R$ 1044,00 é a renda média mensal do principal responsável do lar

MÃES PAIS

Média de idade

Escolaridade

Situação profissional

36 Anos 40 Anos

Apenas
28%
possui o
ensino médio
completo

24%
possui o

ensino médio
completo

1,66%
são analfabetas

2,88%
são analfabetos

37,36%
estão
desempregadas

16,75%
estão

desempregados

Apenas
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CURSOS

O Instituto Ramacrisna oferece desde 1995 cursos de qualificação profissional para 

jovens e adultos em situação de risco pessoal e social de todos os bairros de Betim e 

cidades vizinhas. A formação humana e cidadã complementam o aprendizado técnico, 

promovendo o desenvolvimento de valores éticos e profissionais.

A infraestrutura dos espaços de qualificação é planejada para cada curso, sendo 

dotados de modernos equipamentos, máquinas e ferramental.

Operador de
Computador e
Redes Locais

AudiovisualMecânica de
Automóveis

Eletricista
de Instalações

Robótica
Industrial

Inglês Soldagem

C U R S O S  O F E R E C I D O S

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAIS ALINHADOS COM A ATUAÇÃO DO PROJETO

34

Qualificar 
jovens e adultos
para inserção no 

mercado de trabalho. 

35
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trabalhou devido aos 
conhecimentos do curso

51% 
dos que não estão empregados
sentem-se mais aptos ao mercado
após concluir os cursos

94%
estão empregados
atualmente

35%

SOCIAL RETURN ON
INVESTMENT SROI

R$ 5,59
RETORNO SOCIAL DE

PARA CADA 

R$1
CURSOS

249
é a média anual
investida no projeto

+475
média anual de
atendimentos
de adultos de

 

16 até 50 anos

36

mil
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35%

SOCIAL RETURN ON
INVESTMENT SROI

R$ 5,59
RETORNO SOCIAL DE

PARA CADA 

R$1 CURSOS

249
é a média anual
investida no projeto

+475
média anual de
atendimentos
de adultos de

 

16 até 50 anos

36

mil

Menos que
R$ 1000
para todo o grupo 
familiar

 Entre 
R$ 1000 a
R$ 2.000 
para todo o 

grupo familiar

R$ 1853,00
é o valor médio mensal

da renda declarada das pessoas que 
conseguiram emprego após sair dos cursos 

de capacitação do Ramacrisna

40% 33%

R E N D A  F A M I L I A R  D O S  P A R T I C I P A N T E S

37

anual
R$ 2928,00
é o valor médio 

que os participantes teriam que
investir caso não tivessem 
acesso gratuitamente

aos cursos de capacitação do
Ramacrisna
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Desenvolvimento profissional e
desenvolvimento pessoal

ELETRICISTA CEMIG

Minha carreira como eleteicista comecou apos participar do Curso de 

Eletricista e Padronista do Instituto Ramacrisna no primeiro semestre de 

2014.  

Logo após o término do curso consegui emprego em uma empresa como 

ajudante de eletricista, 3 meses depois conquistei minha primeira 

classificação (1/2 oficial de eletricista) e 1 ano mais tarde já havia me 

tornado eletricista nessa empresa. 

Tive a oportunidade de fazer um curso técnico e me tornei técnico nesta 

mesma empresa, permanecendo nela num total de 4 anos e meio.

Hoje estou começando uma nova jornada na minha carreira profissional, 

fui aprovado em um concurso público no cargo de eletricista de linhas e 

redes da CEMIG. 

Todas essas minha conquistas foram cercadas de muito esforço e 

dedicação. Alguns anjos apareceram no meu caminho durante esse 

percurso, como é o caso do Instituto Ramacrisna, foi através da 

oportunidade que me deram que eu pude trilhar o meu caminho e chegar 

onde eu estou hoje. 

Após minha passagem pelo Ramacrisna também melhorei muito meus 

relacionamentos interpessoais, e é impossível mensurar o impacto 

positivo que o IR causou na minha vida. Agradeço a toda equipe do IR e 

em especial ao Sr. Ricardo Mota que foi meu instrutor no curso e a 

coordenadora do curso Sra. Berenice.
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A Fábrica de Telas de Arame Ramacrisna, tornou a Organização conhecida no Brasil como 

instituição do Terceiro Setor referência em projetos de autossustentabilidade. Essa proposta 

inovadora do fundador da organização, Arlindo Corrêa da Silva, teve início na década de 1970.

Ele percebeu que a inconstância no recebimento de donativos levava à insegurança no atendi-

mento às crianças e adolescentes. O professor promoveu, então, a criação de um negócio de 

impacto, onde todos os resultados positivos obtidos na fábrica de Telas são utilizados para 

manter um atendimento de qualidade, de forma continuada e segura.

Os funcionários são selecionados entre os moradores da região, em busca do primeiro 

emprego. São então qualificados e admitidos, com remuneração de acordo com mercado.

As Telas Ramacrisna tem como mercado, além de Minas Gerais, todos os estados do Brasil e 

utiliza matéria prima da Belgo Bekaert, sinônimo de qualidade. Com equipamentos automatiza-

dos, modernos e altamente eficientes, produz com excelência e entrega os seus produtos com 

qualidade rapidez e pontualidade.

TELAS RAMACRISNA
1975
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É um negócio de impacto 
onde todos os resultados 

positivos obtidos na 
fábrica de Telas são 

utilizados para manter 
um atendimento de 

qualidade, de forma 
continuada e segura.
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58%
dos clientes da fábrica

são clientes recorrentes

 

A cada R$ 100,00 em compras na 

fábrica, o cliente reverte R$ 16,23 em 

  cações sociais na omunidade 

 atendimentos anuais realizados
22.425

A Fábrica de Telas é responsável por aproximadamente

42

+ R$ 815mil
é a média anual  que o negócio de impacto 
contribui com as atividades sociais
do Instituto Ramacrisna.

58%
dos clientes da fábrica

são clientes recorrentes

A empresa apresenta
faturamento médio

superior a 
R$ 5  
milhões

A cada R$ 100,00 em compras na 

fábrica, o cliente reverte R$ 13,00 em 

ações sociais na comunidade local

 atendimentos anuais realizados
22.425 

A Fábrica de Telas é responsável por aproximadamente
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Mas afinal,
o que são negócios de impacto?

Organizações com ou sem fins 
lucrativos que resolvem 
problemas que afligem a 
sociedade.

Geram a própria receita por 
meio de produto ou serviço que 
o mercado demanda.

Medem os impactos gerados e 
reportam tais números 
periodicamente.

Tomadas de decisão 
estratégicas são feitas
de forma colaborativa e 
compartilhada.

A solução pode estar “no que”
o negócio produz, “para quem”

ele produz e/ou 
“como” ele produz.

Produtos e serviços que incidem

diretamente sobre problemas

em áreas como educação,

saúde, moradia,  cidadania etc.

Produtos e serviços 

adaptados (em forma-

to, preço, condições de

acesso e/ou uso) para 

populações vulneráveis 

e/ou de menor renda.Processos comprometidos 

com resultados sociais e/ou 

ambientais relevantes, 

considerados aspectos da 

cadeia de valor, colaborado-

res e práticas sustentáveis.
 Fonte: Aliança pelos Investimentos e

Negócios de Impacto  |  aliancapeloimpacto.org.br
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ANTENADOS

A Produtora Antenados teve sua origem no 

Projeto Jovens Comunicadores Antenados, criado 

em 2007 pelo Instituto Ramacrisna. 

Em novembro de 2014, inaugurou seu novo 

espaço com 240 m² que conta com ilha de edição, 

redação, sala de exposição, sala de aula e 

Cinemateca aberta ao público externo. 

A inauguração marcou um novo momento dos 

Antenados que se tornou uma produtora 
de vídeo, prestando serviços para 
empresas, poder público e 
organizações sociais.
 

Atua nos segmentos de vídeos, fotos, cobertura 

de eventos, reportagens, gerenciamento e criação 

de conteúdo para redes sociais e produção de 

filmes institucionais.  Entre seus clientes estão 

Fiat, Partage Shopping Betim, Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Betim,  Apae Bh, Rotary 

Club Distrito 4760, ChildFund Brasil.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAIS ALINHADOS COM A ATUAÇÃO DO PROJETO

e     
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De 2013 a 2018 foram 

710 mil
aproximadamente

investidos

+40 mil reais

De 2013 a 2018 gerou
uma receita de 

A média anual de jovens
beneficiados no programa

28 jovens 
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710 mil
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é a média anual de 
comunicadores antenados
impactados

180
é a média de jovens
capacitados em oficinas e 
cursos audiovisual
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Oferecer conhecimento em 
audiovisual por meio de 

atividades de produção e 
edição de textos, imagens, 

vídeos e áudios, aos jovens 
da zona rural de Betim 

dando a possibilidade de se 
tornarem potenciais 

produtores de conteúdo e 
agentes transformadores da 

sociedade em que vivem.
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COORDENADOR DO ANTENADOS

Crescimento,
aprendizado e oportunidades

“Minha história com o Instituto Ramacrisna começou a exatos 18 anos 

atrás. Os amigos da escola indicaram um lugar diferente, onde as crianças 

aprendiam e também brincavam. Participei de quase todas as oficinas e 

atividades, desde o artesanato até a oficina de esportes. A minha infância 

foi marcada por diversos momentos de brincadeira e aprendizado. O 

primeiro contato com a tecnologia também foi no Ramacrisna, fiz aula de 

informática e posteriormente na adolescência conheci o Projeto 

Antenados. Nesse projeto descobri minha profissão, ser comunicador. Me 

formei em jornalismo graças as experiências que tive no Ramacrisna. 

Retornei depois de formado como instrutor do Antenados e atualmente 

coordeno as atividades da agora Produtora Antenados. 

Com certeza, a palavra que define o Instituto Ramacrisna é oportunidade. 

Sou grato por todas as oportunidades que tive e por tantas outras 

pessoas que já passaram por aqui.

46
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BIBLIOTECA

Faz parte da Rede de Bibliotecas Públicas e 

comunitárias de Betim, Rede Estadual de Bibliotecas 

Comunitárias “Sou de Minas Uai” e da Rede Nacional 

de Bibliotecas Comunitárias. 

                 

Em março de 2015 teve seu projeto selecionado e 

patrocinado por meio de edital da Fundação Biblioteca 

Nacional, ligada ao Ministério da Cultura e ao Sistema 

Nacional de Bibliotecas Públicas, assim, todo o espaço 

foi inteiramente renovado utilizando mobiliários 

sustentáveis, feito com palets de madeira e 

customizado pelas crianças, jovens e pelas mulheres 

da comunidade. O intuito foi deixar o espaço mais 

alegre, colorido, sustentável e com a cara do público 

que frequenta o espaço.

4.377

+5.000
Livros de literatura
infanto-juvenil e adulto

É a média anual
dos atendimentos
realizados na Biblioteca

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAIS ALINHADOS COM A ATUAÇÃO DO PROJETO
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Espaço

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELMAIS ALINHADOS COM A ATUAÇÃO DO PROJETO
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OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELMAIS ALINHADOS COM A ATUAÇÃO DO PROJETO

A Biblioteca Prof. Arlindo 
Corrêa da Silva recebeu esse 

nome como homenagem ao 
fundador do Ramacrisna. 

Atende todos os alunos 
matriculados no Ramacrisna, 

funcionários e toda a 
comunidade do entorno da 

Instituição.
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O objetivo é promover a educação para crianças, adolescentes e jovens de 

creches e escolas que não possuem estrutura, levando a biblioteca para 

fora de suas paredes, promovendo ações literárias em diversos espaços e 

despertando nas crianças o prazer pela leitura e curiosidade em saber o 

que acontece no mundo dos livros.

A principal característica da Biblioteca é que ela não se 
restringe às paredes, uma vez que possui vários projetos 

de incentivo a leitura itinerante, um deles é a
“Mala de Leitura”, uma mala que se transforma em 

estante expositora e funciona como uma
biblioteca itinerante. 

Em 2018 o projeto foi selecionado pelo 
Criança Esperança e irá beneficiar em 2019 

cerca de 4.400 crianças com  Idade entre 2 e 
13 anos das cidades de Betim Esmeraldas, 

Juatuba e Mateus Leme.

Case
de sucesso
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ORQUESTRA

Em junho de 2005 o Instituto Ramacrisna criou a Orquestra Jovem com o objetivo de trazer para a 

realidade das crianças e jovens, em situação de risco pessoal e social da comunidade de 

Vianópolis, em Betim, com idades entre 9 e 25 anos, a beleza do universo da música instrumental. 

Com o projeto, 73 músicos frequentam aulas de teoria musical e prática em instrumentos de 

cordas e sopro.  Os renomados professores da família Barros ministram aulas por naipes: 

Alexandre (sopro), Elias (violino) e Wiliam (teoria musical, baixo, violoncelo) acompanham o 

Maestro Eliseu na missão de promover o desenvolvimento musical desses talentosos músicos.

Regência do Maestro

Eliseu Barros 

O Festival de Música Primavera teve sua 

primeira edição em 2013. Durante o 

evento são oferecidas aulas teóricas e 

práticas dos vários instrumentos que 

compõem a orquestra, apresentações 

dos alunos, de grupos e orquestras 

convidadas. 

O Festival promove o acesso à música 

instrumental e popular às comunidades 

de bairros de zona de rural de Betim. O 

festival mobiliza alunos, funcionários, 

famílias dos músicos, comunidade e 

convidados, envolvendo a todos em 

momentos de confraternização e alegria.

Festival de 
música

52

65 

23 

4.500

é a média de jovens 
atendidos
anualmente 
pela Orquestra

é a média de 
apresentações realizadas
anualmente 
pela Orquestra

média anual do público 
externo que assistiram

apresentações da
Orquestra
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Trazer para a realidade 
das crianças e jovens com 
idades entre 9 e 25 anos a 

beleza do universo da 
música instrumental. 
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
que não custa nada para  sua empresa!

99,51%
das empresas que poderiam 

utilizar incentivos fiscais, não o fazem.
Se mais empresas optarem pela destinação de parte do imposto de 

Renda, esses recursos serão capazes de transformar a vida de 
milhares de crianças e adolescentes através do apoio a atividades 

educacionais, de cultura, profissionalização e esportes por exemplo.

710 mil
empresas são tributadas por lucro real.  

Se todas as empresas destinassem
parte  do imposto, seriam 

R$ 3,9 bilhões
por ano no Brasil
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ramacrisna.org.br

Onde nos encontrar:

Rua Mestre Ramacrisna 379 – Bairro Santo Afonso
Betim – Minas Gerais / Brasil

CEP: 32600-971
Caixa postal: 195

Tel:(031) 3596-2828
Tel/Fax:(031) 3438-5500 

E-mail: ramacrisna@ramacrisna.org.br

Para nós, acreditar é projetar o futuro.
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Uma iniciativa

Gerência do Projeto
André Lara Resende 

Gabriela Ferolla

Pesquisa e desenvolvimento

Felipe Barbosa 

Luísa Brasil

iComun cação e Design
 

Agatha Martins
Bruno Teodoro

Ficha Técnica

Soluções Estratégias de
Impacto e Inovação

Ricardo Scacchetti
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