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Instituto BM&FBOVESPA

O Instituto BM&FBOVESPA, inscrito no CNPJ 09.151.364/000147, é um a instituição sem fins lucrativos
qualificada com o OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), regida por estatuto
próprio e fundada em agosto de 2007.
Missão: Promover o desenvolvimento nacional por meio de iniciativas de educação, assistência social,
cultura, esporte e responsabilidade socioambiental.
Visão: Ser um agente de desenvolvimento do capital social brasileiro.
Os principais programas geridos pelo Instituto são: Bolsa de Valores Socioambientais (BVSA), Espaço
Esportivo e Cultural (EECB), Programa de Voluntariado Em Ação, Associação Profissionalizante (AP) e o
Clube de Atletismo.

Composição dos Órgãos de Administração: Conselho de Governança:
Edemir Pinto - Presidente
Daniel Sonder - Vice-Presidente
Eduardo Refinetti Guardia
Cícero Augusto Vieira Neto
Luis Otávio Saliba Furtado
Mandato: eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2015 com vigência até a Assembleia Geral Ordinária
de 2017
Superintendente:
Sonia Aparecida Consiglio Favaretto
Mandato: eleita pelo Conselho de Governança em 28.12.2009 com vigência por prazo indeterminado
Conselho Fiscal:
Eduardo Lopes Farias
Odilson Lírio Moré
Roberto Augusto Belchior da Silva
Mandato: eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2015 com vigência até a Assembleia Geral Ordinária
de 2017

Bolsa de Valores Socioambientais (BVSA)
Descrição:
A Bolsa de Valores Socioambientais (BVSA), iniciativa pioneira, criada pela BM&FBOVESPA com o apoio
das corretoras, é uma plataforma de captação de recursos com formato semelhante ao de uma bolsa de
valores, ambiente virtual de doações seguro, prático e transparente (www.bvsa.org.br). Conecta duas
pontas, organizações brasileiras que precisam de apoio para seus projetos socioambientais e
investidores que estão dispostos a ajudar, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária e
para preservação do meio ambiente. O programa é gerido pelo Instituto BM&FBOVESPA.
Em 2015, lançou a parceria com a BrazilFoundation para mobilização de doadores aos projetos de
organizações sociais e passam a atuar como coinvestidoras e cooperadoras da BVSA, beneficiando
anualmente 20 projetos. A parceria tem como o objetivo de conciliar a expertise da BrazilFoundation na
seleção, capacitação e monitoramento de projetos sociais com o modelo da BVSA de captação de
recursos e prestação de contas via plataforma virtual.

Objetivo:
Captar recursos para viabilizar a realização de projetos socioambientais de ONGs brasileiras
contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária.
Público Alvo:
Projetos de Organizações Sociais
Parcerias:
Parceiro:
 BrazilFoundation: coinvestidora e cooperadora da BVSA
Apoio Institucional:




PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento)
UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura)
Pacto Global: adotou a BVSA como estudo de caso e a recomendou para outras bolsas do mundo

Apoio Operacional:
 TAM Linhas Aéreas: a empresa aérea fornece passagens aéreas para visitas aos projetos candidatos
e aos projetos já listados na BVSA. No termo de parceria de 2015 tivemos direito a 05 passagens
aéreas
 CIELO: taxa de administração diferenciada
Parceiros Doadores:
 BM&FBOVESPA: Dia da Responsabilidade Social, ocorre em 05/12 para comemorar o Dia
Internacional do Voluntário. Anualmente a Bolsa doa parte dos emolumentos gerados nas ofertas
de compras de ações de um dia de pregão para todas as ONGs listadas na BVSA.
 Lojas Americanas e B2W: parceria beneficiou 12 projetos listados no site da BVSA por meio do
direcionamento de recursos da linha social ISE – Investimento Social de Empresas do BNDES - Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

Resultados obtidos:
Desde sua criação em 2003, a BVSA já arrecadou mais de R$15,7 milhões, destinados a 138 projetos de
todo o Brasil. Volume captado em 2015: R$ 1,7 milhão para 28 projetos, sendo que 17 projetos
concluíram 100% da captação e 11 finalizaram o ano ainda em captação.

Espaço Esportivo e Cultural BM&FBOVESPA (EECB)
Descrição:
O Espaço Esportivo e Cultural BM&FBOVESPA (EECB) foi inaugurado em 2003, localizado em
Paraisópolis, bairro populoso e de baixa renda de São Paulo e atende crianças e adolescentes de 06 a 15
anos.
Na área de esportes, são realizadas aulas de tênis, futebol masculino e feminino, iniciação esportiva e
atletismo. Na área cultural, as atividades envolvem oficinas de saber (apoio escolar), leitura, artes
visuais, cultura de paz e artesanato.
O EECB conta ainda com a Biblioteca Norberto Bobbio, aberta à comunidade, que possui cerca de 2.700
títulos entre literatura infanto-juvenil, ciências, filosofia, conhecimentos gerais, história, entre outros
assuntos, incentivando a leitura e reflexão crítica.
Objetivo:
Proporcionar o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, por meio de atividades
socioeducativas, visando o exercício pleno da cidadania.

Público Alvo:
Crianças e adolescentes

Parcerias:
Parceiros doadores:



Lojas Americanas e B2W: doação de 1.360 cestas de Natal e 244 brinquedos para distribuir aos
alunos e 321 livros infanto-juvenis para compor o acervo da Biblioteca Norberto Bobbio do EECB;
Livraria Paulinas: doação de 298 livros infanto-juvenis para compor o acervo da Biblioteca Norberto
Bobbio do EECB.

Resultados obtidos:
Em 2015, o EECB realizou 476 atendimentos para 332 crianças e adolescentes matriculados, sendo na
Área de Esporte – 239 alunos nas oficinas de: Futebol masculino/feminino – 99 alunos, Iniciação
Esportiva/Atletismo – 107 alunos e Tênis – 33 alunos; e nas Atividades de Educação e Cultura – 93
alunos nas oficinas de: Artes Visuais – 27 alunos, Artesanato – 14 alunos, Cultura de Paz – 05 alunos,
Mediação em Leitura – 13 alunos, Oficina do Saber - 34 alunos.
Nas atividades de incentivo à leitura, a Biblioteca Norberto Bobbio registrou 413 empréstimos de livros
para 267 crianças.
Atividades:


Bazar Bem Possível: entre os dias 17 e 19/04 e dias 20 e 22/11 aconteceram a 18ª e 19ª Edição do
Bazar, organizado pelo Esporte Clube Pinheiros, que tem como objetivo promover o trabalho
artesanal de diversas organizações sociais. O grupo de artesanato do EECB expôs seus trabalhos em
bordado, costura, entre outras técnicas, e todo o valor arrecadado foi distribuído entre as alunas.



Visitação dos Alunos da Associação Profissionalizante (AP) ao EECB: em 22/05 o Espaço recebeu a
visita de 6 alunos da oficina de fotografia da AP como forma de integração entre os projetos e com
o objetivo fotografar os alunos em atividades esportivas a fim de compor o calendário da AP de
2016.



PA KIDS: em 30/05 os alunos participaram da 19ª Corrida Pão de Açúcar Kids, no Parque do
Ibirapuera, cerca de 50 alunos participaram do evento, sendo que 20 participaram das competições
e os demais como torcedores.



Semana do Meio Ambiente: em 12/06, em celebração ao dia Mundial do Meio Ambiente, 22 alunos
do EECB estiveram na AP para participarem de uma palestra sobre Sustentabilidade.



Oficinas de Férias: em julho, no período das férias escolares, foi oferecido uma grade de atividades
diferenciadas que visaram à integração entre os alunos de diferentes oficinas por meio de
atividades culturais, artísticas, jogos e brincadeiras. Foram realizados 1.232 atendimentos no
período. 45 alunos participaram da visita monitorada na BM&FBOVESPA e 30 alunos visitaram o
museu do Espaço Caixa Cultural.



Festa Julina: realizada em 29/07, teve como tema “A Vida do Jeca”, personagem emblemático
presente no cotidiano brasileiro, especialmente na vida no campo. Uma réplica da casa do Jeca foi
confeccionada com a colaboração de todos os alunos. Participaram da festa 150 crianças e jovens.



Encontro com os Pais: em 08/08, contou com a presença de 104 responsáveis pelos educandos do
EECB com o objetivo de fortalecer o vínculo entre a instituição e a comunidade atendida, educandos
e familiares.



Dia de Beleza: nos dias 22/09 e 05/11, 08 alunos da oficina do saber e 06 alunas da oficina de
artesanato, respectivamente, participaram de uma sessão de beleza promovida pelas alunas do
curso Beleza da AP.



X Mostra Cultural de Paraisópolis: em 19/09, foi realizada a 10º edição da Mostra Cultural sob o
tema “Paraisópolis, uma comunidade cidadã”, no CEU Paraisópolis. Trata-se de um evento anual,
realizado em conjunto com as principais organizações sociais, escolas públicas, privadas e artistas
para ressaltar as potencialidades das produções culturais, pedagógicas e artísticas da comunidade.
O EECB apoia a iniciativa, faz parte do Comitê Organizador do evento e participou montando uma
sala com o tema “Eu, cidadão” para interação com o público de aproximadamente 50 visitantes,
sobre o exercício pleno de sua cidadania e foi exibido o filme “A Maior Aula do Mundo”, produzido
pela Organização das Nações Unidas (ONU) na ocasião do lançamento dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS) tornando ainda mais esclarecedor como cada cidadão pode
contribuir para um mundo mais justo e sustentável.



Mês da Criança no EECB: em Outubro, foram realizadas várias atividades de desenvolvimento social
e cultural com 315 alunos. A proposta pedagógica buscou refletir sobre os conceitos de coleta
seletiva, de reutilização e reciclagem de materiais. Foi realizado um cine pipoca com os filmes WallE e Lixo Extraordinário que proporcionou a discussão sobre a temática. 113 crianças visitaram o Eco
Ponto de Paraisópolis para conhecer a forma como o lixo do território é tratado, além de oficinas
diversas para ensiná-los a reutilizar diferentes tipos de materiais para a confecção de brinquedos.



Encerramento das Atividades: em 18/12, a festa contou com a participação de 196 crianças e jovens
com muitas brincadeiras e distribuição de presentes, fruto da parceria com as Lojas Americanas.



Bazar Em Ação: de 16 a 18/12 as alunas da oficina de artesanato participaram do Bazar para vender
os produtos confeccionados por elas na oficina. Toda verba arrecada foi revertida para o grupo. Ver
mais detalhes no Programa de Voluntariado Em Ação.



Ações Voluntárias no EECB: ao longo de 2015, foram realizadas diversas atividades voluntárias em
parceria com o Programa de Voluntariado Em Ação, conforme a seguir: Dia de Degustação de Ações
Voluntárias no EECB; Aulas de Informática Básica para pais de alunos; Ciclo de Palestras: Mercado
de Trabalho e Educação Financeira; Assessoria Jurídica. Vide mais detalhes na seção do Em Ação.

Em Ação
Descrição:
Criado em 2010, o programa Em Ação foi estruturado pelo Instituto para promover e apoiar o
engajamento dos funcionários, estagiários, prestadores de serviços da BM&FBOVESPA e seus familiares
em ações sociais voluntárias na comunidade. Além de oferecer oportunidades de atuação nos projetos e
iniciativas do Instituto, o programa visa reconhecer as diferentes escolhas e valorizar ações que já são
desenvolvidas pelos funcionários. Pretende também despertar o interesse nessa participação e no
exercício da cidadania por aqueles que ainda não tiveram experiência de voluntariado ou de atuação na
área social. A principal ferramenta que apoia o programa é o site Em Ação
(https://bvmfemacao.v2v.net/). Em 2011, Wellington Nogueira, fundador do projeto social Doutores da
Alegria, foi convidado a ser o padrinho do programa.
Em 08/06/2015, foi lançada a Política de Voluntariado, aprovada pelo Conselho de Administração da
BM&FBOVESPA, que tem por base o “leque de ações voluntárias”, com oportunidades de atuação em
ações presenciais, on-line e doações.

Objetivo:
Promover e apoiar o engajamento dos colaboradores da BM&FBOVESPA em ações sociais voluntárias na
comunidade.
Público Alvo:
Funcionários, estagiários e prestadores de serviços e seus familiares.

Parcerias:


Instituto Educacional BM&FBOVESPA: realização de treinamento sobre Educação Financeira para os
voluntários que atuaram como multiplicadores do tema.

Resultados obtidos:
Participação de 63 funcionários voluntários e 12 familiares voluntários. Realização de 18 ações
voluntárias: 10 ações presenciais, 06 ações de doações e 02 ações on-line. Total de 454 cadastrados no
site Em Ação, a principal ferramenta para interação entre os participantes.
Ações do leque:


Campanha de Inverno: arrecadação de 256,5kg de roupas, calçados e acessórios para distribuição
aos alunos dos projetos Associação Profissionalizante (AP) e Espaço Esportivo e Cultural (EECB) e
doação de 100 cobertores para ONG Amigos do Bem.



Doação e Cadastramento de Cupons Fiscais: 14 voluntários realizam o cadastramento on-line de
7.967 cupons que serão revertidos em créditos para o Projeto Arrastão.



Dia de Degustação de Ações Voluntárias no Espaço Esportivo e Cultural: participação de 50 alunos e
12 voluntários que vivenciaram as oficinas oferecidas pelo projeto.



Desenvolvimento do Sistema de Cadastro de Alunos: sistema desenvolvido para o EECB e realizado
por 2 voluntários com entrega prevista para 2016.



Festival de Atletismo: Realizado no Centro de Treinamento do Clube de Atletismo, em parceria com
a Secretaria de Esportes e Turismo de São Caetano do Sul, teve a participação de 238 alunos e 12
voluntários entre funcionários e familiares.



Assessoria Jurídica: 4 voluntários orientaram e direcionaram os pais de alunos da AP e EECB na
resolução de suas questões jurídicas. Foram realizados 4 encontros (dois em cada instituição) e 16
atendimentos.



McDia Feliz: venda antecipada de 522 tíquetes do McDia Feliz em parceria com o GRAACC – Grupo
de Apoio ao Adolescente e Criança com Câncer, totalizando R$7.047,00 que foram aplicados nos
projetos da instituição. Em 29/08, 14 voluntários entre funcionários e familiares atuaram como
“anfitriões de loja” para ajudar na animação, no apoio e estímulo à participação na Campanha do
McDia Feliz. Em continuidade à ação, 05 funcionários visitaram o Hospital do GRAACC.



Aulas de Informática: aulas básicas de informática ministradas por 4 voluntários para 12 pais de
alunos do EECB em 3 encontros.



Ciclo de Palestras - Mercado de Trabalho (29.08) e Educação Financeira: 4 voluntários ministraram
as palestras para aproximadamente 40 pais e/ou responsáveis de alunos do EECB em Paraisópolis.
O projeto foi desenvolvido em parceira com o Instituto Educacional que realizou um treinamento
prévio sobre Educação Financeira tanto para os voluntários inscritos para palestrar no EECB quanto
para os voluntários interessados em atuarem como multiplicadores do tema nas organizações
sociais em que atuam.



Coleta Seletiva: repasse da verba anual arrecadada com a venda do lixo reciclável da Bolsa. Em
2015, 10 instituições foram indicadas pelos funcionários voluntários. A escolha da organização foi
feita pelo Grupo de Trabalho Em Ação e a instituição vencedora, indicada pelo voluntário Ricardo
Bicudo Furlani, da Gerência de Interfaces de Negociação, foi o Instituto Herdeiros do Futuro (SP)
que recebeu a doação de R$ 6.226,60. Esta organização atua na quebra do ciclo de violência
doméstica, tanto sexual quanto familiar, através de ações de melhoria de saúde mental e defesa de
direitos.



Bate-Papo de Diretores da Bolsa: conversa feita com alunos da AP para compartilhar as trajetórias
de vida dos diretores, evolução na carreira e obstáculos superados. Foram realizados 2 encontros
com 44 alunos da turma de “Capacitação para a Empregabilidade”.



6º Dia Em Ação - Encontro de Voluntários, em homenagem ao Dia Internacional do Voluntário
(5/12), aconteceu em 02/12, reuniu os voluntários da Bolsa e colaboradores interessados em saber
mais sobre o programa. No evento foram apresentados os resultados das ações voluntárias de
2015, tivemos a Palestra “Ser cidadão, ser voluntário, ser humano” com Roberto Ravagnani do
Canto Cidadão e cinco funcionários(as) emocionaram todos com seus depoimentos sobre seus
trabalhos voluntários. Além disso, foi realizado o lançamento do “Sua Ação - Concurso de Relatos
Voluntários” com os objetivos de divulgar as ações voluntárias, reconhecer os voluntários e
incentivar o interesse de outros colaboradores.



Newsletter: foi lançado no Dia Nacional do Voluntariado (28/08) a Newsletter do Em Ação, um
informativo eletrônico enviado para todos os cadastrados no site Em Ação bimestralmente com o
objetivo de atualizá-los sobre tudo o que acontece no programa de voluntariado.



Projeto-Piloto Mentoring Em Ação: 12 voluntários orientaram e apoiaram 18 alunos da AP na busca
do primeiro emprego e continuidade de estudos, complementando o conteúdo já ministrado
durante o curso. Foram realizados 4 encontros totalizando 12 horas. O material de apoio foi
elaborado pelos próprios voluntários.



5ª Edição Bazar Em Ação: realizado de 16 a 18/12, contou com a participação de 3 organizações
sociais: Projeto Arrastão, GRAACC – Grupo de Apoio ao Adolescente e Criança com Câncer e o grupo
de artesanato do EECB. Entre os itens a venda estavam peças de artesanato e produtos feitos a
partir de materiais reciclados ou desenvolvidos segundo conceitos sustentáveis. A verba arrecadada
com a venda de 222 produtos foi destinada às próprias ONGs e as alunas da oficina de artesanato
do EECB, o valor total arrecadado foi de R$2.375,10.



No Bazar Em Ação também aconteceu a venda, a preços especiais, de brindes recebidos pelos
funcionários da Bolsa ao longo do ano e que foram doados ao Instituto BM&FBOVESPA. O valor
arrecadado foi de R$3.470,00. Este valor foi direcionado aos projetos socioambientais listados na
Bolsa de Valores Socioambientais (BVSA).



FUMCAD - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente: tem como objetivo financiar
projetos que garantam os direitos da criança e do adolescente. Foi realizada uma campanha interna
de comunicação “FUMCAD - O Imposto do Bem”, para divulgar e incentivar os funcionários e
colaborados a destinarem parte do imposto de renda devido para as entidades sociais beneficiadas
pelo fundo.

Associação Profissionalizante BM&FBOVESPA (AP)
Descrição:
A Associação Profissionalizante BM&FBOVESPA (AP), organização criada em 1996 e passou a ser
mantida pelo Instituto em 2010. O atendimento é dirigido a jovens e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social que residem na periferia de São Paulo e em municípios da Grande São Paulo,
atuando como meio de inclusão social e redução da desigualdade.
São três os programas oferecidos:




Capacitação Para Empregabilidade: curso com foco em conhecimento básico em administração,
gestão e comunicação.
Faz Tudo: voltado para a área da construção civil e manutenção predial; e
Beleza: forma profissionais para o atendimento em serviços de cabelo, manicure, maquiagem, etc.

Em todos os programas há um módulo de formação para a cidadania que inclui conteúdo de aspectos
cognitivos, não cognitivos e relacionais.
Benefícios:
Atendimento psicológico - 432 consultas e reuniões de orientação para os pais; Vale transporte - 36.641
bilhetes; Lanches - 25.930; Bolsa auxílio - 971 bolsas; Uniformes - 265 kits; Material escolar – 2.541 kits;
e Cestas Básicas – 879 unidades.
Balcão de emprego:
Indicação e contratação de 05 jovens aprendizes para a BM&FBOVESPA.

Objetivo:
Profissionalização, desenvolvimento de habilidades e competências para convivência social para que os
jovens possam desenvolver um projeto de vida e efetivamente construí-lo, incluindo a continuidade dos
estudos, carreira profissional e vida pessoal estruturada.

Público Alvo:
Jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
Parcerias:
Parceiros de doação de materiais e serviços:






ONG Turma do Bem: tratamento odontológico para 54 jovens beneficiados até os 18 anos;
Sherwin Willians: doação de tintas para o curso Faz Tudo;
Tigre Tubos e Conexões: doação de materiais de hidráulica para o curso do Faz Tudo;
Knauf: doação de materiais para montagem para parede de drywall para o curso do Faz Tudo;
FAV 105: doação de perfumes para os alunos do curso Beleza.

Parceiros para realização de palestras e workshops:






Instituto Educacional BM&FBOVESPA: 15 aulas sobre Educação Financeira para todos os cursos;
Sherwin Willians: 02 palestras técnicas sobre pintura para 52 alunos do curso Faz Tudo;
Fabrimar Metais: 02 palestras técnicas sobre hidráulica para 52 alunos do curso Faz Tudo;
Tigre Tubos e Conexões: 02 palestras técnicas sobre hidráulica para 44 alunos do curso Faz Tudo;
Knauf: 02 palestras para 44 alunos do Faz Tudo;




CEAF (Centro de Estudos e Assistência à Família): 03 aulas de Educação para a Sexualidade (carga
horária de 4h30 cada palestra) para um total de 48 alunos do curso Beleza;
FAV 105: 03 palestras para o curso Beleza.

Parceiros de divulgação de vagas na AP:


Fundação Tide Setúbal; Instituto Alana; Graber; Brasanitas; Renapsi e Escolas Públicas da região
central, zona sul e norte

Parceiro no encaminhamento de jovens:



Instituto Criar
SENAI

Resultados obtidos:


Índice de Inserção no Mercado de Trabalho: 75% dos alunos formados se inserem no mercado de
trabalho até 6 meses após a conclusão dos cursos.



Números dos Programas: Capacitação para a Empregabilidade – 126 jovens; Faz Tudo – 68 jovens;
Beleza - 57 jovens; Monitores - 14 ex-alunos. Total de atendimentos - 251 jovens.



Calendário da Associação Profissionalizante: anualmente os alunos da oficina de fotografia
produzem um calendário com fotos tiradas por eles. O calendário de 2016 tem como tema os
“Jogos Olímpicos” e cada mês homenageia uma modalidade esportiva.



Reunião de pais: foram realizadas 34 reuniões com a participação de 1.160 pais ou responsáveis.



Visitas técnicas e culturais:
o

03 Visitas no Museu da Língua Portuguesa com a participação de 66 alunos para os alunos
do curso de Capacitação para Empregabilidade;

o

04 Visitas na BM&FBOVESPA com a participação de 88 alunos;

o

03 Visitas no Ikesaki com a participação de 48 alunos do curso Beleza;



Ações Sociais: os alunos do curso Beleza realizaram 194 atendimentos aos idosos da Casa de Simeão
e 72 atendimentos aos alunos do Espaço Esportivo e Cultural BM&FBOVESPA.



Ações Voluntárias na AP: ao longo de 2015, foram realizadas aulas de dança esportiva por 02
voluntários para 10 alunos e aulas de inglês por 02 voluntários para 20 alunos. Além disso, foram
realizadas atividades voluntárias em parceria com o Programa de Voluntariado Em Ação, conforme
a seguir: Assessoria Jurídica; Bate-papo com diretores da Bolsa e Projeto-Piloto Mentoring Em Ação.
Vide mais detalhes na seção do Em Ação.

Clube de Atletismo BM&FBOVESPA (Clube)
Descrição:
O Clube de Atletismo BM&FBOVESPA (Clube), entidade da qual a Associação Profissionalizante, mantida
pelo Instituto BM&FBOVESPA, é Associada Membro, desenvolve atividades com foco na inclusão social
por meio do esporte e desenvolvimento de novos talentos, reunindo atletas que representam o Brasil
em importantes competições internacionais.
Em 2009, Vanderlei Cordeiro de Lima, medalhista olímpico, foi convidado a ser o padrinho do Clube.
O Clube conta com um Centro de Treinamento, em São Caetano do Sul, uma área concedida pela
prefeitura, que foi edificada de acordo com princípios de obra inteligente de edificação. O prédio
poderia ser classificado na categoria prata do Leed (Leadership in Energy and Environmental Design). É
um complexo integrado com pista indoor e outdoor com infraestrutura para o treinamento de
atletismo. O estacionamento é permeável, a água da chuva é armazenada e usada para irrigar o jardim e
lavar o piso. Há estação de coleta seletiva de lixo e o uso do ar-condicionado não é necessário nas áreas
internas de treinamento.
Em 2015, compunham o Clube por 59 atletas, 13 treinadores e 09 integrantes da equipe médica (sendo
01 médico, 01 nutricionista, 01 psicóloga, 01 massagista e 05 fisioterapeutas).
Objetivo:
Desenvolvimento do Brasil pelo esporte, inclusão social e formação de atletas de alta performance.
Público Alvo:
Crianças, adolescentes e atletas de alta performance.
Parcerias:
Parceria Institucional:




Pão de Açúcar
Caixa Econômica Federal
Prefeitura de São Caetano do Sul

Apoio:


Nike: fornece o uniforme da equipe

Parceria Técnica:



Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt)
Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)

Resultados obtidos:


Quadro Geral de Competições e Medalhas: No ano de 2015, o Clube participou de 71 competições –
22 nacionais e 49 internacionais; conquistou 173 medalhas de ouro – 24 internacionais e 149
nacionais, 98 medalhas de prata – 28 internacionais e 70 nacionais, e 75 medalhas de bronze – 23
internacionais e 52 nacionais. Entre as competições, os destaques foram: Mundial Indoor de
Atletismo de Sopot – Polônia; XXXIII Troféu Brasil; e Diamond League.



Integrantes do Clube na Seleção Brasileira de Atletismo:
o

Nos Campeonatos Mundiais de Atletismo de Pequim, na China, a equipe da Seleção
Brasileira foi formada por 58 atletas, 01 chefe de delegação, 02 delegados, 01 treinador

chefe, 16 treinadores, 01 assessor de imprensa e 09 integrantes da equipe médica,
totalizando 89 integrantes. Deste grupo, 23 atletas, 07 treinadores, 01 médico, 03
fisioterapeutas, 01 nutricionista, 01 psicóloga e 01 massagista foram do Clube. Desta
forma, os atletas do Clube representaram 39% dos atletas convocados.
o

Nos Jogos Pan-Americanos de Atletismo de Lima, Peru, os atletas do Clube somaram 38%
dos atletas convocados, representando 32 dos 84 atletas. A equipe da Seleção Brasileira foi
composta por 84 atletas, 01 chefe de delegação, 02 delegados, 01 treinador chefe, 14
treinadores e 03 integrantes da equipe médica, no total de 103 integrantes. Deste grupo,
além dos atletas, 10 treinadores, 01 médico e 01 fisioterapeuta foram do Clube.



Categoria de Base: Na Categoria de Base, foram atendidos 340 jovens talentos por meio da parceria
com os núcleos de formação do Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima (IVCL) e do Instituto Elisangela
Maria Adriano (IEMA), em Campinas e São Caetano do Sul, respectivamente.



Destaques: Medalha de ouro Pan-Americana nos 5.000 metros, com a marca de 15’47”19,
conquistado por Juliana Paula Gomes dos Santos nos Jogos Pan-Americano de Toronto. E quebra do
Recorde Sul-Americano Indoor do salto com vara, com a marca de 4,83m, estabelecido por Fabiana
de Almeida Murer, que também conquistou a medalha de prata do Mundial de Atletismo no salto
com vara, com a marca de 4,85m nos Campeonatos Mundiais de Atletismo de Pequim, na China,
além de ser eleita a melhor esportista do atletismo brasileiro em 2015 na 17ª edição do Prêmio
Brasil Olímpico, organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB)



Ações Voluntárias no Clube: Em 2015, foi realizado o Festival Atletismo em parceria com o
Programa de Voluntariado Em Ação. Vide mais detalhes na seção do Em Ação.

Informações complementares em relação à inserção social do Instituto e seus
programas

Contribuição para ampliação da democracia e fortalecimento da cidadania


O Instituto é associado ao GIFE, uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo
contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável do Brasil, por meio do fortalecimento
político-institucional e do apoio à atuação estratégica de institutos e fundações de origem
empresarial e de outras entidades privadas que realizam investimento social voluntário e
sistemático, voltado para interesse público. Esta rede é uma referência no Brasil sobre investimento
social privado e vem contribuindo para o desenvolvimento de organizações similares em outros
países. Além disso, participa de movimentos que visam estimular a prática da ética e da cidadania
com o Fórum da Cidadania Contra a Violência, movimento social independente, pluralista,
suprapartidário da sociedade civil e coordenado pelo Instituto São Paulo Contra a Violência.



O EECB participa do Fórum Multientidades de Paraisópolis, que congrega as ONGs do bairro.
Referido fórum foi criado em 1994 e cerca de 25 entidades operam em rede, com reuniões mensais
nas diversas organizações em sistema de rodízio.



O Em Ação, por meio do programa de voluntariado, estimula a participação dos funcionários,
estagiários e prestadores de serviços da BM&FBOVESPA em ações voluntárias para o exercício de
cidadania.

Parcerias e redes articuladas


O Instituto BM&FBOVESPA é associado ao Grupo de Institutos Fundações e Empresas (GIFE) e é
parceiro do Instituto São Paulo Contra a Violência (ISPCV).



O EECB participa dos encontros do Fórum Multientidades de Paraisópolis e é membro da Comissão
organizadora da Mostra Cultural de Paraisópolis.



O Em Ação coordena o Grupo de Trabalho Em Ação da BM&FBOVESPA, formado por funcionários
voluntários da BM&FBOVESPA, participa do Grupo de Estudos do Centro de Voluntariado
Empresarial de São Paulo e do Encontro de Empresas da Rede V2V. Algumas atividades voluntárias
foram realizadas em parceria com o GRAACC e o Projeto Arrastão.



O Clube é filiado a Federação Paulista de Atletismo (FPA) e participa da Assembleia da CBAt.



As demais parcerias articuladas encontram-se informadas no Descritivo dos Programas e Projetos
do Instituto.

Participação dos beneficiários no planejamento
Todos os projetos sociais realizados pelo Instituto BM&FBOVESPA buscam identificar as demandas
sociais da comunidade onde está inserida e alinhá-las, na medida do possível, no planejamento das
atividades, conforme abaixo:


No EECB foi realizado um encontro com os pais para apresentar as normas internas e as
atualizações do quadro de atividades para os alunos. Além disso, foi aplicada uma pesquisa de
interesse para identificar a preferência dos pais nos temas/ações voluntárias que foram realizados
pelos voluntários da BM&FBOVESPA, oferecidas pelo programa Em Ação.



A AP realizou reuniões com pais e/ou responsáveis em um sábado por mês e se reuniu com os
alunos por meio de reuniões informais nos espaços de convivência da AP.



O Clube possibilitou a presença da Comissão de Atletas nas reuniões técnicas mensais que
aconteceram no Centro de Treinamento.

Ações de mobilização
Foram realizadas várias ações de mobilização com o público alvo nos projetos, conforme a seguir:


O Em Ação promoveu ações de mobilização para fomentar o voluntariado por meio das iniciativas:
Grupo de Trabalho Em Ação; Campanha de Inverno; Coleta Seletiva; Semana da Diversidade &
Voluntariado com realização do 6º Dia Em Ação; e o 5° Bazar de Natal com a presença de entidades
sociais parceiras. Mais informações estão relacionadas na descrição do programa Em Ação.



A AP, em suas reuniões com os pais dos alunos, trabalhou as temáticas sugeridas por eles, tais
como: drogas, vínculos familiares e educação financeira.



O Clube participou de competições nacionais e internacionais, da Assembleia Geral da
Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e do Comitê da Federação Paulista de Atletismo (FPA).
Publicou em seu site oficial (www.clubedeatletismo.org.br) um informativo sobre as substâncias
proibidas no controle de dopagem e realizou Treinamento de Lavagem de Dinheiro e Corrupção.

Capacitação dos profissionais para atendimentos aos beneficiários
O Instituto BM&FBOVESPA se empenha para sempre promover uma atuação profissional e ética com o
público atendido pelos projetos e busca sempre estar capacitado e atualizado para a realização de suas
atividades. Desta forma:


Na BVSA, as organizações selecionadas para integrar a plataforma participam de um encontro de 3
dias onde foram capacitadas ou “recicladas” pela BrazilFoundation em temas como: gestão
organizacional, prestação de contas, captação de recursos, marketing, recursos humanos e
planejamento estratégico. Faz parte do encontro uma descrição detalhada de como será a relação
da organização com seus parceiros financiadores e doadores, o que inclui todo o processo de
monitoramento dos recursos.



O Em Ação, em parceria com o Instituto Educacional BM&FBOVESPA, realizou um treinamento nos
dias 15 e 16 de setembro de 2015 sobre Educação Financeira para 15 voluntários para palestrar no
Espaço Esportivo e Cultural em Paraisópolis e também atuarem como multiplicadores do tema nas
organizações sociais em que participam. Os assuntos abordados incluíram orçamento e
planejamento financeiro, estratégias de decisões de consumo, poupança e regime geral de
previdência social.



O Clube em parceria com a CBAt e CPB trocaram conhecimentos no treino de suas seleções.

Ações de valorização da diversidade
Os projetos sociais do Instituto BM&FBOVESPA atendem também um público de baixa renda e em
situação de vulnerabilidade social ou de risco social, para tanto, são desenvolvidas ações de valorização
da diversidade, conforme abaixo descritas:



No EECB se promove ações de estímulo e valorização da diversidade cultural por meio da oficina de
Cultura de Paz e trabalhou em 2015 com o tema: “Eu, Cidadão”, na sua exposição durante o evento
Mostra Cultural de Paraisópolis.



Na AP, a cada início de curso, são realizadas oficinas de Ambientação, com a proposta de que os
jovens se conheçam, aprendam a lidar e respeitar as diferenças, tendo em vista a diversidade do
público atendido. Além disso, os conteúdos programáticos de cada curso são adaptados mediante
as necessidades dos alunos, sendo portadores de deficiência ou não e, em caso de conflitos
relacionados a cor, gênero e opção sexual os jovens são acompanhados pela Orientadora
Educacional e a Psicóloga com o objetivo de desenvolver o diálogo, respeito mútuo e a mediação.
São desenvolvidas, também, ações pontuais com as turmas e pais dependendo dos conflitos de
natureza familiar ou não manifestados por eles.

Avaliação
Para avaliar o desempenho de suas atividades os seguintes projetos desenvolveram mecanismos para
obter as informações de avaliação junto com seu público alvo:


O EECB realizou uma avaliação na reunião de pais com os 64 pais presentes e o resultado foi que
mais de 90% deles classificaram como “ótimas” as oficinas oferecidas e avaliaram também que
houve melhora no comportamento/desenvolvimento de seus filhos.



O Em Ação realizou pesquisa de satisfação com os voluntários ao final de cada ação voluntária
realizada e o resultado foi bastante positivo. Os comentários e sugestões sempre contribuem para
aprimoramento das ações do programa.

