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Palavra do presidente

“A educação é a arma mais poderosa que você
pode usar para mudar o mundo”. A frase de
Nelson Mandela nunca me soou tão simples e
verdadeira. E foi justamente ela que me levou
a aceitar o convite para me tornar presidente
do Instituto George Mark Klabin. Basta ir a
uma das formaturas para, imediatamente, se
apaixonar pelo projeto. São centenas de jovens
entrando no salão com um sorriso de pura
satisfação no que, para muitos deles, é um rito
de passagem da infância para a vida adulta,
de estudantes para profissionais.
Nos últimos 22 anos, o Instituto GMK vem
realizando uma nobre função social: a de
capacitar jovens de famílias carentes para
uma profissão. Mais do que isso, ele trabalha
ativamente para inserir esses jovens no mercado
de trabalho. Para todos nós, isso é uma função
transformadora da sociedade, que ajuda a
tirar milhares desses jovens das ruas e lhes
proporciona uma vida mais digna. Aqui nós não
damos o peixe, nós ensinamos anualmente 2,1
mil jovens a pescar sua primeira oportunidade no
mercado de trabalho.

Como tudo começou
O iGMK começou pequeno, com apenas
uma turma de 12 alunos, fruto do sonho dos
empresários George Mark Klabin e Edgar
Gleich. Ao longo de mais de duas décadas o
projeto cresceu, tomou grandes proporções
e atualmente o Instituto possui três unidades
na cidade de São Paulo, uma em Francisco
Morato e outra em Natal. Os cursos passaram a
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abranger enorme gama de especialização – de
auxiliar administrativo a bartender, passando por
atendente de cinema, hospitalidade e hotelaria,
entre outras.
Nada disso teria sido possível sem as
parcerias firmadas ao longo dos anos,
em um tripé que mantém a estrutura do
programa. De um lado existe o Instituto GMK,
que fornece material didático, metodologia
educacional, supervisão dos cursos e
colocação profissional. De outro, as ONGs
parceiras, nas quais encontramos o espaço
físico, o contato com as comunidades e a
organização diária das aulas. E, finalmente,
as parcerias com empresas do setor privado,
que viabilizam desde ajuda financeira até
professores voluntários e suporte logístico para
as aulas experimentais. Sem contar as vagas
de emprego para os alunos que muitas vezes
elas mesmas ajudam a capacitar.
O Instituto GMK aposta no enorme efeito
multiplicador da educação. Cada um dos
nossos alunos vem de um lar onde a renda
familiar não passa de três salários mínimos.
Ao se formar e ter um emprego, ele aumenta
a renda da sua casa em, no mínimo, 33%. Os
bons resultados atraem o interesse de muitos
irmãos, primos e vizinhos, que participam do
programa logo em seguida. Também não
é incomum vermos jovens formados pelo
iGMK se tornarem advogados ou gerentes de
unidades. É com enorme orgulho que olhamos
as realizações do passado e com grande
esperança que vemos o futuro adiante.
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Excelência
O ano de 2014 foi emblemático
para o iGMK: batemos recorde de
jovens capacitados, ultrapassando
a marca de 2,1 mil alunos. Destes,
68% já iniciaram sua experiência
no mercado de trabalho. Os
números expressam a qualidade
do trabalho desenvolvido por nós
e por nossos parceiros, assim
como a dedicação de todos
envolvidos nesse importante
processo de cidadania.
Para comemorar os resultados
e trocar experiências e
técnicas, nossos professores
e coordenadores se reúnem
anualmente para um dia de
convivência. Cada parceiro traz
sua contribuição e todos nós,
juntos, buscamos transformar
a vida de cada participante das
nossas atividades.
Acredito que todos nós temos o
desejo de ajudar ao próximo, sejam
familiares, amigos ou pessoas
desconhecidas. E essa ajuda
assume vários formatos. Muitas
vezes, ajudamos de maneira
direta, dedicando nosso tempo e
trabalho. Em outras ocasiões, nossa
ajuda é financeira, o que também
é fundamental. Cada forma tem a
sua importância. Podemos ajudar
crianças, jovens adultos, idosos,
o meio ambiente. Podemos tentar
reduzir as mazelas da guerra,
das doenças, da pobreza, da
diferença e da indiferença social.
O importante é nos dedicarmos às
causas que fazem bem à nossa
alma e transformam o mundo em
um lugar melhor.
Ilan Ryfer, economista
e Presidente do Instituto GMK

Por isso, convidamos todos a se
envolverem com uma causa social.

5

Relatório iGMK • 2014

Institucional

O iGMK
Desde 1993, o Instituto
George Mark Klabin – iGMK –
desenvolve um projeto social
para jovens brasileiros em
situação de vulnerabilidade,
a partir do compromisso dos
empresários George Mark
Klabin e Edgar Gleich. Com
este intuito, a organização sem
fins lucrativos criou o Programa
de Capacitação Profissional,
cujos cursos já mudaram a
vida de cerca de 16 mil jovens
em diversas cidades do país.
Em 22 anos, o Instituto,
aliado às suas organizações
parceiras, foi responsável
pela inserção de mais de
dez mil jovens no mercado
de trabalho. Este sucesso é
resultado do trabalho conjunto
com outras organizações do
terceiro setor e parceiros da
iniciativa privada que fornecem
recursos financeiros, voluntários
e espaços físicos para o
desenvolvimento de atividades
educacionais. Saiba como
fazer parte dessa história nas
páginas 30 e 31.

“O melhor presente que alguém
pode oferecer não é financeiro,
mas sim ferramentas para a
construção de um futuro melhor”
George Mark Klabin

fundador do iGMK
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Visão
Contribuir para uma sociedade
melhor, ampliando as opções
de futuro dos jovens.

Missão
Proporcionar as ferramentas
necessárias para a formação
pessoal e profissional de jovens,
prioritariamente buscando sua
inserção no mercado de trabalho.

Valores
• Qualidade metodológica
• Foco na capacitação profissional e empregabilidade
• Gestão de recursos em benefício do jovem
• Transparência financeira e operacional para parceiros

“Você percebe nitidamente a mudança no jovem
ao terminar um de nossos cursos. Sua postura é
outra, seus objetivos estão mais claros, a confiança
em seu próprio potencial está estampada no rosto.
É para isso que existimos”
Edgar Gleich

fundador do iGMK
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História

Novidades de 2014
4You2 – Inglês na Colmeia
O sucesso da turma piloto de inglês na
Colmeia gerou ampliação das vagas.
Terminamos 2014 com um total de 4
turmas de inglês oferecidas a 110 dos 240
alunos beneficiados pela Colmeia.

Gestão em comércio
Outra iniciativa de sucesso, a turma de
Gestão em Comércio na Fundação Julita
foi renovada e passou a fazer parte das
turmas regulares da parceria com o iGMK.
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22 anos de atividade
16.457 formados

10.953

pessoas
inseridas no mercado
de trabalho

2.150

Atualmente
jovens capacitados por ano
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Metodologia

O

s cursos do Instituto GMK são destinados a jovens de baixa renda na faixa etária
de 15 e 29 anos, que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio e
cuja renda familiar seja de até um salário mínimo por pessoa. A carga horária dos
cursos é de aproximadamente 450 horas.

Além de contribuir com a formação profissional do jovem e oferecer conteúdo de qualidade
de forma gratuita, um dos principais diferenciais das capacitações do iGMK é o trabalho
que vai além da sala de aula. Com o intuito de pôr em prática o aprendizado e dar chances
para o início de uma nova vida, os alunos recém-formados são indicados, de acordo com o
perfil, para processos seletivos das empresas parceiras. Se contratados, os jovens recebem
orientação no primeiro emprego durante um ano.
A metodologia de ensino baseia-se em três pilares:

• Formação básica: desenvolvimento das competências sociais e pessoais dos jovens
• Formação específica: conteúdo direcionado a cada curso oferecido
• Atividades extras: palestras e saídas técnicas

Instituições parceiras:
• Casa do Menor Trabalhador (RN)
• Colmeia (SP)
• Fundação Julita (SP)
• Instituto PIVI (SP)
• Pró-Morato (SP)
• UMPA (SP)
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Módulos Específicos:
• Assistente administrativo
• Atendimento ao cliente de cinema
• Atendimento ao cliente de restaurante
• Bartender
• Gestão em comércio
• Hotelaria
• Turismo
• Varejo/Vendas
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Módulos específicos
Projeto ProFormação

O

s módulos específicos dos cursos de capacitação do iGMK fazem parte do projeto
ProFormação, que tem por objetivo contribuir para a inserção de jovens no primeiro emprego,
promover melhoria da qualidade de vida e garantir o direito à cidadania, à participação na
vida pública da comunidade e à ampliação do repertório cultural dos alunos.

Assistente administrativo
Possibilita a aprendizagem sobre o funcionamento das áreas
administrativas de empresas de pequeno e grande porte. Os
alunos aprendem a identificar diferentes tipos de documentos e a
importância da função para o bom funcionamento das organizações.

Carga horária: de 380 horas a 480 horas

Hotelaria
O curso de hotelaria do iGMK é realizado em parceria com o Praiamar
Natal Hotel & Convention, na capital potiguar. Nele, os alunos
aprendem toda a dinâmica de funcionamento de um hotel, por meio
de aulas teóricas com funcionários de diversas áreas da rede parceira.
Durante o curso, os jovens visitam vários hotéis para observar as
diferenças entre as categorias e a rotina diária dos estabelecimentos.

Carga horária: 380 horas

Turismo
Realizado na cidade de Natal (RN), em parceria com a empresa Diageo
Brasil por meio do Programa Learning for Life, o módulo é destinado a
jovens a partir de 18 anos de idade. Os alunos aprendem a dinâmica da
profissão de guia de turismo ao participar de aulas teóricas, práticas e
de inglês instrumental. Os jovens realizam saídas técnicas para diversos
pontos turísticos da capital, a fim de praticar o que aprenderam na teoria.

Carga horária: 330 horas
12		
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Bartender
Realizado na cidade de Natal (RN), em parceria com a empresa
Diageo Brasil por meio do Programa Learning for Life, este curso é
destinado a jovens a partir de 18 anos de idade. Durante as aulas,
eles adquirem conhecimentos em coquetelaria, atendimento ao
cliente, alimentos e bebidas, informações sobre os variados tipos
de vinhos e responsabilidade com uso e manuseio do álcool. As
atividades práticas acontecem em bares e restaurantes parceiros
para que os alunos vivenciem a responsabilidade da profissão.

Carga horária: 330 horas

Atendimento ao cliente de cinema
Realizado em parceria com a rede de cinemas Cinemark, o
curso permite aos alunos aprenderem sobre o funcionamento
de cinemas e as diversas possibilidades de relacionamento
com o cliente. Os jovens têm a oportunidade de participar,
sempre em duplas, do Laboratório de Observação em
diversas áreas do estabelecimento, como bilheteria, snack
bar e usher (lanterninha, na tradução para o português).

Carga horária: 380 horas

Vendas

Gestão em comércio

Em atividade realizada na cidade de
Francisco Morato, as turmas de Assistente
Administrativo também recebem o módulo
de Vendas, como dupla certificação. Os
alunos aprendem sobre o funcionamento
de lojas, quiosques, shoppings e outros
estabelecimentos comerciais. O curso
proporciona aos jovens uma visão técnica
sobre empreendedorismo e gestão.

Realizado na Fundação Julita, no horário
noturno, esse curso contém extenso
conteúdo sobre empreendedorismo.
Focado na gestão em comércio, é
idealizado para os jovens que queiram
ingressar nessa carreira como vendedores
ou gestores do próprio negócio.

Carga horária: 280 horas

Carga horária: 200 horas

Qualificação profissional (QP)
Conteúdo direcionado ao público adolescente, baseado em
dinâmicas de grupo e discussão em grupo. O QP é também
um ProFormação. Após se formar, os alunos podem optar
pelo ingresso no mercado de trabalho imediato ou pela
participação em um dos ProFormação de conteúdo específico.

Carga horária: 260 horas
13
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Casa do Menor Trabalhador

A

Casa do Menor Trabalhador
(CMT), localizada em Natal
(RN), foi a primeira parceira do
Instituto GMK fora do Estado de
São Paulo. Iniciada em 2002, oferece
hoje cursos de assistente administrativo,
hotelaria, bartender e turismo. As
turmas de hotelaria são iniciativa da
parceria entre iGMK, CMT e Praiamar
Natal Hotel & Convention, responsável
pela elaboração do material didático
específico. Conta também com as
turmas Learning for Life – bartender e
turismo – da líder mundial no segmento
de bebidas Diageo.
Criada em 1987, a instituição foi
construída para apoiar o trabalho
com meninos de rua, realizado pelas
irmãs de caridade Lúcia Montenegro e
Hilda Santana. Possui as certificações
do Conselho Nacional da Assistência
Social (CNAS), Conselho Municipal
de Assistência Social (CMAS) e
Conselho Municipal dos Direitos das
Crianças e Adolescentes (COMDICA). É
considerada uma ONG com Utilidade
Pública Municipal, Estadual e Federal.
Em 2014, a Casa do Menor
Trabalhador bateu recorde de alunos
formandos nos dois semestres: 500
jovens no primeiro e 639 jovens no
segundo semestre. Para celebrar a
marca, o iGMK promoveu eventos com
palestras e cerimônia de formatura na
capital potiguar.
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“O iGMK, por meio dos cursos
ProFormação, oferece aos jovens
a oportunidade de resgatar
sonhos, descobrir seus talentos e
capacidades, superar limites e voltar
a acreditar em seu potencial”
Geoanna Ataliba

coordenadora pedagógica da Casa do
Menor Trabalhador
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Em 2014:

1.126 jovens capacitados
1.015 jovens inseridos
no mercado de trabalho

Cursos oferecidos em parceria
com o iGMK:
• Assistente administrativo
• Hotelaria
• Bartender
• Turismo
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Colmeia

C

riada em 1942, a Colmeia desenvolve diversas atividades educativas junto aos jovens
e seus familiares. O nome escolhido sugere o espírito de cooperação, trabalho e
união que a instituição busca incutir na sociedade. Está localizada no Jardim Europa,
na cidade de São Paulo, e atende gratuitamente a jovens que buscam desenvolver
atividades complementares à escola e cursos de qualificação profissional.
A Colmeia é parceira do Instituto GMK desde 2012, e tem o apoio das redes de cinema e hoteleira
Cinemark e Accor, respectivamente. É uma organização social certificada com os títulos de Utilidade
Pública nos níveis Municipal, Estadual e Federal, entre outros.

“No curso, eles têm uma visão do mundo do
trabalho já diferente daquela que tinham ao
ingressar. Embora ainda sem experiência
profissional, eles se encontram mais preparados para os desafios que virão”
Marisa Donatiello

coordenadora da Colmeia
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Cursos oferecidos em parceria
com o iGMK:
• Assistente administrativo
• Atendimento ao cliente de cinema
• Curso extra de inglês – parceria com
a 4you2

Em 2014:

199 jovens capacitados
129 jovens inseridos

no mercado de trabalho
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Fundação Julita

P

arceira do iGMK desde 2012, a Fundação Julita
nasceu em 1951 com o objetivo de promover
ações socioeducativas com crianças, jovens e
famílias em situação de vulnerabilidade social
da comunidade paulistana Jardim São Luís e bairros
vizinhos. Está instalada em uma antiga fazenda de café
com área total de 47 mil m², sendo 16 mil m² de Mata
Atlântica secundária.
A Fundação atende diariamente cerca de 1,5 mil
pessoas, com idades entre um mês e 60 anos. Possui
as certificações do Conselho Municipal da Criança
e do Adolescente (CMDCA), Conselho Municipal da
Assistência Social (COMAS) e Conselho Nacional da
Assistência Social (CNAS), além dos títulos de Utilidade
Pública nas esferas Municipal, Estadual e Federal.
Alinhado aos interesses da Fundação Julita, o iGMK
desenvolve cursos de assistente administrativo para
jovens entre 17 e 29 anos e apoia a qualificação
profissional para adolescentes de 15 a 17 anos.
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“Temos percebido que o
jovem atendido tem muito
mais autonomia, segurança
e qualidade no conteúdo”
Jânio de Oliveira

gestor de projetos pedagógicos
da Fundação Julita
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Em 2014:

288 jovens capacitados
145 jovens inseridos no
mercado de trabalho

Cursos oferecidos em
parceria com o iGMK:
• Assistente administrativo
• Gestão em comércio
• Apoio aos projetos de qualificação
profissional da Fundação

19
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Pró-Morato

A

Associação Cultural Comunitária
Pró-Morato nasceu em 1996, a
partir da vontade de moradores que
buscavam melhorar a qualidade
de vida em seu município, Francisco
Morato, na Grande São Paulo. Atualmente,
é considerada uma instituição de Utilidade
Pública Federal e possui as certificações
do Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente (CMDCA).
Primeiramente, a Pró-Morato promovia
eventos culturais e comunitários que
valorizavam a participação da juventude
local. A partir de 2000, deu início a
projetos de capacitação profissional para
inserção no mercado de trabalho e, desde
2002, é parceira do Instituto GMK. Hoje,
são realizados os cursos de assistente
administrativo com dupla certificação em
técnicas de vendas.

20
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“Os cursos ProFormação valorizam
o investimento na juventude e a
inserção no mercado de trabalho.
Esses são os valores procurados
pelos jovens na Pró-Morato. Nossa
parceria é um caso de sucesso”
Benigna Siqueira

coordenadora da Pró-Morato

Em 2014:

345 jovens capacitados
290 jovens inseridos no
mercado de trabalho

Cursos oferecidos em
parceria com o iGMK:
• Assistente administrativo com
dupla certificação em vendas
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Instituto PIVI

O

Instituto PIVI (Projeto de Incentivo à Vida), na Zona Norte de São Paulo, é o mais novo
parceiro do iGMK. O curso ProFormação é fruto dessa união e teve duas turmas no segundo
semestre de 2014: uma de Assistente Administrativo e outra de Qualificação Profissional. A
procura foi grande e impulsionou a matrícula antecipada já para o ano de 2015.

Há 20 anos o Instituto PIVI contribui para a melhoria da condição de vida das crianças e
adolescentes da região na qual atua em busca da inclusão social da população. Ele atende
jovens encaminhados pelo Poder Judiciário e Conselho Tutelar.

22
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“O PIVI nos procurou por conta
de sua grande preocupação
em atender o público que o
procura diariamente. É um desafio que há muito tempo não
temos no iGMK: começar com
uma instituição sem histórico
de atendimento. Nossas esperanças são grandes”
Ana Vial

coordenadora do iGMK

Em 2014:

51 jovens capacitados
24

jovens inseridos no
mercado de trabalho

“Já tivemos outros cursos
semelhantes no PIVI, mas esse tem
um diferencial humano que chama
atenção nas salas de aula e nas
casas dos alunos. Prevemos um
grande impacto nos beneficiados”

Cursos oferecidos em
parceria com o iGMK:
• Assistente administrativo
• Qualificação profissional

Rosângela Santa Bárbara

coordenadora do Instituto PIVI
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UMPA

A

parceria do iGMK com a União dos
Moradores do Parque Anhanguera (UMPA)
começou em 2008, com o curso de
assistente administrativo. A União foi criada
em 1985 como uma associação de bairro, cresceu
e, atualmente, realiza ações conveniadas com a
prefeitura de São Paulo. Possui a certificação do
Conselho da Criança e do Adolescente (CMDCA).
Além das ações em conjunto com o Instituto, a
entidade possui iniciativas sociais voltadas aos
moradores do Parque Anhanguera e adjacências.

“O fundamental desse curso é
despertar no aluno o interesse pela
formação profissional. Nosso trabalho
como educadores é mostrar que eles
têm potencial e a entrada no mercado
de trabalho é possível”
Rosimeire Silva

gerente administrativa UMPA

24

Em 2014:

49 jovens capacitados
15 jovens inseridos no

mercado de trabalho

Cursos oferecidos em
parceria com o iGMK:
• Assistente administrativo
• Montagem e manutenção
de computadores
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Voluntários

"Sou ex-aluna do iGMK e hoje, fotógrafa
voluntária nos eventos em Natal. É
uma oportunidade de desenvolvimento
profissional, principalmente da minha
paixão – a fotografia. Através das imagens
que capturo, homenageio os alunos, meus
colegas, a equipe do iGMK e da CMT e
participo da história deste curso"
Milena Freitas

assistente administrativa e fotógrafa

"Ser voluntário é contribuir para a
alegria e para o conhecimento do
próximo. Mas, no fim, o voluntário,
além de aprimorar seu próprio
conteúdo, é quem ganha uma dose
extra de alegria"
Giovanni Mileo

advogado, palestrante voluntário iGMK

"Minha palestra fala sobre atendimento ao
cliente e comportamento profissional. Fico
muito feliz em encontrar jovens atentos e
motivados, com perguntas pertinentes e
curiosas. Esse não é o único público jovem
com o qual trabalho, mas posso assegurar
que é o mais atento e respeitoso com o
voluntário; o que só pode ser o resultado
de um bom trabalho"
Roniele Santos

palestrante motivacional e voluntário

"Fiquei muito satisfeito em dividir participar
dos cursos do iGMK na CMT. Depois de ter
iniciado uma carreira dentro de um curso
semelhante, alegra-me participar, junto a
pessoas tão dedicadas, de um projeto tão
valoroso e que realmente faz a diferença
na vida de milhares de jovens"
Giovano Choicoski

bartender e palestrante voluntário do iGMK
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Histórias de sucesso

"Destaco o apoio que recebemos
durante todo o curso, que continua
mesmo depois da conclusão. Os
ensinamentos são múltiplos. Fui
aprendiz na Dixie-Toga, parceira
do programa, onde aprendi muito.
Hoje trabalho na Teleperformance
e sei que minha passagem pelo
curso fez a diferença".
Artur Freitas

ex-aluno da CMT. Atualmente cursa
Engenharia Civil na Unifacex

“Acredito que o curso tenha mudado
muito minha postura em relação
ao mercado de trabalho. Sempre
tínhamos palestras de profissionais
externos, que nos passavam
um pouco de como funciona as
empresas; isso enriqueceu nosso
aprendizado. Hoje sou assistente
administrativo na Fundação Julita e,
graças ao curso, tenho a certeza de
que quero continuar nessa profissão
e me formar em Administração.
Admiro muito o trabalho do iGMK
de desenvolver projetos sociais para
jovens de baixa renda, tendo como
foco a capacitação profissional
e a empregabilidade”.
Felipe Sampaio Mota

ex-aluno e assistente administrativo da
Fundação Julita
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“Fui aluna do curso de Assistente
Administrativo da CMT em 2011.
Atribuo meu ingresso e sucesso
no mercado de trabalho ao curso.
As lições que tive com meus
professores e, principalmente,
o incentivo que passavam para
os alunos ficarão para sempre
marcados. Hoje estou me
formando em Administração
e só tenho a agradecer por
essa oportunidade que me
foi dada, devido a qual hoje
colho bons frutos. Torço para
que mais jovens, em condições
semelhantes à minha, tenham
essa oportunidade maravilhosa”.
Elidiane Borja

ex-aluna da Casa do
Menor Trabalhador

“Agradeço à equipe do iGMK
pelo apoio. O curso foi rápido,
um semestre que passou
voando, mas foi suficiente para
o início de uma bela carreira
profissional. Não vou parar
nunca de buscar oportunidades
– foi isso que ouvi todo o tempo
no curso. Obrigada iGMK,
parabéns pelo trabalho!".
Marta Costa

"Tenho orgulho de fazer parte
deste grupo de alunos. Tudo que
consegui até hoje no mercado
de trabalho devo ao curso da
parceria entre iGMK e Colmeia.
Só tenho a gradecer".
Larice Ramalho

trabalha no Olea Mozzarela, foi aprendiz
na Locaweb e cursa arquitetura

trabalha no atendimento ao cliente na
Toyolex (Toyota)
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Prestação de contas
2014

Empresas e institutos parceiros:
• Accor
• Avianca
• Cinemark
• Diageo
• Imirá Plaza Hotel & Convention
• Instituto de Thalentos
• KLA – Koury Lopes Advogados
• Praiamar Natal Hotel & Convention
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Instituto GMK
Demonstração detalhada de gastos 2014
R$
Saldo inicial disponível

9.107.680

Origem dos recursos
> Receitas financeiras

228.378

> Financiadores externos

173.817

> Financiadores ligados ao Conselho

581.574

Total - Origens

983.769

Destinação dos recursos

Investidores correntes:

> Apoio a projetos assistenciais

-1.352.947

>> Equipe pedagógica

-940.765

>> Material pedagógico

-72.689

>> Uniforme

-45.365

>> Despesas Adm. ONG parceira

-193.369

>> Instituto PIVI (Obras)

-100.760

> Desenvolvimento / Acompanhamento de projetos

-256.036

>> Despesas Adm. iGMK

-233.259

>> Viagens e outras despesas

-22.777

> Gastos gerais e administrativas

-67.480

>> Prestadores de serviços (Marketing, auditoria etc)

-58.618

>> Despesas gerais e administrativas

-5.179

>> Despesas financeiras

-1.669

>> Despesas tributárias

-2.014

Total - Gastos

-1.676.464

• Cinemark

Outros movimentos

• Diageo

Depreciações e amortizações

100

• Julius Baer Foundation

Movimento de contas a receber

300

• Klabin SA

Movimento de contas a pagar

-8.520
-8.120

• Pessoas físicas
• Pousada dos Hibiscos

Saldo final disponível

8.406.864
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Como participar
Contribua com essa história
Existem diversas maneiras de fazer parte do trabalho desenvolvido
pelo Instituto GMK. Além de contribuir para melhorar o futuro de
milhares de jovens em situação de vulnerabilidade social, você
associa sua marca a um trabalho reconhecidamente de qualidade.

Financiador
Entre as formas de financiamento direto para
colaborar com o iGMK, existem as seguintes opções:
• Patrocínio de turmas de 30 alunos
• Doação de recursos para a formação dos jovens
• Participação nas campanhas de crowdfunding
• Oferecimento de produtos e serviços de forma gratuita
• Pessoa Jurídica pode deduzir até 1% do imposto
devido, sem qualquer ônus

30

Sua contribuição tem o
poder de transformar
uma vida.
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Empregador
A partir do perfil profissional solicitado por nossos parceiros,
selecionamos um grupo de alunos para o processo seletivo
da empresa. A negociação e a contratação ocorrem
diretamente entre a empresa e o candidato. Existem
diversas possibilidades de contratação dos jovens:
• Aprendiz
• Estagiário
• CLT

Benefícios da parceria
• Facilidade para contratar jovens capacitados:
proximidade empresa-aluno, indicação de alunos
adequados ao perfil solicitado
• Possibilidade de indicar conteúdo relevante a ser
ensinado nos cursos apoiados
• Associação do nome à causa de capacitação profissional
de jovens de baixa renda, apoiada pelo iGMK
• Inserção de logo e nome da empresa na comunicação
do iGMK: website, materiais impressos, aparições em
mídias, banner em eventos
• Mobilização do voluntariado da empresa em atividades
do nosso curso

Saiba mais:
(11) 2614-2602
igmk@igmk.org.br
www.igmk.org.br
Participe você também e ajude
a criar um país mais digno!
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