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O Coimbra & Chaves Advogados é fundador e mantenedor do Instituto 
Marco Coimbra, que teve início em 2016, em memória do Dr. Marco 
Túlio Coimbra Silva. O instituto nasceu com o objetivo principal de dar 
suporte a iniciativas da sociedade civil organizada, sem fins lucrativos 
e com fins assistenciais, com especial foco em crianças e idosos 
em situação de vulnerabilidade social, auxiliando na concreção do 
princípio da dignidade humana aos mais carentes. 

Dedicado ao apoio às entidades do Terceiro Setor e Projetos Sociais 
previamente credenciados por seu Conselho Deliberativo, o IMC 
foi instituído sob a convicção de que cada cidadão pode e deve se 
dedicar, com seus talentos, recursos, conhecimentos e habilidades, 
na busca de uma sociedade mais justa e humanista.

O IMC busca, assim, fomentar o empreendedorismo social 
e contribuir para a defesa da dignidade humana, mediante 
investimentos sociais de alto impacto alinhados com o resgate da 
educação e do trabalho como valores e instrumentos imprescindíveis 
ao desenvolvimento humano, tanto individualmente, quanto em 
família e em sociedade.

Esse relatório abrange as atividades do Instituto desde seu início,
até sua formalização, no final de 2020.
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Promover uma infância feliz, 
impulsionar uma juventude 

promissora e proporcionar uma 
velhice digna aos mais carentes.

Realizar investimento sociais de 
alto impacto, fomentando entidades 

e iniciativas do Terceiro Setor, em 
especial as que contribuam para 

menores e idosos em situação de 
vulnerabilidade social.

Sociedade mais justa e fraterna, no 
contexto de um capitalismo humanista

Amor ao próximo;

Ética cristã;

Fomento ao empreendedorismo 
social e a negócios sociais;

Lucro como elemento de 
transformação social;

Resgate da educação e do trabalho 
como elementos de transformação;

MISSÃO

PROPÓSITO
QUEM FOI
MARCO COIMBRA?

VISÃO

VALORES

Nascido em um lar cristão, em 14 de maio de 
1968, Marco Coimbra foi o mais velho de três 
irmãos: Marco Túlio, Ana Paula e Paulo Roberto. 
Foi membro do Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais, instituição da qual sempre se 
orgulhou e buscou honrar.

Foi um dos criadores da Curadoria de Fundações 
no Estado de Minas Gerais e destacou-se 
na consolidação e na evolução do papel do 
Ministério Público de velar pelo interesse das 
instituições do Terceiro Setor.

Apoiou fortemente, em genuína cumplicidade, 
a criação do Sistema de Cadastro e Prestação 
de Contas (SICAP), levado a cabo por Eduardo 
Marcondes Filinto da Silva, coordenador do 
Centro de Estudos de Fundações e Entidades de 
Interesse Social da FIPE. Inicialmente testado com 
dados extraídos das entidades mineiras, o SICAP 
viabilizou não apenas uma atuação mais efetiva 
do MP em todo o Brasil, mas também possibilitou 
levantamento e divulgação de dados mais precisos 
sobre a relevância do Terceiro Setor no Brasil.
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Como forma de disseminar a utilização do SICAP, bem como de criar 
um foro altamente qualificado para discutir e debater as elevadas 
funções do Ministério Público em relação ao Terceiro Setor, ao lado do 
dileto amigo e colega José Eduardo Sabo Paes, foi um dos fundadores 
da PROFIS – Associação Nacional de Procuradores e Promotores de 
Fundações e Entidades de Interesse Social. Integrada por membros 
do Ministério Público Brasileiro, atualmente, a associação tem 
abrangência nacional e congrega ilustres representantes do MP de 
praticamente todas as unidades federativas do Brasil.

O IMC tem um compromisso com a solidariedade. Por isso, no período 
de abrangência deste relatório, foram investidos aproximadamente 
R$1,5 milhões em diversos projetos sociais de impacto.

Além de doações a projetos selecionados, houve apoio recorrente 
a algumas entidades que sensibilizam por seu altruísmo e agudo 
sentido de missão ao levarem apoio, fé e esperança a todos os 
beneficiados por suas ações. Em 2020, elas acolheram em seus 
espaços mais de 123 mil pessoas e, ao longo dos anos, milhões 
de vidas foram transformadas pelo acesso facilitado à educação e 
cursos profissionalizantes.

A seguir, saiba mais sobre essas instituições 
e ações apoiadas pelo IMC.

INSTITUIÇÕES APOIADAS:
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1.A Agência Adventista de 
Desenvolvimento e Recursos 
Assistenciais (ADRA) está presente 
no Brasil desde 1984 e tem uma 
longa história de serviços prestados à 
sociedade. Por meio de seus projetos 
de desenvolvimento comunitário 
e assistência humanitária, tem 
beneficiado centenas de milhares de 
pessoas em todo o país. 

Ao todo, foram contempladas 11 unidades 
de acolhimento institucional para 
crianças e adolescentes em situação 
de risco e vulnerabilidade, que têm a 
capacidade para acolher até 15 crianças 
ou adolescentes por vez, estimando um 
total de mais de 160 acolhidos.

Hoje a ADRA, para o Estado de Minas 
Gerais, executa o serviço em parceria 
com os municípios, sendo: 16 projetos 
em Belo Horizonte, 11 projetos em 
Juiz de Fora, 5 projetos em Varginha, 
3 projetos em Pouso Alegre e 1 
projeto em Nova Lima, todos na área 
da assistência social, trabalhando 
com crianças e adolescentes em 
situação de risco e vulnerabilidade, 
mulheres e famílias em trajetória de 
ruas, pessoas em situação de rua, 
espaço de cidadania para adultos de 
ambos os sexos, fortalecimento de 
vínculos familiares nas camadas mais 
vulneráveis da sociedade e pessoas com 
deficiência (física e/ou mental).

ADRA

11 UNIDADES
DE ACOLHIMENTO

MAIS DE 160 MENORES
BENEFICIADOS EM 2020

IN
DIC

ADORES

Padaria Solidária 
(Belo Horizonte)

Casa da Cidadania (Juiz de Fora)
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Um dos momentos mais marcantes no 
período de 2016-2020 ocorreu em 2019, 
quando, com apoio do Instituto Marco 
Coimbra, quatro acolhidas adolescentes 
foram a uma viagem de escoteiros em 
Espírito Santo – foi a primeira vez que 
elas viram o mar. 

Em 2020, com a pandemia da Covid-19, 
os desafios foram ainda maiores: 
todas as atividades culturais, sociais 
e educacionais foram adaptadas para 
funcionarem dentro de cada unidade, 
sem a visita de voluntários, oficineiros 
e familiares. 

“O Instituto Marco Coimbra tem uma equipe muito envolvida como voluntários, e 
mensalmente colaboram com valor que é destinado ao pagamento de despesas 
extras, que variam de acordo com a necessidade prioritária para cada unidade. A 

contribuição também auxilia na manutenção escolar e contribui para a melhoria da 
qualidade da oferta dos serviços oferecidos nas casas de acolhimento, tais como lazer, 

atividades culturais, sociais e espirituais.”

Ediane Lima, coordenadora das 
unidades de acolhimento

O Instituto Marco Coimbra é um dos 
grandes parceiros também no Natal, 
apadrinhando cartinhas de todas as 
11 casas de acolhimento situadas em 
Belo Horizonte, presenteando todos 
os acolhidos.

O Instituto Marco Coimbra também 
auxiliou com o patrocínio de tecido 
para fabricação de máscaras de 
proteção, que foram destinadas aos 
acolhidos de todos os projetos de 
Belo Horizonte.

Projeto Mãos que 
Servem (Rondônia)

Centro de Referência 
de Assistência Social 

(Espírito Santo)
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2.LAR
DORCAS

226 BENEFICIADOS
EM 2020

IN
DIC

ADOR

O Lar Dorcas é uma instituição cristã sem fins 
lucrativos, que desde 1984 atende crianças e 
adolescentes na comunidade Pedreira Prado Lopes. 
Em convênio com a prefeitura de Belo Horizonte, 
atende atualmente 134 crianças em horário integral 
na educação infantil e 92 crianças e adolescentes no 
contraturno escolar, metade pela manhã e metade 
à tarde, buscando estimular seu desenvolvimento 
integral em suas múltiplas linguagens, enquanto 
cursam o ensino fundamental.

As crianças e adolescentes atendidos vivem em 
ambiente de vulnerabilidade e risco, muitos com 
familiares em situação de privação de liberdade, 
onde o tráfico de drogas e a contravenção estão 
presentes. Por isso, muitos possuem um déficit 
cognitivo que os impede de aprender no ritmo das 
crianças que não vivem essa situação de violência.

Lar Docas foi fundado em 1984, 
por um grupo de mulheres cristãs
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Já com os educandos de 6 a 14 
anos, em favor dos quais a maioria 
dos recursos do Instituto têm sido 
aplicados, além dos educadores 
sociais e da coordenadora - que são a 
referência emocional desses educandos 
-, o Lar Dorcas conta com oficineiros 
especializados em várias áreas, como 
educação cognitiva, letramento e 
alfabetização, ballet e música.

O Lar Dorcas está empenhado em dar 
uma educação infantil de qualidade, 
visando capacitar cognitiva e 
emocionalmente as crianças.

Gracie Pires, presidente Lar Dorcas

Oficina de Origami no Lar Dorcas

Biblioteca do Lar 
Dorcas, são mais 
de 200 livros

“O apoio do Instituto Marco Coimbra tem grande impacto, como na 
formação de nossa biblioteca, por exemplo. Hoje vemos interesse maior 
dos educandos e dos pais na leitura, maior procura por vagas, queda na 

evasão e aumento da frequência”.
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3.Criado em 2010, o Instituto Adotar é 
uma organização da sociedade civil sem 
fins lucrativos, que atua para minimizar 
o sofrimento de crianças e adolescentes 
que se encontram institucionalizados 
em casas de acolhimento, por diversas 
formas de violação dos seus direitos e 
afastamento da família natural. 

INSTITUTO
ADOTAR

83 UNIDADES
DE ACOLHIMENTO

180 CRIANÇAS ADOTADAS
APROXIMADAMENTE

MAIS DE 800 CASAIS
ATENDIDOS

429 ACOLHIDOS
EM 2020

MAIS DE 1000
VOLUNTÁRIOS

IN
DIC

ADORES

Enquanto as adoções não são 
efetivadas, o Adotar tem ajudado 
a suprir as necessidades básicas 
de, aproximadamente, 17 mil 
crianças e adolescentes, de 2016 
a 2020, em 83 abrigos localizados 
nas comunidades: Carrapato, Alto 
Santa Lúcia, dos Carroceiros, 
Água Limpa e Vila Calafate, em 
Minas Gerais. O atendimento 
segue até que sejam reintegradas 
à convivência familiar por meio 
da adoção ou que completem 
a maioridade aprendendo a 
protagonizar a própria história.

Mônica Corrêa, idealizadora do Instituro Adotar

“Com o recurso do Instituto Marco Coimbra, somos capazes de 
agilizar e otimizar o trabalho desenvolvido por todas as equipes 
operacionais e fazer com que crianças e adolescentes possam 

sentir que ainda vale a pena sonhar em ter um futuro diferenciado e 
promissor, estudar e investir em uma vida acadêmica responsável, 

protagonizar o próprio futuro”.
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Em 2020, um dos principais desafios 
do Instituto Adotar foi a pandemia de 
Covid-19, que restringiu as visitas 
às casas de acolhimento apenas aos 
meses de janeiro, fevereiro e março. 
A dificuldade de contato presencial 
com os adolescentes e crianças das 
casas de acolhimento aumentou o 
distanciamento e tornou mais difícil a 
realidade nos abrigos, sem a presença 
das pessoas que as amam. 

O apoio do Instituto Marco Coimbra 
colabora para que possam promover 
ações para a garantia do cumprimento 
dos direitos das crianças e adolescentes 
institucionalizados em casas de 
acolhimento e oriundos de famílias 
em alto grau de vulnerabilidade social. 
Ações que minimizam o sofrimento e 
melhoram a qualidade de vida por meio 
de educação, cultura, esporte, lazer, 
diversão, inclusão e alimentação.

Visitas em 
Abrigos

Sistema 
socioeducativo

 Realizando 
sonhos

Primeira adoção 
de uma criança 

com microcefalia 
em Brasília 

Acompanhamento 
jurídico e 

psicológico para 
casais antes e 

depois da adoção
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4.CIDADE
REFÚGIO

A Cidade Refúgio é uma escola de empreendedorismo 
social para pessoas em situação de rua que, desde 2008, 
se dedica a acolher, tratar e reinserir na sociedade 
pessoas entre 18 e 59 anos que vivem em situação 
de rua, com ou sem vício em álcool e/ou outras 
drogas. Entre 2016 e 2019, cerca de 4 mil pessoas 
foram beneficiadas pela iniciativa, entre acolhidos e 
familiares. Até o fechamento deste relatório, os dados 
de 2020 não haviam sido consolidados.

4.000 BENEFICIADOS
ENTRE 2016 E 2019

IN
DIC

ADOR
O programa terapêutico é de 180 dias e é realizado 
na zona rural de Sabará (MG). O participante recebe 
acolhimento integral em regime de moradia e pensão 
completa ao dependente químico em situação de rua. 
Há orientações aos familiares dos acolhidos, palestras 
e oficinas orientativas na temática álcool e drogas para 
a sociedade em geral, promoção de valores, promoção 
da autonomia, acompanhamento terapêutico, aulas de 
inglês e alfabetização. Também passam por um processo 
de qualificação e inclusão produtiva por meio de oficinas 
profissionalizantes nas áreas de apicultura, horticultura e 
avicultura, gastronomia e edificações. Essas oficinas são 
oferecidas como forma de ressocialização e reintegração 
ao mercado de trabalho.

 Acolhimento 
Cidade Refúgio
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 Júlio Flávio Lacerda, fundador do 
projeto Cidade Refúgio

 “Apoio como o do Instituto Marco Coimbra é considerado oxigênio. 
Não possuímos financiamento público para o funcionamento da 

instituição. Em função disso, hoje, nosso sustento vem de iniciativas 
como esta do IMC. Receber ajuda de um instituto tão sério nos 
garante a continuidade das ações. Além disso, parcerias assim 

elevam o nível de confiabilidade nas ações pactuadas”.

A pandemia de Covid-19 ocasionou 
um aumento de gastos com EPI’s 
(Equipamentos de Proteção Individual) 
e testes, impôs medidas de restrições 
de visitantes e trouxe um impacto 
financeiro significativo, em função 
da perda de parceiros que também 
sofreram com a crise que assola o 
país. Com a adaptação do projeto para 
a nova realidade, foi possível manter o 
acolhimento em dia.

Após a parceria com o Instituto 
Marco Coimbra, a Cidade Refúgio 
pode promover melhorias físicas 
do ambiente para acolhimento, o 
sustento de necessidades básicas 
e a melhoria na alimentação, além 
de segurança e apoio na execução 
das atividades.

 Padaria escola

 Apicultura
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5.Fundada há mais de três décadas, a 
Missão Vida é o primeiro Centro de 
Recuperação de Mendigos do Brasil, 
assistindo também a crianças em 
situação de vulnerabilidade e risco social 
que passam a contar com suporte nas 
áreas de educação, saúde e cidadania. 
Totalmente filantrópica, a instituição 
possui certificado de Utilidade Pública 
Federal e registro no Conselho Nacional 
de Assistência Social. Nesses trinta 
anos de atuação, milhares de pessoas 
já foram beneficiadas, retiradas das 
ruas e reintegradas às suas famílias e à 
sociedade. A Missão Vida está presente 
em 10 estados e em 15 cidades do país.

MISSÃO
VIDA

Nos últimos quatro anos, foram 
servidas 2,5 milhões de refeições, 
e mais de 70 mil atendimentos 
médicos, odontológicos e psicológicos 
foram prestados. 

500 CRIANÇAS
ATENDIDAS NO BRASIL

E NA ÁFRICA

PRESENTE EM
10 ESTADOS  E 15 

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

IN
DIC

ADORES

Missão Vida é o primeiro 
Centro de Recuperação de 
Mendigos do Brasil

O estudo é uma das 
atividades da Missão Vida
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A Missão Vida também atua com o público 
infanto-juvenil, com quatro núcleos: dois no 
Brasil (em Anápolis e em João Pessoa) e dois 
em Madagascar – o 10º país mais pobre do 
mundo. Ao todo, são cerca de 500 crianças 
atendidas. 

Entre os planos da Missão Vida, está a 
construção de um centro em Madagascar, no 
Sul da África, com previsão para ser iniciado no 
segundo semestre de 2021. Além do término 
da construção de unidades  em São José do Rio 
Preto (SP), Uberlândia (MG), Caruaru (PE), João 
Pessoa (PB) e em Cocalzinho (GO).

Quinze centros de atendimento prestam o 
serviço a moradores de rua nas cinco regiões 
do país, além de dois ambulatórios com mil 
leitos e quatro centros de atendimento a 
crianças em situação vulnerável na África e 
no Brasil. 

Reverendo Wildo dos Anjos, presidente 
e fundador da Missão Vida

 “Eu quero agradecer ao Instituto Marco Coimbra pela fidelidade, pela 
oração e pelo envolvimento nos últimos anos. Deus tem usado vocês para 

alcançar e cuidar de muitas pessoas. A Missão Vida é uma obra de fé”. 

Beneficiados da  
Missão Vida

O cultivo é uma das 
atividades da Missão Vida
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6.MISSÃO
ADORE Fundada em 2005 pelos pastores Armênio e Juliana 

Manaia, a Missão Adore é conhecida por ter um 
objetivo de “Alcançar os não Alcançados”. Por 
meio de novas frentes de trabalhos missionários, a 
Missão Adore oferece suporte e treinamento para 
vocacionados, visando implantar igrejas em nações 
não evangelizadas. Hoje, atuam de modo intenso em 
quatro países: Brasil, Índia, Camboja e Tailândia. 

2230 ALUNOS
EM 2020

IN
DIC

ADOR

O principal foco dos trabalhos é nas áreas de 
Educação e ações de prevenção ao Tráfico 
Humano, Prostituição e Trabalho Escravo. Ao todo, 
já foram beneficiadas mais de 3,2 mil pessoas nas 
igrejas e 2,2 mil crianças nas escolas.

São 18 igrejas e uma escola com 1,9 mil 
alunos na Índia, uma igreja e uma escola com 
300 alunos no Camboja e uma escola com 
30 alunos na Tailândia, que foi aberta em 
setembro de 2020.

Escola no 
Camboja
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Tiago Gerhke, responsável pela Missão 
Adore no Brasil

“Todo recurso enviado ajuda muitas famílias necessitadas na Ásia 
e impacta a vida de muitas crianças que antes não tinham acesso 
a uma educação de qualidade. O Instituto Marco Coimbra trabalha 
conosco para dar esperança a muitas crianças, e prevenir o tráfico 

humano, como também a exploração e a prostituição infantil”.

“Vemos renascer esperança em 
muitas famílias, por terem seus filhos 
matriculados em uma boa escola, com 
a oportunidade de escrever uma história 
diferente de vida, podendo assim sonhar 
com uma carreira”, contou Tiago Gerhke, 
à frente da Missão Adore no Brasil.

Uma das experiências mais marcantes 
para a Missão Adore foi a oportunidade de 
construir uma nova casa para uma aluna 
de uma escola no Camboja, graças à 
ajuda do Instituto, em parceria com outros 
mantenedores.

Escola na 
Tailândia
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7.CHILD
FUND Em 1966, foi inaugurado o primeiro escritório 

regional do Christian Children’s Fund no Brasil, 
com sede em Belo Horizonte (MG). A agência de 
desenvolvimento infantil, a princípio, atenderia 
crianças e adolescentes em situação de risco 
social em nove países latinos: Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, 
Paraguai, Peru e Uruguai. Alguns anos depois, 
a estratégia de atuação passou a priorizar o 
atendimento às crianças brasileiras, tendo sido 
criado um escritório nacional.

Com isso, a ChildFund se tornou especializada na 
elaboração e no monitoramento de programas e projetos 
sociais para crianças, adolescentes, jovens, famílias 
e comunidades em situação de risco social, para que 
possam exercer seu direito à cidadania e para que sejam 
capazes de realizar melhorias em suas vidas.

Os projetos envolvem a criação de ambientes de 
proteção, cuidado e empoderamento. Atualmente, são 
beneficiadas 114.218 pessoas (sendo 41 mil crianças), 
por meio de 188 projetos em 698 comunidades. Mais de 
53 municípios brasileiros recebem o apoio da ChildFund.

114.218
BENEFICIADOS

188
PROJETOS

698
COMUNIDADES

IN
DIC

ADORES

Joyce Mara, Gerente de Pessoas 
e Cultura da ChildFund Brasil

“Conseguimos impactar vidas através da íntima compaixão 
e do amor que move pessoas a investirem nessa causa. Pelo 

apadrinhamento e doações, muitas crianças estão sendo 
transformadas, bem como seus familiares e comunidades.”
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Há também a atuação da Rede de Juventudes em 
Defesa dos seus Direitos Sociais (Rejudes), que 
mobiliza jovens para se tornarem protagonistas 
de suas próprias histórias, defendendo os direitos 
das juventudes em âmbitos locais, estaduais e 
nacional. A rede está presente em 30 cidades nos 
estados de Minas Gerais, Ceará e Pernambuco.

Os projetos apoiados pelo Instituto Marco 
Coimbra estão situados na cidade de Anagé 
(BA), e são implementados em parceria com a 
Associação de Promoção e Assistência a Infância 
e Juventude (ASPAIJ), que em 2020 completou 
seu quarto ano de atuação. Fundada em 2016 
pelo ChildFund Brasil, a ASPAIJ trabalha no 
desenvolvimento de projetos e tecnologias 
sociais nas comunidades da área urbana e rural 
da cidade baiana. Atualmente, são beneficiadas 
1.976 crianças inscritas no sistema de 
apadrinhamento, 1.436 famílias e mais de 7.500 
moradores de comunidades. 

Projeto Família Cuidadora

Fortalece as capacidades dos cuidadores 
para uma melhor educação das crianças; 

Projeto Adolescentes Saudáveis

e Participativos

Gera oportunidades para a socialização 
infanto-juvenil e desenvolvimento de suas 
potencialidades;

Projeto Sustentabilidade do Lar

Oferece alternativas para as famílias 
enfrentarem o contexto de exclusão 
do mundo do trabalho;

Atividades Extras

Destinadas ao fortalecimento 
das capacidades individuais e da 
governança comunitária.

Desde 2016, os projetos sociais que vem sendo 
trabalhados em parceria com o Instituto são: 

Representantes do 
Rejudes, ChildFund Brasil

“Nem Vírus, Nem Fome: 
Compaixão”, alimentos e 
produtos de higiene para 

mais de 30 mil famílias
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8.Fundada em 1919, a Junior Achievement é 
uma das primeiras organizações a trazer 
programas de educação empreendedora 
para crianças e jovens da América Latina. 
Atualmente, a instituição atua para preparar 
os jovens para o futuro profissional por meio 
de projetos de empreendedorismo, educação 
financeira e preparação para o mercado 
de trabalho. A cada ano, a rede mundial da 
Junior Achievement mobiliza cerca de 470 mil 
voluntários, que capacitam mais de 10 milhões 
de alunos em mais de 100 países. 

No Brasil há 36 anos, a organização já 
capacitou 5.352.275 de alunos, em 2.413 
escolas, com o apoio de mais de 150 mil 
voluntários e 38 parceiros.  

JUNIOR
ACHIEVEMENT

Prêmio 
Miniempresa Brasil 
2019 – São Paulo
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Presente em todos os estados brasileiros, a 
Junior Achievement atua com cursos para o 
ensino médio e fundamental, que abordam temas 
como liderança comunitária, ideias de negócios, 
apps, empreendedorismo feminino, startup, 
finanças pessoais, design thinking e gestão de 
projetos, entre outros. 

Atualmente, com a pandemia de Covid-19, os cursos 
estão sendo oferecidos também de forma remota.

Um ponto importante a ser ressaltado é que todos 
os projetos da Junior Achievement estão alinhados 
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
ONU, os chamados ODS: 

“Educação de qualidade: assegurar a educação 
inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 
para todas e todos” – ODS 4 

“Trabalho decente e crescimento econômico: 
promover o crescimento econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo 
e trabalho decente para todas e todos.” – ODS 8

BRASIL NO PROGRAMA JA WORLDWIDE FELLOWS 2020 
18 meses de treinamentos e mentoria para

desenvolver habilidades de futuras lideranças

36 ANOS
DE ATUAÇÃO

MAIS DE 5 MILHOÕES
DE ALUNOS NO BRASIL

IN
DIC

ADORES
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9.O Capitalismo Consciente é um 
movimento global que se originou nos 
Estados Unidos a partir de um estudo 
acadêmico conduzido por Raj Sisodia, 
Jaf Shereth e David Wolf. O estudo tinha 
como objetivo verificar como algumas 
empresas conseguiam manter alta 
reputação e fidelidade dos clientes 
sem ter investimentos exorbitantes em 
publicidade e marketing.

No Brasil, o Instituto Capitalismo 
Consciente iniciou seus trabalhos em 
2013, com o propósito de inspirar e 
fomentar que empresas se transformem 
em ambientes mais humanos, 
sustentáveis e inovadores. Associados 
ao Instituto Capitalismo Consciente 
refletem, nas suas práticas, conceitos 
de uma empresa capitalista consciente, 
além de ajudar a crescer e expandir estes 
conceitos por todo o país.

CAPITALISMO
CONSCIENTE

MAIS DE 200 EMPRESAS 
ASSOCIADAS

11.000 SEGUIDORES
NO LINKEDIN

21.000 SEGUIDORES
NO INSTAGRAM

MAIS DE 150
EVENTOS EM 2020

(AUDIÊNCIA SUPERIOR 
A 6000 PESOAS)

IN
DIC

ADORES

2.000 PESSOAS
ASSOCIADAS COMO 

EMBAIXADORES

A parceria com o Instituto Marco 
Coimbra se iniciou em 2020, com 
apoio a todos os projetos ligados 
aos pilares do Instituto Capitalismo 
Consciente, levando conteúdo para 
instrumentalizar pessoas e formar 
líderes mais humanizados, de forma 
a promover esta característica em 
seus ambientes empresariais e, com 
isso, desenvolver uma jornada de 
maturidade organizacional.
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Daniela Garcia, diretora 
de operações do Instituto 

Capitalismo Consciente

“Os associados que formam esse ecossistema são, para nós, muito 
importantes. Primeiro porque são instituições que refletem, na 

prática, conceitos de uma empresa capitalista consciente – e nós 
identificamos o retorno disso. E a segunda coisa, para além da 

identificação das questões práticas, é que os associados nos ajudam 
a crescer e expandir o conceito pelo país todo”

Em 2020, o Instituto Capitalismo Consciente 
fez parte do grupo de empresas que investiu 
no programa CoVida-20, criado para 
financiar negócios de impacto que estavam 
comprometidos com a manutenção de 
emprego e renda de seus funcionários durante 
a pandemia. Este período, inclusive, trouxe 
visibilidade a temas já tratados pelo Capitalismo 
Consciente, como empatia, flexibilidade, 
corresponsabilidade, consumo consciente e a 
codependência de um sistema em que todos são 
responsáveis por sua manutenção: “O fato das 
pessoas terem que exercitar valores que são 
intrínsecos do nosso Instituto mostra um mundo 
mais consciente, mais compartilhado, mais 
agregador, mais cuidadoso e mais amoroso”, 
resumiu Daniela Garcia, diretora de operações 
do Instituto Capitalismo Consciente. 
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2019

VETUSTA

NATAL CORREIOS

ADOTAR

CENTRO DE INTEGRAÇÃO MARTINHO LUTERO (CIM)

CAÇADORES DE BONS EXEMPLOS

Patrocínio de Bolsas a alunos 
e projetos selecionados pelos 

Amigos da Vetusta 2019

Patrocínio no III Encontro da 
Fraternidade Sem Fronteiras

Apadrinhamento e compra de presentes

Doação para 
terraplanagem,
instalação de gramado 
em playground

Reforma da quadra poliesportiva da entidade 
localizada na favela do Cafezal, em Belo Horizonte

OUTRAS
AÇÕES

Entre 2019 e 2020, o Instituto Marco 
Coimbra destinou cerca de R$460 mil em 
diversas ações de impacto social:
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COVID

HOSPITAL DA BALEIA

PROJETO 1 MILHÃO 
DE MÁSCARAS

FCA
ESTÍMULO MINAS 2020

ADRA

Doação para compra de EPI’s

Doação para confecção 
de máscaras

“Projeto Marmitada” e 
“Associação Nacional 
Pastoral do Povo da Rua”.

Apoio financeiro para pequenos 
empreendedores

Doação para confecção de máscaras
para voluntários, funcionários e acolhidos 

VETUSTA

DIA DAS CRIANÇAS

LIVROS DE ANOTAÇÕES IMC

Doação de mais de 600 livros de anotação 
do IMC com lápis de cor para crianças e 
adolescentes das casas de acolhimento 

da ADRA, moradores da Comunidade 
do Carrapato atendidos pela ADOTAR e 

alunos da Creche Lar Dorcas

Produção de 8 mil unidades para distribuição aos 
1.054 menores em situação de vulnerabilidade 
social no Estado de Minas Gerais.

Bolsa de Voluntariado Marco 
Coimbra 2020, para financiamento de 
projetos voltados à estimular ações 
de voluntariado na comunidade da 
Faculdade de Direito da UFMG

2020

ADRA

Doação de material escolar para crianças 
e adolescentes das casas de acolhimento
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FAZER NOVOS
AMIGOS

APRENDER ALGO
NOVO

EXERCER A
CIDADANIA

ENCONTRAR UMA
CAUSA

FAZER O BEM
(É GRATIFICANTE)

COLOCAR AS
IDEIAS EM PRÁTICA

FAZER PARTE DE UM
NOVO MUNDO

VIVER UMA
EXPERIÊNCIA

SEM IGUAL

MELHORAR SUA
SAÚDE FÍSICA E

MENTAL

DESENVOLVER
COMPETÊNCIAS E 

HABILIDADES

VOLUNTÁRIO

RAZÕES PARA SER

Participe dessa corrente 
do bem. Invista seu tempo 
e recursos para levar amor 
e alegria àqueles que 
mais precisam. Todas as 
instituições apoiadas pelo 
IMC contam com o apoio de 
voluntários. Entre em contato 
e saiba como ajudar.

SEJA UM
VOLUNTÁRIO
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PARA SE ENGAJAR

Acesse o site das instituições ou entre em contato 
por meio dos telefones e e-mails informados abaixo:

ADOTAR
31 3497-6862 / 31 99337-2426 
institutoadotar@gmail.com
instagram.com/institutoadotar

ADRA
31 2121-6970 / 2121-6905 
noedson.dornelis@adra.org.br 
adra.org.br

CAPITALISMO CONSCIENTE
11 98828-2141
contato@ccbrasil.cc
ccbrasil.cc

CHILD FUND
0300 313 2003 /  31 98793-5884
comunicacao@childfundbrasil.org.br
childfundbrasil.org.br

JUNIOR ACHIEVEMENT
+55 11 3025-9900 / 93321-6240
contato@jabrasil.org.br
jabrasil.org.br

CIDADE REFÚGIO
31 2551-1017 / 9.8861-1011
atendimento@cidaderefugio.com.br 
cidaderefugio.com.br

LAR DORCAS
31 3442-7600 / 31 3444-9063
crechelardorcas@gmail.com
linktr.ee/LarDorcas

MISSÃO ADORE
41 3528-6026 / 41 99839-0343
missaoadore@missaoadore.com.br
missaoadore.com.br

MISSÃO VIDA
62 3318-1985 / 2085 / 2717 
mvida@mvida.org.br 
mvida.org.br

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE
MARTIM LUTERO
(31) 3227-4847
ibml@luteranos.com.br
luteranos.com.br

linktr.ee/LarDorcas
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AGRADECIMENTOS
ESPECIAIS

Nosso muito obrigado a todos os voluntários que, atuando nas entidades investidas 
ou nos projetos apoiados, permitiram que o sonho de se estruturar um hub de 
investimentos sociais de alto impacto, tenha ultrapassado sua fase de gestação e 
começado a dar seus primeiros passos, na busca de uma sociedade mais justa e 
fraterna, no contexto de um capitalismo humanista.

Em especial, registramos nosso agradecimento a:

Flávio Vilela, publicitário e designer gráfico com mais de 15 anos de experiência, 
criador do logo do IMC;

Malafaia & Veiga Contadores Associados, especialmente na pessoa de Arnaud 
Veiga, que realiza a contabilidade Instituto desde de sua fundação

Server Safe | Outsorcing e Consultoria em TI, na pessoa de José Neto, que está 
desenvolvendo o site definitivo do nosso Instituto;

Aera Consultoria, em especial nas figuras de Renato Botelho e a Marcela 
Magalhães, que possuem notável experiência no planejamento estratégico, na 
gestão de projetos e de pessoas para diversas empresas;

Coimbra & Chaves Advogados, que assessora o IMC com seus serviços jurídicos 
pro bono e aos membros da equipe que atuam como conselheiros do Instituto, 
dedicando parte de seu valioso tempo para que nossas ações sejam coerentes, 
consistentes, eficazes e duradouras: Daniela Cerdeira, Débora Conceição de 
Paula, Ernani Moreira, Paula Chaves e Paula Costa

E àqueles que integram nosso estatuto e trabalham pela manutenção contínua 
de nossa atuação: Cristiane Elias Penido Coimbra (diretora-administradora), 
Maurício Guimarães Veloso (diretor-administrador) e nosso fundador Paulo 
Roberto Coimbra e seus ascendentes.
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FALE CONOSCO

contato@coimbrachaves.com.br
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