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João Paulo Pacifico
Presidente do Grupo Gaia

“Compartilhando Valores 

estamos transformando a realidade 

de milhares de pessoas.”
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Carta do 
Diretor da 

Gaia+

Querid@s amig@s,

A busca por um mundo melhor, 
mais feliz, sustentável e fraterno 
passa necessariamente pela educação. 
Contudo, a situação da educação no 
Brasil permanece caótica. Os dados 
do Pisa de 2015, principal avaliação 
de educação básica no mundo, 
indicam estagnação no desempenho 
escolar dos brasileiros, com níveis de 
aprendizado muito baixos. Adiciona-
se a esse cenário a atual epidemia de 
pessimismo e depressão entre crianças 
e jovens. Esse é o nosso desafio!

Baseados em nossa missão, que é 
“possibilitar que as pessoas atinjam o 
máximo de suas potencialidades por 
meio da educação e da integração 
entre corpo e mente para construírem 
um mundo melhor”, atuamos direta-
mente com crianças e jovens, dissemi-
nando não apenas conhecimento, mas 
valores como otimismo, perseverança 
e cidadania.

Temos orgulho de olhar para 2016 
e avaliar o quanto evoluímos. 2016 foi 
espetacular! 

A equipe cresceu, o número de 
projetos aumentou e, principalmente, 
o impacto se multiplicou. Passamos de 
um projeto com 64 crianças em uma 
cidade para projetos com mais de 2 
mil crianças em 4 estados.

Foram milhares de sorrisos, abraços 
e, principalmente, trabalho construtivo 
com crianças e jovens que se engaja-
ram e se transformaram.

Em nome de toda Gaia+, MUITO 
OBRIGADO pela parceria em 2016.

Que venha 2017! Vamos continuar 
compartilhando felicidade, perseveran-
ça, otimismo, gratidão e empatia com 
crianças e jovens, construindo as bases 
de um futuro melhor! 

Eduardo Pacífico
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Quem somos?
Somos um grupo de sonhadores e 
realizadores altamente engajados 

e idealistas unidos por uma 
Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público  (OSCIP). 

Origem: Nascemos e somos ligados ao Grupo Gaia. O Grupo 
Gaia é um conjunto de empresas que atua nos setores financeiro, 
imobiliário, agronegócio, educacional e esportivo e tem como missão 
“desenvolver empresas saudáveis, felizes e com propósito”. O Grupo 
Gaia é uma B-Corp (empresa que atende aos rigorosos padrões de 
desempenho social e ambiental, responsabilidade e transparência).

Acreditamos 
que a educação 

transforma e possibilita 
atingirmos nossas potencialidades. 

Agimos promovendo 
educação de qualidade para 

crianças e jovens.
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Possibilitar que as pessoas atinjam o máximo de 
suas potencialidades por meio da educação e da 
integração entre corpo e mente para construírem 
um mundo melhor.

Desenvolver uma 
sociedade sustentável, 
fraterna e feliz. 

Valores:

Missão: Visão:

Quem somos?
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Panorama 
da Gaia+ 
em 2016

+ de 2 mil
crianças e jovens

beneficiados e 

engajados

2.500 
seguidores no 
Facebook

8 livros 
publicados pelo

Selo 
Gaia+ Livros

Projetos em

4 estados 

+ de 350
jovens

transformando o bairro 
onde moram

+ de 130 
professores

capacitados

1º Viagem do Bem
realizado com sucesso no 

Costão do Santinho 
(Florianópolis/SC)Ampla divulgação na mídia: 

mais de 10 matérias escritas, 

4 matérias em rádio, 2 
entrevistas na TV 

(Globo e Record)

Reconhecida pela Secretaria de 
Justiça e Defesa da Cidadania 
do Estado de São Paulo como 
Promotora dos Direitos 

Humanos

OSCIP séria e 
eficiente: 

auditada pela 
Deloitte

Temas trabalhados:

Cidadania; Ética e 

Gentileza; Pensar, 

Comunicar e Brincar; 

Valores

Milhões 
de sorrisos e 

abraços!
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 Isabela, 9 anos, aluna do 
Gaia+ Educação de Piracicaba (SP)

“Quando eu estava na 
minha escola, às vezes eu 
tirava 6 em Matemática, 
7 em Língua Portuguesa. 

Agora, nas últimas provas, 
eu tirei 10 em Língua 
Portuguesa e melhorei 

bastante em Matemática 
que eu tirei 9,5.”
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Projeto de educação complementar 
que atende alunos de escolas 
Públicas no contraturno escolar.

H
O

RA
 D

O 
CO

MUNICAR HORA DO PEN
SA

R

HORA DO BRINCAR

Os alunos participam de três Oficinas:

Habilidade de 

leitura, escrita, 

interpretação 

de texto e 

comunicação oral

Raciocínio 

crítico e lógico/

matemático

Habilidades sociais e 

coordenação motora

Todas as crianças fazem 
duas refeições no projeto: 
almoço e lanche.

Meditação diariamente!Projeto em Piracicaba (SP).
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Aulas de 

inglês, yoga, meio ambiente e música. + de 100
crianças beneficiadas

Passeios com as crianças: 

Kidzânia, 
Museu do Futebol, 

Salto, Museu da Água,

Esalq, Biblioteca

Utilizamos material próprio, elaborado exclusivamente para o projeto.
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Projeto realizado em Goiânia (GO) 

e Florianópolis (SC)

+ de 1.500 
jovens beneficiados

jovens engajados transformando 
a comunidade.

+ de 350 jovens 
engajados transformando o 

bairro onde moram.

6 escolas públicas 
participantes
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+ de 20 trabalhos realizados, 
incluindo carta para prefeito, 
abaixo assinado pela melhoria do 
transporte público, elaboração de 
vídeo-denúncia sobre a poluição 
nos córregos e campanhas de 
conscientização sobre reciclagem, 
respeito aos ciclistas e segurança.

Trabalhos publicados alcançaram 

mais de 20 mil pessoas 

nas mídias sociais.

Os alunos foram exemplo para 
a comunidade pois agiram 
como cidadãos participativos, 
compreendendo os problemas 
locais, planejando soluções 
e executando melhorias na 
qualidade de vida do bairro.
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O Novo Jeitinho Brasileiro se estabelece como um 
novo comportamento, uma nova forma de agir 
e refletir, capaz de transformar o incômodo da 
sociedade brasileira. O Novo Jeitinho Brasileiro é 
baseado em dois pilares: ética e gentileza.

+ de 400 crianças 

beneficiadas pela Gaia+ Novo 

Jeitinho Brasileiro.

Projeto desenvolvido em 

Ribeirão Cascalheira 
(Mato Grosso).

educação de ética e gentileza em 
Parceria com escolas Públicas.

+ de 130 
professores capacitados.
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turismo resPonsável e sustentável

Os hotéis doam uma porcentagem do 
lucro das diárias do pacote Viagem do 
Bem e esses recursos são revertidos 
para projetos educacionais de alto 
impacto na região.

Viagem do Bem realizado com sucesso 
no Costão do Santinho (Florianópolis/
SC) no final de semana de 2 a 4 de 
setembro de 2016.

Possibilitou a realização 
do Gaia+ Cidadania em 
Florianópolis, com mais de 
600 jovens (2 escolas 
municipais) engajados 
em mudar a realidade de 
seu bairro.

Turistas (Viajantes do Bem) 
recebem benefícios exclusivos.
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Parceria da gaia+ com editora 
trilha das letras

Renda obtida com direitos autorais é 
revertida para projetos educacionais da Gaia+.

8 livros publicados pelo Selo Gaia+ Livros:

Sapeando na 
lagoa: um guia 
sobre sapos, rãs 
e pererecas do 
Cerrado
(Flávia Pereira 
Lima e Rogério 
Pereira Bastos)

Vamos dividir? 
Desafios e 
curiosidades e
Vamos dividir? 
Desafios e 
curiosidades 
– Material do 
Professor 
(Greiton Toledo 
de Azevedo)

Tirar, comparar 
ou completar? 
Eis a questão! e 
Tirar, comparar ou 
completar? Eis a 
questão! – Material 
do Professor 
(Greiton Toledo de 
Azevedo e Adriane 
Sardinha Macedo)

Combinações 
possíveis e
Combinações 
possíveis – 
Material do 
Professor 
(Greiton Toledo 
de Azevedo)

Onda Azul: 
5 passos 
para inspirar 
pessoas e 
fazer o mundo 
melhor 
(João Paulo dos 
Santos Pacifico)
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Financeiro Gaia+
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto o prejuízo por ação)

Nota 
explicativa 2016 2015

RECEITAS

Serviços prestados 11 4

Doações e Contribuições Associados Beneméritos 11 571 446

Total 575 446

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais e administrativas 12 (587) (451)

PIS sobre folha de pagamento (2) (1)

DÉFICIT OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO (14) (6)

RESULTADO FINANCEIRO

Receitas financeiras 13 3 5

Despesas financeiras 13 (9) (1)

Total do resultado financeiro (6) 4

DÉFICIT DO EXERCÍCIO (20) (2)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Destaques 
na mídia http://trifatto.com.br/sem-categoria/gaia-responsabilidade-social/

04.abr.2016

GAIA+ RESPONSABILIDADE SOCIAL

www.paisefilhos.com.br/familia/voce-sabia-que-da-para-viajar-e-ajudar-ao-proximo-sem-gastar-

nada-a-mais-por-isso/?offset=0

08.set.2016

VOCÊ SABIA QUE DÁ PARA VIAJAR E AJUDAR AO 
PRÓXIMO SEM GASTAR NADA A MAIS POR ISSO?

http://diariodoturismo.com.br/acoes-brilhantes-costao-do-santinho-realiza-viagem-do-bem/

30.jul.2016

AÇÕES BRILHANTES: COSTÃO DO SANTINHO 
REALIZA VIAGEM DO BEM

http://www.viajarsa.com.br/destinos-nacionais/costao-do-santinho-realiza-viagem-do-bem/

01.ago.2016

COSTÃO DO SANTINHO REALIZA VIAGEM DO BEM

http://www.qualviagem.com.br/costao-do-santinho-realiza-viagem-do-bem/

02.ago.2016

COSTÃO DO SANTINHO REALIZA VIAGEM DO BEM

http://www.trifatto.com.br/sem-categoria/gaia-responsabilidade-social/
http://www.paisefilhos.com.br/familia/voce-sabia-que-da-para-viajar-e-ajudar-ao-proximo-sem-gastar-nada-a-mais-por-isso/?offset=0
http://www.paisefilhos.com.br/familia/voce-sabia-que-da-para-viajar-e-ajudar-ao-proximo-sem-gastar-nada-a-mais-por-isso/?offset=0
http://diariodoturismo.com.br/acoes-brilhantes-costao-do-santinho-realiza-viagem-do-bem/
http://www.viajarsa.com.br/destinos-nacionais/costao-do-santinho-realiza-viagem-do-bem/
http://www.qualviagem.com.br/costao-do-santinho-realiza-viagem-do-bem/
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Erros e 
Aprendizados

“Não tenha medo de errar, pois você aprenderá a não cometer 
duas vezes o mesmo erro.”

Eleanor Anna Roosevelt

Aprendemos que alguns alunos do Gaia+ Educação tem um déficit de aprendizagem muito grande e não 
conseguem acompanhar os outros alunos. Por isso, criamos a Sala Vip, onde realizamos um trabalho especial 
e específico para sanar as dificuldades desses alunos.

Aprendemos que projetos em espaço próprio têm um custo muito elevado e são difíceis de serem 
replicados e escalonados. Por isso, iniciamos projetos em parcerias com escolas e outras instituições que 
recebem crianças e jovens.

Aprendemos que trabalhar no horário regular em escolas públicas favorece que professores 
desinteressados saiam da sala com a desculpa de apoiarem o projeto e reduzem o tempo de conteúdo letivo 
dos alunos. Por isso, estamos trabalhando apenas no contraturno escolar.

Aprendemos que projetos pontuais, embora sejam mais baratos e encantem os beneficiados, têm um 
menor efeito no longo prazo. Por isso, nossos projetos têm duração de no mínimo 4 meses, com diversos 
encontros para que a aprendizagem seja significativa, transformadora e permanente.

Aprendemos que, por mais que a causa seja importante, a doação de recursos é muito difícil. Por isso, 
estamos focando em projetos de sustentabilidade financeira que todos os participantes sejam beneficiados, 
como o Viagem do Bem.
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Parceiros “Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo.”
Provérbio africano

Nosso sucesso é fruto de parcerias de sucesso.
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Time
“O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos.”

Michael Jordan

Transformadora de Futuro
Líder de Transformação de Futuro
Transformador de Futuro
Multiplicadora de Transformação de Futuro
Multiplicadora Plena de Transformação de Futuro
Mentora de Transformação de Futuro
Transformadora de Futuro

Alba Ribeiro Fulfule 
Eduardo Pacífico

Frederico Andrade Filho
Lenira Zambon

Mariana Scofano 
Naira Zanella Pacifico

Thais Mardegan Galesi

Greiton T. de Azevedo
Flávia Pereira Lima

Volney Paulo Guaranha
Sayuri Morinaga

Coordenador Pedagógico
Coordenadora Pedagógica 
Coordenador Pedagógico
Analista de Comunicação 

Airton Pires Pinto
Aline A. de Lima Santos
Aline Fernandes Correa
Ana Paula Ximenes C. Neves
Carolina Santos de Mattos
Cleber Isaac Ferraz Soares
Dayane Soares de Lima
Diego Barbosa Bomfim
Eduardo Cutrale C. Zagatti
Emerson R. Fernandes
Emerson Rodolfo Lopes

Gaia+

Grupo Gaia
Fábio Gordilho 
Felipe de Paula Ribeiro
Felipe Honorio Batista
Gabriela Farias do Prado Lelis
Gabriela dos Santos Pacifico
Gustavo Del Favero Cruz
Jackeline Amorim da Silva
Jessica Rodrigues Silva
João Deyvid do Nascimento
João Paulo dos S. Pacifico

John Carlos Goes de Moura
Jonathan Singh Mazon
José Filip Bueno Zanichelli
Juliana Torres do Nascimento
Kelly Cristina Vieira
Lucas Drummond Alves
Lúcio Mangabeira Soares
Luis Octavio N. de Almeida
Luis Philipe Camano Passos
Maria Sandra Paes

Natalia P. Zanela Pascoali
Priscila Navarro B. de Abreu
Renato de S. Barros Frascino
Rodrigo Shyton de Melo
Rosemeire Ribeiro de Souza
Sara da Rocha Santos
Sofia Guerra Fernandes
Tatiana Trigo Oliveira
Thais Chang Thomaz
Willian Thomas Francisco
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gaiamais.org.br

viagemdobem.org.br

+55 11 3047 1010
+55 19 3302 5916

Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633 - 8º andar - cj. 81 - Vila Nova Conceição - 04.544-051 - São Paulo SP
Rua Tiradentes, 483 - Centro - 13.400-760 - Piracicaba SP

facebook.com/ong.gaiamais facebook.com/gaiamais.viagemdobem
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