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Aqui você
encontra:

Como você deve ter percebido, este não é 
um índice comum, mas um resumo do que 
o nosso Relatório Anual de Atividades traz 
em sua essência. Boa leitura!



E se tem uma coisa em que a gente 
acredita é no poder transformador
da educação. É nisso que a gente 
investe toda nossa energia, seja 
planejando novas ações, criando 
programas, buscando parcerias
ou angariando voluntários que
pensem como a gente. 

E para nós, não tem orgulho maior 
do que ver cada um dos mais de  
510 mil beneficiados pelos projetos 
educacionais que criamos ou 
apoiamos ganhar asas e voar, direto 
para um futuro melhor. Isso sim 
é transformar o mundo, levando 
igualdade e oportunidades para 
todos. Agora, você vai descobrir 
um pouco mais sobre a nossa 
emocionante jornada no último ano: 
por onde andamos e as vidas que 
transformamos. Vamos juntos?

 Sorrisos
Construir sonhos que 

transformam o mundo. 
Esse é o propósito da MRV. 

E nós, do Instituto MRV, 
estamos aqui para levar 

essa transformação para 
muito além do mundo

dos nossos clientes.

510 mil
beneficiados  

indiretamente*
“Trabalhar no Instituto MRV é viver, no mesmo 
ambiente, a alegria de uma equipe engajada, 
o aprendizado em uma área que a todo 
momento nos ensina e desafia, e a certeza
de que podemos transformar cada vez mais 
por meio da educação.”

Beatriz Marques - Analista de 
Responsabilidade Social do Instituto MRV

*O cálculo para o número de beneficiados 
indiretamente considera o perfil da família 

brasileira apresentado pelo IBGE (3 integrantes).



Para nós, missão, 
visão e valores 

são indivisíveis e, 
juntos, fazem um 

mundo melhor. 

Promover a transformação social do nosso país 
por meio da educação, principal alicerce para o 
desenvolvimento de uma nação, preparando cidadãos 
para a vida e formando os realizadores do futuro. 

Concretizar transformações positivas e duradouras na 
sociedade, contribuindo com um futuro melhor para
as comunidades onde atuamos.

Compromisso: o Instituto MRV está comprometido com 
o bem-estar das comunidades onde atua, agindo com 
responsabilidade para garantir melhoria de vida a todos.

Parceria: acreditamos na união de forças para o 
desenvolvimento de nossas ações, fortalecendo pessoas
e instituições para realização de objetivos comuns.

Sustentabilidade: toda ação do Instituto é promovida 
pensando no desenvolvimento sustentável, analisando
os impactos sociais e ambientais de sua atividade.

Respeito: trabalhamos com e para as pessoas, respeitando 
suas diferenças e desejos.

Voluntariado: temos um time solidário e com muita 
vontade de cuidar dos realizadores do futuro.

MISSÃO

VALORES

VISÃO

 Empatia



“Sempre acreditamos que cuidar do futuro das novas gerações não é um papel 
apenas dos governos, mas de toda a sociedade. E foi essa convicção que nos 
levou a tirar um grande sonho do papel e criar, em 2014, o Instituto MRV.

Somos uma organização sem fins lucrativos, voltada para o desenvolvimento e 
manutenção de projetos educacionais. Com governança própria, o Instituto é 
mantido exclusivamente com recursos da MRV. 

Nosso compromisso é promover a transformação social por meio da educação 
e levar mais qualidade de vida e oportunidades para crianças
e adolescentes nas cidades em que atuamos.  

Neste relatório, você vai conhecer mais de perto a nossa história e como 
estamos ajudando a transformar a vida dos realizadores do futuro.

Estamos muito felizes com os resultados e o impacto
gerado por nossas atividades e seguimos 
empenhados em ampliar e aperfeiçoar nossa 
atuação. Assim, conseguiremos fortalecer cada vez 
mais a nossa missão: cuidar dos realizadores do futuro.” 

Instituto MRV

Mais que uma
mensagem,

uma inspiração 
para todos nós.

 Acreditar

Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode e assista o
nosso vídeo institucional.



 Educação

Um investimento
com retorno
garantido.
Quer entender melhor de onde vêm e pra 
onde vão nossos recursos? 

A MRV destina 1% do seu lucro líquido 
ao Instituto MRV. E o Instituto cuida da 
criação e manutenção dos programas e 
parcerias voltados para a educação. 

Todos os nossos dados são auditados e 
publicados anualmente no site do Instituto 
MRV, junto com o Relatório de Atividades. 

Também monitoramos os resultados de  
todos os programas, projetos e parcerias. 
Afinal, atuamos para transformarmos cada 
 vez mais vidas. 

Voluntários Leonardo Lemos, Letícia Pereira e Agatha Azevedo



170.311 

510.933 

R$ 23,1

beneficiados diretamente

beneficiados indiretamente*

milhões investidos em programas, projetos e parcerias.

 Sonhos
Não contamos 
números e sim 
histórias de vida. 
Entre 2015 e 2019

*O cálculo para o número de beneficiados indiretamente considera o perfil da família brasileira apresentado pelo IBGE (3 integrantes).



Programa interno para 
angariar voluntários entre os 
colaboradores da MRV&CO. 
Um grande sucesso que já 
conta com a participação
de mais de 2 mil voluntários.

MRV
Voluntários1

 Transformação

Quando duas, três, um grupo de pessoas 
se juntam com o mesmo propósito

elas podem transformar realidades.

Cuidando dos
sonhos de cada um,

transformamos o 
mundo de todo mundo.

Uma iniciativa que garante 
livros, cursos e material 
escolar todos os anos para 
os filhos dos colaboradores 
da MRV&CO. 

Seu filho,
Nosso futuro3

Uma chamada pública
com voto popular para 
selecionar e colocar
em prática os projetos 
sociais mais transformadores 
na área da educação.

Educar para
Transformar 2

Voluntário Felipe Melo



Voluntário Nilo Teixeira

 Orgulho
MRV Voluntários
Temos um carinho especial pelo MRV 
Voluntários. Afinal, esse foi o primeiro programa 
desenvolvido pelo Instituto MRV. E, para nós, 
é também um grande orgulho ver milhares de 
colaboradores engajados com as ações de 
voluntariado que transformam tantas vidas.

Com quatro horas mensais do expediente para 
se dedicar ao MRV Voluntários, os colaboradores 
vivem uma intensa troca de experiências.

“Ser voluntário é doar um pouco do meu tempo para fazer 
a diferença na vida de alguém. É uma troca de experiências 

muito gratificante e enriquecedora. Através do Instituto 
MRV, vivenciei novas experiências que contribuíram para o 

meu crescimento pessoal e profissional. E em cada ação que 
participei aprendi que a gente recebe muito mais do que doa.”

Flávia Cereda – 
Assistente administrativo da MRV e voluntária



 Orgulho

2.087 voluntários

14 mil horas dedicadas

29 mil beneficiados diretamente

88 mil beneficiados indiretamente*
*O cálculo para o número de beneficiados indiretamente considera o perfil da família brasileira apresentado pelo IBGE (3 integrantes)

R$ 1,4 milhão investidos no programa

Resultados do 
MRV Voluntários
entre 2015 e 2019



 Orgulho

Dia MRV 
Voluntários

Biblioteca 
Viva

Direito
de Saber

Dia em que os nossos voluntários colocam a 
“mão na massa” para revitalizar as bibliotecas 
dos projetos apoiados. Sem dúvida, um dia 
de muito trabalho, mas a satisfação por 
colaborar vem em igual medida. 

253 vidas transformadas
15 voluntários engajados em mudar realidades

1.238 pessoas conheceram novas formas de ver a literatura
182 voluntários engajados em escrever novas histórias

67 pessoas entenderam mais sobre os seus direitos
15 voluntários empenhados em oferecer mais oportunidades

Capacitação dos voluntários com técnicas 
criativas e embasamento pedagógico, 
buscando estimular a leitura e criar novas 
ações para, assim, manter ativas as 
bibliotecas dos projetos apoiados. 

Levamos uma equipe de advogados voluntários 
da MRV para os nossos canteiros de obras e 
escritórios, com o objetivo de prestar orientação 
jurídica gratuita aos colaboradores que nem 
sempre têm acesso a esse serviço.



 Orgulho

Entre
Letras

Oficina
do Circo

Liderança 
Voluntária

Cria um elo entre as crianças dos projetos apoiados e o time 
de voluntários, por meio de trocas de cartinhas, e ainda 
aprimora e incentiva os hábitos da leitura e da escrita.  

Leva atrações de circo às instituições parceiras do Instituto MRV.
E o resultado é sempre muita diversão, sorrisos e aplausos 
empolgados do nosso “respeitável público”: as crianças. 
Em 2019, nossos voluntários levaram essa alegria para as crianças 
das seguintes instituições: BH Futuro, Cidade dos Meninos, 
Pavonianos, Querubins e Creche Leonardo. A criançada teve 
aula de pintura facial, malabarismo, equilibrismo, confecção de 
brinquedos circenses e ainda se encantou com um grande show 
de mágica.

Para ampliar o alcance das nossas ações, investimos na 
capacitação dos colaboradores que participam do projeto 
Liderança Voluntária e serão os responsáveis por liderar as 
ações voluntárias nas cidades. Eles também têm como missão 
mobilizar os colegas, valorizando e promovendo o voluntariado. 
E assim, todos juntos, poderemos construir cada dia mais sonhos 
que transformam o mundo.

Voluntária Ericka Oliveira

236 crianças resgataram o hábito da escrita e troca de cartas
236 voluntários descobriram novas realidades e contribuíram com elas

520 crianças conheceram mais sobre o mundo do circo
86 voluntários que viraram artistas circenses 

46 líderes voluntários



 Aprendizado

Educar para
Transformar
O programa veio criar oportunidades 

para que instituições sem fins lucrativos 
de todo o Brasil recebam o apoio do 

Instituto MRV para transformar vidas.
 

A seleção dos projetos é por chamada 
pública e recebe as propostas que 

associem educação aos três pilares 
básicos do desenvolvimento sustentável: 

social, ambiental e econômico. 

Os vencedores são escolhidos por voto 
popular e recebem suporte em gestão 

e aporte financeiro para pôr em prática 
suas ideias e, assim, promover as 

transformações que tanto queremos. 

“O Educar para Transformar nos ajudou a valorizar as pessoas que 
pensam e executam um projeto de tanta complexidade, com condições 

de trabalho adequadas e capacitação em impacto social e educacional. 
Nos 11 meses que estivemos juntos, a equipe do Instituto nos apresentou 

novas ferramentas de monitoramento e nos emprestou seu olhar para os 
nossos problemas. Com gentileza, apontou nossos erros, e com alegria 

testemunhou cada um dos nossos acertos. Desse aprendizado,  
nasceu um novo projeto, ainda mais potente e significativo. O Alavanca 

 na Escola nasceu dessa parceria e segue se desenvolvendo
graças a ela. Só temos a agradecer pela confiança.”

Luiza Dantas – Projeto Alavanca vencedor da
5ª edição do Educar para Transformar



 Aprendizado

E falando em transformação, 
olha ela aí, nos números
do programa:

44,1 mil
132,5 mil

Mais de R$ 2,5

beneficiados diretamente

beneficiados indiretamente*

milhões investidos

*O cálculo para o número de beneficiados indiretamente considera o perfil da família
brasileira apresentado pelo IBGE (3 integrantes)



Como são 
selecionados os 

projetos vencedores

A seleção dos semifinalistas é feita pelos 
voluntários do Instituto MRV e a escolha dos 
vencedores, por voto popular. Acreditamos 
no processo colaborativo como forma de 
potencializar os resultados e equalizar as 
oportunidades. Até 2019, tivemos:

3.310
175

35.218
36

6

propostas inscritas

voluntários nas avaliações

votos populares

projetos vencedores 

edições 

 Aprendizado



Se a educação transforma vidas, nada como fazer disso um programa social que, 
com participação popular, elege as ideias com maior potencial de levar educação, 

oportunidade e igualdade para toda a sociedade. E a 5ª edição foi dedicada a projetos 
que trabalham a educação como geradora de transformação social contemplando os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas 

(ONU) e potencializando os resultados da Agenda 2030.

Total de pessoas impactadas pela 5ª edição do Educar para Transformar: 8.307

5ª Edição
Educar para 

Transformar 2019

Saiba como as duas edições de 2019 foram
capazes de transformar tantas vidas. 

 Aprendizado



Projetos 5ª Edição Educar para Transformar 2019

Despertar nos jovens o prazer da leitura e fazer 
dela um hábito para toda a vida. Esse é o objetivo 
maior dos Círculos de Leitura, do Instituto Fernand 
Braduel de Economia. O projeto, que recebeu o apoio 
do Instituto MRV, permitiu que os alunos da rede 
pública de ensino se aventurassem pelos clássicos 
da literatura brasileira e mundial, estimulando a 
criatividade, o debate e o lado emocional.

Círculos de Leitura – São Paulo

17

estudantes beneficiados 

escolas parceiras

1.335

 Aprendizado



Juntos, podemos muito mais. Pensando nisso, 
com a capacitação e o investimento recebido 
no Educar para Transformar, foi possível que o 
projeto fortalecesse os grêmios estudantis de 
comunidades com ferramentas de facilitação, 
gestão e design de projetos. Durante os 
encontros, os estudantes aprenderam sobre 
os ODS e se conectaram com outros grêmios, 
criando uma verdadeira rede do bem, com 
oportunidades e novos horizontes para todos.

Grêmio em Rede – São Paulo

Projetos 5ª Edição Educar para Transformar 2019

4  

8

estudantes beneficiados 

grêmios escolares

parcerias firmadas
com fornecedores na 
vizinhança das escolas

295

 Aprendizado



Projetos 5ª Edição Educar para Transformar 2019

O Projeto Amoreira realizou, em parceria com
escolas públicas, atividades com os estudantes
para tratar de temas, como: resíduos, jardinagem, 
energia sustentável, reciclagem e captação de 
água. Um projeto que nasce, cresce, floresce e já 
começa a dar os melhores frutos. 

Projeto Amoreira – São Paulo

204  

estudantes beneficiados 

parcerias firmadas 
com o comércio local, 
organizações sociais, 
escolas e patrocinadores.

154

 Aprendizado



Já pensou na emoção dos jovens das comunidades 
ribeirinhas dos arredores de Manaus, ao ver chegar o circo 
pela primeira vez? E não estamos falando de qualquer 
circo, mas do Fabuloso Circo da Ciência, com seus “shows” 
de astronomia, robótica, tecnologia e computação, num 
estrondoso sucesso de público e crítica. Uma proposta 
do Projeto Cosmos que, mais que diversão, leva a novos 
caminhos profissionais.

Fabuloso Circo da Ciência - Manaus

Projetos 5ª Edição Educar para Transformar 2019

2  

186

jovens beneficiados

grandes eventos de ciências 
abertos ao público

horas de oficinas nas escolas

4.895

 Aprendizado



119

15  

Projetos 5ª Edição Educar para Transformar 2019

Acreditamos que toda a transformação começa 
com o professor. Ele é o ponto de partida para que o 
poder da educação possa chegar a todos. Por isso, 
o Projeto Alavanca é tão importante. Como um dos 
vencedores do Educar para Transformar, foi possível 
que o projeto oferecesse materiais, apoio técnico 
e acompanhamento para projetos educacionais 
inovadores de professores da rede pública de ensino 
da Região Metropolitana do Recife.

Programa Alavanca - 
Jaboatão dos Guararapes (PE)

horas de acompanhamento pedagógico

pessoas impactadas

horas de oficinas/consultorias 
profissionais oferecidas para
os projetos

projetos pedagógicos alavancados

169

510

 Aprendizado



Quem vê tantos jovens na orla de Parnamirim, nem 
imagina que eles estão em uma missão tão importante. 
Em parceria com a OSC Oceânica, o Projeto Mar Limpo 
coloca os estudantes como protagonistas da mudança
do nosso comportamento e consciência ambiental.
E nada mais inspirador do que as aulas práticas neste 
cenário deslumbrante: o litoral do Rio Grande do Norte. 

Projeto Mar Limpo: educação
e desenvolvimento sustentável
no litoral - Parnamirim (RN)

Projetos 5ª Edição Educar para Transformar 2019

1.118

2,5

jovens impactados

toneladas de lixo 
retiradas de duas 
praias e um mangue

 Aprendizado



A cada edição, mudamos o tema. Só o que não muda é o nosso compromisso
de transformar o mundo pelo poder da educação. E na 6ª edição apoiamos,
em parceria com a Fundação Pitágoras, projetos de escolas da rede pública

de ensino fundamental e ensino médio. As propostas tinham como
objetivo atrair e reter os alunos nas escolas, mostrando que a educação

é o caminho para que eles alcancem todos os seus sonhos. 

Total de pessoas impactadas pela 6ª edição do Educar para Transformar: 8.772 

6ª Edição
Educar para 

Transformar 2019

 Aprendizado



Fomos além da grade curricular 
escolar, incluindo no dia a dia dos 
alunos da Escola Municipal Paulo 
Freire atividades interessantes e 
motivadoras, como robótica e música.
Afinal, é muito mais fácil aprender 
quando o conteúdo é prazeroso.

Acolher para Crescer - 
Macaé (RJ)

Projetos 6ª Edição Educar para Transformar 2019

400 crianças e jovens impactados

 Aprendizado



Como fazer dos jovens de hoje os pensadores de 
amanhã? O Projeto Conecta, que acontece no 
Centro Territorial de Educação Profissional de 
Vitória da Conquista, desenvolve a criatividade, 
o raciocínio e ainda estimula a capacidade de 
trabalhar em grupo, utilizando o Espaço Maker para 
o desenvolvimento de aprendizagem criativa.

Conecta - Vitória
da Conquista (BA)

Projetos 6ª Edição Educar para Transformar 2019

1.307 crianças e jovens impactados

 Aprendizado



A música inspira, toca e liberta as 
emoções. E o laboratório de música, 
cultura e confecção de brinquedos na 
Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Desembargador Amorim Lima vai além: 
dá o tom para que centenas de jovens 
possam compor um futuro melhor.

Escola que Toca e Acolhe 
- São Paulo (SP)

Projetos 6ª Edição Educar para Transformar 2019

816 crianças e jovens impactados

 Aprendizado



Uma escola pública diferente, onde os olhares 
se voltam para a biblioteca, a horta comunitária 
e as oficinas de sustentabilidade. Essa escola 
existe? Sim, é a Escola Municipal Nelson de 
Miranda Coutinho, que nos prova, dia após dia, 
que pensar no bem comum faz bem.

Laboratório de Leitura e 
Escrita Linguagens do SER - 
Brasília (DF)

Projetos 6ª Edição Educar para Transformar 2019

310 crianças e jovens impactados

 Aprendizado



Acreditamos que a criatividade é um dos 
pilares mais importantes do aprendizado. 
Porque é ela que nos faz pensar sempre 
além. Por isso, o projeto “Me Chama que  
Eu Vou” investiu na criação do Espaço 
Maker e na formação de professores  
sobre aprendizagem criativa na Escola  
Professora Annita Magrini Guedes.

Me Chama que Eu Vou 
- São Bernardo do 
Campo (SP)

Projetos 6ª Edição Educar para Transformar 2019

500 crianças e jovens impactados

 Aprendizado



Transformar os alunos da Escola Maria 
Pavanatti Fávaro em verdadeiros artistas 
amadores. Com a criação de estúdio 
para oficinas de fotografia, áudio e vídeo, 
o projeto levou grandes transformações 
para os estudantes.

PAVAESTÚDIO - Por uma 
Escola Educomunicadora 
- Campinas (SP)

Projetos 6ª Edição Educar para Transformar 2019

850 crianças e jovens impactados

 Aprendizado



Imagine o quanto pode ser empolgante 
para uma criança participar da produção de 
um documentário sobre a própria história? 
Esta é a ideia deste projeto, que capacitou 
professores e alunos para que, juntos, 
criassem um documentário sobre a realidade 
social dos alunos na Escola Estadual de 
Ensino Fundamental Adonis dos Santos.

Produzindo o Primeiro 
Documentário - Viamão (RS)

Projetos 6ª Edição Educar para Transformar 2019

600 crianças e jovens impactados

 Aprendizado
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O envolvimento prático dos estudantes com 
horta e espaço de compostagem tem o poder
de despertar neles uma consciência ambiental 
que irão levar por toda a vida. Essa é a aposta
do Projeto Beleza, que com o apoio do Instituto 
MRV, criou um espaço verde com horta e 
compostagem na Escola João Crisóstomo Belesa.

Projeto Beleza - Cariacica (ES)

Projetos 6ª Edição Educar para Transformar 2019

600 crianças e jovens impactados

 Aprendizado



Aprender, crescer e aprimorar seu 
raciocínio sem parar de brincar. Esse 
é o sonho de toda criança, mas aqui, 
ele é realidade: o Projeto Ludoaprendiz 
associa a lógica dos jogos de tabuleiro 
às disciplinas da grade escolar, na 
Escola Estadual Ari da Franca.

Projeto LUDOAPRENDIZ 
- Belo Horizonte (MG)

Projetos 6ª Edição Educar para Transformar 2019

2.300 crianças e jovens impactados

 Aprendizado



Associar leitura, horta e sustentabilidade 
à atividades coletivas divertidas. É assim 
que as crianças e adolescentes de Joinville 
desenvolvem suas habilidades, na área 
de leitura revitalizada, horta comunitária 
e oficinas de sustentabilidade na Escola 
Municipal Nelson de Miranda Coutinho.

Trilhando Novos 
Caminhos - Joinville (SC)

Projetos 6ª Edição Educar para Transformar 2019

1.089 crianças e jovens impactados

 Aprendizado



O programa Seu filho, 
Nosso futuro, apoia os 

colaboradores da MRV&Co, 
investindo no que eles têm  

de mais precioso: seus filhos.

Programa
Seu filho,

Nosso futuro. 

 Conhecimento

“O Enzo tem três anos e recebeu com grande expectativa 
e entusiasmo o kit Leiturinha, ficando muito contente com 

todos os itens, que são ótimos para o desenvolvimento 
intelectual e cognitivo dos pequenos e proporcionam uma 

grande troca entre pais e filhos, principalmente com a 
leitura. O mesmo entusiasmo deles também nos contagia 

em ver a alegria de nosso filho e a preocupação
da empresa com a educação deles!”

José Luiz Paladino Junior - Engenheiro Civil da MRV 

José Luiz Paladino Junior e Anderson Gracindo, colaboradores da MRV.



22,7 mil
68,1 mil

R$ 1,4

beneficiados diretamente

beneficiados indiretamente*

milhão investido no projeto
entre os anos de 2017 e 2019

*O cálculo para o número de beneficiados indiretamente considera o perfil da família
brasileira apresentado pelo IBGE (3 integrantes)

 Conhecimento

As crianças de 0 a 5 anos são presenteadas com o Kit Leiturinha, com livros infantis 
para estimular desde cedo o prazer da leitura e criar momentos de alegria e afeto 

entre pais e filhos.

Os kits de material escolar, com mochila, estojo, régua, lápis preto e borracha, 
foram incrementados com cadernos brochura, tesoura, cola e lápis de cor para as 
crianças de 6 a 10 anos. E com cadernos espiral e canetas esferográficas nas cores 

azul, preta e vermelha para os adolescentes de 11 a 14 anos.

E os jovens de 15 a 18 anos tiveram a oportunidade de participar do FuturaMente,
um curso de desenvolvimento profissional. Com temas que abrangem

necessidades atuais do mercado de trabalho como oratória, inovação e habilidades
socioemocionais, o projeto prepara esses jovens para enfrentar – e vencer – os

desafios do mercado de trabalho.



 Conhecimento

Movimento Bem Maior Escola Nota 10 Embaixadores da Educação
O Movimento Bem Maior começou com um 
grupo de pessoas determinadas a transformar 
realidades e construir um país melhor: os 
empresários Rubens Menin, Eugenio Mattar, 
Elie Horn, Luciano Huck e João Araújo. Eles se 
uniram em torno de um propósito: fortalecer a 
filantropia no Brasil. Hoje, o Movimento Bem 
Maior é formado por uma rede de pessoas 
que entende que a transformação só acontece 
quando nos conectamos e juntamos forças com 
solidariedade, empatia, conhecimento, recursos 
financeiros, tempo e profissionalismo.

O Projeto Escola Nota 10 é um projeto 
da MRV que, com o apoio do Instituto 
MRV, reduz o analfabetismo em nossos 
canteiros de obras e ainda oferece cursos 
de qualificação e capacitação.  Em 2019, 
alcançamos o marco de 180 escolas, 
levando dignidade e novas perspectivas 
de futuro a mais de 4.700 colaboradores.

Uma iniciativa de jovens inconformados com 
a realidade das escolas públicas brasileiras, a 
organização Embaixadores da Educação surgiu para 
dar voz e empoderamento aos estudantes brasileiros, 
colocando-os como protagonistas da transformação. 
A Escola de Multiplicadores, que faz parte da 
instituição, desenvolve lideranças para aplicar o 
conhecimento adquirido nos cursos oferecidos e, em 
parceria com as escolas públicas, ajuda a transformar 
a realidade e valorizar a educação. Nos últimos dois 
anos, mais de 10 mil estudantes foram impactados 
por um importante desdobramento da instituição, 
o projeto “Crie o Impossível”, ajudando a despertar 
sonhos e abrir os caminhos para a sua realização.

Projetos e parcerias que 
acreditamos e apoiamos.



Objetivos de 
Desenvolvimento 

Sustentável da ONU
Em 2015, líderes dos 193 Estados-Membros da ONU aprovaram 

uma nova agenda de desenvolvimento sustentável para as 
próximas décadas: a Agenda 2030. E resultou na definição 

de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
que passaram a orientar países e instituições na adoção 
de medidas para acabar com a pobreza, lutar contra as 

desigualdades e combater as mudanças climáticas. 

 Futuro
Em 2016, a MRV, nossa mantenedora, 
reafirmou o seu compromisso com 
o desenvolvimento sustentável 
tornando-se uma empresa signatária 
do Pacto Global, iniciativa da ONU 
para mobilizar a comunidade 
empresarial em relação aos ODS.

NOSSO COMPROMISSO



 Futuro

ODS presentes na atuação 
do Instituto MRV* 4 • Educação de qualidade

7 • Energia limpa e acessível
17 • Parcerias e meios de implementação
10 • Redução das desigualdades
8 • Trabalho decente e crescimento econômico
12 • Consumo e produção responsáveis
16 • Paz, justiça e instituições eficazes4 168

107 12

17

Essa análise foi realizada com a aplicação de metodologia específica sobre a influência 
dos ODS no Instituto MRV. A relação obtida foi traduzida no mapa apresentado.



A nossa maior força vem das pessoas. É a soma dos esforços
de cada colaborador, voluntário, educador, idealizador, que 
multiplica os nossos resultados. Ao compartilhar conhecimento e 
apoiar iniciativas educacionais, mais do que investindo, estamos 
vivenciando a transformação social. Por isso, é com muita alegria 
que agradecemos a todos que acreditaram em nosso sonho, 
aceitaram nosso desafio e se juntaram a nós nessa jornada, rumo 
a um futuro melhor e com mais oportunidades para todos. Isso, 
para nós, é cuidar dos realizadores do futuro.

A todos vocês, o nosso muito obrigado!

 Gratidão
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