
Recentemente, a Nannacay, GF Trade e 
Interna� onal Truck são as novas empresas 
integrantes da Campanha de Cotas do Ins� tuto 
da Criança – IC, na modalidade bronze. Esta 
campanha teve início no ano de 2008 com o 
obje� vo de viabilizar o papel das empresas na 
responsabilidade social, sem que para tanto, a 
empresa necessite de uma área própria, visto 
que o IC desempenha esse papel.

Sendo co� sta do Ins� tuto da Criança, a 
empresa se benefi cia de diversas formas, 
como: melhoria da imagem perante seus 
acionistas, colaboradores, fornecedores e 
parceiros; valorização da marca, inves� mento 
fácil, fortalecimento da estratégia de 
comunicação, compar� lhamento de resultados 
apresentados no Balanço Social, destacando-
se como co-responsável pelas ações concluídas 
pela ins� tuição, bem como o aumento da 
atra� vidade do produto ou serviço da empresa 
para consumidores.

Tudo começou quando uma jovem mulher que adotou 55 fi lhos cruzou o caminho de um carioca, sensível 
a causas sociais. A mulher chama-se Flordelis dos Santos, hoje bastante conhecida pelo seu trabalho social. 
E o homem, Pedro Werneck, era um empresário que atuou em diversos setores. Juntos, Pedro e Flor 
começaram a trabalhar com familiares e amigos oferecendo apoio às crianças necessitadas. Com o tempo, 
nascia o Ins� tuto da Criança – IC.

O IC atualmente é reconhecido como uma das organizações mais inovadoras do mundo de acordo com o 
ranking mundial Top 500 NGO, com sede na Suíça. 
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O Ins� tuto da Criança subiu mais uma 
posição na avaliação da organização suíça 
NGO Advisor e está na 79ª posição entre as 
500 melhores ONG´s do mundo.

O ranking reconhece as ONGs que se destacam 
pelas melhores prá� cas de gestão e, assim, 
além de apontar a importância ao trabalho 
realizado pela Sociedade Civil Organizada, 
incen� va a pesquisa e o debate sobre o 
impacto dos projetos sociais realizados ao 
redor do planeta. Par� cipam dele milhares 
de ins� tuições de diferentes países e os 
avaliadores internacionais seguem rigorosos 
critérios técnicos.

Esse reconhecimento é razão de orgulho 
para nós, do Ins� tuto da Criança, e também 
para nossos parceiros, que nos apoiam 
na caminhada para inspirar o exercício da 
solidariedade.

“ Solidariedade é a expressão do amor em ação.”                                           

Proporcionar desenvolvimento educacional de qualidade para o público infan� l em vulnerabilidade 
socioeconômica é o obje� vo do Projeto Educação Garan� da. Apenas em janeiro deste ano, a inicia� va, 
que conta com com o patrocínio da XP Inves� mentos e desenvolvimento do Ins� tuto da Criança, 
fechou parceria com 52 escolas de 22 municípios. Com isso, 676 famílias já assinaram o termo de 
compromisso, garan� ndo, até o momento, o pagamento de 8.112 mensalidades escolares.
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