
RelatóRio de 
atividades 2013



RelatóRio de  
atividades 2013



4 5

MISSÃO
Promover a empregabilidade e empreendedorismo  
por meio de ações sociais, educacionais e culturais,  
voltadas às comunidades de atuação do GPA.

VISÃO
Ser reconhecido como agente de transformação  
para a melhoria do desenvolvimento humano  
nas comunidades de atuação do GPA.

Missão  
e visão
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Mensagem  
da diretoria

O comprometimento do GPA com seus 
colaboradores e com a sociedade tornou-se  
ainda mais evidente no ano de 2013. 

Consolidamos nossos pilares – Cliente: Nossa Razão de 
Ser, Nossa Gente, Tecnologia, Sólida Estrutura de Capital 
e Sustentabilidade – e seguimos com a nossa missão de 
sermos um agente transformador da sociedade brasileira. 

Queremos ser referência quando o assunto é 
desenvolvimento humano e o Instituto GPA foi criado 
para por esse desejo em prática e contribuir para  
a formação cidadã.

Em 15 anos de história, o Instituto GPA desenvolveu 
atividades e ações educacionais, culturais e sociais, cujo 
principal objetivo é disseminar valores e construir um 
país melhor, mais justo e com mais oportunidades.

Fazendo um retrospecto, podemos afirmar com muita 
satisfação que o ano de 2013 foi o mais marcante  
e gratificante para nós.

Desenvolvemos um projeto educacional de formação de 
nível superior para estudantes de alto desempenho, que 
será iniciado em 2014 e nossos programas de capacitação 

em varejo também vem crescendo a cada ano – em 2013,  
a iniciativa habilitou 670 profissionais, prontos para atuar 
no mercado varejista de forma qualificada.

O prestígio conquistado pelo Programa de Música & 
Orquestra Instituto GPA, primeiro projeto desenvolvido 
pelo Instituto GPA, também nos enche de orgulho.  
O nível de excelência alcançado por nossos alunos  
e o empenho de todos os envolvidos para que ele possa 
atingir cada vez mais pessoas é o modelo seguido por 
todas as nossas iniciativas. Para nós, esse é o caminho  
para alcançarmos nossos sonhos.

Acreditamos que se seguirmos essa estratégia, 
estaremos colaborando para a construção de uma 
sociedade mais justa, humana e correta.

Mais do que uma grande empresa, o GPA quer ser  
um multiplicador de valores e um grande colaborador 
no crescimento da sociedade brasileira e o Instituto  
GPA é nossa principal ferramenta para atingirmos  
este objetivo.

Antonio Salvador
Presidente do Instituto GPA

Mensagem da 
presidência 
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O Instituto GPA encontrou na educação a sua principal vocação 
para promover o desenvolvimento humano, e é por meio dela que 
vemos o futuro de milhares de crianças e jovens ganhar um novo 
horizonte, desde a fundação do Instituto, em 1998. 

 A atuação do Instituto reflete os valores e princípios do GPA,  
pois, para nós, questões como educação e cidadania são 
prioridades. Orientamos nossas ações para a revelação das 
potencialidades e para o desenvolvimento das pessoas, para  
que elas conquistem melhores condições de educação,  
formação, especialização profissional, saúde e moradia.

O ano de 2013 foi um ano de muitos aprendizados e de 
consolidação desta vocação para desenvolver projetos  
de educação, associados à promoção da cultura, engajando  
toda a comunidade, inclusive novos parceiros e incentivadores.

Nesse período, o Instituto GPA ofereceu gratuitamente para  
a comunidade programas de capacitação que promovem  
a empregabilidade e o empreendedorismo, programas estes 
que envolvem cursos de varejo, inglês, informática e música, 
sempre guiados pela crença: “Educação para a ética, liderança 
e autonomia”.

Além disso, pela primeira vez em nossa história aprovamos  
um Projeto com base na Lei Rouanet, para execução em 2014: do 

Programa de Música & Orquestra Instituto GPA, que nos dá  
a oportunidade e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de trazer 
novos patrocinadores e apoiadores para este belíssimo projeto, 
que  tem 14 anos de atuação e que beneficiou 590 adolescentes  
e jovens somente em 2013.

Mudamos nossa sede para um espaço vizinho a uma loja  
Pão de Açúcar, o que nos deu a oportunidade de trazer o 
cotidiano de nosso trabalho para perto da atividade de nosso 
principal mantenedor, possibilitando um maior aprendizado 
e interação com relação aos desafios do voluntariado e das 
campanhas conduzidas ao longo do ano.

Neste momento, no qual nos abrimos ainda mais para o diálogo 
com a sociedade, elaboramos este Relatório de Atividades visando 
dar maior transparência a todas os serviços que exercemos no 
Instituto GPA. Esperamos que este documento seja, para todos, 
um instrumento de comunicação e informação e que nos ajude  
a difundir nossas mensagens e a mobilizar mais pessoas pela 
causa da educação e da cultura no Brasil.

Boa leitura!

Daryalva Bacellar
Diretora Executiva do Instituto GPA



Criado em 1998, o Instituto GPA é uma associação sem fins lucrativos  
que promove ações nas áreas educacional, cultural e social,  
que visam auxiliar na formação cidadã da sociedade. 

Por meio das vertentes de Transformação - responsável pelo 
desenvolvimento dos cursos de capacitação, qualificação e ensino médio 
integrado – e Mobilização – campanhas, voluntariado e parcerias –  
o Instituto busca gerar impactos sociais que possam contribuir  
para o progresso do nosso país. 

Os principais beneficiados por essas iniciativas são moradores das 
comunidades localizadas nas regiões de São Paulo (Santos e Osasco),  
Rio de Janeiro (capital e São Gonçalo) e Brasília, onde o Instituto GPA 
mantém suas filiais, que são chamadas de “casas”. Desde o início de  
suas atividades, aproximadamente 85 mil pessoas já foram impactadas  
por essas ações. 

Dos principais projetos desenvolvidos pela organização, destacam-se  
o Programa de Música & Orquestra Instituto GPA, o Núcleo Avançado em 
Tecnologia de Alimentos (NATA), o Encontro Tecnológico Panis et Lactis,  
o Programa de Formação em Varejo: Operador de Caixa, Repositor  
e Auxiliar de Perecíveis, entre outras iniciativas.

A associação ainda promove o engajamento dos colaboradores do 
GPA, mantenedor da organização, em trabalhos voluntários como 
Páscoa Solidária e Árvore Solidária.

o instituto 
GPa
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PROJETOS

1. Programa 
de Música 
& Orquestra 
Instituto GPA

2. Preparação 
profissional

BEnEfIcIADoS
3.000

PROJETOS

1. Programa 
de Música 
& Orquestra 
Instituto GPA

2. Preparação 
profissional

3. Esporte  
& Ação

4. Nossa Língua 
Digital

5. Arte & 
Criatividade

6. Um Passo  
a Mais da 1ª  
à 4ª Série

7. Um Passo  
a Mais da 5ª  
a 8ª Série

BEnEfIcIADoS
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PROJETOS
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de Música 
& Orquestra 
Instituto GPA

2. Preparação 
profissional

3. Esporte  
& Ação

4. Estratégia 
para Soluções  
de Problemas

5. Música  
e Expressão

6. Retail Course

7. Corpo  
& Saúde
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Instituto GPA 5 
Casas
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de Música 
& Orquestra 
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PROJETOS

1. Programa 
de Música 
& Orquestra 
Instituto GPA

2. NATA

3. Preparação 
Profissional

4. Campanhas 
de Arrecadação

5. Voluntariado

BEnEfIcIADoS
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PROJETOS

1. Programa 
de Música 
& Orquestra 
Instituto GPA

2. NATA

3. Preparação 
Profissional

4. Campanhas 
de Arrecadação

5. Voluntariado

BEnEfIcIADoS
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EducaçÃO E cultura

Desde 1998, desenvolvemos projetos na área da 
educação e cultura com o objetivo de estabelecer 
uma ponte entre o jovem, o mercado de trabalho 
e o empreendedorismo. Acreditamos que a 
transmissão de valores e conhecimentos por meio 
de cursos e programas de ensino pode modificar 
a vida do indivíduo, incentivá-lo a atuar e gerar 
mudanças substanciais na comunidade na qual 
ele pertence. Desta forma, trabalhando pessoa 
por pessoa, conseguimos provocar uma grande 
mudança na sociedade. 
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transformação



Destaques

1,4 milhões de reais investidos

332 alunos beneficiados

Seis formandos que foram destaque durante o curso 
fizeram um intercâmbio na França, para conhecer a 
sede do grupo Grupo Casino na cidade de Saint-Étienne. 

Atualmente, dois desses jovens trabalham na loja  
Pão de Açúcar de Ingá, em Niterói (RJ).

NúclEO aVaNçadO  
EM tEcNOlOgIa dE alIMENtOS
 
Reforçar os laços entre conhecimento e prática, aproximar  
a escola da indústria, além de atender a demanda por mão de obra 
especializada nas redes de varejo de todo o Estado. Este é o objetivo 
do núcleo Avançado em Tecnologia de Alimentos (nATA), criado  
em 2009 pelo Instituto GPA, em parceria com a Secretaria de 
Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ) e a Secretaria  
de Agricultura e Pecuária do Rio de Janeiro (SEAPEC/RJ).

O NATA oferece dois cursos gratuitos de formação técnica: Leite 
& Derivados e Panificação & Confeitaria, ministrados no Colégio 
Estadual Comendador Valentim dos Santos Diniz, em São Gonçalo, 
Rio de Janeiro.

A escola foi construída em maio de 2009 em uma área cedida pela 
Cooperativa Central de Produtores de Leite (CCPL) e conta com uma 
estrutura de 20 salas de aula – com capacidade para atender 600 
alunos –, duas bibliotecas (geral e técnica), quatro laboratórios de 
análises microbiológicas e físico-químicas e duas usinas piloto. 

Além de viabilizar capital humano para funções essenciais  
para o desenvolvimento do setor e gerar conhecimento local,  
o NATA tem a preocupação de garantir uma formação completa 
aos jovens. Para isso, realiza visitas técnicas, incentiva atividades  
de monitoria e iniciação científica, estágios e estimula  
a participação dos alunos em feiras e congressos das áreas 
relacionadas aos cursos.
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1,4 milhões  
de reais investidos na 

iniciativa que beneficiou 

332 alunos
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PrOgraMa dE MúSIca &  
OrquEStra INStItutO gPa
 
Desenvolver o jovem por meio do resgate da cidadania e da identidade 
cultural é o principal objetivo do Programa de Música & orquestra 
Instituto GPA, primeiro projeto desenvolvido pelo Instituto GPA, iniciado 
em 1999. A escolha da música como foco do projeto social apoiado pela 
entidade não foi por acaso. Ela é utilizada como instrumento facilitador 
no ensino de referências primordiais na educação de um cidadão, como 
raciocínio lógico, capacidade organizacional, ética, responsabilidade, 
autonomia, respeito aos colegas e aos superiores. Por meio da educação 
musical, os jovens são estimulados, ainda, a valorizar o trabalho em 
equipe, a concentração e a disciplina. 

Ao longo desses 14 anos de trabalho, o Instituto formou cerca de 13.000 
alunos, que realizaram mais de 650 apresentações por São Paulo, Santa 
Catarina, Paraná, Brasília, Rio de Janeiro, Argentina, Estados Unidos, Itália  
e França, para um público de aproximadamente 300.000 pessoas. 

A Orquestra Instituto GPA ganhou, em 2008, a Salva de Prata e,  
em 2009, o Prêmio Ana Paula Guimarães, ambos da cidade de São Paulo.



PrOgraMa dE MúSIca

O programa, realizado em quatro unidades do Instituto GPA 
– Osasco (SP), Santos (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF) –, é 
voltado para crianças e adolescentes, entre 10 e 18 anos, é gratuito 
e tem duração de dois anos. Por meio de um método diferenciado 
de ensino coletivo de cordas, o Método Jaffé, os alunos aprendem 
violino, viola, violoncelo e o contrabaixo juntos, sem a necessidade 
de terem conhecimentos de música, sem ensaios de naipe e sem 
estudos individuais. 

Nas casas de Osasco, Santos e Rio de Janeiro, além da teoria, 
prática e história da música, os professores utilizam um 
repertório variado, com clássicos de Wolfgang Amadeus Mozart, 
Beatles e rimas populares de Heitor Villa-Lobos com instrumentos 
de metais e percussão. Já em Brasília os participantes 
aprendem música erudita, temas de filmes clássicos da música 
contemporânea e brasileira com instrumentos de metais 
e percussão (trompete, trombone, melofone, flugelhorne, 
glockenspiel e tons sinfônicos). 

OrquEStra INStItutO gPa

Os alunos que se destacam no Programa de Música são 
convidados a participar da orquestra Instituto GPA, que  
é comandada pela professora doutora Renata Jaffé e pelos 
Maestros doutor Daniel Misiuk e Altair de Paulo. 

A Orquestra, que existe desde 1999 e é composta por até 40 
integrantes com idade de 12 a 21 anos, realiza apresentações 
no Brasil e no exterior. Os espetáculos são gratuitos, abertos ao 
público e têm caráter didático. Para aprimorar os conhecimentos 
e técnicas dos músicos da Orquestra, o Instituto GPA, em parceria 
com a Universidade Berklee College Of Music, encaminha de seis 
a oito jovens para os Estados Unidos, com o objetivo de conduzi-
los ao curso de verão Five Week, com duração de cinco semanas, 
em Boston. Apenas os alunos que passam pelas três etapas 
de uma avaliação feita pelo Comitê do Instituto GPA podem 
desfrutar dessa oportunidade.

Destaques

Foram investidos 2,2 milhões de reais no programa

590 alunos atendidos

128 apresentações realizadas pela orquestra

Participaram de eventos influentes como: o Festival Iguazú  
En Concierto, em Puerto Iguazú, na Argentina, que reúne corais  
e orquestras infanto-juvenis de cinco continentes; e a Turnê  
da França, que contou com a participação de 25 jovens

Pela primeira vez a iniciativa foi aprovada na Lei Rouanet, 
possibilitando aos patrocinadores ou doadores do projeto  
a dedução integral do valor do patrocínio ou doação de seu  
Imposto de Renda
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curSO dE INglêS ONlINE

Desde 2012, o Instituto GPA, em parceria com a escola  
EF Englishtown, oferece gratuitamente o Curso de Inglês  
Online à comunidade. O objetivo desse projeto é incentivar  
os cidadãos a aprender a língua inglesa e reforçar a importância 
do conhecimento do idioma no cotidiano profissional.

O curso oferece conteúdos multimídias – desenvolvidos pela 
EF Englishtown com a colaboração da Cambridge University 
– divididos em 16 níveis e disponíveis 24 horas por dia, durante 
toda a semana. Ao final de cada nível, o aluno recebe um 
certificado da Hult International Business School.

Os exercícios aplicados aos alunos envolvem atividades  
de compreensão auditiva, escrita e vocabulário, redação  
de textos e aulas de conversação, visando sempre fortalecer  
a prática da interlocução de forma que auxilie na 
compreensão de uma nova língua. 

Para participar, o interessado deve ter idade acima de  
18 anos e ensino médio completo ou em andamento.  
O aluno pode acessar o material do curso por qualquer 
computador a qualquer hora do dia, durante toda a semana. 

Destaques

130 mil reais foram aplicados nesse projeto 

126 alunos beneficiados

Mais de 1500 horas de conteúdos multimídias

transformação
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curSO dE INfOrMátIca  
Para call cENtEr

O curso de Informática para call center, desenvolvido  
em 2012 pelo Instituto GPA em parceria com o Comitê para 
a Democratização da Informática (CDI), tem como objetivo 
desenvolver talentos, promover o emprego e suprir a 
necessidade do setor varejista com profissionais que conheçam 
os princípios básicos do relacionamento com o cliente. 

Por meio de duas aulas semanais e simulações de situações 
reais, os alunos aprendem sobre noções de informática, 
comunicação e trabalho em equipe, relacionamento com  
o cliente e telemarketing. Além disso, os participantes recebem  
o material didático e certificado de conclusão.

As vagas para a capacitação estão disponíveis para jovens 
de 18 anos ou mais que estejam cursando, ou que já tenham 
concluído, o ensino médio. O curso é gratuito.

Destaques

Foram investidos 134 mil reais para tornar esta iniciativa possível.

134 jovens formados

Foi realizado nas Casas do Instituto GPA de Osasco e Rio de 
Janeiro, na Fundação Via Varejo, também no Rio de Janeiro  
e na ONG Espaço Aberto, em São Paulo
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ENcONtrO tEcNOlógIcO PaNIS Et lactIS

O objetivo do Encontro Tecnológico Panis et Lactis é atualizar o mercado de 
alimentos. Desenvolvido em 2012, o evento é voltado para profissionais da área 
de processamento e manipulação de alimentos, atuantes nos setores de novos 
produtos, industrialização, qualidade, microbiologia, físico-química, varejo, 
entre outros; profissionais de redes de hotéis, restaurantes e supermercados; 
especialistas das empresas produtoras e fornecedoras de insumos para essas 
áreas; professores e técnicos de universidades, escolas e instituições de ensino, 
pesquisadores de instituições públicas e privadas; pós-graduandos, mestrandos 
e doutorandos; estudantes de Laticínios, Panificação, Confeitaria e afins.

Em 2013, a segunda edição do Encontro Panis et Lactis aconteceu entre  
os dias 21 e 24 de outubro, no Rio de Janeiro. O tema debatido foi “Aplicação  
de alimentos funcionais nos segmentos de laticínios, panificação e confeitaria 
voltados ao mercado institucional e varejista”.

A escolha do assunto debatido no encontro foi resultado de uma pesquisa feita 
pelo Instituto GPA com consumidores. O estudo demonstrou que os brasileiros 
mudaram seus hábitos alimentares e hoje exigem mais alimentos que 
proporcionem bem-estar e benefícios à saúde, no entanto sem perder o sabor. 

O encontro foi patrocinado pela Fleischmann, Emulzint, Granotec/Granolab, e 
contou com o apoio do NATA, Extra, Sacco, Fermentech, Gemacom Tech, Kalykim, 
BR Quality, Rancho dos Sonhos, Prática Technipan, Minalba, Pilão, Vivare, SEBRAE, 
INCTI Pecuária e Cap-Lab.

Destaques

87 mil reais aplicados para a realização do evento

58 atividades práticas e teóricas oferecidas

875 participantes, incluindo os alunos do NATA.
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VarEjO: auxIlIar dE PErEcíVEIS, 
OPEradOr dE caIxa E rEPOSItOr

Outra ação desenvolvida pelo Instituto GPA, que visa incluir 
jovens capacitados na sociedade e no mundo do trabalho 
formal é o Programa de formação em Varejo: Auxiliar de 
Perecíveis, operador de caixa e Repositor, criado há dois anos. 

O programa de educação complementar, inteiramente gratuito, 
é voltado para pessoas com idade acima de 18 anos que 
estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio.  
O curso tem duração de seis semanas e é realizado na unidade 
de Osasco e nas comunidades de Paraisópolis, Caritas, Carisma  
e Núcleo Cristão Cidadania e Vida, no estado de São Paulo. 

Com o Programa de formação em Varejo, o Instituto GPA 
incentiva jovens a buscar uma competência na área  
do varejo, o que também contribui para que o mercado  
de indústrias e cooperativas tenham profissionais mais  
bem capacitados.  
 
 

Cursos oferecidos:

• Auxiliar de Perecíveis: o participante aprende desde matérias 
abrangentes como iniciação em varejo e trabalho em  
equipe, até assuntos mais específicos, como boas práticas  
de manipulação, armazenagem, embalagem, conservação 
entre outros.

• operador de caixa e Repositor: O curso oferece aulas  
de desenvolvimento pessoal, relações interpessoais e atitudes 
empreendedoras, além de apresentar oportunidade de 
conhecer mais profundamente as atividades e a importância 
dos profissionais que trabalham na área escolhida. 

Destaques

150 mil reais investidos

670 alunos formados, sendo que 110 saíram do curso 
devidamente empregados

transformação
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dIa dE SOlIdarIEdadE

O Instituto GPA, com o apoio da Fundação Grupo Casino e instituições 
parceiras, mobilizou colaboradores, voluntários e clientes das lojas do 
GPA para a realização do 1º Dia de Solidariedade, que tem como objetivo 
fornecer alimentos não perecíveis a famílias de baixa renda e, assim, 
ajudar a proporcionar um Natal mais feliz a esses beneficiados.  
Neste projeto, as lojas da companhia funcionam como pontos de coleta 
e qualquer pessoa pode contribuir.

A iniciativa aconteceu nos dias 30 de novembro, em 100 lojas, e no 
dia 7 de dezembro, em todas as lojas do Pão de Açúcar, Extra e Assaí 
de todo o Brasil.

Para tornar esta ação possível, o Instituto GPA contou com diversos 
parceiros, que auxiliaram nos processos de engajamento e de 
arrecadação e distribuição dos alimentos aos beneficiados. Dentre  
as organizações que participaram, destacam-se a ONG Amigos do  
Bem, Mesa Brasil do Sesc, Rotary Club, Casa do Caminho, Caritas,  
União dos Moradores de Paraisópolis, entre outras.

Destaques

Participaram 3.270 voluntários 

Foram arrecadados 300 toneladas de alimentos, sendo 200 recolhidas 
nas lojas e 100 doadas pelo próprio Instituto GPA

Mais de 600 mil refeições doadas a entidades assistenciais sem  
fins lucrativos

açõES SOcIaIS

Ano após ano, o Instituto GPA trabalhou para passar aos 
colaboradores do GPA a importância, os desafios, aprendizados e 
satisfações das ações sociais no desenvolvimento do ser humano 
e da sociedade. Transmitimos esse conhecimento por meio  
de campanhas e parcerias sociais que visam auxiliar e fazer  
a diferença nas comunidades. 

VOlunTARIADO
Para estimular os indivíduos na construção de relações mais 
íntegras e solidárias uns com os outros, desenvolvemos também 
iniciativas de voluntariado, que visam arrecadar donativos para 
instituições carentes selecionadas por nossa equipe. Em 2013, 
conseguimos alcançar resultados significativos. Expandimos 
essas atividades para mais unidades da companhia e ampliamos 
o número de beneficiados, se compararmos a 2012. 

Destaques

O Instituto investiu 923 mil reais para a realização de quatro 
iniciativas: o Dia de Solidariedade e as Campanhas de Arrecadação 
de Livros, Roupas e Agasalhos e Brinquedos, que geraram impactos 
relevantes, conforme Demonstrações Financeiras (Prestação  
de contas).
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Mobilização
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arrEcadaçÃO dE lIVrOS

Criada no ano de 2000, a Campanha de Arrecadação  
de Livros visa disseminar a cultura e o conhecimento  
às pessoas e instituições carentes.

Realizada anualmente nos meses de janeiro e fevereiro, 
a campanha conta com pontos de coleta que ficam 
localizados nas lojas Pão de Açúcar, Extra, Assaí e nas sedes 
do GPA (Lorena e Mellanet). 

Após o período determinado, as entidades participantes 
vão até os locais de arrecadação e retiram os livros doados. 

Destaques

545.921 livros arrecadados

284 instituições beneficiadas

Mobilização
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arrEcadaçÃO dE rOuPaS  
E agaSalhOS

Desde 2007, o Instituto GPA realiza a campanha de Arrecadação de Roupas e Agasalhos 
com o objetivo de incentivar funcionários e clientes do GPA e parceiros a doarem 
roupas e agasalhos em bom estado, novos ou usados, para que famílias de baixa 
renda em todo o Brasil estejam mais protegidas contra o frio durante o inverno.

As doações são feitas nos pontos de coleta localizados em lojas Pão de Açúcar, Extra, 
Assaí Atacadista e nas sedes do GPA e Nova Pontocom, além de quatro Drogarias Extra 
em São Paulo (Brás, Jardim Paulista, Poá e Tatuapé). Os itens arrecadados são doados 
para instituições sem fins lucrativos. 

Destaques

489.450 peças de roupa arrecadadas 

387 instituições foram beneficiadas por todo o Brasil
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arrEcadaçÃO dE BrINquEdOS

“Doe brinquedos, arrecade sorrisos” é o slogan de outra 
iniciativa do Instituto GPA que visa incentivar colaboradores 
e clientes do GPA a ajudarem uns aos outros e entenderem a 
importância de projetos sociais. A campanha de Arrecadação 
de Brinquedos é realizada anualmente desde 2007. Como nas 
outras ações, o recolhimento de donativos é feito nos postos 
de coleta, que ficam dentro das lojas do GPA de todo o Brasil. 

Destaques

Pela primeira vez, a iniciativa contou com a participação 
de todas as bandeiras do GPA (Pão de Açúcar, Extra, Assaí 
Atacadista, Ponto Frio, Casas Bahia e Nova.com), além das 
casas do próprio Instituto GPA e com a parceria do UOL  
para a divulgação da campanha na imprensa

Foram recolhidos 64.787 brinquedos em 1.500 pontos  
de arrecadação
 
Mais de 300 instituições foram beneficiadas pela campanha
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árVOrE SOlIdárIa

Desde 2006, o Instituto GPA organiza a Árvore Solidária, 
iniciativa criada para incentivar os colaboradores a apadrinhar 
uma criança acolhida por instituições carentes selecionadas 
pela entidade, na época de Natal. Inicialmente, a ação era 
realizada apenas em São Paulo, mas em 2011 o projeto 
expandiu para o Rio de Janeiro e 2012, para Fortaleza,  
Recife e Brasília.

Destaques

Contou com a participação de 1.147 voluntários

1.060 crianças apadrinhadas

27 instituições diferentes beneficiadas



Resultados
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PáScOa SOlIdárIa

Há dois anos, o Instituto GPA criou a iniciativa Páscoa 
Solidária. No início, apenas os voluntários da regional  
Pão de Açúcar Morumbi, em São Paulo, arrecadavam ovos de 
chocolate para doar ao Projeto Âncora do município de Cotia. 
Hoje os colaboradores da Sede, dos Centros de Distribuição  
e das regionais de Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro também 
podem participar. 

Destaques

Participaram desta iniciativa 309 voluntários

Foram doados 691 ovos de páscoa

Mobilização
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PrINcIPaIS INIcIatIVaS E INVEStIMENtOS  
SOcIaIS dO INStItutO gPa rEalIzadOS EM 2013

PRojETo/ATIVIDADE InVESTIMEnTo 
(R$) IMPAcTo

Núcleo Avançado em 
Tecnologia de Alimentos 1,4 milhões 332 alunos atendidos

Programa de Música & 
Orquestra Instituto GPA 2,2 milhões 590 alunos atendidos

Curso de Operador de Caixa, 
Repositor e Auxiliar de 
Perecíveis

150 mil 670 alunos atendidos,  
dos quais 110 foram empregados

Encontro Tecnológico Panis 
et Lactis 87 mil 875 pessoas participaram

Curso de Inglês Online 130 mil 126 alunos beneficiados

Curso de Informática para 
Call Center 134 mil 134 alunos formados

Dia de Solidariedade 300 mil
300 toneladas de alimentos arrecadados,  

sendo que 200 toneladas foram arrecadadas 
em lojas e 100 toneladas doadas pelo Instituto

Campanhas de Arrecadação 
de Livros, Agasalhos e 
Roupas e Brinquedos

623 mil
Arrecadação de 545.921 livros,  

489.450 agasalhos e 64.787 brinquedos
Total de instituições beneficiadas: 981

Voluntariado 320 mil
Nº de voluntários:

• Páscoa Solidária: 309
• Árvore Solidária: 1.147



Nossas Casas

INStItutO gPa – SEdE MOruMBI
Endereço: Av. Francisco Morato, 2.385 – Morumbi, 
Tel: (11) 3051-8150

INStItutO gPa – caSa OSaScO 
Endereço: Rua Dona Primitiva Vianco, 400 – Centro – Osasco (SP)
Tel: (11) 3685-9938

INStItutO gPa – caSa SaNtOS 
Endereço: Av. Ana Costa, 340 – Campo Grande – Santos (SP)
Tel: (13) 3223-4129

INStItutO gPa – caSa rIO dE jaNEIrO 
Endereço: Rua Artidoro da Costa, s/nº – Vila Isabel – Rio de Janeiro (RJ)
Tel: (21) 2577-0933

INStItutO gPa – caSa BraSílIa
Endereço: Rua 420, quadra 3, lote 4, entrada lateral (Hipermercado Extra Taguatinga) – Brasília (DF)
Tel: (61) 3353-5774



www.institutogpa.org.br


