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seres humanos, 
futuros e 
novas tecnologias

Atuamos para transformar realidades, com o 
objetivo de gerar impacto social e ambiental. 
Levamos conhecimento por meio de projetos, 
produtos e formações a partir das nossas 
metodologias próprias, que unem o melhor da 
tecnologia com o melhor do ser humano.
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O Social Good Brasil é uma organização da sociedade civil (OSCIP) que existe 
desde 2012 e foi criada a partir de uma parceria com a Fundação das Nações 
Unidas, que lidera o +Social Good no mundo. 

Somos precursores no desenvolvimento de metodologias em que dados e 
novas tecnologias são utilizados de forma consciente, ética e voltada para 
o bem, gerando impacto socioambiental positivo em todo o país.

Visando ao bem-estar social e coletivo, trazemos contribuições para os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), criados pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) em cada projeto que construímos.

No SGB, acreditamos que o ser humano é o centro de todas as transformações, 
inclusive e principalmente na Era digital, que traz desafios sociais ainda mais 
complexos para toda a sociedade. 

Em todos esses anos de história, os nossos projetos trouxeram as competências 
humanas e do futuro como insumos necessários para uma nova mentalidade 
perante um mundo cada vez mais regido pela tecnologia. 

O SGB
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 Parceiros da Fundação das 
Nações Unidas, que lidera o 
+Social Good no mundo

8 MILHÕES de pessoas 
impactadas diretamente e 
indiretamente

+ de 6 MILHÕES de pessoas 
alcançadas nas redes sociais 
em 2020

35 mil pessoas engajadas na nossa 
comunidade digital e mais de 140 mil 
seguidores nas redes sociais

9 edições do Festival SGB: 
totalizando 11.318 
participantes e 595 
palestrantes

Rede de 80 Fellows SGB que já 
impactaram mais de 15 mil 
pessoas nas metodologias do SGB 
desde 2017 em todas as regiões 
do Brasil.
Durante a pandemia, os Fellows 
SGB impactaram mais de 160 mil 
pessoas em ações de 
arrecadação de recursos, 
alimentos, itens de higiene, entre 
outras diversas outras ações

O SGB

5

Voltar para sumário

12 Laboratórios de inovação social e 
dados: mais de 550 participantes 
entre empreendedores sociais, 
investidores sociais e governo



Seminário SGB 2012: 
Trouxe para o Brasil o 

conceito internacional 
"social good", de uso das 

tecnologias e novas mídias 
para impacto social, 

encabeçando no país o 
movimento com o mesmo 

nome liderado pela 
Fundação das Nações 

Unidas

2012

2013

Realização do primeiro 
laboratório no Brasil 

para negócios de 
impacto em estágio de 

ideia, usando 
metodologias de design 

thinking e lean startup para 
prototipação e validação 

das iniciativas 2014

Seminário SGB 2014: 
trouxe organizações 

mundiais referência em 
inovação para o Brasil 

como MIT, Ideo e 
Singularity University

2016
2015

SGB é a única organização 
da América do Sul 

credenciada pelo GSBI 
(Global Social Benefit 

Institute, do Vale do Silício, 
EUA) para entregar 

metodologia referência 
mundial para negócios de 
impacto para estratégias 

de crescimento 
sustentável

1ª turma de Fellows SGB: rede de 
lideranças de norte a sul do país, 

representantes da diversidade 
brasileira, referência em 

engajamento e mobilização de 
pessoas para impacto social

Seminário SGB vira Festival SGB! 
Presença de organizações 

internacionais como Institute for 
the Future, Singularity University e 

Ouishare
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Lançamento do Movimento 
Data for Good (D4G) no Festival 
SGB com a presença de Andrew 
Means, liderança do tema nos 

Estados Unidos

2017
2018

Realização do primeiro 
laboratório do Brasil de 

dados para impacto 
social, com turmas para 

investidores e 
empreendedores sociais

2019

- Realização do primeiro laboratório 
do Brasil de dados para governo

- Festival SGB: com um Palco Data for 
Good, é o primeiro evento no Brasil 

com foco em dados para impacto
- Radar Data for Good: lançamento da 
primeira plataforma de tendências de 

dados para impacto

2020

- Atuação voluntária de inteligência de dados no 
combate ao COVID-19 no Estado de Santa Catarina, 

reunindo um time intersetorial de mais de 100 voluntários
- Lançamento da Sala de Situação Digital Data for Good 

- Destaque da Revista Exame como uma das 50 
inovações da Pandemia

- Realização do 1º Festival SGB 100% online
- Lançamento da Plataforma de Educação em Dados 
- Primeira turma de formação dos Cidadãos de Dados 

SGB, unindo lideranças de impacto e cientistas de dados 
para levar educação em dados para todo o Brasil
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“Os donos dos dados 
são os donos do futuro.

Quando a desigualdade só faz 
crescer e aumentam as 

tensões em todo o mundo, os 
donos dos dados poderiam 

reunir forças e fazer alguma
 coisa juntos.”

 
Yuval Noah Harari, professor, historiador e autor dos best-sellers 

"Sapiens: uma breve história da humanidade", "21 lições para o século 
21" e "Homo Deus"
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Por que 
dados são 

importantes 
para 

indivíduos?

O VOLUME DE
 DADOS CRESCE 
EXPONENCIALMENTE

Mais de 59 zetabytes (ZB) de dados serão 
criados, capturados, copiados e 
consumidos no mundo em 2020. 
Nos próximos 3 anos serão criados mais 
dados do que nos últimos 30 anos. 
Em 5 anos: 3 vezes mais dados do que nos 
5 anteriores.1

O FUTURO DO TRABALHO 
JÁ COMEÇOU

A fluência em dados é considerada uma das 
seis habilidades principais para inovar no 
poder público.2

Ser alfabetizado em dados é um pilar 
essencial para o desenvolvimento 
sustentável.3 

A NOVA LEI DE PROTEÇÃO 
DE DADOS (LGPD) ENTROU 
EM VIGOR EM 2020

Pessoas e empresas que tratam de dados 
pessoais precisam de apoio e educação para 
navegar nas mudanças trazidas pela lei.

É PRECISO MINIMIZAR OS 
EFEITOS NEGATIVOS DA 
TECNOLOGIA

62% dos brasileiros não sabem reconhecer 
uma notícia falsa e apenas 42% 
ocasionalmente questiona o que lê na 
internet. 5 

O Brasil foi o 2º país que mais recebeu 
ciberataques no mundo e 76% dos usuários 
em nosso país já foram vítimas.6 

PRECISAMOS TOMAR 
MELHORES DECISÕES

As informações que afetam diretamente a 
vida das pessoas estão cada vez mais 
acessíveis, mas a sociedade civil está ficando 
para trás em fazer um uso eficaz delas.4  

1Global DataSphere IDC | 2Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) | 3 Organização das Nações Unidas (ONU) | 4 School of Data | 5 Kaspersky | 6 Exame
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Por que 
dados são 

importantes 
para 

organizações?

80% das companhias vão iniciar 
o desenvolvimento de 
alfabetização em dados até 
2020, de acordo com previsão 
da Gartner.1 

“Dados são o combustível da 
Quarta Revolução Industrial”5

A capacidade de compreender 
e se comunicar acerca de dados 
é uma habilidade cada vez 
mais importante no século 
XXI.2

Privacidade de dados como 
uma grande pauta no Brasil 
em 2020, o ano em que a LGPD 
entrou em vigor.

Até 2020, algoritmos irão 
alterar positivamente o 
comportamento de mais de 
um bilhão de trabalhadores.1 

Empresas mais maduras na 
transformação data-driven 
estão vendo até 30% maior 
eficiência e 20% de aumento 
em receita.3 

A OCDE considera a fluência em 
dados uma das seis 
habilidades principais para 
inovar no poder público.4

1Gartner | 2Harvard Business Review| 3 Boston Consulting Group| 4 Cartilha da OCDE| 5 Fórum Econômico Mundial
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https://www.gartner.com/smarterwithgartner/a-data-and-analytics-leaders-guide-to-data-literacy/
https://hbr.org/2018/10/your-data-literacy-depends-on-understanding-the-types-of-data-and-how-theyre-captured
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/marketing-resources/metricas/sua-empresa-esta-pronta-para-o-futuro-data-driven/
https://www.oecd.org/media/oecdorg/satellitesites/opsi/contents/files/OECD_OPSI-core_skills_for_public_sector_innovation-201704.pdf
https://www.weforum.org/platforms/shaping-the-future-of-technology-governance-data-policy


Acreditamos em um mundo 
no qual a fluência em dados 
nos guia para melhores 
decisões de impacto global. 
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O ano 2020

Como reagimos frente 
à pandemia?

Olhamos para o nosso 
propósito  para o momento 
que o mundo estava 
vivendo.

Revimos a nossa Teoria de 
Mudança, nossos 
programas e projetos e, 
então, colocamos a nossa 
missão a serviço da 
sociedade. 
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"Em um mundo de tecnologias exponenciais onde a mudança 
acontece rapidamente, acreditamos que é preciso adicionar a 
essas tecnologias uma outra camada humana de atitudes e 
competências exponenciais. 

Precisamos de novos tipos de liderança e novas definições de 
humanidade para tomar nas mãos essas tecnologias e levá-las a 
serviço da construção de um mundo mais resiliente, 
sustentável, inclusivo e colaborativo. 

Além da digitalização nas áreas e postos de trabalho em todos os 
setores produtivos e a entrada massiva da educação a distância 
(EAD) exigindo uma nova prática de educadores e educandos, o 
desenvolvimento da capacidade analítica tornou-se 
reconhecida por órgãos multilaterais como um dos elementos 
centrais para viver este futuro. 

A fluência em dados (data literacy) é esta competência que 
permite ler, analisar, utilizar, entender e argumentar extraindo 
informações relevantes de dados e evidências  (OCDE, 2019)."

3 bandeiras no 
contexto da 
pandemia:

Fluência em dados para apoiar a 
digitalização forçada 

Dados sobre COVID-19 para 
governo 

Reduzir o deserto de dados para 
o investimento social ser mais 
eficaz
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INTELIGÊNCIA DE 
DADOS NO COMBATE 
AO COVID-19 NO 
ESTADO DE SANTA 
CATARINA

SGB usa inteligência de dados 
para apoiar Santa Catarina no 
combate ao coronavírus
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Com isso, o SGB se propôs a:

utilizar das melhores práticas de 
inteligência em dados para monitorar, 
acompanhar e analisar todos os casos 
confirmados e suspeitos de COVID-19;

realizar análises decorrentes da 
estruturação desse processo, pois são 
cruciais para aumentar a assertividade 
na tomada e decisão dos governos nas 
frentes de atuação para o controle e 
combate da pandemia.

Este foi o primeiro projeto em que 
atuamos com inteligência de dados no 
contexto da pandemia. 

Decidimos levar a nossa Metodologia Data 
for Good, já amplamente testada e 
validada, para cumprir seu propósito em 
resolver problemas sociais complexos, tal 
qual o da pandemia de COVID-19.

Nossa proposta foi desenhar e construir 
produtos de dados para a gestão das 
informações referentes à pandemia do 
COVID-19 de forma voluntária, aplicando o 
propósito da nossa metodologia em 
resolver problemas sociais complexos.

INTELIGÊNCIA DE DADOS NO COMBATE AO COVID-19 NO ESTADO DE SANTA CATARINA
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O projeto

O projeto consistiu em 90 dias de trabalho voluntário, colaborativo e 
inovador, em que levamos nossa expertise com a criação de soluções em 
dados para apoiar o combate da pandemia junto a: 

● Governo do Estado de Santa Catarina
● as 295 prefeituras municipais do estado
● Ministério Público de Santa Catarina (MPSC)
● Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) 
● e a sociedade civil organizada

Com a criação da parceria, passamos a integrar o Núcleo Intersetorial de 
Combate ao COVID-19 do Estado de Santa Catarina.

INTELIGÊNCIA DE DADOS NO COMBATE AO COVID-19 NO ESTADO DE SANTA CATARINA

O nosso “case” no uso de 
dados para enfrentamento do 
COVID-19 contempla a criação 
de sete (7) produtos de dados 
para auxiliar o Governo do 
Estado de Santa Catarina, bem 
como as 295 prefeituras 
municipais do estado, o 
Ministério Público de Santa 
Catarina (MPSC), o Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina (TJSC) e 
a sociedade civil organizada.

O case: combate 
ao COVID-19 em 
Santa Catarina
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https://socialgoodbrasil.org.br/case-dadoscontraocovid/


INTELIGÊNCIA DE DADOS NO COMBATE AO COVID-19 NO ESTADO DE SANTA CATARINA

Objetivos

Controle da pandemia e 
achatamento da curva de casos

Apoiar a estratégia das portas 
de saída (retorno seguro)

Estruturação do atendimento 
emergencial da rede de saúde

Resultados

Escolhida uma das 50 inovações da 
pandemia, pela revista Exame
As 50 inovações da pandemia são 
classificadas como: "As atitudes 
criativas de grandes e pequenas 
empresas, órgãos públicos e 
organizações da sociedade civil para 
minimizar os impactos da crise".
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Relatório de 90 
dias de trabalho

INTELIGÊNCIA DE DADOS NO COMBATE AO COVID-19 NO ESTADO DE SANTA CATARINA

A criação e o funcionamento do Núcleo Intersetorial de Inteligência de Dados 
COVID-19, que foi sugerido após o diagnóstico inicial realizado pelo SGB, para garantir 
que tanto a estratégia como os produtos para o Governo do Estado de Santa Catarina 
estivessem estruturados para a tomada de decisão sobre o enfrentamento da 
pandemia.

Criação de 7 produtos de dados para auxílio da gestão da pandemia do COVID-19 
em Santa Catarina: 1. Banco de Dados Anonimizados de Casos Confirmados – 
COVID-19 em Santa Catarina & Suas Análises; 2. Painéis de B.I. (sobre Santa Catarina); 3. 
Modelo Epidemiológico (de Santa Catarina); 4. Matriz Gutai (para municípios de SC); 5. 
Análises Data for Good (sobre SC); 6. Frente de Transparência; 7. Sala de Situação Digital 
COVID-19 para municípios.

Permitir que a gestão pública estadual, neste caso o Governo do Estado de Santa 
Catarina, possua dados e evidências para embasar as tomadas de decisões de apoio 
aos municípios no enfrentamento da pandemia, assim como que os municípios 
acessem os dados adequados para sua tomada de decisão, por meio de uma Sala de 
Situação Digital. 

A Sala de Situação Digital COVID-19 para municípios foi criada para apoiá-los no 
enfrentamento da pandemia e é um dos sete produtos da frente que consolida e adapta 
um conjunto de ferramentas de inteligência de dados e análises para o contexto dos 
municípios de Santa Catarina; isto é, compreende versões ajustadas dos produtos de 
dados criados na parceria de contexto estadual para os municípios.
Esta Sala de Situação Digital para municípios foi desenvolvida com uma série de 
parceiros intersetoriais e disponibilizada em ambiente virtual do Ministério Público de 
Santa Catarina (MPSC) para que os municípios possam acessá-la.

resultados
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INTELIGÊNCIA DE DADOS NO COMBATE AO COVID-19 NO ESTADO DE SANTA CATARINA

Com este trabalho, ajudamos os 295 municípios de Santa Catarina a terem 
disponíveis dados e evidências para embasar as tomadas de decisões no 
enfrentamento da pandemia, bem como para melhor informar e oferecer apoio os 
cidadãos catarinenses.

Com as ações da Frente de Transparência criada neste trabalho, o Estado de Santa 
Catarina obteve bons resultados no Ranking de Transparência dos Estados da Open 
Knowledge Foundation Brasil ao longo dos últimos meses.

As melhorias na transparência que resultaram deste avanço foram a 
disponibilização pública de (i) um painel de visualização com dados sobre os casos em 
Santa Catarina; e (ii) boletins informativos com atualizações semanais; e (iii) a 
disponibilização de microdados em formato aberto e série histórica.

Relatório de 90 
dias de trabalho

resultados
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SALA DE 
SITUAÇÃO 
DIGITAL DATA 
FOR GOOD

Como resultado do trabalho voluntário de 
inteligência de dados no combate ao COVID-19 
no Estado de Santa Catarina, criamos sete 
produtos de dados em conjunto com o Núcleo 
Intersetorial de Combate ao COVID-19. 

A Sala de Situação Digital Data for Good tem 
como objetivo democratizar o acesso a estes 
produtos de dados para toda a sociedade a fim 
que cada vez mais as pessoas se empoderem 
deles e possam tomar melhores decisões. 
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https://socialgoodbrasil.org.br/saladataforgood/


Banco de Dados 
Anonimizados de 
Casos Confirmados – 
COVID-19 em Santa 
Catarina & Suas 
Análises 

O banco de dados dos casos 
de COVID-19 em Santa 
Catarina engloba os dados 
anonimizados e 
individualizados sobre os 
casos confirmados, 
negativados, recuperados e 
em que houve óbitos por 
conta do coronavírus 
(COVID-19).

Painéis de BI (sobre 
Santa Catarina)

Trazem informações sobre a 
pandemia do COVID-19 no 
Estado de Santa Catarina, 
considerando: situação atual, 
evolução dos casos e o perfil 
das pessoas que chegaram a 
óbito.

Modelo 
Epidemiológico (de 
Santa Catarina)

O Modelo Epidemiológico é 
um produto de dados 
preditivo que funciona como 
uma “bússola” sobre a 
pandemia: faz estimativas e 
prevê cenários para até 
quatro semanas sobre a Rt (a 
taxa de transmissibilidade), o 
número de pessoas 
infectadas e o número de 
óbitos. 

Matriz Gutai (para 
municípios de SC)

A Matriz GUTAI COVID-19, que 
foi criada e desenvolvida 
voluntária e gratuitamente 
pelo Laboratório ENGIN do 
ECG/UFSC em parceria com o 
SGB, é um produto de 
inteligência de dados de 
apoio à governança municipal 
da pandemia.

SALA DE SITUAÇÃO DIGITAL

21

Voltar para sumário



Análises Data for 
Good (sobre SC)

Relatórios de análises do SGB 
contendo a interpretação do 
que os produtos de 
inteligência de dados nos 
mostram sobre o 
comportamento e a 
disseminação de COVID-19, 
bem como as projeções de 
cenários sobre o futuro da 
pandemia nas próximas 
semanas.

Frente de 
Transparência 

 A Frente de Transparência se 
refere a uma série de ações 
que promoveram abertura e 
transparência para a 
população de informações 
dos casos de COVID-19. 

Painéis B.I. de leitos 
em Santa Catarina

Estes painéis de B.I. trazem 
informações sobre os leitos 
de UTI — ativos, ocupados, 
disponíveis, taxa de 
ocupação, número de 
pacientes COVID-19, entre 
diversas outras informações 
— na rede pública de saúde 
(SUS) no Estado de Santa 
Catarina, possibilitando 
dimensionar a situação atual 
da pandemia no estado.

SALA DE SITUAÇÃO DIGITAL

O lançamento oficial da Sala de 
Situação Digital Data for Good 
aconteceu em uma live junto a parceiros 
incríveis:

• Jonathan Cardoso | Cientista de Dados na Data Science 
Brigade 
• Leandro Fornasier | Analista de Sistemas do Centro de 
Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (CIASC) 
• Patrícia de Sá Freire | Professora e Líder do Laboratório Engin 
do EGC/UFSC
• Ramila Rossa | Assessora Jurídica do Núcleo II de Estudos, 
Planejamento e Projetos da Corregedoria-Geral da Justiça 
(TJSC) 
• Fernando Augusto Schmitz | Chefe do Setor de Inteligência 
de Negócio do MPSC
• Rodrigo Figueiredo Brelinger | Gerente de Ciência de Dados e 
Inovação MPSC
• Fernanda Bornhausen | Cofundadora e Presidente voluntária 
do SGB 
• Christianne Coelho, Dra | Voluntária do SGB 
• Keli Bett | Gerente de gestão estratégica da secretaria da 
saúde da Prefeitura de Joinville
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SALA DE SITUAÇÃO DIGITAL

"A Sala de Situação Digital é ferramenta que 
qualificou sobremaneira a atuação das 
Promotorias de Justiça do Estado de Santa 
Catarina, possibilitando o acesso fácil, rápido e 
intuitivo a um volume muito grande de dados e 
informações ligados ao enfrentamento da pandemia 
no Estado de Santa Catarina, tais como taxa de 
ocupação dos leitos de UTI com atualização diária, 
estudo epidemiológico das regiões, informações sobre 
os casos suspeitos e confirmados, etc. Essas 
informações, essenciais ao acompanhamento e 
fiscalização da política pública, precisavam ser 
requisitadas aos gestores municipais e estadual, com 
perda de tempo e energia de todos os órgãos, além do 
retardo da informação em um cenário tão dinâmico, 
problemas superados a partir do projeto."

Douglas Roberto Martins, Promotor de Justiça 
Coordenador do Centro de Apoio Operacional dos 
Direitos Humanos e Cidadania

"A Sala de Situação é um 
instrumento valioso no dia-a-dia 
dos municípios. O uso correto da 
informação é muito importante na 
situação da saúde que nos 
encontramos, isso com o uso de 
indicadores estruturados e a 
segurança de acesso à informação. 
Sem dúvida nenhuma, resultado de 
um trabalho de excelência!"

Ana Paula Pinheiro, Coordenadora de Planejamento da 
Secretaria de Saúde da Prefeitura de Joinville

"Semanalmente, as ferramentas da SSD orientaram o 
trabalho do Comitê Interinstitucional de Santa 
Catarina (composto Ministério Público, Defensoria 
Pública, Procuradoria-Geral do Estado e Ordem dos 
Advogados do Brasil) e foram essenciais na 
fundamentação da estratégia de retorno gradual 
ao atendimento presencial à comunidade. Com os 
dados da SSD foi possível retomar o atendimento 
presencial nos Fóruns, na Defensoria Pública e no 
MP, de modo que a população mais necessitada 
pôde novamente ter o acesso adequado à Justiça, no 
momento em que a sociedade precisa suportar 
desemprego, a desintegração dos núcleos familiares, 
a violência doméstica e o abandono estatal.”

Carolina Ranzolin Nerbass, Juíza Auxiliar da Presidência 
do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina

DEPOIMENTOS 
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NA ERA DOS DADOS, 
TOMAR DECISÕES 

COM BASE EM 
EVIDÊNCIAS 

SIGNIFICA AGIR 
COM ÉTICA E 

RESPONSABILIDADE 
SOBRE ESCOLHAS QUE 

IMPACTAM MILHÕES DE 
PESSOAS NO PLANETA.
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O Movimento Data for Good é uma comunidade 
intersetorial que inspira, conecta e capacita indivíduos e 
organizações para que investimentos, governo e inovações 
sociais sejam orientados por dados e evidências.

O SGB é co-líder do Movimento de Dados para Impacto no 
Brasil junto com a Fundação Telefônica Vivo.
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Dados não são apenas o 
futuro, são o presente. 

A fluência nessa linguagem se faz 
cada vez mais essencial a 
profissionais e negócios – e dados 
podem ter uma tremenda força 
para o bem, contribuindo para 
resolução de problemas 
sistêmicos e históricos. 

“Alfabetização em dados é a 
habilidade de ler, trabalhar com, 
analisar e argumentar com 
dados”. Instituto de Tecnologia de 
Massachussets – MIT

Formações SGB
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https://www.qlik.com/us/bi/-/media/08F37D711A58406E83BA8418EB1D58C9.ashx?ga-link=datlitreport_resource-library
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Uma jornada de 
desenvolvimento de 
competências analíticas com 
objetivo de promover a 
fluência de dados em 
empresas, terceiro setor e 
governo

As formações de educação em dados do Social 
Good Brasil contam com uma metodologia 
proprietária baseada em duas dimensões: 

Desenvolvimento de 
competências e habilidades 

em dados

Soluções de dados, que são os projetos 
práticos com os dados necessários para 

tomarmos as melhores decisões. 

Nossas formações são para instituições de todos os setores ou 
indivíduos que queiram evoluir nesta habilidade do futuro.

Formações SGB
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Formações SGB

Metodologia única e 
adaptável às mais 

diferentes áreas, tipos de 
organização, contextos e 

realidades 

Formações para Indivíduos

Acreditamos que todos os participantes de 
nossos laboratórios e workshops são 
cidadãos de dados: pessoas que constroem 
conhecimento sobre como usar o poder dos 
dados para o bem comum e a partir disso 
ajudam a resolver problemas sociais e 
ambientais. 

Os cidadãos de dados podem ser cientistas de 
dados que desejam atuar com projetos de 
impacto social, ativistas que desejam 
incorporar esse conhecimento em sua atuação 
ou qualquer outra pessoa que deseja se 
capacitar de forma independente nesta 
habilidade do futuro. Cada um que participa 
de nossas formações soma-se a uma legião de 
cidadãos de dados, fortalecendo nossa 
comunidade.

Formações para organizações

Para organizações, o SGB oferece três tipos de 
formações: workshops, mentorias e o 
Laboratório SGB.

⟶ O workshop tem duração de 8 horas, 
podendo ser exclusivo dentro da sua 
instituição. A metodologia contempla a 
entrega de conteúdos e exercícios 
"mão-na-massa" aplicados a casos reais, 
chegando a desenhar juntos o que poderia ser 
uma solução de dados ideal para o seu 
problema.

⟶ As mentorias de dados são realizadas in 
company (dentro da organização). Além de 
entregar conteúdos e exercícios para a 
construção da sua solução de dados ideal, 
destina uma carga horária adaptável, 
considerando o tempo necessário para 
desenvolvê-la.

⟶ O Laboratório SGB de Dados é a jornada 
mais completa que o SGB oferece, com uma 
estimativa de 30 horas de conteúdos e 
exercícios mão-na-massa aplicados a casos 
reais, e de 10-15 horas de mentoria com 
cientistas de dados para o desenvolvimento 
soluções de dados.
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Resultados 
de 2020

Laboratórios de Dados para 
Governo (Edição COVID-19) 
na sua segunda edição, 
somando + de 40 horas de 
formação imersiva e 
mentorias

+130 horas de mentoria in 
company 

44 horas de workshops 

35 mentores cientistas de 
dados e de estratégia de 
impacto

Todas as formações foram 
avaliadas em Zona de 
Excelência no NPS

Formações SGB
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Para isso, participaram desta edição, 5 secretarias estaduais do Brasil, que durante esse percurso, 
desenvolveram soluções em dados para serem integradas à gestão de suas secretarias.

● Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro
● Secretaria Estadual de Saúde
● Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
● Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio/ AL
● Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Laboratório SGB de Dados para 
Governo (Edição COVID-19)
Realizado com apoio do Instituto Humanize

O Laboratório SGB de Dados para Governo (edição COVID-19) foi 
criado com o objetivo de capacitar e promover fluência em dados 
para lideranças e gestores que dedicam suas carreiras ao setor 
público e compartilhar a expertise no desenvolvimento de 
soluções em dados para o enfrentamento da pandemia de 
COVID-19, colocada em prática com o governo do estado de Santa 
Catarina por meio da atuação colaborativa de um núcleo 
intersetorial. 

Formações SGB | Laboratório SGB de Dados para Governo (Edição COVID-19)
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Resultados
Durante o percurso do Laboratório, cada secretaria estadual participante, além de compartilhar experiências acerca do 
enfrentamento da pandemia, também desenvolveu um produto de dados para auxiliar a sua própria gestão da 
pandemia na sua realidade. 

criou produtos visando 
aumentar a celeridade 
nas tratativas e a 
confiabilidade dos dados 
de vigilância 
epidemiológica na sala 
de situação no contexto 
da Covid-19;

consolidou uma 
plataforma (data lake) 
confiável de dados e 
informações para apoiar 
a tomada de decisão das 
gestões estadual e 
municipais no 
enfrentamento da 
pandemia da COVID-19.

criou uma solução para a 
composição de um índice 
de integração dos 
instrumentos de 
planejamento, a fim de 
monitorar os eixos 
estratégicos (saúde, 
economia e social) para o 
enfrentamento à 
COVID-19.

desenvolveu um modelo 
de identificação e 
monitoramento do 
impacto da crise do 
coronavírus no mercado 
de trabalho do estado, a 
fim de auxiliar a definir 
estratégias de reinserção 
dos profissionais no 
mercado de trabalho e 
prevenir aumentos na 
taxa de desemprego.

realizou análises e 
predições sobre o 
monitoramento da 
produção da proteína 
animal em Minas Gerais, 
gerando alertas sobre o 
risco de 
desabastecimento 
durante o período da 
pandemia.

Secretaria de Saúde 
do Estado de Minas 
Gerais [SES/MG] 

Secretaria de Saúde 
do Estado de 
Pernambuco [SES/PE]

Secretaria de 
Planejamento e 
Gestão do Estado do 
Rio de Janeiro 
[SEPLAG/RJ] 

Secretaria de 
Planejamento e 
Gestão do Estado do 
Alagoas [SEPLAG/AL] 

Secretaria de Estado 
de Agricultura, 
Pecuária e 
Abastecimento de 
Minas Gerais 
[SEAPA/MG] 

Formações SGB | Laboratório SGB de Dados para Governo (Edição COVID-19)
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“Uma oportunidade 
ímpar para trocar 
experiências e adquirir 
novos conhecimentos.”

*OBS.: O formulário de avaliação do programa é anônimo, razão dos depoimentos não citarem seus autores 

“Estou adorando o laboratório, 
adquiri conhecimento novo que 
vão com certeza ajudar no 
desenvolvimento do trabalho 
daqui para frente.”

DEPOIMENTOS 

“A experiência está sendo ótima. 
Repleta de aprendizados 
importantíssimos para o 
cotidiano de quem trabalha 
com dados no setor público.”

Formações SGB | Laboratório SGB de Dados para Governo (Edição COVID-19)

33

Voltar para sumário



Segurança e privacidade de dados para 
empreendedores de periferia
Jardim Ângela, São Paulo (SP) | 11/03

Buscando tornar mais democrático o conhecimento sobre a Lei Geral de Proteção de 
Dados, o Social Good Brasil e a In Loco realizaram um painel sobre segurança de dados 
para colocar esse assunto na pauta dos empreendedores de periferia, trazendo 
questões que dizem respeito ao seu contexto de vida e ao seu trabalho. 

Formações SGB | Evento LGPD para empreendedores de periferia 

Parceria com a ANIP 
(Articuladora de Negócios 
de Impacto da Periferia) e 
A Banca.

⟶ 1 hora de conteúdo
⟶ Transmitido pelas 
redes sociais
⟶ Exemplos práticos
⟶ Medidas de segurança 
como cidadão e 
empreendedor
⟶ Cuidados com os 
dados dos clientes
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Fluência em Dados para 
Organização Social Artemisia
São Paulo (SP) | 12/03

O Social Good Brasil também apresentou um workshop 
sobre fluência em dados para a organização social 
Artemisia, com foco principal no desenvolvimento de 
competências analíticas relacionadas ao aprofundamento 
das análises de dados, com a presença de cientistas de 
dados. 

⟶ NPS 100, zona de 
excelência
⟶ 8 horas de conteúdo
⟶  Competências Analíticas 
para Instituições
⟶  Exemplos práticos
⟶  Fluxo de Dados e LGPD
⟶  3 Produtos de Dados 
que podem ser 
implementados

“Gostei muito da preparação 
da equipe. Nível de 
conhecimento altíssimo. Nos 
guiando o tempo todo. Porque 
não é algo trivial para quem 
nunca fez ou não tem a 
cultura.”

"O que eu mais gostei foi a 
visão de dados humanizados 
oferecida. As ferramentas e o 
processo desde coleta até a 
visualização de dados! Foi 
incrível!"

DEPOIMENTOS 

Formações SGB | Fluência em Dados para Organização Social Artemisia

35

Voltar para sumário



Formações SGB | Cidadãos de Dados 

Cidadãos de Dados

Um novo programa de formação para 
um novo momento do mundo

Na Era dos dados, com a digitalização cada vez mais presente (e forçada) 
na educação, no trabalho e nas relações humanas, queremos impulsionar 
as novas gerações de líderes a terem acesso a esses aprendizados para 
construírem as organizações do futuro. 

A formação Cidadãos de Dados é uma oportunidade de trazer a 
metodologia de dados para o bem criada pelo SGB, já validada em 
diferentes contextos e formatos, e unir duas diferentes redes nossas: a 
de cientistas de dados e a rede de lideranças de impacto, a fim de 
trabalharem juntos em um desafio real contemporâneo, como a crise do 
COVID-19, que vivemos mundialmente.

É uma formação online na metodologia de dados para o bem do SGB, que 
envolve competências humanas e mentalidade analítica.

Tem como objetivo co-construir uma rede de estrategistas de dados que 
possam participar de projetos de dados para o bem, ampliando nossa 
comunidade dentro do Movimento Data for Good. 

36

Voltar para sumário



Formações SGB | Cidadãos de Dados 

147 inscritos e 
46 participantes 

NPS: 90 - Zona 
de Excelência
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As equipes entregaram 5 produtos de 
dados que apoiam a resolução de 
problemas sociais do nosso país e 
saíram com um toolkit de fluência em 
dados em mãos para multiplicar para 
suas redes. 

DESAFIO 01: Avanço do coronavírus no estado de SC (Foz do Rio 
Itajaí)
PRODUTO 01: Análise dos casos de contágio e óbito por cor / raça 
na região

DESAFIO 02: Avanço do coronavírus no estado de SC (Planalto 
Norte e Nordeste)
PRODUTO 02: Análise de dados e insights + Relatório interativo 
(Qlik Sense)

DESAFIO 03: Populações vulneráveis frente à crise econômica 
(Missão Social) 
PRODUTO 03: Relatório, Calculadora índice de vulnerabilidade 
social (simulador) e painel de análise do banco de dados 

DESAFIO 04: Perfis de consumo (Preta Lab)
PRODUTO 04: Relatório e instrumentos de coleta de dados

DESAFIO 5: Apoio financeiro à empreendedores periféricos (SGB) 
PRODUTO 05: Canva de dados que sirva como um plano de 
negócios para os empreendedores.e medir o caráter e a 
capacidade de pagamento dos negócios para investidores + app

Formações SGB | Cidadãos de Dados 
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https://docs.google.com/presentation/d/1Txs_xGGzINNcPtu-nvXoIuXyijbSUy_A7gJNxUpNQKA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15uNezwWfsTnadMZIGkIxXJCxQBhF9vVD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NigUBI259rQr227_c7tiy7LaxUrQsUgx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PUN6lhBKvk1sQ52dfsxRI-maaffSi91W/view?usp=sharing


"Só parabenizar a SGB por ser pioneira e 
disponibilizar conteúdos altamente 
relevantes e atualizados, de forma tão 
prática e priorizando sempre o lado 
humano."

*OBS.: O formulário de avaliação do programa é anônimo, razão dos depoimentos não citarem 
seus autores 

"Sou extremamente grata pela 
oportunidade de vivenciar essas 
experiências com o Social Good. Parabéns 
foi sempre se preocuparem com a 
organização, a escuta ativa e com um nível 
de excelência nas formações. 
Maravilhosos!"

DEPOIMENTOS 

"Eu estou muito feliz. Essa troca entre 
cientistas de dados e lideranças de 
impacto social foi muito bacana e 
permitiu usar tecnologia e inovação 
social para ampliar o impacto. Foi uma 
entrega maravilhosa. Com certeza 
iremos implantar os produtos criados 
aqui na empresa com o objetivo maior 
de tornar comunidades vulneráveis mais 
resilientes e auto-suficientes."

Formações SGB | Cidadãos de Dados 

Alonso Neto, participante e 
cliente do programa por meio 
do Missão Social do Social Bank

"Nesse momento tão difícil pra gente, de transferir os dados para um contexto online, nós que 
nascemos há duas décadas atrás (extremamente analógicos). Vemos a importância dos dados e 
o quanto precisamos trabalhar os nossos. Então eu estou muito feliz e emocionada. Vocês não 
tem noção como esse processo construído vai ajudar a gente a criar uma nova história."

Adriana Barbosa, cliente do programa por meio da Preta Hub (Feira Preta)
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Multiplicando o 
aprendizado

Em novembro de 2020, quatro integrantes da 
primeira turma da formação Cidadãos de Dados 
facilitaram dois workshops para levar o 
conhecimento adquirido adiante:

Formações SGB | Cidadãos de Dados 

Workshop: "Como ampliar impacto 
social com Dados"

Neste workshop do Festival SGB, as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) 
aprenderam a gerar e usar dados de forma simples, com recursos 
acessíveis e democráticos para criar soluções com otimização de recursos e 
ampliação de impacto social. 

Carga horária: 1hora e 30min 
Participantes: 29 pessoas

Workshop: "Democratizando a 
Educação em Dados".

 Com objetivo de contribuir para democratizar o acesso de indivíduos e 
organizações ao desenvolvimento da fluência em dados (data literacy em 
inglês) por meio das formações e aplicação das metodologias proprietárias 
do SGB e de parceiros. Em dois ricos encontros, foi possível estimular uma 
nova cultura e liderança analíticas e assim fortalecer o uso de dados para o 
bem.

Carga horária: 5 horas
Participantes: 42 pessoas
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O maior evento de dados e 
tecnologias para impacto 
social do Brasil

✔ 5 dias de evento
✔ + de 40 horas de conteúdo
✔ 100% online e gratuito
✔ + de 8 mil inscritos
✔ 130 palestrantes
✔ Agenda cultural pela Lei Rouanet
✔ 2500 visitantes únicos ao vivo

Festival  SGB
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http://www.youtube.com/watch?v=ozt9u99tmQQ


Unimos o 
melhor da 

tecnologia com 
o melhor do ser 

humano.

Festival  SGB

O mundo 
mudou, 

nós 
também.

O Festival SGB foi para o meio digital e tornou-se 100% online em 2020, 
adaptando-se ao contexto e à realidade do mundo em meio à pandemia do 
COVID-19. 

Utilizando o poder das tecnologias, chegamos mais longe e alcançamos 
100% dos estados brasileiros!

Em meio a tantas mudanças no mundo e na nossa maneira de viver 
coletivamente, o Festival SGB continuou com o seu propósito em promover 
conversas inovadoras e inspiradoras, que disseminam conhecimento e 
trazem tendências sobre tecnologias, dados, competências do futuro, 
impacto socioambiental positivo.
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Festival  SGB

"Tudo que já era importante, tornou-se inadiável. 

Acreditamos que o ser humano, em toda a sua pluralidade, é 
agente fundamental para criar, sonhar, experimentar e explorar 
os futuros possíveis e desejáveis da humanidade; e que somente 
as pessoas têm o poder de se unir e criar novas (e melhores) 
realidades: mais éticas, justas, democráticas, inclusivas e 
diversas. 

Então, precisamos agir.

Nesta Era em que o mundo é tão real quanto virtual, as 
tecnologias e os dados podem ser e são instrumentos para gerar 
as transformações sociais que o mundo precisa. Cabe a nós 
utilizar todas as ferramentas à nossa disposição — as 
intrinsecamente humanas e as tecnológicas.

Temos o poder nas nossas mãos para fazer a diferença e criar os 
novos rumos da história. Mas, a tecnologia é apenas uma 
ferramenta e ela potencializa aquilo que já somos.  

Somos nós que direcionamos seu uso e se será usada de forma 
realmente transformadora. E para isso, precisamos desenvolver 
a real essência do ser humano, que é ter humanidade — algo 
que nenhuma máquina consegue recriar.

Ao pensar no evento deste ano, inevitavelmente ponderamos 
todas as mudanças que aconteceram nas nossas vidas, 
trabalhos e dinâmicas sociais desde o começo da crise causada 
pelo COVID-19.

Mas, decidimos olhar por uma ótica de reconstrução. Criamos 
um novo Festival SGB para este novo 2020.

Da beira da incerteza, da desesperança e do medo, enxergamos 
que essa era exatamente a questão que precisávamos 
endereçar. O novo, o possível, o futuro que o agora possibilita 
criar. 

Nosso objetivo é trazer um sopro de esperança entre tantas 
notícias ruins que tivemos durante este ano. 

O nosso grande desejo é que você saia do evento sabendo que o 
mundo e o Brasil estão cheios de gente incrível construindo 
mudanças! E que você também pode ser essa pessoa!
Afinal, mais do que nunca, vivemos conectados. O tempo todo. 
Como podemos colocar a nossa presença e atenção no que 
realmente importa? 

Por aqui, acreditamos que é unindo o melhor das tecnologias 
com o melhor dos seres humanos."M

A
N

IF
ES

TO
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Festival  SGB

A agenda e programação de 2020

Seres humanos, 
futuros e o poder 

dos dados

Com o tema “Seres humanos, 
futuros e o poder dos dados”, 
o Festival SGB bateu recorde 

de público em uma 
experiência totalmente nova, 

contando com nomes incríveis 
do Brasil e do mundo!

⟶   educação e fluência em dados para indivíduos e organizações, em diversos setores e 
contextos
⟶   tendências em uso de dados e novas tecnologias para impacto socioambiental 
positivo (e cases!)
conversas sobre novo poder, comportamento humano inovador e competências do 
futuro
⟶   causas ou desafios que se acentuaram com a pandemia
⟶   protagonismo do ser humano em momentos de mudança
⟶   atrações culturais e inspiração para um futuro melhor

Foram mais de 130 palestrantes. Entre eles: 

⟶   Luiza Helena Trajano
⟶   Murilo Gun
⟶   Silvio Meira
⟶   Charles Eisenstein
⟶   Camila Achutti
⟶   Adriana Barbosa
⟶   Eduardo Valladares
⟶   Emmanuel Nyame
⟶   Rajesh Mirchandani
⟶   André Carvalhal
⟶   Fabro Steibel
⟶   Dandara Manoela
⟶   Tania Mujica
⟶   lona Szabó
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Atrações Culturais 
e Artísticas 

A cultura é a nossa forma de nos expressar como sociedade, 
transmitir nossos valores, crenças, hábitos e realidades do 
cotidiano. 

Então, a arte é o que deriva disso tudo: desde as nossas origens, 
sotaques e acordos sociais, até nossas músicas, ritmos, idiomas, 
palavras e realidades. 

Acreditamos que a arte e a cultura têm um papel fundamental em 
expressar como enxergamos o mundo — e como queremos 
transformá-lo para melhor.

A arte expressa, cria e modifica estruturas; é uma forma de 
expressão em todos os seus sentidos, e nos expressar é o que nos 
torna mais humanos. 

Como uma uma ferramenta de transformação individual e 
coletiva, trazemos a cultura e a arte para o Festival SGB todos os 
anos, com o papel fundamental de inspirar, gerar reflexões e nos 
conectar com a nossa própria humanidade.

Festival  SGB
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Festival  SGB

"Talvez histórias sejam 
apenas dados com alma."

Brené Brown
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Quem vem ao Festival SGB, 
sempre tem histórias para contar

"O evento foi incrível, mesmo 
sendo online, eu me senti acolhida 
e tive a certeza que tudo foi 
pensado com muito carinho."

"Fiquei muito feliz com a 
oportunidade de participar do 
evento esse ano e isso certamente 
só aconteceu por ele ser online! Por 
isso, mesmo querendo ir presencial 
no ano que vem, acho importante 
que ainda tenha conteúdo online 
para atingir mais pessoas."

"Nunca participei do presencial, 
então adorei a chance de ser no 
online e conseguir assistir alguns 
dos conteúdos!"

"O evento foi incrível, continuem assim. 
Sempre com uma parte online, sempre 
desejei participar e só consegui esse ano, 
pois foi online."

"Apenas elogios à equipe 
organizadora por proporcionar 
tanto conteúdo, tantos insights, 
tanta inspiração!"

"Foi tudo perfeito e a 
acessibilidade em Libras foi 
incrível!"

"Achei o evento maravilhoso, foi 
muito inspirador. Mesmo a 
distância, senti a energia, amor e 
emoções que só o festival SGB 
proporciona.
(...) Para mim, o festival  trouxe 
reconexão,  ampliou visões e 
renovou energias para seguir 
caminhando no fluxo que acredito. 
E isso em um ano tão difícil é um 
presente de grande valor." 

"Amei a ideia de unir dados e 
diversidade! O Festival nos inspirou a 
evoluir, mas ao mesmo tempo lembrar que 
somos humanos lidando com outros 
humanos."

"Vocês são incríveis! Infraestrutura, 
conteúdo, programação, palestrantes, 
mestres de cerimônia, comunicação, 
suporte, transmissão, tudo impecável. 
Obrigado por nos proporcionar 
conhecimento em um festival tão cheio de 
cores."

*OBS.: O formulário de avaliação do programa é anônimo, razão dos depoimentos não citarem seus autores 

Festival  SGB
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Festival  SGB

Público do Festival em números 

8.291 inscritos 
no Festival

7.334 ⟶ vieram pela 
primeira vez! estouramos 

muitas "bolhas"

10 mil 
visualizações 

ao vivo

2.481 ⟶ visitas únicas ao 
longo de todo o evento

+ de 40 horas 
de conteúdo

8h30 de workshops
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Festival  SGB

Diversidade e representatividade no público do Festival SGB
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Atingimos 
100% dos 
estados 

brasileiros



Festival  SGB

Participantes de diversas áreas de atuação
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Festival  SGB

Representatividade no palco do 
Festival SGB

Todos os anos, no Festival SGB, busca-se diversidade de 
público, e também, de palestrantes e atrações culturais. A 
representatividade é muito importante em todas as etapas e 
momentos de qualquer evento e a busca é por cada vez 
trazer mais pessoas, mais pautas, mais assuntos diferentes 
para construir as conversas que precisamos para construir 
uma realidade melhor. 
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Festival  SGB

O público do 
Festival SGB 

cresce a 
cada ano!
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Parceiros do 
Festival SGB que 
permitiram esse 

grande evento 
acontecer

"Percebemos, cada vez mais, 
que as tecnologias sociais no 
Brasil conseguem ajudar as 
organizações que trabalham 
com impacto social. Fazendo 
parte dessa sociedade, somos 
obrigados ação. E o SGB com 
suas várias iniciativas 
(Fellows, Festival e parcerias) 
consegue fortalecer ainda 
mais esse cenário com a 
bandeira de letramento de 
dados. Pensando mais a longo 
prazo, a complexidade dos 
cenários representa uma 
abertura para a melhoria de 
alternativas às soluções sociais.”

Festival  SGB

Carlos Pignatari, Inclusive Growth 
Manager na Ambev

"O formato 100% online 
possibilitou que o Festival Social 
Good chegue a cada vez mais 
pessoas em todos os cantos do 
País, gerando impactos positivos 
por meio da tecnologia e 
democratizando o acesso a 
conteúdos e debates cada vez mais 
relevantes para a nossa sociedade, 
em um ano que o poder da 
tecnologia e da coletividade ficaram 
ainda mais evidentes para todos 
nós".

Laura Motta, Mercado Livre
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2016 - 14 fellows
2017 - 20 fellows
2018 - 25 fellows
2019 - 21 fellows

Os Fellows SGB são parte da nossa rede de lideranças de 
impacto positivo espalhados pelos quatro cantos do país 
e que atuam como embaixadores e mobilizadores locais. 

A sua capilaridade é exponencial: atuam em rede por 
todo o Brasil orientados pelos ODS (Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável).

A missão dos Fellows é gerar mudança social a partir da 
democratização da educação em dados, da realização de 
eventos de sensibilização e da articulação de redes — 
especialmente com foco em diversidade e inclusão das 
minorias—, potencializando e escalando o impacto do 
Social Good Brasil.

Para o mundo do "Novo Poder", tomando emprestado o 
conceito de Jeremy Heimans e Henry Timms, precisamos 
de líderes que inspiram, escutam, aprendem, são flexíveis 
e propositivos. 

Pessoas que tenham o componente humano aliado às 
tecnologias e dados como elementos fundamentais, e na 
união desses poderes fazem maravilhas quando estão nas 
mãos certas. 

Fellow SGB

Somos 80 
FELLOWS 
em 2020
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Fellow SGB

Diversidade 
como pilar

O maior fator de inovação e 
impacto da rede de Fellows SGB 
vem da busca por diversidade.

Os Fellows SGB são únicos por 
natureza e a representatividade 
brasileira está no seu DNA. Em 

faixa etária, etnias, gênero, 
ocupação e causas nas quais 

atuam. 
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GÊNERO ETNIA

18,6%

37,3%

22%
16,9%

5,08%

Entre 
18-24

Entre 
25-29

Entre 
30-34

Entre 
35-39

Mais de 40 
anos

FAIXA ETÁRIA OCUPAÇÃO

3%

Fellow SGB
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Fellow SGB
Impacto de eventos 
de sensibilização e 

campanhas de 
doação durante a 

pandemia COVID-19 
realizado pelos Fellows 

SGB

2.782 pessoas 
impactadas 
diretamente e 
164.994  pessoas 
impactadas 
indiretamente
em 56 cidades e 142 
Instituições apoiadas

165 kits de higiene 
doados

R$6,5 milhões 
arrecadados

103.810 refeições
+2 toneladas 
alimentos 
encaminhados 

45 eventos 
realizados

5 cursos
25 consultorias

300 download do 
modelo 

disponibilizado do 
protetor facial

56 horas 
voluntariado digital

1.373 máscaras 
10.637 protetores 
faciais  +
150 litros de álcool 
em gel doados

1 produto de 
dados criado 
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Ação colaboração radical - 
doação das máscaras
No Amazonas, em 15 de abril, o governo declarou estado de emergência 
em função da pandemia; o sistema de saúde entrou em colapso, com 
falta de leitos, equipamentos de segurança hospitalar e até profissionais 
de saúde. Enquanto isso, em Brasília, um negócio social desenhou um 
modelo de máscara de proteção facial adaptada à disponibilidade de 
material e à capacidade tecnológica brasileira, podendo ser 
confeccionada rapidamente e com baixo custo. Como é possível conectar 
essas pontas?

Em Manaus, está Alan Delon. Em Brasília, estão Amanda Lima e Rodrigo 
Gaspar. Quando a pandemia do coronavírus começou, eles prontamente 
se mobilizaram e buscaram agir em colaboração, conectando a produção 
de materiais em Brasília com as necessidades de equipamentos em 
Manaus. Alan, Amanda e Rodrigo são parte da nossa rede de lideranças 
engajadas chamada Fellows SGB , que está em todo o país e trabalha 
para gerar impacto positivo nas suas comunidades.

Amanda Lima, de Brasília, é diretora de projetos do MeViro, negócio 
social que criou o modelo de máscaras; lá, produziram mil protetores 
faciais para enviar a Manaus por meio do contato com Alan Delon, 
articulador social e voluntário reconhecido pelo poder de mobilização em 
causas sociais e ambientais. O problema, então, seria logístico: como 
enviar os pacotes de Brasília para Manaus em meio a paralisação total? 
Foi então que o também Fellow SGB e empreendedor social, Rodrigo 
Gaspar, conseguiu articular uma “carona” em um avião fretado para que 
os materiais chegassem à capital amazonense.

Com uma dinâmica de VLEF (Vai lá e Faz), cinco dias depois, mil máscaras 
chegaram a Manaus e Alan criou uma rede de voluntários para montar 
cada parte, separar e higienizar (a máscara é uma tecnologia aberta e que 
esta disponível para download no site: www.meviro.com.br ) e, então, 
distribuir (de forma super colaborativa, descentralizada com grupos de 
voluntários) os equipamentos aos profissionais de saúde em hospitais 
públicos da região e unidades de saúde das comunidades ribeirinhas.

Colaboração e solidariedade salvando milhares de vidas!

Fellow SGB

Assista o 
vídeo do case
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https://www.instagram.com/meviro_org/
http://www.meviro.com.br/
https://www.instagram.com/tv/B_0CPWRAuKf/


Conversas do Ágora
Vivemos um momento em que conversas significativas e inspiradoras 
são fundamentais para construimos o novo mundo em que queremos 
viver.

Por isso, o grupo de Fellows do SGB está organizou uma série de lives 
com nomes do cenário de impacto socioambiental e inovação social 
para criar momentos de reflexão e de ação por um mundo melhor.

"Na Grécia antiga, a Ágora era o local do encontro, do 
intercâmbio de ideias, do exercício da cidadania. As 
bases da democracia nasceram ali e precisam, hoje, 
ser mais fortalecidas do que nunca. A Ágora se 
confunde com o Agora: democracia hoje, viva e forte!"

Fellow SGB
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A ação foi realizada via Instagram @fellowsgboficial
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Fellow SGB

Destaque da rede de Fellows do 
ano: Valter Pereira Silva 

Os Fellows atuam criando a Jornada do Agente, uma série 
de workshops que estimulam o protagonismo na prática.

A jornada realizada pelo Valter, Fellow da turma de 2019, 
tornou-se destaque do ano  como um todo. Foi composta 
por 6 encontros como uma opção para garantir um bom 
engajamento dos participantes. Todos os encontros 
aconteceram aos sábados no período matutino. 

Os encontros foram com as seguintes temáticas:

Autodesenvolvimento;

Formação de equipes e identificação do 
problema;

Cura;

Campanha;

Mão na massa;

Compartilhamento.

Resultados gerais da jornada:

Inscritos: 57
Participação média dos eventos: 20
Agentes formados: 15
Uma grande vantagem de se ter feito toda a 
jornada online foi a participação de pessoas 
de diferentes realidades e localizações do 
Brasil, como:

● Palmas (TO);
● Uberlândia (MG);
● Uberaba (MG);
● São Paulo (SP);
● Palhoça (SC);
● Florianópolis (SC);
● Porto Alegre (RS).

Essa diversidade fez com que as iniciativas 
também fossem muito voltadas para o online, 
trazendo um engajamento a nível nacional, 
além de participantes dos eventos de 
diversos locais do país.

“Fico bem feliz sobre as iniciativas rodadas e 
os resultados que elas geraram, realmente 
muitos agentes estavam bem perdidos sobre 
a vida com a pandemia e tudo o que estava 
rolando, e nossos encontros ajudaram a 
colocar os pés no chão e focar na sua sua 
contribuição para uma sociedade mais 
justa.”

Valter Pereira Silva  - Fellow SGB
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Fellow SGB

Criação do eBook: "comunidades 
abertas para impacto: articulação 
e gestão" 

Parte da  rede de lideranças de impacto — Fellows SGB — de 
forma colaborativa e voluntária, criou uma publicação a 
partir de uma curadoria super diversa, sobre comunidades 
abertas para impacto socioambiental. 

A publicação aborda: 

Acesse aqui o ebook

295 pessoas acessaram o ebook até 03/12/2020
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https://bit.ly/comunidadesabertas


PLATAFORMA 
DE EDUCAÇÃO 
EM DADOS 

A Plataforma de Educação em Dados SGB, lançada no Festival SGB deste 
ano, faz parte da iniciativa de democratizar a educação em dados no 
Brasil por meio da oferta, em larga escala e de forma acessível, do acesso à 
capacitação de indivíduos e organizações sobre fluência em dados (data 
literacy — em inglês) como habilidade do futuro.
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Plataforma de Educação em Dados 

O SGB atua para democratizar o acesso à 
educação em dados por meio das formações e da 
aplicação das metodologias proprietárias do SGB e 
de parceiros, assim como a tomada de decisão 
orientada por dados para contribuição social e ética.
⠀
Esta plataforma de educação em dados foi criada 
com o objetivo de trazer informação e conhecimento 
sobre o mundo dos dados para todos os cidadãos, 
contextualizando como os dados influenciam no 
nosso dia a dia, de que maneira podemos cuidar 
com a nossa privacidade e, é claro, como podemos 
utilizá-los para o bem.

A plataforma é a nossa aposta para o triênio 
2021-2023, quando queremos desenvolver um 
ecossistemas para a democratização da educação 
em dados no Brasil.
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Na plataforma apresentamos 
a Jornada de Educação em 

Dados SGB que propicia 
indivíduos e organizações a 
desenvolverem fluência em 

dados.

Iniciando por conteúdos de sensibilização 
sobre a era do dados, realizando um 
diagnóstico das competências e habilidades 
em dados, conhecendo e/ou participando 
das nossas oportunidades de formações e 
mentorias, e se tornando parte de uma 
comunidade vibrante e inovadora formada 
por pessoas incríveis que fazem parte do 
ecossistema SGB de educação em tecnologia 
e dados desde 2012. 

Os participantes dessa comunidade são 
nossos embaixadores neste grande 
movimento de democratização da educação 
em dados para cada vez mais pessoas de 
norte a sul do Brasil serem brilhantes em 
dados.

Plataforma de Educação em Dados 
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Plataforma de Educação em Dados 
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Juntamente com a plataforma, realizamos a pré-estreia da série 
Habilidados do SGB, que consistirá de uma série de vídeos para contribuir 
com o programa de democratização da educação em dados no Brasil. 

É um convite para aprendermos a ver dados, saber quando acreditar ou 
não em uma história e passar a tomar melhores decisões na vida pessoal, 
profissional e em sociedade com base em dados e evidências — e não 
mais em achismos.

Plataforma de Educação em Dados 
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Fomos selecionados como 
uma das 100 melhores ONGs 
do Brasil 

Reconhecimento do 
SGB como referência

⟶  Data Science for Social Good em Portugal
⟶  Tech Fest em Chicago
⟶  ODS Talks Abraps
⟶ Score Summit
⟶ Webinário da União Europeia: O Brasil na 
formulação de políticas públicas orientadas 
por dados
⟶ Fest30 da Rede Globo
⟶ Ed Tech Summit 
⟶ Evento Brasa Summit 
⟶ Evento Conexão King Host
⟶ Healthy Literacy
⟶ Pay Summit
⟶ Innovativa 
⟶ I9psi 
⟶ Blueprint Dados e Scoring
⟶ Aula Magna Unisul
⟶ Aula Puc
⟶ Evento Festival Viver Sustentável da ACIF 
Sustentável 
⟶ Empreende Brazil Conference 
⟶ Expogestão
⟶ XI Semana de Ciência e Tecnologia - UNESC 
⟶ Bastidores de Sucesso - Exact Sales

 SGB esteve na 
agenda de 

eventos online 
referência no 

Brasil e no 
mundo em 2020

Social Good Brasil 
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Social Good Brasil 

Parceiros que 
acreditam e apoiam a 

causa do SGB, 
financiando a nossa 

atuação institucional

“A cada três meses a humanidade dobra o conhecimento 
gerado no mundo. Então a principal preparação, 
transformação, é humana. É a empatia, é o olhar pro 
outro, pensar nas causas sociais e transformar isso em 
negócios. As tecnologias são fundamentais nessa 
transformação. E é isso que a gente acredita desde o 
começo no Social Good Brasil, de ser um porta voz, de 
carregar essa bandeira de que a tecnologia humana 
amparada pela digital pode transformar e mudar o 
mundo.” 

Américo Mattar, presidente 
da Fundação Telefônica Vivo
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"O uso de dados tem potencial para promover 
impactos diretos e indiretos na vida dos cidadãos, 
organizações e governos. Contudo, uma grande 
parte desses atores não têm consciência desse 
potencial ou, muitas vezes, não estão em ambientes 
que favoreçam o desenvolvimento de habilidades 
para que os dados sejam utilizados de forma mais 
efetiva.
Para uma gestão pública de qualidade, o uso de 
dados e evidências é fundamental para embasar 
as tomadas de decisão e, consequentemente, gerar 
impacto positivo no país.
O trabalho do SGB contribui para a promoção de 
uma cultura de dados e a estruturação de 
ambientes benéficos para o desenvolvimento de 
habilidades e valorização da inovação. Apoiamos o 
trabalho do SGB porque acreditamos que 
contribuem, de forma eficiente, para alcançar 
resultados e promover uma transformação concreta 
no campo da gestão pública, com maior 
transparência e eficiência."

Gláucia Macedo, Gerente de 
Gestão Pública do Instituto 
Humanize



Social Good Brasil 

Quem fez tudo isso 
acontecer 2020

Ana Addobbati
Diretora Executiva

Carol  Andrade
Cofundadora e Senior Advisor

Cristiana Bauer 
Administração financeira

Olivia Biagi Raymond
Coordenadora de  comunicação

Mariel Maffessoni Ramos
Designer

Carla Mereles
Criadora de conteúdos

Silvia Luz 
Coordenadora do Fellow SGB 

Karoline Muniz
Coordenadora do Festival SGB 

Tiago Manke
Coordenador das Formações SGB 

Christinne Coelho
Coordenadora da Plataforma de 
Educação em Dados
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Social Good Brasil 

Créditos ao Conselho 
Diretor

Fernanda Maria Barreto Bornhausen,
PRESIDENTE-VOLUNTÁRIA, sócia e 
diretora da Clear Inovação, fundadora do 
IVA e do SGB 

Lucia Gomes Vieira Dellagnelo,
VICE-PRESIDENTE, Diretora Presidente do 
Centro de Inovação para Educação 
Brasileira-CIEB, fundadora do ICOM e do 
SGB

Heloisa Bittencourt,
DIRETORA-FINANCEIRA, Empresária e 
diretora da Vida Nova Imoveis Ltda

Mariane Maier Nunes,
DIRETORA-ADMINISTRATIVA, Gerente 
Executiva do ICOM

Créditos ao Conselho Fiscal

Rodrigo de Carvalho
Advogado

Annalisa Blando Dal Zotto,
Sócia Parmais

Anderson Giovani da Silva,
Consultor, pesquisador e ativista nas áreas de 
desenvolvimento comunitário e investimento social 
comunitário.

Créditos aos demais 
associados do Conselho SGB:

Vanessa Aguiar de Jesus
Alba Schlichting
Patrícia Peixoto Arruda
José Renato Dellagnelo
Carolina de Andrade
Ana Maria Warken do Vale Pereira
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Social Good Brasil 
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"O mundo se movimentou para a 
educação em dados, frente que o 
SGB é pioneiro e está 
trabalhando com sucesso desde 
2017 e avançou muito em 2020. 
Ou nós buscamos a 
democratização da educação 
em dados no Brasil ou nós vamos 
aprofundar a lacuna 
educacional do jovem brasileiro."

Fernanda Bornhausen | presidente voluntária do SGB



sgb.org.br
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