


QUEM SOMOS

SOBRE NÓS

PROPÓSITO

MISSÃO
Mostrar os benefícios que a inclusão oferece a todos que com ela se 
envolvem, para que não seja encarada como problema, mas sim como 
solução. 

Serendipidade é o ato de se fazer 
felizes descobertas por acaso.

Fonte:  Dicionário Online de Português (Dicio)

O Instituto Serendipidade é uma organização sem fins lucrativos 
que atua com a inclusão de pessoas com deficiência intelectual. 

Transformar o olhar da sociedade para o tema inclusão.

https://www.dicio.com.br/serendipidade/


O Instituto Serendipidade está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU (ODS) - Agenda 2030. Através da atuação estratégica,
apoiamos instituições, estabelecemos parcerias e promovemos articulação em 
rede entre as esferas pública e privada,  visando o fortalecimento do ecossistema 
da inclusão e filantropia, promovendo maior impacto social. Abaixo, os ODS mais 
alinhados aos projetos do Instituto Serendipidade:

3 - Saúde e Bem-Estar
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

4 - Educação de qualidade
Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos.

5 - Igualdade de Gênero 
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.

8 - Trabalho Decente 
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 
produtivo e trabalho decente para todos

10-Redução das Desigualdades
Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.

16- Paz, justiça e Instituições Fortes 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar 
o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em 
todos os níveis.

17- Parcerias e Meios de Implementação
Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para
o desenvolvimento sustentável.



VIVENCIAR
Fomentar ocasiões de convívio inclusivo, 
mostrando os benefícios que este processo 
oferece a TODOS. 

FOCOS DE 
ATUAÇÃO

COMUNICAR

APOIAR

Falar sobre inclusão para TODOS. Dar 
protagonismo às pessoas com deficiência. 
Conscientização e informação acerca de temas 
ligados a  inclusão – direcionada a pessoas com 
e sem deficiência – que objetivam acabar com 
os preconceitos e a discriminação existentes
em nossa sociedade.

Ser PONTE! Apoiar projetos ligados 
à inclusão – multiplicar o impacto!



DEZ

2018

2019

JUN

AGO

MAR

AGO

SET

1º Evento Digital: sensibilização sobre temas relacionados à 
Inclusão. Participação de 200 mil pessoas que presenciaram a 
transmissão de forma presencial e virtualmente. Saiba mais

Valor total direcionado ao longo de 2018 para apoio aos projetos 
de instituições parceiras: R$ 298.500,00. Saiba mais 

Início do Programa de Iniciação Esportiva. Saiba mais

1º Bazar de venda de camisetas Serendipidade. Saiba mais

Lançamento do Projeto Serendipidade: Agrupamento do bem, com
criação do perfil de instagram @PepoZylber, que deu origem ao 
Instituto. Saiba mais

Primeiras parcerias com empresas através de divulgação de 
histórias inspiradoras no Instagram. Saiba mais

Parceria com Barbearia Corleone. Saiba mais

Início da divulgação do Projeto Laços.

Evento em celebração do novo time de embaixadores do
instituto.

Criação dos embaixadores do Instituto. Saiba mais

Início de relacionamento com poder público (Senadora Mara Gabrilli 
e Secretário Cid Torquato SMPED). Saiba mais

NOSSA TRAJETÓRIA

ABR

https://www.youtube.com/watch?v=LOuZG4TRVD4
http://serendipidade.org/arrecadacao/
https://drive.google.com/file/d/1IbQ04bJGS-kQpmBHNw-rYppKJFrN01XC/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/p/BvE_Up4nZCl/
https://www.instagram.com/pepozylber/
https://www.instagram.com/p/Bp6hiQYnglw/
https://www.instagram.com/p/BnmkDquhEnA/
https://www.instagram.com/p/B12Qn_hHxpx/
https://www.instagram.com/p/BwkrJb5nrRA/


2020

DEZ

ABR

OUT

JUN

OUT

AGO

AGO

SET

Juntos pela Deficiência Intelectual. Valor arrecadado 
aproximado: R$ 261.000,00.

Lançamento do GMA - Grupo Médico Assistencial com foco em 
Deficiência Intelectual do Hospital Israelita Albert Einstein.

Valor total direcionado ao longo de 2019 para apoio aos 
projetos de instituições parceiras: R$ 546.000. Saiba mais

Evento Play2Gether - Convívio  inclusivo no Buffet Planet Mundi. 
Saiba mais

Valor total direcionado ao longo de 2019 para apoio aos projetos de 
instituições parceiras: R$ R$ 360.500,00. Saiba mais

Evento Shopping Villa Lobos - Como empoderar pessoas com 
deficiência. Instituto Serendipidade e Alex Duarte. Saiba mais

Congresso Genética Não é Destino - 1ª edição. Saiba mais

Criação Escola Impacto em parceria com a Turma do Jiló.
 Saiba mais

Campanha “Esse é o momento de união Covid-19”.
Apoio às instituições em parceria com a ASID Brasil.

Leilão beneficente com a participação da Xuxa (embaixadora do 
Instituto). Saiba mais

Transformação do Projeto Serendipidade em Instituto 
e criação do Conselho Administrativo. Saiba mais

Lançamento da Coleção Life by Vivara linha Life for Good, em prol 
do Projeto Laços. Saiba mais

http://serendipidade.org/arrecadacao/
https://www.instagram.com/p/B4BVsrnHSd2
http://serendipidade.org/arrecadacao/
https://www.instagram.com/p/B5pUeK5HgP_/
https://www.instagram.com/p/CDwIZhyHN9m/
https://www.instagram.com/p/CEX1POzncg_/
https://www.instagram.com/p/B3qBz9KnZBy/
https://www.instagram.com/p/B0q2XMPndbm/
https://www.instagram.com/p/B3fCfGHnRvh/


A atuação do Serendipidade se dá 
em todo o Brasil (e no mundo com o 
Projeto Laços): 

1.  A partir de programas próprios;
 
2. Como apoiador de uma extensa 
rede de entidades parceiras, para 
as quais são oferecidos apoio 
operacional, estratégico e financeiro; 

3. Expandindo o ecossistema 
da inclusão em organizações. 

Atualmente este conjunto de 

iniciativas impacta mais de 224 

mil pessoas em todo o Brasil!

Para conhecer os programas 
das entidades parceiras que são 
apoiados, acesse. 

O Instituto Serendipidade é uma 
ONG que atua com a inclusão de 
pessoas com deficiência intelectual. 
Trabalhamos ativa e voluntariamente 
para que a inclusão não seja vista como 
problema, mas sim como solução. 
Nossas iniciativas buscam mostrar os 
benefícios que a diversidade oferece a 
todos que com ela se envolvem.

Desenvolvemos ações de  comunicação, 
conscientização e informação 
acerca de temas ligados à inclusão 
– direcionada a pessoas com e sem 
deficiência – que objetivam acabar 
com os preconceitos existentes em 
nossa sociedade. Adicionalmente, 
empregamos esforços para fomentar 
ocasiões de convívio inclusivo, de modo 
que as pessoas tenham a oportunidade 
de experimentar a diversidade, 
desfrutando das vantagens que esse 
processo oferece a todos.

O INSTITUTO

http://www.serendipidade.org/arrecadacao.


O Projeto Laços tem a proposta de 
acolher voluntariamente pais e mães 
que recebem a notícia de que seu 
filho(a) tem alguma deficiência ou 
doença rara e buscam pessoas que 
passaram por uma história semelhante.

O atendimento consiste em                                            
ouvi-los, validar seus sentimentos 
sem julgamentos e compartilhar 
vivências relacionadas à maternagem/
paternagem de uma criança com 
necessidades específicas, fortalecendo 
a rede de apoio. 

Abaixo, as condições acolhidas 
atualmente. Estamos sempre abertos 
ao acolhimento de novas condições:

 • síndrome de Down (T-21)
 • Paralisia Cerebral
 • síndrome de Prader Willi
 • síndrome de Cornélia de Lange
 • síndrome de Kleefstra
 • síndrome de Cri Du Chat
 • síndrome de Edwards
 • síndrome de Rubinstein-Taybi
 • síndrome de Moyamoya
 • síndrome de Patau (T-13)
 • síndrome de Wolf-Hirschhorn 
 • síndrome do X-Frágil
 • síndrome de Williams

PROGRAMAS
PRÓPRIOS
PROJETO LAÇOS

Assista ao vídeo

Assista ao vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=LT_vcUvHjYY
https://www.youtube.com/watch?v=eXZ4ZI_LMAk


Temos como parceiros o Hospital Israelita Albert Einstein 
e a Maternidade São Luiz,  no suporte ao acolhimento no 
momento da notícia, antes ou logo após o nascimento.

RESULTADOS

Pais acolhidos:

Dados de acolhimento mundo:

186

172

síndrome de Down

Brasil

Outros Diagnósticos

E.U.A

Europa

Austrália

12

5

5

1

Quantidade de mãe/pais acolhedores 
e acolhidos desde o início do programa.*

Pais acolhedores:
20

11

síndrome de Down

Outros Diagnósticos

*Fonte: Monitoramento Instituto Serendipidade. Dados atualizados em Outubro/2021 



DEPOIMENTOS
“Eu sou Andressa, mãe do Matteo, T21 
(síndrome de Down) de seis meses, somos 
do RJ. O Projeto Laços surgiu na minha vida 
enquanto eu estava assustada com o diagnóstico e 
comecei a ler para entender mais sobre o que seria 
nossa realidade. Um dos sites perguntava se eu 
gostaria de ser acolhida por um projeto. Eu preenchi o 
formulário e logo um acolhimento virtual foi marcado.. 
Eu estava grávida de um bebê T21, com uma 
cardiopatia que era fatal no início da gestação. A 
pandemia nos assolou e eu precisei ficar trancada em 
casa. Quando fui acolhida pelo Projeto, me senti mais 
segura para pensar no meu filho de outra maneira. 
Conversar com outros pais que sabiam exatamente o 
que eu sentia: medo, angústia, amor e muita dúvida.  
Participar do Laços é ter pessoas com experiências 
semelhantes nos acolhendo e ajudando, isso é capaz 
de mudar vidas, como mudou a da minha família. 
Muita gratidão ao Projeto Laços!”

Fabiola Albuquerque Brandt Arrais de 
Sa, mãe do Miguel, com síndrome de 
Williams. “Eu conheci o Projeto Laços através 
da página do Pepo e sempre me pareceu uma 
iniciativa incrível. No mês de setembro, quando 
meu filho foi encaminhado à geneticista, a 
primeira coisa que eu pensei foi em como seria 
legal se eu pudesse ser acolhida por alguém 
que já tivesse passado pela mesma experiência 
que eu. E assim foi, dia 27-nov-2020, saiu o 
diagnóstico do meu filho: síndrome de Williams. 
E nesse mesmo dia eu entrei em contato com 
o Projeto Laços.  Sem a ajuda do Projeto Laços, 
provavelmente estaríamos em uma luta solitária. 

A síndrome de Williams é uma síndrome rara, 
pouco conhecida inclusive no meio médico. E, 
sinceramente, não acredito que conheceríamos 
outras famílias na mesma situação. 

Por isso eu sou extremamente grata e tenho 
certeza que minha caminhada está sendo 
bem mais leve e bem mais colorida, pois posso 
compartilhá-la com pessoas que me entendem 
por completo.” 



Para crianças de famílias de 
baixa renda de 3 a 8 anos com 
síndrome de Down, o Programa de 
Iniciação Esportiva tem o objetivo 
de desenvolver habilidades motoras, 
sociais e contribuir para uma infância 
mais saudável e mais inclusiva.

O Programa utiliza a prática esportiva 
como ferramenta de desenvolvimento 
e inclusão de crianças com deficiência 
intelectual. Desenvolvida pela 
fisioterapeuta responsável Tanise 
Maciel e pelo educador físico Rodrigo 
Gorgen, a iniciação esportiva mantém 
as crianças com síndrome de Down 
ativas e as prepara para seguir com a 
prática de esportes no futuro.

PROGRAMAS PRÓPRIOS 
INICIAÇÃO ESPORTIVA



O programa tem como objetivo adiantar 
a iniciação esportiva de crianças com 
síndrome de Down, de modo a atuar no 
desenvolvimento neuromotor e esportivo 
das crianças participantes entre 3 e 8 
anos.

RESULTADOS
Quantidade de crianças que serão beneficiadas:

32

Clique para ler a matéria sobre o 
evento  Caioba Soccer Camp, que 
promoveu a inclusão através do 
esporte. 

Janaína, mãe do Rafael de 4 anos:
"O Rafael está adorando e eu também. O Rafa 
de terça e quinta é outra criança na escola, 
super alegre, você vê na carinha dele que está 
rendendo."

Silvana, mãe do Lorenzo de 5 anos: 
"O  Lorenzo está adorando e não quer perder 
nenhuma terça e quinta aqui, está sempre  
lembrando do Rodrigo e do Bruno e a Prof. 
quer saber quem são essas criaturas que 
estão roubando ele dela."

https://terceirotempo.uol.com.br/noticias/a-o-esporte-e-uma-baita-ferramenta-para-trabalhar-a-inclusaoa-diz-henri-zylberstajn-do-projeto-serendipidade


Em parceria com a Associação APOIE 
(Associação para Profissionalização, 
Orientação e  Integração do   
Excepcional)  atendemos  gratuitamente 
60 adultos e idosos com deficiência 
intelectual, desenvolvendo programas 
de bem estar e contribuindo para o 
envelhecimento (que lhes é precoce 
em função da condição) saudável e 
para o desenvolvimento de protocolos 
de atendimento a esta parcela da 
população (invisível para a sociedade 
até pouco tempo).

O Programa também tem uma linha 
de pesquisa em parceria com o Grupo 
Médico Assistencial do Hospital 
Israelita Albert Einstein (GMA - HIAE), 
representado pelo Coordenador, 
Geriatra, Dr. Marcelo Altona, que estuda 
a longevidade através de um olhar 
holístico para qualidade de vida das 
pessoas com deficiência. Além disso, 
investe na formação interdisciplinar de 
médicos de modalidades diversas para 
uma ação integrada com a família 
em busca de qualidade de vida, bons 
hábitos de alimentação, atividades 
físicas e controle e monitoramento 
preventivo de doenças crônicas que 
podem surgir em decorrência do 
envelhecimento.

Grupo de Trabalho na Sociedade 
Brasileira de Geriatria e Gerontologia 
(SGBB) e palestras em faculdades de 
medicina.

PROGRAMA PRÓPRIOS
DE ENVELHECIMENTO

Outras iniciativas
frente de envelhecimento



CONFIRA A MATÉRIA SOBRE O PROJETO DE ENVELHECIMENTO NO 
JORNAL O ESTADO DE S. PAULO, CADERNO METRÓPOLE, EM 02 DE 
OUTUBRO DE 2019. CLIQUE E CONFIRA

Quantidade de adultos beneficiados desde 
o início do programa APOIE:

CONSULTAS DR. MARCELO ALTONA

ATENDIMENTO REMOTO
Mesmo durante a pandemia, em que os atendimentos presenciais foram 
suspensos, o Dr. Marcelo Altona gravou vídeos que foram enviados para as 
famílias com as temáticas:
 

96

36

2019

2020

• Flexibilização na pandemia. 
Qual o limite? Posso tudo?

• Envelhecimento saúdavel

• O que esperar da vacinação

RESULTADOS

https://drive.google.com/file/d/16ksXP2djJVmho8tnq06_0RW5-Y48696L/view?usp=sharing


DEPOIMENTOS

“

“
PROGRAMAS 
PRÓPRIOS
ESCOLA DE IMPACTO 
Uma parceria entre o Instituto 
Serendipidade e a ONG Turma do Jiló, 
criada em Setembro de 2020, a Escola de 
Impacto visa transformar jovens em futuros 
protagonistas sociais com as habilidades 
socioemocionais e o DNA empreendedor 
para criarem projetos inovadores que façam 
a diferença no cenário atual. Saiba mais

“ A sociedade quer que sejamos fracos e que sigamos o padrão. 
Porque eles têm medo e não querem que sejamos fortes, nos 
reconhecendo e sabendo quem somos. Medo do que seríamos 
realmente capazes se fossemos nós mesmos. Por isso, a 
educação é padronizada. Acontece que tudo feito sob medida, 
na verdade, não foi feito para ninguém. A educação deveria ser 
o processo de vivência e não a preparação para o futuro. Por 
escolas menos acadêmicas e mais humanizadas.“ 
Daniele Fowler Toryano, 19 anos, turma 2B.

“ Com a mentoria deste mês eu compreendi que uma pessoa 
com deficiência precisa ser tratada como capaz, não como 
capacitismo.”
Aluna M, turma 1C - Escola de Impacto.

http://www.turmadojilo.com.br/
https://escoladeimpacto.org/
http://escoladeimpacto.org


OUTRAS INICIATIVAS

1. Congressos e webinars

2. Eventos Corporativos

3. Linha de Produtos:

Congresso Genética Não é Destino - 
1ª edição. 29 e 30 2020. Saiba Mais.

• Banco Rabobank International 
• Brasil S.A
• Heidrick & Struggles
• Citibank
• Decathlon
• Espaçolaser
• GymPass
• Iconic Lubrificantes 
• Johnson& Johnson
• KPMG Auditoria
• JP Morgan
• Kimberly Clark 
• Machado Meyer Advogados  

Wppstream 
• Mattos Filho Advogados

Lançamento da Coleção Life by Vivara linha Life for 
Good, em prol  do Projeto Laços. 

Parceria com a Galeria Tricot na venda de camisetas  
e  Westwing Comércio Varejista que reverteu parte 
das vendas em prol do Instituto.

• O Boticário  
• Espaçolaser 
• Oracle 
• Razac Internacional Trade Ltda
• KPMG
• Vivara

Clique e
Saiba mais

https://www.instagram.com/p/CDwIZhyHN9m/
https://www.instagram.com/p/CDwIZhyHN9m/
https://www.instagram.com/p/ByGkOfjn4eb/
https://www.instagram.com/p/BqDp48GH5Nd/
https://www.instagram.com/p/B6DW4P9H3R9/
https://www.instagram.com/p/CETvwdnHCe-/
https://www.instagram.com/p/CEiF2jino_d/
https://www.instagram.com/p/CDtS3IsnbfC/
https://www.instagram.com/p/B4gNH_dHz1o/


14 Out 2019 - Movile (PLayKids + Leiturinha) - Play2gheter 
- 24 Out 2019. Saiba mais.

Dez 2019 - Evento Shopping Villa Lobos - Como 
empoderar pessoas com deficiência. Instituto 
Serendipidade e Alex Duarte. Saiba Mais.

4. Apoio e parceria com empresas

5. Eventos de Arrecadação

6. Apoio: campanha de arrecadação e direcionamento

Geração de conteúdos de Sensibilização sobre a importância do convívio com a 
Diversidade e Inclusão como Estratégia de Inovação. O Instituto Serendipidade 
impactou empresas como:
- Corleone Barbearia, atendeu gratuitamente pessoas com Síndrome de Down e 
reverteu parte da renda para os projetos apoiados pelo Instituto. 
- EspaçoLaser, com apoio na construção de uma cultura inclusiva, gerando 
acessibilidade, sensibilizando e ampliando o quadro de colaboradores com 
deficiência. 
- Guia Tozzini Freire sobre os direitos da pessoa com deficiência intelectual em 
parceria com o IJC (Instituto Jô Clemente). 
- Lançamento do livro Joca e Dado - Uma Amizade Diferente (março de 2021)

Direcionamento de verba para projetos de 20 instituições parceiras em:
2020: R$ 546.039,50 | 2019: R$ 360.500,00 | 2018: R$ 298.500,00. Saiba mais.

Campanha de arrecadação “Esse é o 
momento de união Covid - 19” em Abril 
2020. Parceria com a ASID Brasil (Ação 
Social para Igualdade das Diferenças). Foram 
arrecadados  R$ 30.000,00 através de ações 
com o objetivo de levar cestas básicas e itens 
de higiene para 887 famílias de pessoas com 
deficiência em vulnerabilidade social, em 
vários estados brasileiros. 

Evento nomeação dos Embaixadores do 
Instituto. Saiba mais 

Evento com a participação da Xuxa (embaixadora 
do Instituto). Saiba mais.

Dez 2018 - 1º Evento Digital: sensibilização sobre 
Temas Relacionados à Inclusão. Saiba Mais.

https://www.instagram.com/p/B4BVsrnHSd2/
https://www.instagram.com/p/B5pUeK5HgP_/
http://serendipidade.org/arrecadacao
https://www.instagram.com/p/B12Qn_hHxpx/
https://www.instagram.com/p/B0q2XMPndbm/
https://www.instagram.com/p/B3qBz9KnZBy/
https://www.instagram.com/p/B3qBz9KnZBy/
https://www.instagram.com/p/BvQ-fJMHF7c/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/BvQ-fJMHF7c/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/BvQ-fJMHF7c/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B12Qn_hHxpx/
https://www.instagram.com/p/B5pUeK5HgP_/
https://www.instagram.com/p/BrY1k1hH6AO/


- Média de 70 lives e webinars ao longo do ano de 2020. 

8. Campanhas publicitárias: 
Ações de divulgação com foco na                          
representatividade da Diversidade e Inclusão:

7. Geração de conteúdo

Aramis
Careplus
Decathlon
Grão de Gente
Hering
J&J
Marisol
MRV
Novalgina
P&G - Pampers
Ri Happy
Lojas Renner
Shopping Villa Lobos

- Em Maio de 2020, foi  
desenvolvido o Hotsite com 
conteúdos sobre cuidados 
especiais e prevenção sobre 
a COVID-19 para pessoas 
com síndrome de Down e 
suas famílias, em parceria 
com a Federação Brasileira 
das Associações de síndrome 
de Down (FBASD) e Instituto 
Alana. Saiba mais.

Clique e confira: Clique e confira:

Clique e confira:

http://covid19.federacaodown.org.br/
http://covid19.federacaodown.org.br
https://www.instagram.com/p/CDe_fzfn6AE/
https://www.instagram.com/p/CNFJ9cXsqWW/
https://www.instagram.com/p/CDmhBgvnhh4/


PARCERIA COM 
OUTRAS ONGs

1. Educação
Turma do Jiló - 4 escolas apoiadas em 2020 
(2 diretamente e 2 através da Prefeitura de Santos/SP). 
Impacto estimado: 15 mil pessoas atendidas

2. Autodefensoria
Simbora Gente – curso de formação de Autodefensores 
com deficiência intelectual. 
Impacto estimado: 2 mil pessoas através das palestras

3. Esporte
JR Paradesporto - apoio para 120 atletas. 
Impacto estimado: 120 pessoas



IMPACTO 
ESTIMADO TOTAL :

224 MIL 
PESSOAS!

4. Instituto Reativar
Apoio para 120 atletas. 
Impacto estimado: 1750 pessoas

5. Socialização e acolhimento 
GRUPO JUNTOS (RJ) – acolhimento e campanhas socioeducativas.
Impacto estimado: 500 pessoas

6. Cultura: arte, dança e música 
Instituto Movimentarte – apoio para viabilização de aulas e peça de teatro
Impacto estimado: 1000 pessoas (famílias e espectadores)

7. Instituto Mano Down 
Oficinas culturais para pessoas com deficiência intelectual.
Impacto estimado: 120 pessoas

8. Profissionalização 
APOIE – inclusão do mercado de trabalho / oportunidades de emprego.
Impacto estimado: 200 pessoas

9. Saúde 
Instituto JÔ CLEMENTE – o serviço de diagnóstico de doenças genéticas.
Impacto estimado: 3120 pessoas

Saiba mais em 
serendipidade.org/arrecadacao

http://serendipidade.org/arrecadacao


NA MÍDIA

GOVERNANÇA 
As demonstrações Financeiras do 
Serendipidade foram auditadas pela 
KPMG em 2020, uma das maiores 
empresas do mundo em seu segmento 
de atuação.

Ter uma governança forte, trabalhando 
com inovação e transparência sempre 
foram diretrizes importantes da nossa 
instituição. O processo de auditoria 
dará ainda mais segurança aos nossos 
doadores e investidores sociais, 
ampliando nosso compromisso com as 
práticas ESG e de impacto social.

                               
                            Clique e confira  todas as publicações

https://drive.google.com/drive/folders/1B2jVVs6NNQoaK2XHJNnDaJ6WYyXH_ePX?usp=sharing


RESULTADOS FINANCEIROS
Fomos auditados em 2020 pela KPMG

O Instituto Serendipidade conta com a contribuição 
de voluntários na realização de diversas atividades. 
Todo o nosso Conselho de Administração e Diretoria 
é composto por voluntários. Além disso, temos 
programas com intensa participação de voluntários.

Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 
(R1) Entidade sem Finalidade de Lucro, o Instituto 
valoriza as receitas com trabalhos voluntários, inclusive 
de membros integrantes de órgãos da administração, 
sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em 
consideração os montantes que o Instituto haveria de 
pagar caso contratasse esses serviços em mercado 
similar. As receitas com trabalhos voluntários 
são reconhecidas no resultado do exercício em 
contrapartida às despesas operacionais também no 
resultado do exercício. Em 31 de dezembro de 2020, 
o Instituto registrou o montante de R$ 532,197,03 
referente a trabalhos voluntários. Tal montante 
tem impacto neutro no resultado, uma vez que 
conforme a norma são registradas entradas e saídas 
em montante equivalente (marcados com*).

Impacto Covid-19: O Instituto Serendipidade tem uma estrutura administrativa extremamente enxuta, 
custos operacionais dos programas variáveis e uma política de caixa conservadora. Tais características 
possibilitaram que os impactos financeiros da Covid-19 fossem limitados. Apesar do sucesso da nossa 
estratégia de arrecadação, tivemos impactos na realização de dois de nossos programas (Iniciação Esportiva 
e Envelhecimento). As atividades foram suspensas pelos riscos de saúde inerentes a Covid-19. Ao longo de 
2021, entendemos que ambos programas retornarão à sua normalidade, dependendo das avaliações e 
indicação dos profissionais de saúde e das entidades parceiras.

O saldo de caixa significativo do encerramento do exercício de 2020 se deveu principalmente a (i) o 
sucesso nas estratégias de captação superando o Orçamento inicial; (ii) criação de novos programas 
e parcerias; (ii) saldo represado devido à postergação de alguns programas próprios, em função das 
limitações impostas pela Covid-19.



RESULTADOS FINANCEIROS
Fomos auditados em 2020 pela KPMG

NOSSO TIME
Acesse o site e confira cada perfil

Henri Zylberstajn
Presidente do Conselho 

Michelle Levy Terni
Membro do Conselho

Patrícia Leisnock
Membro do Conselho

Paulo Morais
Membro do Conselho

Juliana C. de Almeida
Assistente Administrativa

Débora Goldzveig
Gerente Institucional

Deise Campos
Coordenadora

Beatriz Mittermayer
Estagiária de Comunicação

Débora Ferraz
Membro do Conselho

Moises Marques
Membro do Conselho

Fabio Zaclis
Membro do Conselho e CFO

Fabíola Cammarota
Membro do Conselho
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PARCEIROS E APOIADORES
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Agradecemos a todas as pessoas
que apoiam o Instituto.
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Agradecemos a todas as pessoas 
que apoiam o Instituto.



Inscreva-se em nosso 
canal no Youtube

Compre o livro 
“Joca e Dado”

Conheça nosso Clube 
de Benefícios

Siga nosso perfil 
no Instagram

Compre a camiseta do 
Serendipidade

Conheça a Escola Impacto

Participe da 
nossa Campanha 
de Arrecadação

FAÇA PARTE

COLABORE

Clique e saiba mais

https://www.youtube.com/channel/UCl-J5Fu4ZXlOqCL-UzqbG4A
https://loja.leiturinha.com.br/joca-e-dado
https://legado21.colabore.org/serendipidade/single_step
https://www.instagram.com/pepozylber/
https://www.galeriatricot.com.br/serendipidade
https://escoladeimpacto.org/
https://benfeitoria.com/projetoserendipidade
http://www.serendipidade.org
http://www.serendipidade.org
http://www.serendipidade.org.br


Participe da 
nossa Campanha 
de Arrecadação

 INSTITUTO SERENDIPIDADE
 CNPJ 35.086.783/0001-52
 Banco Itaú
 Ag 3100
 C/C 35865-8
 PIX: serendipidade@serendipidade.org

FAÇA SUA DOAÇÃO:

https://benfeitoria.com/projetoserendipidade


CANAIS DE COMUNICAÇÃO

@institutoserendipidade

    serendipidade.org

@InstitutoSerendipidade 

Instituto Serendipidade

https://www.instagram.com/institutoserendipidade/
http://pepozylber.com.br/
https://www.facebook.com/InstitutoSerendipidade
https://www.linkedin.com/company/institutoserendipidade/


CANAIS DE COMUNICAÇÃO


