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Este relatório resume as ações e impactos dos
atendimento e finanças da Soul Bilíngue no
período de agosto a dezembro de 2020. Foi
elaborado para prestar contas a você que nos
apoia, acompanha nosso trabalho, é aluno,

intercambista ou ex-estudante. 

O mundo é nosso!

88.475,46

RESUMO
FINANCEIRO*

R$
Receita Soul Bilíngue de 

agosto a dezembro de 2020 

83.765,28
Despesa Soul 
ago a dez 2020

SOUL BILÍNGUE

R$

R$
25.080,23

Saldo total em

 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

*Este relatório corrige lançamento de R$ 2.199,09, do mês de agosto, incorretamente
incluído na prestação anterior como sendo do mês de julho
** Este valor refere-se à soma dos saldos da conta corrente Soul Bilíngue (R$
15.57,21) e  da aplicação (10.023,02) com resgate automático.

Receita total de 2020: R$ 162.630,49

Despesa anual:
R$153.174,46



Recurso arrecadado por meio de engajamento dos
alunos em atividades mensais ou bimestrais cujos
prêmios variam de produtos Soul Bilíngue, livros e
viagens nacionais para Florianópolis e São Paulo.

R I FA S  SOU L

RECEITA SOUL BILÍNGUE

O primeiro evento de bate-papos online da Soul
Bilíngue promoveu discussões sobre networking,

inserção da mulher no mercado da tecnologia,

entre outros temas.

TA LKSOU L

Taxa de inscrição paga por candidatos inscritos
nos processos seletivos da Soul Bilíngue, do 1º e 2º
semestres, no valor de R$ 25 cada (as inscrições
pagas via Paypal têm dedução de R$0,96,cada)

I N S CR I ÇÃO  PROGRAMA  SOU L  

AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020

64.380,04
R$

13.840,65
R$

4.468,89*
R$

3.000,00
R$

Recurso repassado mensalmente para o
desenvolvimento de projetos Soul Bilíngue

PATROC Í N I O  V I TA L  I N T ERCÂMB IO S

2.785,88*
R$

Vendas de produtos e transferências de outros
parceiros e pessoas que apoiam a Soul
Bilíngue

DOAÇÕES  P J  E  P F  E  RECE I T A S  D I V ERSAS

*Em 31/12/2020, havia R$ 12.356,76 de saldo de inscrições a receber da loja oficial 

*Em 31/12/2020, a Soul Bilíngue possuía saldo de US$ 5.245 a receber
de  transferências internacionais dos grupos Amazon e Elasticsearch B.V



Contabilidade, assistência jurídica, coordenadorias de
mentores, projetos e psicólogos, professor de inglês,

assistente administrativa, comunicação e diretoria

PE S SOAS

DESPESAS SOUL BILÍNGUE

Ferramenta exclusiva para alunos e equipe foi
desenvolvida no segundo semestre e organiza lista
de mentores, ranking, desempenho individual de
estudantes, entre outras ferramentas

P LA TA FORMA  SOU L  B I L Í NGUE

Taxas TED, manutenção da conta bancária, tarifa
de renovação. 

TAR I F A S  BANCÁR I A S  

AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020

47.700
R$

30.000
R$

1.775,40
R$

2.174,62
R$

Pacote premium em plataforma de chamadas
online utilizada também para encontros entre
a equipe, eventos do Talksoul

AU LAS  ONL I N E

2.115,26
R$

Correio, fretes e carretos, site, materiais de
escritório e higiene e demais prestadores de
serviço. 

EX TRAS



ESTAMOS MUDANDO O MUNDO
A Soul Bilíngue é uma organização social que democratiza o acesso internacional a jovens de baixa renda.
A Soul oferece imersão de inglês, conexões internacionais com brasileiros no exterior e nativos da língua
inglesa, além de atendimento psicossocial e bolsas de estudo de inglês no exterior aos estudantes que
mais se destacam nas edições. A iniciativa já qualificou mais de 300 estudantes e levou mais de 10 jovens
de baixa renda para o sonho do intercâmbio, em países como Austrália, Canadá, África do Sul e
Inglaterra, com a ajuda de parceiros, como agências de viagem e escolas internacionais de inglês.  A ONG
foi fundada em 2018 por Ariane Noronha aos 27 anos, depois que teve a vida transformada pelo
intercâmbio de babá nos Estados Unidos. Filha de manicure e de auxiliar de almoxarifado, Ariane é
formada em jornalismo e morou no exterior por 1 ano e meio. 

SP E  RJ 
O programa Soul Bilíngue atendeu jovens
dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro
em 2020, totalizando mais de 240 pessoas
impactadas. A instituição social também
concedeu 16 bolsas de estudo internacional
de inglês para os participantes das edições
de 2020, sendo alguns deles moradores do
Rio de Janeiro.

WWW.SOULBILINGUE.COM



Iniciamos a segunda edição da Soul Bilíngue de
2020 com uma novidade: atendimentos
psicológicos para jovens com profissionais
voluntários chamados de "counselors" na
organização social. Cada psicólogo tem seu grupo
de alunos de até 6 pessoas com quem realiza
atividades quinzenais para discussões de temas

35 PSICÓLOGOS VOLUNTÁRIOS
como falhas, frustrações, autocobrança, ansiedade,
depressão, autoconhecimento,empoderamento,
apoio familiar, além de acompanhamentos
individuais uma vez ao mês. O intuito é dar
suporte psicológico, acolhimento e promover um
espaço de troca e de aprendizado entre os
estudantes Soul Bilíngue.

WWW.SOULBILINGUE.COM

59 ENCONTROS

Uma carga horária total de mais de 88
horas de aulas de inglês, planejamento
financeiro, debates sobre temas
diversos, entre eles racismo e
preconceito, workshop sobre carreira e
mercado de trabalho, etc. 

ONLINE COM ALUNOS 

NOSSOS PARCEIROS



1 ,5MIL  MENTORIAS

WWW.SOULBILINGUE.COM

150 MENTORES
São pessoas ao redor do mundo, com
habilidades no inglês e que ajudam os jovens
da Soul Bilíngue, vindos de escolas públicas, a
aperfeiçoarem o idioma e praticarem a
conversação em inglês. O time conta, inclusive,
com nativos da língua inglesa em países como
Estados Unidos, Canadá, Barbados.

DE INGLÊS VOLUNTÁRIOS

ENTRE ALUNOS E  MENTORES DE FORMA ONLINE

Mentores em países como: Brasil, Estados Unidos, Canadá,
Portugal, Dinamarca, India, México, Panamá, Barbados,

Inglaterra, Bélgica, Austrália. 




