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A Claritas Investimentos, em parceria com a Associação Junior Achievement São Paulo, organização
não governamental de educação prática em negócios, economia e empreendedorismo, promove
dois programas de voluntariado: Meu Dinheiro, Meu Negócio e Introdução ao Mundo dos Negócios.
O objetivo da gestora é levar conhecimento sobre educação financeira e despertar o espírito
empreendedor em jovens ainda em fase escolar, estimulando o desenvolvimento pessoal e o acesso
ao mercado financeiro.
Os programas consistem em aulas extracurriculares presenciais, que serão ministradas para as
turmas do Ensino Fundamental e Médio de escolas parceiras da Junior Achievement São Paulo. As
aulas serão aplicadas durante o primeiro e o segundo semestre desse ano atingindo em torno de
1.000 alunos. Já no primeiro semestre, a Claritas conta com a participação de 43% de seu quadro
de colaboradores se voluntariando para as ações.
“Com a mobilização de nossos colaboradores para essa ação pretendemos estimular cada vez mais
o voluntariado corporativo para projetos de educação. A Claritas doará o tempo e os profissionais
doarão seu talento e conhecimento fazendo com que os alunos se tornem cidadãos competentes e
preparados para lidar com os desafios da vida profissional e financeira”, ressalta Cassiano Morelli,
Diretor de Operações da Claritas Investimentos.
A Junior Achievement é a maior e mais antiga organização não governamental de educação prática
em negócios, economia e empreendedorismo do mundo, presente em mais de 120 países.
O programa Meu Dinheiro, Meu Negócio de educação financeira tem duração de cinco horas. O
objetivo é desenvolver nos alunos do Ensino Médio habilidades de lidar com o dinheiro, além de
estimulálos à conscientização da importância de ampliarem seus conhecimentos em finanças, em
busca de uma vida financeira saudável.
Já o programa Introdução ao Mundo dos Negócios oferece informações práticas sobre a
organização e a operação de negócios em um mercado de livre iniciativa, complementando o
currículo básico com habilidades e conceitos relacionados ao mundo dos negócios. A duração é
também de cinco horas por encontro.
“Para a Claritas, fazer parte desse projeto é muito gratificante, uma vez que estamos contribuindo
para o sucesso do jovem empreendedor, compartilhando conhecimento sobre temas financeiros.

Acreditamos que iniciativas como essa colaboram com o futuro econômico do país. Poder ajudar no
entendimento da vida financeira e desenvolvimento dos negócios para quem não tem acesso a esse
tipo de informação é muito gratificante”, conclui Morelli.
Sobre Claritas
A Claritas é uma empresa de administração de recursos independente especializada na gestão de
fundos de investimento no Brasil e no exterior. A gestora iniciou suas atividades em fevereiro de
1999, sendo uma das pioneiras na indústria de investimentos alternativos no Brasil. Começou como
um fundo independente e, com o passar dos anos, foi desenvolvendo novas áreas para se tornar
uma empresa completa de gestão de recursos de terceiros. Hoje, possui aproximadamente R$ 3,5
bilhões sob gestão e conta com um quadro de 50 funcionários, dos quais 60% são profissionais de
investimentos.
A Claritas Administração de Recursos e o Principal Financial Group® Inc. (The Principal®)
oficializaram em março de 2016 o acordo de aquisição, com o qual o Principal passou a deter 100%
de participação na Claritas. Com a nova estrutura acionária, a Claritas é membro do Principal
Financial Group e passou também a contar com a experiência e tecnologia do PFG na gestão de
fundos de investimentos.
A Claritas é participante ativa de importantes órgãos regulatórios no Brasil e no mundo, como
ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), AIMA
(Alternative Investment Management Association) e AMEC (Associação de Investidores no Mercado
de Capitais), tendo inclusive contribuído com a fundação deste último.
Sobre Principal Financial Group
O Principal Financial Group® (The Principal®) é líder global na administração de investimentos,
incluindo serviços de previdência, soluções de seguros e gestão de recursos financeiros. Fundada
em 1879 e membro da FORTUNE 500, o Principal possui mais de US$ 516.2 bilhões sob gestão e
atende 20.6 milhões clientes em todo o mundo, contando com escritórios na Ásia, Austrália, Europa,
América Latina e Estados Unidos. É listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) sob o ticker
(símbolo) PFG.
Os serviços de previdência, seguros, programas de bemestar, além de produtos bancários e de
investimentos estão disponíveis para pessoas físicas e clientes institucionais, por meio de uma
diversidade de empresas e profissionais financeiros da família (The Principal®), com foco em
pequenos e médios negócios e gestão de recursos global. O objetivo é auxiliar empresas e pessoas
a atingirem suas metas financeiras.
Sobre a Junior Achievement
A Junior Achievement é uma associação educativa, sem fins lucrativos, criada nos Estados Unidos,
em 1919, com o objetivo de levar o empreendedorismo aos jovens, ainda na escola. Atualmente, o
trabalho da Associação estendese a mais de 120 países. No Brasil, a Junior Achievement atua em

27 Estados, através da parceria com a iniciativa privada. Seus projetos já beneficiaram 4 milhões de
crianças e jovens brasileiros.
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