RELATÓRIO ANUAL

2018
TRANSPARÊNCIA E
RELEVÂNCIA TODOS OS DIAS
Informações relevantes, abrangentes e confiáveis são fundamentais para
fortalecer e qualificar o campo da filantropia. Por isso, ao longo de 2018
trabalhamos fortemente em organizar e analisar todo o conjunto de dados
que o Instituto Phi colheu ao longo de seus cinco anos de existência para,
neste início de 2019, lançar um novo site, o www.institutophi.org.br.
Com melhor usabilidade, mais recursos gráficos e integração com nossas
redes sociais, a página apresenta não só o método de trabalho do Phi, mas
também informações mais completas sobre a atuação das organizações
da sociedade civil que apoiamos. Traz, ainda, artigos, entrevistas,
programação de eventos do setor, histórias de pessoas atendidas pelos
projetos sociais, editais abertos e dicas de leitura.
Esperamos que esse conjunto de informações suscite reflexões e contribua
tanto para melhorar a atuação das organizações como para dar subsídios aos
investidores sociais. E que, assim, ampliemos o impacto da filantropia no Brasil.

Esperamos sua visita!

MANIFESTO

MISSÃO
Influenciar
indivíduos e
empresas a fazer de
maneira estratégica
o planejamento
de sua filantropia
pessoal, familiar
ou corporativa, e
assessorá-los nesse
processo, de modo
que se atinja maior
profissionalização
do Terceiro Setor,
satisfação pessoal
e impacto social

Nascemos com o desejo de fazer mais, de
fazer algo relevante para a sociedade.
Percebemos que há espaço para criação de uma
organização intermediária, ponte para a judar outras
pessoas que também querem fazer mais.
Somos sonhadores, realizadores, otimistas, inspirados,
positivos, empreendedores e entusiastas.
Queremos atuar de forma simples, mais e cada vez melhor.
Acreditamos no poder da filantropia, da doação, da
transformação social.
Queremos mudar a realidade, não aceitamos as coisas
como elas são.
Não esperamos soluções, criamos.
Trabalhamos por um mundo mais justo e menos desigual.

VISÃO

Queremos aproximar realidades, sem julgamentos, de
forma coerente, construtiva e ética.

Contribuir para
um mundo menos
desigual e mais
justo, pautado
em verdade,
solidariedade
e humanidade.

Acreditamos no ser humano. Acreditamos nas pessoas.
Acreditamos.

ABERTURA

CONSTRUINDO DIA A DIA
UMA SOCIEDADE MELHOR
Em meio ao cenário econômico turbulento que atingiu o país, trilhamos
um caminho árduo em 2018, mas com firmeza e apoio de muita gente
boa: no ano, fizemos a ponte entre 95 investidores e 368 projetos sociais.
Foram movimentados quase R$ 10 milhões em recursos para a filantropia
através do Instituto Phi, com aplicações estratégicas, eficientes e que vêm
trazendo impactos reais para as vidas de 403.275 pessoas atendidas direta
e indiretamente pelas organizações não governamentais. Temos ou não
temos motivos para comemorar?
Nos consolidamos como agentes de fortalecimento da filantropia,
articulando parcerias com empresas, fundações nacionais e internacionais,
associações de classe, consultorias de investimento, escritórios de
advocacia, grupos de voluntariado e plataformas de conteúdo, dentre
outros atores, para fomentar o setor.
Mantivemos firmes a nossa crença no poder da transparência, da empatia,
da diversidade e da colaboração: acreditamos que somente juntos
poderemos transformar problemas sociais provocados pela desigualdade
de renda para fazer um planeta melhor para todos. Não é simplesmente
uma questão de distribuir dinheiro, mas de todos assumirem
responsabilidades, terem um compromisso firme, de longo
prazo, somando forças para a promoção do bem coletivo.
Com desejo de fazer mais e melhor, nossas palavras
de ordem para 2019 são esperança e ação. Queremos
aprender, inovar e evoluir nossas práticas de governança
para protagonizar um novo ciclo de crescimento da
filantropia. Contamos com você ao nosso lado!

Equipe Phi.

PROJETOS APOIADOS EM 2018
Convidativa – Instituto Sócio
Educacional e Cultural Para
Questões da Cidadania

Abrigo Evangélico
da Pedra de Guaratiba

Luta pela Paz
MAWON

Cozinheiros do amanhã

ACUCA | Associação
Cultural do Camorim

Museu Bispo do Rosário

Creche Casa Viva

Núcleo Especial de
Atenção à Criança - NEAC

Agência do Bem

Creche Tio João

Associação Beneficente Amar

Disque Denuncia

Associação Brasileira
Beneficente de
Reabilitação - ABBR

Fundação Beneficente
Evangélica Jesus de Nazaré

Obra do Berço
Obra do Berço
Obra Social Dona Meca

Fundação do Rim

Associação de Assistência
á Criança com Câncer

One by One

Fundação Pró-Hemorio

Associação Saúde Criança

Grupo Assistencial
Professor Eurípedes
Barsanulpho - GAPEB

Associação Solidários
Amigos de Betânia

Grupo Comunitário
Morro da Alegria

ASVI | Associação Semente
da Vida da Cidade de Deus

Hip Funk

Associação Projeto Ovelhinhas

Orfanato Santa Rita de Cássia
Pré-Vestibular Popular
Bosque dos Caboclos
Pro Criança Cardíaca
Projeto Recriando Raízes
Projeto Uerê

Imadel
Instituto Apontar

Rede de Apoio ao Egresso
do Sistema Penitenciário

Instituto Futuro Bom

Rede Postinho de Saúde

Instituto Mundo Novo

Renovatio

Instituto Permacultura Lab

São Vicente de Paulo

Instituto Reação

Semente do Futuro

Cine & Rock

Lar luz e amor

Solar Meninos de Luz

Associação Capão Cidadão

Associação São Joaquim
de Apoio à Maturidade

Libertários do Capão Redondo

Banco da Providência
Casa de Santa Ana
Casa Ronald McDonald –
Rio de Janeiro
Centro de Estudos e
Ações S. da Mare

SÃO PAULO

Lona na Lua

Associação de Apoio
à Família, ao Grupo e à
Comunidade – AFAGO SP

Centro Educacional Assistencial
Profissionalizante - CEAP

Associação Escola
de Noticias

Moradigna
Pró Queimados

Colégio Mão Amiga

Programa Vivenda

Instituto C

Pró-Saber SP

NOVAS PARCERIAS
Bem Maior
O Instituto Phi faz a gestão do
edital do movimento Bem Maior, que
nasceu com a missão de fomentar
a filantropia no Brasil, selecionando
projetos sociais sérios, dos mais
variados setores e tipos, espalhados
por todo o Brasil, para apoiar
financeiramente e dar visibilidade.

Bees of Love
Grupo de voluntárias liderado
por Georgia Buffara que busca
implementar ações positivas no Rio
de Janeiro, através de campanhas
de doação específicas. O Phi atua
como parceiro na gestão financeira.

FIIMP2
Grupo constituído por cerca de
11 institutos e fundações que, de
forma voluntária, se uniram com
a proposta de aprender sobre
investimentos de impacto
conhecendo o ecossistema e seus
intermediários. O Phi atua como
parceiro na gestão financeira da
segunda rodada de investimentos.

B Social
A plataforma online colabora com
a economia social viabilizando
doações para organizações da
sociedade civil. O Phi é o parceiro
para gerar relatórios de prestação
de contas dos apoios.

Pinheiro Neto
Avaliação de resultados de 10 projetos apoiados pelo Pinheiro Neto
Advogados, através da Metodologia de Avaliação Phi – MAP. A MAP é dividida
em quatro etapas onde são feitos levantamentos de dados, visitas a campo,
entrevista com os principais stakeholders das organizações e análise de
documentos e situação fiscal.

PRÊMIO MELHORES
ONGS 2018
O Instituto Phi entrou, pela segunda
vez consecutiva, na lista das 100
melhores ONGs do Brasil, uma
iniciativa da consultoria Mundo Que
Queremos, o Instituto Doar e a Rede
Filantropia. Foram selecionadas as
melhores representantes do Terceiro
setor entre mais de 1.700 inscritas.
O trabalho do ranking vem com o
objetivo de identificar aquelas que
realizam as melhores práticas
organizacionais, de boa governança
e transparência para a sociedade,
dentro de um universo de 300 mil
ONGs no Brasil.

O PHI POR AÍ
BMW Foundation
A BMW Foundation, da Alemanha,
promove liderança responsável e
inspira líderes em todo o mundo
a trabalhar em prol de um futuro
pacífico, justo e sustentável. Através
de suas atividades, pretende avançar
os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da Agenda 2030
das Nações Unidas. Luiza Serpa,
diretora-executiva do Instituto Phi,
é network driver da fundação.

Fórum Latino-Americano
de Investimento de Impacto
Em fevereiro, participamos da
quinta edição do Fórum LatinoAmericano de Investimento
de Impacto, que reuniu em
Merida, no México, empresas de
impacto, fundos de investimento,
fundações, ONGs e escolas de
negócios de todo o mundo.
O objetivo era criar soluções
inovadoras para questões sociais
e ambientais mais prementes.

Skoll World Forum
Empreendedores sociais de 65
países participaram da edição 2018
do fórum em abril, com o tema
“O poder da proximidade”, em
Oxford, na Inglaterra, numa busca
colaborativa por aprendizado,
alavancagem e mudança social
em larga escala. Luiza Serpa,
diretora-executiva do Instituto Phi,
participou como fellow a convite da
Johnson&Johnson.

Festival Internacional
de Inovação Social (FIIS)
O Phi participou do festival
anual, realizado em dezembro, em
Santiago, Chile, com o objetivo de
reunir, inspirar e capacitar aqueles
que estão trabalhando por um
mundo melhor.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Investidores
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Projetos Apoiados
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Vidas Impactadas
Eficiência PHI
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(Total movimentado/total gasto) ($)

Movimentados para
o Terceiro Setor
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45.745

260.190

403.275

2014

2015

2016

2017

2018

1.473.402,77

1.641.838,24

5.237.453,99

8.145.986,61

9.619.116,47

TOTAL ACUMULADO: R$ 26.117.798,08

A cada

R$ 1

investido na
estrutura do

MOVIMENTAMOS

INSTITUTO PHI

R$ 7

para o
TERCEIRO SETOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (EM REAIS)*
*Você pode acessar o relatório completo através do nosso site.

2017

2018

RECEITAS OPERACIONAIS
Doações não governamentais – pessoa jurídica

240.031,59

510.315,74

Doações não governamentais – pessoa física

1.217.747,69

618.856,75

36.197,96

80.246.04

Prestação de serviços
Projetos

40.770,60

Trabalho voluntário

91.100,00
1.550.977,24

1.341.289,13

(-) Cofins sobre serviços

(2.661,06)

(6.098,70)

(-) ISS sobre serviços

(1.750,70)

(4.012,28)

Despesas com repasse a apoiados

(62.629,84)

(93.681,35)

RESULTADO BRUTO OPERACIONAL

1.483.935,64

1.237.496,80

Despesas com pessoal

(820.379,60)

(768.812,81)

Despesas administrativas

(227.804,99)

(472.576,48)

(42.598,93)

(81.003,56)

Despesas com depreciação e amortização

(3.764,62)

(9.446,58)

Resultado financeiro líquido

76.666,50

53.868,51

DEDUÇÕES DA RECEITA

ATIVIDADES FINS E SOCIAIS

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS

Despesas tributárias

Outras receitas operacionais

22.646,42

Despesas com trabalho voluntário
(DEFICIT) SUPERÁVIT DO EXERCICIO

(91.100,00)
(1.017.881,64)

(1.346.424,50)

466.054,00

(108.927,70)

OBS: A partir do ano de 2016, os valores repassados a projetos sociais deixaram de ser classificados como
despesas com doações e passaram a ser considerados como obrigações a pagar, assim deixando de integrar
o demonstrativo contábil do Instituto. O Instituto Phi apresentava em 31 de dezembro de 2017 saldo a repassar
a projetos no montante de R$ 191.060,69. No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, foi captado o
montante de R$ 8.243.827,48, sendo repassado para as organizações apoiadas o montante de R$ 6.884.442,51,
permanecendo o saldo de R$ 1.550.445,66 a ser repassado em 2019.
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CONSELHO DIRETOR

EQUIPE TÉCNICA

Rafael Zambrotti Martins
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Leandro Njaine Borges
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Marcos Flávio Azzi
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COORDENADORA DE PROJETOS
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