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No planejamento financeiro pessoal , o investimento no coletivo

Chegamos ao último trimestre do ano e muita 

gente já está se organizando financeiramente para 

o encerramento de um ciclo e começo de outro. 

Depois de um ano em que o senso de coletividade, 

expresso em doações, criou uma rede de proteção 

social invisível e poderosa para a população 

brasileira, que tal incluir filantropia no seu 

planejamento e fazer dela uma prática?

Comece analisando seu orçamento e determine 

com quanto você pode contribuir mensalmente, 

em reais ou em um percentual da renda, sem 

causar abalo nas suas finanças. Ou, se você recebe 

13º salário ou bônus, pode se planejar para doar 

uma parte desse extra.

Então, descubra a causa que te toca profundamen-

te e te mobiliza a investir o seu dinheiro. Educação, 

saúde, cultura, meio ambiente... todas as causas 

são nobres.

Se você não tem tempo de fazer levantamentos 

mais profundos sobre o trabalho das organizações 

sociais, procure o Instituto Phi! Avaliamos os 

projetos com base em transparência, qualidade de 

gestão, potencial de impacto e solidez. Além de 

buscar o destino certo para a sua doação, monito-

ramos a aplicação dos recursos nos projetos 

escolhidos.

  

A célebre frase do ativista indiano Mahatma Gandhi 

"Seja a mudança que você quer ver no mundo" 

continua atual. Devemos cobrar atitudes dos 

governos e da comunidade, mas antes de tudo, 

precisamos perceber o que estamos fazendo para 

transformar a situação. 

Só vamos construir um mundo melhor se formos 

pessoas melhores. Se construirmos estruturas 

sociais mais justas. Se nos comprometermos com os 

valores humanos acima dos valores econômicos.  

Visite nosso site, curta nossas redes sociais, 

marque um café virtual!

www.institutophi.org.br

www.facebook.com/institutophi

www.instagram.com/instituto_phi

www.linkedin.com/company/instituto-phi

Quer descobrir como 

transformamos realidades?

Analise seu

orçamento

Descubra 

a sua causa

Pesquise as 

organizações



ano
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Movimento Bem Maior dá início a nova

rodada de fortalecimento para OSCs

Foram 50 organizações da sociedade civil e cole-

tivos brasileiros de base comunitária, seleciona-

dos por edital, que receberam apoio financeiro 

de até R$ 100 mil cada, ao longo de um ano, num 

total de R$ 4.829.159,58. Agora, o Movimento Bem 

Maior, em parceria com o Instituto Phi, inicia a 

segunda rodada de investimentos sociais, 

destinando um total de mais de R$ 3 milhões 

para 38 projetos nos próximos 12 meses.

Dos 38, 23 são organizações e coletivos que 

participaram da primeira rodada e tiveram o 

apoio renovado; os outros 15, são entidades que 

estavam entre os 100 selecionados na primeira 

fase do edital, em 2019, mas não ficaram entre os 

50 escolhidos pelo júri popular. Nesta rodada, o 

Movimento Bem Maior priorizou projetos 

voltados para fortalecimento  de ações  pós-

Covid e com foco em minorias.

“O fomento ao impacto comunitário representa 

a alma do Movimento Bem Maior e, na edição 

2020/21, estamos dando prioridade àqueles que 

atuam junto às frentes mais afetadas pela 

quarentena, sendo elas: saúde, terceira idade, 

educação e geração de renda, olhando sobre-

tudo para as regiões do país com menor acesso 

a recurso filantrópico, que são as regiões Norte 

e Nordeste”, destaca Richard Sippli, coordena-

dor de Relações Institucionais do Movimento 

Bem Maior.

“O programa tem o objetivo de apoiar o traba-

lho de ONGs, seja nos centros, nas periferias ou 

no interior do Brasil, a partir das urgências do 

território. A ideia é chegar na ponta, isto é, atin-

gir a base da pirâmide socioeconômica, que é o 

desafio permanente do trabalho social”, acres-

centa a diretora do Instituto Phi, Luiza Serpa.

R$ 3 milhões

38 projetos
nos próximos 12 meses
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CONTINUA

Como na primeira rodada, o Instituto Phi será 

responsável pelo planejamento, acompanha-

mento e monitoramento do uso eficiente dos 

recursos financeiros e do alcance das metas 

estabelecidas no edital. As organizações que 

estão iniciando o programa de apoio passaram 

por uma capacitação para que estejam aptas a 

apresentar os relatórios trimestrais do Sistema 

Phi de Gerenciamento, com informações rele-

vantes sobre colaboradores, público, indicado-

res de medição de impacto, metas, plano de 

contas, controle orçamentário, cronograma de 

repasses e envio de recibos, dentre outros itens. 

ASVI CDD, associação que promove

oficinas educativas na Cidade de Deus

Central Veredas, atua no

desenvolvimento sustentável da cadeia

de artesanatodo Vale do Urucuia (MG)



Região Nordeste

Ação Social Esperantinense – ASESP

Esperantina (PI) 

Associação Beneficente São Paulo 

Apostolo- Abespa – Teresina (PI)

Associação Pão é Vida – Inajá (PE)

Casa de Caridade Imaculada Conceição 

Nazaré da Mata (PE)

MAFO- Movimento de Ajuda Familiar 

de Ocara – Ocara (CE)

Projeto Social crianças da Vila Pro-Vila

Salvador (BA)

Instituto de Desenvolvimento Artístico 

e Cultural Francisco Mota

Fortaleza (CE)

Associação de Catadores de Materiais 

Recicláveis de Caicó – Ascamarca

Caicó (RN)
Região Sul

Associação dos Lesados Medulares 

do Rio Grande do Sul – LEME

Novo Hamburgo (RS)

Pia União das Irmãs da Copiosa Redenção

São Sepé (RS)

Associação de Artesãs Redeiras do Extremo Sul

Pelotas (RS)

Associação Fênix

Curitiba (PR)

ASID - Associação Social para Igualdade das Diferenças

Curitiba (PR)

Região Norte

Educandário de Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul (AC)

Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais APAE Itacoatiara

Itacoatiara (AM)

Grupo de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar dos 

Produtores Rurais da Comunidade 

de Santo Antônio do Murituba

Juruti (PA)

Instituto Socioambiental

e Cultural Tarumã

Macapá (AP)

Confira, no mapa, a distribuição dos projetos pelo Brasil:

Associação Comunitária Rural 

do Tomba e Adjacências 

Santa Bárbara (BA)

Movimento Social e 

Cultural Cores do Amanhã

Recife (PE)

Projeto Água Cidadania 

e Ensino – PACE

Curimatá (PI)

Associação Cultural Musical 

Sons e Dons

Arapiraca (AL) 

Voluntários do Bem

Inajá (PE)

Núcleo de Educadores 

Populares do Sertão – NEPS

Dormentes (PE)

Grupo de Idosos Viver Mais

Arcoverde (PE)

Instituto ITI

Itabira (MG)

Associação Comunitária Clave de Sol -

Itapecerica da Serra (SP)

Instituto Movimento & Vida

Rio de Janeiro (RJ)

Marianas, Mulheres que inspiram 

Mariana (MG)

OSCIP Monsenhor Antonio Gomes 

Soares – MONSA 

Almenara (MG)

Central Veredas

Arinos (MG)

Projeto Gabi

Ribeirão Preto (MG)

GABRIEL – Grupo de Atuação 

Brasileiro para realização de 

Transplantes Infantis e Estudos 

do Tubo Neural

Indaiatuba (SP)

Instituto de Apoio ao 

Desenvolvimento e Inclusão 

Social – IADIS

Belo Horizonte (MG)

Região Sudeste

Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais APAE Conquista

Conquista (MG)

Associação Presente de apoio a 

pacientes com Câncer - Padre Tiãozinho

Montes Claros (MG)

Sapiência Ambiental

São Paulo (SP)

Associação Semente da Vida 

da Cidade de Deus - REI

Rio de Janeiro (RJ)

Associação Cantagalo

São José de Ubá (RJ)
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Como superar barreiras e estimular a doação

TRANSFORMA, SIM!

CONTINUA

Se queremos transformar o mundo em um lugar mais generoso de forma permanente – e não só durante uma 

pandemia –, precisamos fortalecer a cultura da filantropia. Mas quais os desafios? O que é preciso fazer para 

que mais brasileiros e brasileiras doem? 

Segundo estudos do Movimento Por uma Cultura de Doação, as principais barreiras à prática da doação no 

Brasil são: 1) As pessoas não entendem o que fazem as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e não confiam 

nelas; 2) As pessoas acham que quem doa não deve falar sobre isso e 3) As pessoas não têm noção do poder 

transformador da doação.

Assim, um dos principais pontos é . Construir uma narrativa que aproximar as organizações dos cidadãos

conecte a realidade das pessoas com a causa da organização e que promova a confiança no poder transfor-

mador de suas doações, mudando paradigmas. Uma forma de fazer isso é humanizar a comunicação com 

histórias de quem é beneficiado pelo apoio recebido, além de enfatizar a transparência, informando números 

de forma clara e eficaz.

Outra questão relevante é mudar o tabu de que quem doa não deve contar aos outros sobre isso. 

Transformando a doação em assunto recorrente e mostrando que ela não representa esmola ou caridade, 

mas uma atitude poderosa para sermos protagonistas na criação de um mundo melhor, podemos potenciali-

zar o ato de doar e inspirar outros cidadãos a inseri-lo nos seus cotidianos.

Por fim, é fundamental . conseguir tangibilizar os impactos provocados pelas iniciativas das organizações

Para o doador, é cada vez mais importante que seu apoio tenha um resultado evidente, que nutra seu prazer 

em ajudar e encoraje uma ação recorrente. Produzir e difundir dados de pesquisa que demonstrem o impacto 

provocado pelo trabalho da organização é cada vez mais importante, mas vale também mostrar, de forma 

simples, como o valor doado pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. E é isso que faremos a seguir:

Quer ver como sua doação transforma vidas?

R$ 60,00 
= 1 MÊS 
de alimentação
para uma criança
em situação de
vulnerabilidade social
atendida pela 
Creche Arte Tio João
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A creche, na Rocinha, atende a 80 crianças de 3 meses 

a 4 anos, de segunda a sexta-feira, proporcionando 

educação, alimentação, higiene e afeto. São ofereci-

das 5 refeições diárias: café da manhã, lanche, 

almoço, lanche da tarde e lanche na saída.

O cardápio é diversificado e inclui frutas, verduras e 

legumes. 

O dia em que as crianças mais comem é segunda-feira, 

porque no fim de semana não têm alimentação 

adequada.



Entre em contato com o Instituto Phi:

(21) 2239-2089 / (11) 3251-0411

contato@institutophi.org.br

A organização proporciona inclusão social para 

crianças de baixa renda com deficiência. O primeiro 

passo é a mobilidade, através de cadeiras de rodas sob 

medida.

Desde 2004, já foram doadas 1100 cadeiras de rodas.

A One by One também promove alfabetização, oficinas 

de estimulação e arte, educação para o mercado de 

trabalho e um programa de incentivo ao empreendedo-

rismo para as mães das crianças, além de apoiar as 

famílias com doação de fraldas descartáveis, cadeiras 

de banho, sondas urinárias, leite em pó integral e 

cestas básicas.

O Banco da Providência atua na redução da desigualda-

de social no Rio de Janeiro através de capacitação para o 

trabalho, geração de renda e fortalecimento das 

lideranças locais.

O conteúdo do Curso de Tecnologias da Comunicação 

inclui Produção de Texto, Matemática, Informática, 

Conteúdo Digital e Projeto de Vida/ Cidadania.

O projeto é voltado a jovens entre 18 e 24 anos do ensino 

médio de escolas públicas. Serão contemplados com os 

tablets aqueles em situação de maior vulnerabilidade 

social, a partir de um levantamento realizado com todos 

os participantes do período.

O programa Elite Transforma é destinado a candidatos a 

partir do 6º ano do Ensino Fundamental que tenham 

cursado toda sua vida escolar em rede pública, que tiveram 

média superior ou igual a B no 5º ano e cuja família tenha 

renda de até 3 salários-mínimos. 

O programa oferece apoio à mensalidade, material escolar, 

uniforme, alimentação, transporte e outros custos, além de 

suporte e acompanhamento psicológico aos alunos e 

famílias.

R$ 2.280 
= 1 cadeira

de rodas 

para uma criança com
deficiência atendida pela

ONG One by One

R$ 372
= 1 tablet
com chip 

para um jovem

do Curso de

Tecnologias

da Comunicação, 

promovido pela 

Agência Jovem do 

Banco da 

Providência

Quer doar para esses ou

para outros projetos sociais?
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R$ 9.610 
= 1 bolsa
de estudos
integral
durante um ano, 
para um aluno de baixa
renda no Elite Rede de Ensino



PHI ENTREVISTA Inovação política para transformação social

Novas práticas políticas que aproximem os cidadãos 

da política e combatam desigualdades são necessá-

rias para fortalecer a democracia. Esse é o foco do 

Instituto Update, ONG com atuação na América 

Latina que desenvolve projetos em duas frentes de 

atuação: realizando pesquisas que ajudam a dar 

visibilidade para as melhores práticas políticas e 

promovendo melhores condições para que novas 

lideranças políticas menos privilegiadas consigam 

acessar a política institucional. Confira a entrevista 

com o cofundador do Instituto Update, Tulio 

Malaspina.

Quais as principais barreiras que mulheres e 

pessoas negras enfrentam para construir candida-

turas competitivas – e como superá-las?  

A realidade do Brasil é que quem tem mais acesso a 

recursos financeiros, tem mais chances de ganhar 

uma eleição. E os dados mostram que mulheres e 

pessoas negras recebem menores salários e têm 

menos acesso a recursos (privados ou do partido) 

para suas candidaturas. Essa barreira se multiplica 

com falta de acesso a profissionais com experiência 

em campanhas, falta de apoio do partido e discrimi-

nação. Para superar esses desafios, o Update criou 

a Im.Pulsa (www.impulsa.voto), plataforma 

de conteúdo com tudo que é preciso saber para 

fazer uma campanha competitiva, e a Liane 

(www.liane.voto), ferramenta de gestão de comuni-

dades que reduz o custo de mobilização das 

TULIO MALASPINA

campanhas. Sabemos que é preciso mais para 

superar as barreiras, mas entendemos que o 

primeiro passo é dar acesso ao conhecimento e 

tecnologia de ponta que ajude a baixar os custos de 

campanha.

O que foi o estudo Emergência Política Periferias e 

quais as principais conclusões? 

Foi uma pesquisa sobre a inovação política nas 

periferias de cinco capitais do país (São Paulo, Rio 

de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Brasília). 

Percebemos que muitos estudos sobre o tema 

traziam referências de uma mesma elite branca, 

quase sempre olhando para tecnologias digitais, 

mas poucos olhavam para como as periferias 

estavam inovando nesse sentido. E o que encontra-

mos foram territórios onde não há saneamento, 

escolas, hospitais ou segurança e, no que chama-

mos de "Laboratórios de Direitos", essa ausência do 

Estado é suprida de forma extremamente inovadora 

pelas pessoas que vivem neles. Foram mapeadas 

100 iniciativas feitas por ONGs ou coletivos infor-

mais, numa dinâmica de sobrevivência que inova 

nos aspectos mais básicos da política institucional.

Às vésperas das eleições municipais, como o eleitor 

pode se preparar para votar de uma forma mais 

consciente?  

É sempre importante saber o que o candidato tem 

como propostas para seu mandato e, mais que isso, 

entender se as propostas estão na alçada do cargo 

que ele está postulando. O que acontece muito é 

candidato a vereador prometendo coisas que só o 

prefeito pode fazer. Ou candidato a prefeito prome-

tendo coisas que só o governador pode fazer. Além 

disso, nessa eleição, fique atento às propostas de 

mulheres e pessoas negras. Hoje, menos de 15% da 

Câmara dos Deputados é representada por mulhe-

res. Nas Câmaras de Vereadores, não é diferente. 

Precisamos urgentemente mudar esse cenário e 

votar para que mais mulheres e negros possam dar 

sua contribuição política ao país.

menos de

15% 24%
deputados

autodeclarados
negros

(pardos e pretos)Câmara dos 
Deputados
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são  mulheres



Brasileiro é escolhido jovem líder para os ODS na ONU

Um brasileiro é um dos 17 eleitos para compor a 

turma de 2020 do programa “Jovens Líderes para os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, da 

Organização das Nações Unidas (ONU): o empreende-

dor social Ralf Toenjes, presidente da ONG Renovatio, 

que integra a lista de projetos apoiados pelo Instituto 

Phi, e do negócio social VerBem. A iniciativa recebeu 

mais de 7 mil inscrições de todo o mundo e anunciou, 

em setembro, os candidatos com ações de maior 

impacto em erradicação da pobreza, combate às 

mudanças climáticas e redução das desigualdades.

Com o objetivo melhorar o acesso à saúde visual em 

comunidades carentes, Ralf desenvolveu um sistema 

de atendimentos oftalmológicos em clínicas móveis 

adaptadas (ônibus, carretas e consultórios portáteis) 

e doação de óculos de grau. Em 5 anos de atuação, os 

números ultrapassam 150 mil pessoas atendidas e 60 

mil óculos doados em 21 estados brasileiros, além de 

países como Moçambique, Haiti e Índia.

O empreendedor destaca que o Instituto Phi é, 

historicamente, o maior apoiador da Renovatio:

 

“Nossa maior unidade móvel, uma carreta oftalmoló-

gica com cinco consultórios, foi resultado de uma 

doação através do Instituto Phi”, conta Ralf.

Buscando ampliar ainda mais o alcance de suas 

ações, Ralf fundou a VerBem, empresa social que visa 

a democratizar o acesso à saúde oftalmológica em 

todo o país, criando soluções junto a um grupo de 

investidores para transformar o excludente cenário 

da saúde visual no Brasil, onde 71% dos municípios 

não possuem oftalmologistas.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 

Toenjes liderou ainda iniciativas em prol do combate 

à Covid-19. Entre elas, o Movimento #2em2, maior 

campanha sem fins lucrativos organizado pela 

sociedade civil de testes de anticorpos contra o 

coronavírus, que destinou um exame para doação a 

cada outro que foi comprado. Através da iniciativa, 22 

mil testes foram entregues gratuitamente para 

hospitais públicos e filantrópicos de São Paulo, Rio 

de Janeiro, Paraná e indígenas do Xingu.

Durante a vigência de sua nomeação como Jovem 

Líder para os ODS, Ralf terá como dever promover 

ações e incentivar outros jovens a se engajarem nos 

compromissos das metas estipuladas para serem 

atingidas até 2030. O empreendedor destaca a 

importância das novas gerações para ajudar nas 

mudanças da sociedade: 

“Nós somos a maior geração de jovens do Brasil , com quase 50 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos . Podemos mudar a forma

como a humanidade produz , consome e se organiza socialmente , pensando em todas as pessoas , e sem deixar ninguém para trás".

+60 mil
óculos doados

+150 mil
pessoas atendidas

#INFORMAPHI
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Vem aí o Festival Ilumina Zona Oeste , agora em formato virtual

Pelo quarto ano seguido, o Instituto Rio, em parceria 

com o Instituto Phi, realiza o Festival Ilumina Zona 

Oeste. O fim de semana de 6 a 8 de novembro será 

dedicado a uma programação intensa de atividades 

culturais, artísticas e sociais, com o objetivo de jogar 

luz para as iniciativas da Zona Oeste. Este ano, 

diante da pandemia de Covid-19, o evento será 

realizado em formato virtual, ampliando o acesso 

para quem nunca pôde participar pessoalmente e 

que agora terá a oportunidade de fazer parte desse 

universo multicultural.

Selecionado no edital da Concessionária ViaRio, que 

patrocina o projeto com recursos da Lei Municipal 

de Incentivo à Cultura (ISS), por meio da Secretaria 

Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, o evento 

trará cerca de 20 apresentações artísticas das 

seguintes áreas: música, dança, artes visuais, teatro 

e literatura, além de oficinas e bate-papos para 

incentivar a criatividade, as trocas de experiências e 

a reflexão de todos os participantes.

Foram selecionados temas relevantes para o território 

e seus habitantes, tais como sustentabilidade (os 

ativos naturais da Zona Oeste do Rio: da Floresta do 

Camboatá ao Parque da Pedra Branca, do Parque do 

Mendanha à Baía de Sepetiba), economia criativa, 

comunicação popular, protagonismo negro e escrita 

criativa, dentre outros.

“Conhecer todos esses projetos da Zona Oeste do Rio 

de Janeiro nos fez ter a certeza de que essas riquezas 

precisavam ser compartilhadas e reconhecidas por 

todo mundo, e assim nasceu o festival, que a cada ano 

ganha novos parceiros e formatos e esse ano poderá 

chegar a mais e mais pessoas”, explica a diretora do 

Instituto Phi, Luiza Serpa, que é criadora e cogestora da 

iniciativa.

“O festival esse ano priorizou artistas e projetos que, 

em alguma medida, 'iluminam' o seu entorno, ou seja, 

impactam positivamente em seus territórios de 

origem, utilizando a cultura como ferramenta para 

colaborar com um Rio socialmente justo e sustentável. 

E é uma oportunidade de integrar a cena sociocultural 

da maior região da cidade. Vários artistas que não se 

conheciam passam a atuar em rede a partir deste 

encontro”, afirma Pablo Ramoz, curador do evento.

As transmissões acontecerão pelas redes sociais do 

Festival (Facebook, Instagram e Youtube), que este ano 

ganhou também um site exclusivo. A programação 

completa, mais do que linda, já está lá!

Oficinas e

bate-papos
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www.iluminazonaoeste.org.br

https://www.facebook.com/iluminazonaoeste

https://www.instagram.com/iluminazonaoeste/

https://www.youtube.com/channel/UCbHElDTw0Rth

D3DDL18PfdA/?guided_help_flow=5

Companhia Urbana de Dança, da coreógrafa Sonia Destri Lie, é uma das atrações do festival

#APOIOPHI

Mais de 20

apresentações artísticas 
 música :: dança :: artes visuais

teatro :: literatura



#COMOPARTICIPAR

Depósito bancário

Instituto Phi Philantropia Inteligente

Banco Itaú (341 Banco Itaú S.A.)

Agência: 0726

Conta Corrente: 07246-5

CNPJ: 19.570.828/0002-94

Os comprovantes podem ser enviados para financeiro@institutophi.org.br 

Cartão de crédito e débito

As doações em cartão de crédito* podem ser 

realizadas através da Plataforma PayPal.
*A plataforma do cartão cobra 2,6% de taxa.

A pandemia não terminou

Doe com AME 

https://www.ame.plus/pague/2n5SdoIvAJvVDR4dk1yaSH
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A generosidade expressa em doações vem ajudando muitas famílias em extrema 

vulnerabilidade socioeconômica a sobreviver nessa pandemia. Muitos brasilei-

ros perderam suas fontes de renda e ainda não recuperaram. Mas as doações 

diminuíram muito nos últimos meses e a fome volta a assombrar nosso povo. 

Quer saber como ajudar?  Lembre-se que cada pequena doação é fundamental. 

Instituto Phi, Banco da Providência e Instituto Ekloos fazem a gestão da campa-

nha RioContraCorona, do Movimento União Rio. Com as doações recebidas, até o 

momento, já foram distribuídos 4 mil toneladas de alimentos e 1,2 milhão de 

litros de material de higiene a 300 mil famílias. Viver em sociedade exige coope-

ração. Participe! Visite o site riocontracorona.org.
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