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Se em 2019 cerca de 170 mil pessoas ingressaram na 

extrema pobreza, o aumento da miséria explodiu 

ainda mais em 2020, como um dos efeitos econômi-

cos da Covid-19. Segundo a ONU, o Brasil deve 

terminar o ano com 9,5% da população na pobreza 

extrema. De acordo com o IBGE, no ano passado, a 

condição atingia 6,7% da população – 13,8 milhões 

de pessoas que viviam com menos de US$ 1,90 por 

dia. Ao criar ações imediatas para reforçar a prote-

ção social aos grupos mais impactados, o Instituto 

Phi movimentou, somente de janeiro a outubro 

deste ano, R$ 40 milhões para o Terceiro Setor – em 

todo o ano de 2019, foram R$ 22,3 milhões. 

Sim, um vírus está aprofundando ainda mais as 

desigualdades de nossa sociedade. Mas os últimos 

anos também não foram fáceis para a população 

mais pobre. Um estudo do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea) considera os anos 2010 

uma década perdida, ao revelar que, enquanto a 

renda per capita dos 5% mais ricos subiu quase 9% 

no período 2015-2018, os 50% mais pobres da 

população viram sua renda média encolher 4%. 

Assim, a fome, que diminuiu em 82% de 2002 e 2013 

no Brasil, voltou a subir nos últimos cinco anos. O 

levantamento mais recente do IBGE aponta que, em 

Número de pessoas vivendo

com menos de US$ 1,90, US$ 3,20 e US$ 5,50 diários 
Brasil (2001/2018) - Em milhões de pessoas, por dia

Antes que seja tarde demais

menos de

US$ 5,5

menos de

US$ 3,2

menos de

US$ 1,9

73,1
milhões

41,6
milhões

20,5
milhões

35,9
milhões

41,7
milhões

14,3
milhões

19,2
milhões

5,6
milhões

9,3
milhões

2001 2014 2018 2020

Segundo a ONU ,

o Brasil deve

terminar o ano

com 9,5% da população

na pobreza extrema .

CONTINUA



2#BOLETIMPHI novembro 2020

2018, o Brasil retornou ao Mapa da Fome, com 5% da 

população, isto é, 10,3 milhões pessoas em situação 

de insegurança alimentar no país. Com a pandemia, 

esse panorama certamente se agravar ainda mais. 

Num país que produz alimentos em quantidade 

mais do que suficiente para todos, os alarmes de 

fome estão soando alto, mas a resposta ainda não 

está à altura do desafio. 

Diante da incapacidade do Estado em gerar o bem-

estar social, a movimentação de recursos financei-

ros do Instituto Phi para o Terceiro Setor vem 

crescendo a cada ano desde sua fundação, em 2014.  

Nos seis anos de existência, foram destinados R$ 

88,6 milhões a 753 projetos sociais, todos avaliados 

com base em solidez, transparência, potencial de 

impacto e qualidade de gestão, impactando direta e 

indiretamente mais de 1,3 milhão de pessoas. Os 

recursos foram doados por 125 investidores. 

Como resposta à pandemia, o Instituto Phi esteve à 

frente da gestão de sete diferentes campanhas de 

arrecadação de alimentos, que beneficiaram mais 

de 2 milhão de pessoas. No Estado do Rio, a campa-

nha #RioContraCorona, do Movimento União Rio, 

atingiu uma profunda capilaridade graças à articula-

ção que foi feita com 78 organizações de base 

comunitária, que atuam localmente, e cerca de 300 

mil famílias foram beneficiadas.

A diretora do Instituto Phi, Luiza Serpa, destaca que 

há muito o que se fazer para a redução das desigual-

dades no país, sejam elas econômicas, de patrimô-

nio, raça ou gênero. E, ressaltando que a filantropia 

tem potencial para exercer um papel ainda maior 

nessa transformação social, faz um chamado à 

doação, antes que seja tarde demais.

“As organizações da sociedade civil vêm não somen-

te atuando assistencialmente de forma emergencial 

onde o Estado não atua, mas também resolvendo 

questões estruturais que promovem uma verdadeira 

transformação social e defendendo os direitos da 

população junto aos governos com advocacy, 

ajudando a pensar alternativas, propostas e mode-

los. Assim, a filantropia tem potencial para exercer 

uma função muito mais abrangente na consolidação 

da democracia no Brasil, mas as ONGs precisam de 

recursos para sustentar suas atividades”.
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Dia de Doar e #DoaRio : como participar

dessa ação global de solidariedade

Um dia para se promover uma sociedade mais 

generosa e solidária, por meio da conexão de 

pessoas com causas: vem aí, em 1º de dezembro, o 

Dia de Doar. Na prática, neste dia, as pessoas são 

estimuladas a fazer uma doação de qualquer valor 

para uma organização não-governamental, para que 

elas possam aumentar seus esforços de transforma-

ção social. Ou, se não for possível, que os cidadãos 

doem seu tempo, sua energia e sua paixão, fazendo 

voluntariado. No Rio de Janeiro, pelo segundo ano 

consecutivo, o Instituto Phi integra, junto com outras 

38 organizações, a campanha #DoaRio, de incentivo 

para que os cariocas partam para a ação e ajudem a 

construir o Rio de Janeiro que queremos viver.

O movimento é global: nasceu nos Estados Unidos, 

em 2012, com o nome Giving Tuesday e já se es-

palhou por mais de 70 países. No Brasil, a campanha 

é realizada desde 2013 pelo Movimento por uma 

Cultura de Doação, que incentiva que ela se torne 

ainda mais local, com campanhas comunitárias 

por todo o país. E foi isso que o Phi e seus parceiros 

fizeram, ao criar a #DoaRio. A lista completa dos 

participantes pode ser acessada página benfei-

toria.com/canal/doario. Para fazer uma doação 

para  o  Inst i tuto  Phi ,  basta  i r  direto  em 

https://benfeitoria.com/doario-institutophi

“A doação desenvolve o sentido de pertencimento e 

de participação que implica assumir que todos 

podemos ser agentes de mudança na construção de 

um mundo melhor, começando pela nossa cidade. 

Várias organizações da sociedade civil vêm suprindo 

lacunas importantes para o Rio de Janeiro, com 

projetos de grande impacto espalhados por vários 

bairros. Mas poderiam fazer mais, com mais recur-

sos”, destaca a diretora do Instituto Phi, Luiza Serpa.

Este ano, espera-se que o Dia de Doar estimule 

ainda mais doações que na campanha de 2019, para 

ajudar a combater os efeitos do coronavírus.  Ao 

mesmo tempo, a data quer reforçar que a doação 

pode se tornar um ato permanente, que independe 

de situações de emergência. Como o movimento foi 

criado para dar visibilidade à generosidade, ele 

estimula que os participantes tornem públicas as 

suas doações, compartilhando as histórias nas 

mídias sociais com as hashtags #diadedoar e 

#doario. 

“Eu vejo o impacto do Dia de Doar em um sentido 

muito mais amplo e profundo. Como quase todos os 

movimentos sociais, o Dia de Doar é um espaço de 

imaginação radical, um lugar onde podemos nos 

reunir para imaginar coletivamente um mundo 

totalmente diferente, que queremos, mas que ainda 

#INSPIRAPHI
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 #diadedoar 
#doario

não existe. É o lugar para imaginar um mundo onde o 

valor da generosidade impulsiona tudo, e também 

um veículo para nos levar até lá”, diz a CEO do 

movimento americano Giving Tuesday, Asha Curran, 

em artigo publicado no site. 

Para fazer uma doação para o Instituto Phi, acesse 

https://benfeitoria.com/doario-institutophi

o
1  de dezembro
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sociais foram selecionados para receber os recursos.  

“Os alunos da Avenues visitaram organizações do 

bairro e conversaram com crianças e jovens benefici-

ados pelos projetos sociais para detectar as princi-

pais demandas e necessidades. Usando métodos de 

design thinking, junto com as lideranças dos proje-

tos, criaram soluções para problemas reais das 

comunidades.  Assim, o objetivo do projeto foi não 

somente transformar alunos em potenciais doado-

res, mas fazer do envolvimento com a comunidade 

um elemento central da missão da escola”, destaca 

Sylvia Guimarães, diretora de Engajamento 

Comunitário da Avenues. 

A diretora do Instituto Phi, Luiza Serpa, destaca que, 

neste processo, são trabalhados temas fundamen-

tais, como a relação entre privilégio, responsabilida-

de e equidade; o papel de cada um na transformação 

do mundo, valores como empatia, comprometimento 

e transparência e competências como liderança, 

negociação, comunicação e protagonismo. 

“Acreditamos que só com inovação, aliada à visão de 

propósito social, podemos provocar uma transfor-

mação disruptiva no modelo atual e resolver os 

desafios sistêmicos, complexos e urgentes do campo 

socioambiental. Os mais jovens precisam ser incluí-

dos nesse debate”, acrescenta Luiza.

Engajando novas gerações na transformação social

Escolas interessadas em implantar

o projeto Lab de Filantropia

devem entrar em contato pelo e-mail

projetos@institutophi.org.br

 SOS BE  Õ MÇ EDU IL DAO
S

LAB DE 
FILANTROPIA

Nunca vivemos em uma sociedade com tantos jovens 

como agora e ainda existem grandes desafios sociais 

a serem superados. Apostando no desejo de envolvi-

mento das novas gerações na construção de um 

planeta mais saudável e sustentável para todos, o 

Instituto Phi criou, em 2019, o Lab de Filantropia, um 

projeto para capacitar alunos de escolas parceiras 

para a cidadania e estimular o empreendedorismo 

social. 

Com cerca de 800 alunos das famílias mais privilegia-

das de São Paulo, a escola Avenues é uma das 

parceiras do Instituto Phi. No bairro Cidade Jardim, a 

Avenues está separada das comunidades de Jardim 

Panorama e Real Parque apenas por uma rua e, ao 

mesmo tempo, por um abismo de renda. Assim, os 

alunos do Lab de Filantropia – projeto dentro da dis-

ciplina eletiva Social Innovation, com quatro turmas 

–, inicialmente fizeram um mapeamento das organi-

zações sociais locais e, junto com suas lideranças e 

sob orientação do Phi, vêm criando projetos para 

solucionar problemas e necessidades identificados 

in loco no território onde a escola está inserida.  

Com uma verba substancial arrecadada na festa ju-

nina da escola – com venda de ingressos, consuma-

ção e patrocínio –, os estudantes fizeram ainda, jun-

to com um comitê de responsáveis e docentes, o 

planejamento dos apoios financeiros. Oito projetos 



PHI ENTREVISTA
Investimento para alavancar transformação social

MARCOS FLAVIO AZZI 

Quando a administradora de recursos da qual era 

sócio foi vendida para um grande banco em 2006, o 

então assessor de investimentos Marcos Flavio Azzi 

conquistou, aos 36 anos, a riqueza tão sonhada pela 

maioria das pessoas. Mas esse não era o seu sonho: 

ele buscava a significância.

Filho de um gerente de banco e de uma professora, 

esse mineiro de São Gonçalo do Sapucaí vivendo em 

São Paulo decidiu dedicar-se à filantropia. 

Acostumado desde 2003 a destinar anualmente 1% 

de seu patrimônio líquido para a reforma de casas 

em comunidades carentes, Azzi percebeu que 

alguns de seus clientes também queriam ver seus 

investimentos gerar impacto social. Criou, então, o 

Instituto Azzi, que ajudava pessoas de alto poder 

aquisitivo interessadas em doar a encontrar ações, 

projetos e organizações alinhadas com suas causas.

Para garantir mais retorno aos investimentos, 

implantou na filantropia critérios de eficiência que 

aprendeu analisando empresas e fundos de investi-

mento. Depois de sete anos de dedicação integral, 

Marcos Flávio passou a bola para a publicitária 

carioca Luiza Serpa, que fundou o Instituto Phi. Em 

entrevista ao Boletim Phi, ele explica por que 

enxerga a filantropia como uma grande ferramenta 

de transformação social.

Como foi essa transição do Instituto Azzi para o 

Instituto Phi?

Eu estava desanimado, pois percebi que a sociedade 

vivia num claro estado de egoísmo e alienação. Não 

havia a quantidade de investidores que eu imagina-

va, muita gente começou a fugir de mim. Esse concei-

to de criar legado, descobrir a causa, separar 1% do 

patrimônio para filantropia, era muito novo, até nos 
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Estados Unidos. A Luiza então criou uma nova 

proposta para o que seria a filial carioca do Instituto 

Azzi, abrindo o escopo de atuação para doadores de 

todas as faixas de renda e iniciativas de responsabi-

lidade social de empresas. Nascia o Instituto Phi. 

Transferi o fundo patrimonial do Instituto Azzi para o 

Phi, saí da linha de frente e me tornei conselheiro. 

Depois, o Phi veio também para São Paulo.

CONTINUA



"Precisamos transformar os doadores em filantropos 

relevantes , recorrentes de longo prazo e impactantes . 

Para a doação ser relevante , o valor deve ser condizente 

com o patrimônio do doador »

Você continua fazendo filantropia?

Doo parte do meu tempo e recursos financeiros para 

15 empreendedores sociais de ONGs que atuam 

como pontes, arrecadando recursos para projetos 

sociais. São ONGs de São Paulo, com exceção de 

uma que é do Rio, mas com atuação na Ilha de 

Marajó, no Pará. E continuo com a minha causa 

familiar, que é a construção e a reforma de casas 

precárias e insalubres de famílias em situação de 

vulnerabilidade social. Já financiei a reforma de 

cerca de 2 mil casas, executadas pelo Programa 

Vivenda e pelo Projeto Mutirão da Afago-SP.

De que forma a filantropia pode ser uma ferramenta 

de transformação social?

A transformação social vem de quem é beneficiado 

com os recursos, mas mais importante é a transfor-

mação de quem doa os recursos. Precisamos 

transformar os doadores em filantropos relevantes, 

recorrentes de longo prazo e impactantes. Para a 

doação ser relevante, o valor deve ser condizente 

com o patrimônio do doador. Precisa doer no bolso, 

para que o doador seja engajado, para que ele 

queira acompanhar como o seu dinheiro está sendo 

empregado e o impacto que está causando. Minha 

causa é melhorar o doador. Vivemos num país de 

mansões maravilhosas e ruas esburacadas. Eu 

sempre falo que sou a favor do compulsório, da 

taxação de fortunas. No Brasil, precisamos do 

condicionamento moral. É como o uso do cinto de 

segurança: era voluntário e ninguém usava, até que 

se tornou obrigatório e com multa. Hoje a multa 

poderia até ser retirada porque se criou um condici-

onamento da importância do cinto. 

Neste ano de pandemia, aumento da desigualdade 

social, você acredita que houve uma mudança na 

cultura de doação?

Sinceramente, acho que foi só um fogo de pólvora, 

tanto que as ONGs já estão sem recursos. É como o 

que aconteceu em Brumadinho: muita ajuda emer-

gencial, mas que não se transforma em filantropia 

recorrente. Temos que tentar fazer com que as 

pessoas que doaram se mantenham informadas 

sobre as demandas e o trabalho que está sendo 

realizado, para construir um legado. O Instituto Phi 

vem trabalhando nisso. 
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Projeto impulsiona documentários

com foco na justiça social

De um lado, documentaristas que abraçam o poder 

das narrativas visuais para impulsionar campanhas 

de impacto que tocam em temas importantes do 

nosso tempo. De outro, agentes de mudança, como 

ONGs, filantropos, ativistas, fundações, formulado-

res de políticas e mídia. Só poderia dar match, não é 

mesmo? Esse é o objetivo do Good Pitch, plataforma 

de networking que chega ao Brasil para promover a 

cultura de investimento em causas usando o cinema 

como dispositivo. Com apoio do Instituto Phi, nos 

próximos dias 3 e 4 de dezembro, será realizado um 

evento virtual para convidados, que conectará os 

melhores filmes de justiça social a novos parceiros.

O Good Pitch foi criado em 2008 pela Docsociety, 

uma organização de empreendedorismo social com 

sede em Londres e Nova York, e já apoiou 460 

realizadores de 60 países, que apresentaram 222 

projetos de filmes documentários, gerando mais de 

US$ 30 milhões em financiamento. No Brasil, o 

projeto é realizado pelo DOCSP, com patrocínio de 

Fundação CSN e Histórias que Ficam e apoio institu-

cional de Instituto Phi, Gife e Videocamp.

“O programa iniciou sua jornada no Brasil em novem-

bro de 2019 com uma convocatória de projetos de 

documentários – de 82 inscritos, quatro foram 

selecionados. Desde então, suas equipes participaram 

de um laboratório com encontros de capacitação online 

e mentoria para o desenvolvimento de suas campanhas 

de impacto. É uma forma de fortalecer o mercado de 

cinema documental no Brasil”, explica Rossana 

Giesteira, diretora de Mobilização e Engajamento do 

DOCSP.

No evento, serão apresentados os projetos dos filmes: 

“Amazônia, a Nova Minamata?”, dirigido por Jorge 

Bodanzky (sobre a contaminação por mercúrio na 

Região Amazônica afetando a saúde de comunidades 

indígenas); “Sem descanso”, de Bernard Attal (sobre 

racismo e violência policial ameaçando a vida de jovens 

negros); “Limiar”, dirigido por Coraci Ruiz (sobre as 

complexidades enfrentadas por uma família ao acom-

panhar a transição de gênero de seu filho adolescente) 

e “O Navio e o Mar”, de Everlane Moraes e Lara Sousa 

(uma reflexão sobre a diáspora africana, que questiona 

o significado de ser negra na contemporaneidade). 

“O cinema pode ser uma poderosa ferramenta de 

reflexão e mudança. Somar a força de histórias reais às 

causas que o Terceiro Setor já vem defendendo é mais 

uma forma de gerar impacto social, mudança de cultura 

e consequentemente redução das desigualdades 

sociais”, destaca Luiza Serpa, diretora do Instituto Phi. 
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PHI BRASIL AFORA
Reescrevendo o futuro de crianças e adolescentes de Esperantina

No município de Esperantina, no Piauí, onde 

apenas 4% dos domicílios possuem esgota-

mento sanitário; 20% da população urbana e 

100% da população rural não têm acesso à água 

tratada e são altos os índices de violência 

infantil e doméstica, uma organização não-

governamental tem ajudado crianças e adoles-

centes a escreverem um novo futuro para si 

mesmos. É a Ação Social Esperantinense – 

ASESP, apoiada pelo Instituto Phi através do 

edital do Movimento Bem Maior em 2019/2020, 

e que teve seu apoio renovado para 2020/2021.

Com uma sede e dois anexos em diferentes 

partes da cidade, a ASESP atende a cerca de 200 

crianças e adolescentes de 3 a 15 anos em risco 

social causado pelas mais diversas vulnerabili-

dades nos contextos familiar e educacional. O 

trabalho é focado no fortalecimento do conví-

vio familiar e escolar, na valorização da vida e 

no respeito ao próximo. Isso acontece através 

do acesso a alimentação de qualidade, reforço 

escolar, aulas de música (percussão, canto, 

violão e teclado), informática e horticultura. 

Toda a equipe é composta por voluntários e 

muitas ações são realizadas através de parceri-

as, com as secretarias da Prefeitura de 

Esperantina, a Pastoral do Menor, os Conselhos 

de Direitos da Criança e do Adolescente e o 

Ministério Público.

No projeto desenvolvido com recursos doados 

pelo Movimento Bem Maior, o objetivo foi a 

implantação de 600 m² de horta livre de agrotó-

xicos e defensivos agrícolas, alcançado com 

sucesso. Nas refeições das crianças e adoles-

centes, não faltam couve, brócolis, acelga, 

cenoura, berinjela, quiabo, tomate cereja, salsa, 

cebolinha e manjericão, tudo fresquinho. O 

excedente é vendido para a comunidade, geran-

do renda e sustentabilidade para o projeto. 

Um dos alunos é João Victor, que veio com a mãe 

de uma cidade vizinha, fugindo de uma situação 

de violência doméstica. João tinha um quadro 

de dificuldade de aprendizagem e agressivida-

de, conta a assistente social e coordenadora da 

ASESP, Lysmara Pinheiro. Depois dos encami-

nhamentos às secretarias municipais de Saúde e 

de Assistência Social e de um tempo de partici-

pação no projeto, logo foi observada uma 

melhora no desenvolvimento escolar e afetivo.

“Em uma visita à casa de sua tia, onde ele e a 

mãe moram atualmente, observamos alguns 

copos descartáveis com mudinhas em uma 

mesinha improvisada. Perguntamos à mãe o que 

era, e ela respondeu que era a horta dele. Disse 

que antes o menino não parava quieto, e agora 

adora passar tempo cuidando das plantas.”, 

conta Lysmara, destacando que a cena deu à 

equipe a certeza de que estão no caminho certo. 

ano
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#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 brasileiros 

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 campanha 

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

já foram distribuídos 4,1 mil toneladas de alimentos e 1,15 milhão de litros de material de 

higiene a 310 mil famílias. Viver em sociedade exige cooperação. Participe! Visite o site 

riocontracorona.org.
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A equipe do Instituto Phi voltou a fazer

visitas a  projetos apoiados para o monitoramento

do investimento social .

Confira aqui algumas das visitas recentes :

A analista Julia Nascimento, 

do Instituto Phi, visita 

o Ecos do Futuro, na Ilha 

do Governador: projeto 

apoiado Ser & Fazer, de 

preparação para o mercado 

de trabalho, voltado para 

jovens de baixa renda.

A analista Danielle Cerqueira 

e a coordenadora Mariana 

Freddi em visita a projeto 

apoiado pelo Phi do 

Ambulatório da Providência: 

assistências médica, 

odontológica, psicológica, 

social e espiritual a mulheres 

em situação de rua.
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