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Quando o isolamento social imposto pela pandemia 

nos deixou em casa, todos correram para o mesmo 

lugar: a internet. Todos, claro, que tinham acesso a 

ela. Quem não estava conectado, ficou de fora da 

escola, do trabalho, do conhecimento, do entreteni-

mento e, principalmente, das oportunidades.

Nos dias de hoje, a internet é um serviço essencial 

para o exercício da cidadania, nos termos do Marco 

Civil da Internet (Lei 12.965/2014), e deveria estar 

acessível a todos. No entanto, ainda estamos longe 

de garantir o acesso universal e o tema não tem sido 

objeto de políticas públicas de forma adequada no 

Brasil. A educação parece demonstrar um dos 

retratos mais fiéis da desigualdade social diante da 

necessidade de uso da tecnologia.

Enquanto isso, mais uma vez, o Terceiro Setor vem 

suprindo essa lacuna. Nesta edição do Boletim Phi, 

vamos falar de projetos que usam a tecnologia para 

empoderar indivíduos e comunidades, combatendo 

a exclusão digital de crianças e jovens em vulnerabi-

lidade social e formando agentes transformadores, 

capazes de lidar com os desafios da Quarta 

Revolução Industrial.

Também vamos falar da tecnologia que facilita e 

desburocratiza a filantropia e, com isso, muda a vida 

de milhares de pessoas; da tecnologia como mais um 

canal de aprendizagem para o Terceiro Setor; do 

apoio do braço social de uma empresa multinacional 

tecnológica, o Facebook, a projetos de educação e 

qualificação profissional no Brasil.

Porque a gente não quer só comida, a gente quer 

saída para qualquer parte.

"Porque a gente 

não quer só comida , 

a gente quer saída 

para qualquer parte ."

Internet é serviço essencial 
para o exercício da cidadania
Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014)

Tecnologia para preencher lacunas socioeconômicas
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O que as transformações pelas quais o mercado de 

trabalho vem passando impõem aos jovens? A 

chamada Quarta Revolução Industrial – era da 

inteligência artificial, dos robôs, impressão 3D, da 

nanotecnologia e da internet das coisas – vai cortar 

milhões de postos de trabalho, segundo o Fórum 

Econômico Mundial. O futuro do trabalho exigirá 

novas habilidades técnicas e socioemocionais sem 

as quais os profissionais serão excluídos – mais uma 

desvantagem para aqueles que não têm acesso à 

educação de qualidade e à tecnologia. Por isso, o 

Instituto Phi apoia projetos de diversas organizações 

que promovem empoderamento digital de jovens 

em vulnerabilidade socioeconômica como instru-

mento de transformação social. Confira alguns 

exemplos:

Vai na Web
Instituto Precisar Ser

O Instituto Precisa Ser é uma instituição de educação 

que promove acesso, capacitação e difusão de 

tecnologias digitais e sociais para inclusão no 

mercado de trabalho, estímulo ao empreendedoris-

mo e promoção da cidadania. Em 2017, criou o Vai na 

Web. O objetivo do programa, que tem apoio do 

Instituto Phi, é capacitar em tecnologia digital jovens 

com idades entre 16 e 29 anos em condições de 

vulnerabilidade e risco social para atender aos 

desafios da Quarta Revolução Industrial. 

O curso prepara os jovens para a profissão de 

Desenvolvedor Front-end. São 6 meses de duração, 

com carga horária de 140 horas, sendo 75% de 

conteúdo técnico, orientado pelo SFIA (Skill 

Framework for Information Age) e 25% do tempo 

dedicado a educação socioemocional (comunicação 

não-violenta, colaboração, empatia, resiliência etc). 

Ao final do curso, os estudantes estão aptos a 

desenvolverem sites e sistemas dinâmicos que se 

adaptam a todos os tamanhos de telas e dispositi-

vos. A turma deste ano, com 120 novos estudantes, 

assiste as aulas pela internet, ao vivo. 

“Um estudo recente do Núcleo de Economia 

Regional e Urbana da Universidade de São Paulo 

revelou que alguns setores importantes para o 

desenvolvimento da economia brasileira estão 

distantes da fronteira tecnológica, devido aos baixos 

investimentos em pesquisa e inovação. Isso indica 

que precisamos agir rapidamente, elaborando 

políticas e fomentando educação, ciência, tecnolo-

gia e inovação, estimulando a formação de compe-

tências e habilidades que serão vitais para garantir 

um Brasil competitivo, próspero e sustentável”, diz 

Aline Fróes, presidente do Instituto Precisa Ser.

Transformando vidas através do empoderamento digital
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Recode Pro
Recode

Fundada há 26 anos, a Recode promove o empode-

ramento digital de jovens em vulnerabilidade social 

por meio de uma formação empreendedora e do uso 

de ferramentas digitais. O programa Recode Pro é 

um curso de formação em programação fullstack, 

com 540 horas, que promove a conexão dos alunos 

formados com empresas que possuem vagas na área 

de tecnologia. Em sua segunda edição, que iniciou 

em 2020, em formato online por conta da pandemia, 

o Phi viabilizou a formação de 54 dos 240 alunos de 

Rio de Janeiro e São Paulo.

Os jovens trabalham em grupos para desenvolver 

sites e aplicativos de impacto social, enquanto 

aprendem a aplicação prática de 9 linguagens de 

programação, entre outras ferramentas, e são 

avaliados por quatro competências socioemociona-

is: capacidade de resolução de problemas, criativi-

dade, colaboração e ética e comunicação. A Recode 

pratica também metodologias essenciais para a 

progressão de suas carreiras.

“Há alguns anos o gap entre as vagas na área de 

tecnologia e os profissionais capazes de preenchê-

las só aumenta. E esse cenário tende a se agravar, 

tendo em vista a tecnologia que já substitui traba-

lhos de menor complexidade, realizado justamente 

pelas pessoas com menos oportunidades. É nesse 

contexto que o Recode Pro representa uma chance a 

pessoas que veem na tecnologia uma possibilidade 

de carreira e transformação social. É claro que a 

caminhada exige esforço e dedicação. Mas, ao 

visarmos a empregabilidade e, para além do conteú-

do técnico, desenvolvermos habilidades comporta-

mentais, temos constatado o grande potencial da 

iniciativa em mudar vidas de fato”, diz Anna Colacino, 

gerente de Programas da Recode. 

Educação + Digital 
Associação Parceiros da Educação 

Outro projeto fundamental, neste caso voltado para 

crianças, está sendo realizado pela Associação 

Parceiros da Educação, que atua na formação de 

parcerias com escolas públicas de Ensino Funda-

mental 1, investindo em gestão, pedagogia, comuni-

dade e infraestrutura. No projeto Educação + Digital, 

que está sendo implementado no CIEP Presidente 

Agostinho Neto, no Rio de Janeiro, foram adquiridos 

109 tablets e 299 chips da Claro para acesso à internet 

em 299 tablets (o colégio já possuía 190). Os tablets 

serão emprestados aos estudantes neste início de 

ano por meio de um contrato de comodato assinado 

pelos responsáveis legais. 

Essa ação, que recebeu recursos através do Instituto 

Phi, é uma resposta às novas demandas do setor 

educacional, muito impactado pela pandemia da 

CONTINUA
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Movetec - Tecnologias que movem 

a Educação 
 FazGame

A startup FazGame implementa Aprendizagem 4.0, 

proporcionando aos professores uma forma de 

ensinar proativa e motivadora, onde seus alunos 

aprendem ao criar games educacionais narrativos 

de conteúdos curriculares diversos, aprimorando a 

produção textual e desenvolvendo competências do 

século XXI, como criatividade, colaboração e 

persistência. 

O projeto “Movetec – Tecnologias que movem a 

Educação”, apoiado pelo Instituto Phi, oferecerá 

treinamento para 600 professores de escolas 

municipais para impacto de 60 mil estudantes. Por 

meio de tecnologias inovadoras, esses professores 

serão capacitados para criar ambientes de aprendi-

zagem motivadores em aulas online, híbridas ou 

presenciais. 

“Cada professor traz a sua bagagem de uso de 

tecnologia na vida diária e na educação. Isso faz com 

que partam de diferentes pontos para fazer seu 

planejamento pedagógico. Com base nisso, dese-

nhamos o programa,  com um módulo de 

Nivelamento e outro de Experiência. No primeiro, os 

professores se instrumentalizarão de forma prática 

COVID-19. Os professores da escola participarão de 

sessões de capacitação em plataforma digital para 

consolidar conhecimentos e ampliar o uso pedagó-

gico do equipamento.  O INPAR (Instituto Presbite-

riano Álvaro Reis), parceiro da organização no 

projeto Educação +Digital, fará a formatação e 

inclusão de conteúdos educacionais. 

“O distanciamento tecnológico entre as diversas 

classes sociais é um fenômeno que amplia a 

desigualdade e dificulta o acesso ao mercado de 

trabalho para os jovens menos favorecidos.  

Segundo pesquisa realizada pelo Centro Regional e 

Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da 

Informação, enquanto na classe B, 13% declaram 

não ter tido acesso à internet por considerar um 

serviço muito caro, nas classes D/E, esse percentual 

é de 51%”, observa Giovanna Franklin, Relações 

Institucionais e Jurídico da Associação Parceiros da 

Educação.
nas ferramentas selecionadas pela Secretaria 

Municipal de Educação para o ensino remoto e 

híbrido. Mas ensino remoto e híbrido, quando 

realizado no modelo expositivo, potencializa o 

desinteresse dos alunos, gerando impacto negativo 

na frequência e na aprendizagem. Por isso, é essencial 

que os professores aprendam, através de atividades 

práticas, como realizar projetos motivadores e 

autorais com seus alunos – esse é o módulo 

Experiência”, ressalta Carla Zeltzer, co-fundadora e 

CEO da FazGame.



Em 2021, o Instituto Phi mais uma vez é o parceiro do 

Facebook Community Fund no Brasil. No novo termo 

de parceria, 10 projetos brasileiros, além do Phi, que 

também é uma organização da sociedade civil 

financiada por doações, receberão apoio financeiro. 

Atendendo às diretrizes do parceiro internacional, 

foram selecionadas ações voltadas para reduzir os 

impactos negativos da Covid-19 na educação e no 

mercado de trabalho. Dois projetos foram apresen-

tados na matéria anterior – o Educação + Digital, da 

Associação Parceiros da Educação, e o Movetec – 

Tecnologias que movem a Educação, da startup 

FazGame. Conheça os demais projetos:

Instituto Dara
Fundo ManaMano - http://manamano.org.br/

O Fundo ManaMano se destina a fortalecer negócios 

de nano empreendedores de periferias do Rio de 

Janeiro, como forma de gerar renda e mitigar os 

impactos da Covid-19. Além de formação e consulto-

ria em gestão, será oferecido um capital-semente de 

R$ 2.500. O projeto é uma parceria entre instituições 

de fellows Ashoka (Instituto Dara, Asplande, Luta 

pela Paz, Gastromotiva) e a UFRJ – o Instituto Dara 

será o patrocinador fiscal. Em 2021, serão seleciona-

dos entre 30 e 50 participantes. 

Golfinhos da Baixada 
      https://golfinhosdabaixada.com.br/

O projeto da escola de natação gratuita em 

Queimados, na Baixada Fluminense, prevê a reforma 

de um espaço que se transformará em sala multiuso 

para reforço escolar de língua portuguesa e mate-

mática. Devido à pandemia de Covid, as aulas 

presenciais foram substituídas pelo ensino remoto, 

mas somente 27,06% dos moradores de Queimados 

têm acesso à internet. Os participantes serão 100 

crianças e adolescentes da rede pública de ensino 

com renda mensal familiar de até um salário-

mínimo.  

Instituto Aro Meiazero 
https://www.aromeiazero.org.br/

O projeto Viver de Bike será uma rodada de capaci-

tação e investimento para fomentar o empreende-

dorismo na área de cicloturismo e reduzir os 

impactos econômicos da pandemia. Inicialmente, o 

projeto será realizado na cidade de São Paulo. Serão 

selecionados quatro potenciais empreendedores 

em vulnerabilidade social. O projeto prevê mentoria, 

elaboração de um plano de negócios e bolsa de 

aceleração. 

IBEAC
http://www.ibeac.org.br/amaras/

O projeto do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio 

Comunitário (IBEAC) “Amara Cozinha – Alimentação 

Saudável” visa fortalecer o trabalho do coletivo 

Amara Cozinha, grupo de mulheres de Parelheiros, 

distrito de São Paulo, proporcionando geração de 

renda. Inclui formação, aperfeiçoamento da gestão e 

organização do delivery. Além de vender seus 

produtos, as Amaras orientam mães e gestantes no 

aproveitamento e preparação de alimentos mais 

saudáveis para suas famílias.
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Phi renova parceria com Facebook Community Fund
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Observatório Antropológico
https://www.observantropologia.com/

O projeto “Educação e Oportunidade Índios e 

Quilombolas” é uma ação de inclusão social de 

povos indígenas Warao e quilombolas por meio da 

alfabetização, reforço escolar e construção coletiva 

de materiais didáticos a partir de experiências de 

refúgio e deslocamentos étnico-raciais na Paraíba. A 

crise afeta diretamente os trabalhos informais que 

quilombolas e indígenas exercem e a falta de 

letramento e acesso à documentação dificultam 

ainda mais a sua inclusão social. Serão 282 partici-

pantes.

Associação Médicos da Floresta 
https://amdaf.org/

A AMDAF — Associação Médicos da Floresta presta 

serviços voluntários em comunidades indígenas em 

áreas de difícil acesso. O projeto “Implementação de 

Prontuário Eletrônico” consiste na aquisição do 

equipamento de comunicação via satélite chamado 

"Explorer 700", visando a implementação de pron-

tuário eletrônico. Hoje, os pacientes são atendidos 

com prontuário manual e as imagens dos exames 

não são arquivadas, já que as comunidades estão em 

áreas sem acesso à internet. 

Associação Semente da Vida da Cidade 

de Deus (ASVI) 
https://asvicdd.org.br/

O projeto REI Conectado é uma iniciativa de educação e 

inclusão digital da ASVI que acontece por meio da 

aquisição e disponibilização em regime de comodato de 

120 tablets para crianças e adolescentes da Cidade de 

Deus, no Rio de Janeiro, participantes do programa REI - 

Restituição Educacional Interativa, oferecido no contra-

turno escolar. As crianças e adolescentes passarão por 

oficinas formativas para uso adequado e consciente dos 

tablets e os educadores passarão por formações.

Ocean Films | 

“Amazônia , a Nova Minamata?”
http://oceanfilms.com.br/film-detail/amazonia-nova-
minamata/

O apoio visa financiar uma campanha de divulgação 

para o filme “Amazônia, a Nova Minamata?”, da Ocean 

Films. Acompanhando médicos e pesquisadores que 

investigam a contaminação por mercúrio na Amazônia, 

o filme resgata a história de Minamata, no Japão, 

enquanto desvenda o real tamanho dessa ameaça para 

a floresta e seus habitantes. Além do filme, uma 

campanha de impacto aquece a discussão globalmen-

te, educa localmente e pressiona por mudanças de 

políticas públicas.



Ribon  | 

https://www.ribon.io

A startup conecta pessoas a organizações sociais por 

meio de uma moeda virtual, o ribon (o nome vem de 

ribbon, “fita” ou “laço” em inglês), mas os usuários 

não tiram nem um tostão do bolso. Funciona assim: 

a pessoa baixa o aplicativo e tem acesso a histórias 

positivas, inspiradoras, garimpadas pela equipe em 

sites de notícias. Um clique na história garante 100 

ribons. Daí, basta doar a uma ONG cadastrada: 

patrocinadores realizam a “mágica” de transformar 

ribons em dinheiro de verdade, destinado à institui-
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Eles são uma amostra do que o Brasil tem de melhor 

em inovação. São sites e aplicativos que vêm 

fortalecendo o ecossistema filantrópico do país e 

ajudando a responder aos inúmeros desafios de 

uma sociedade que ainda não é capaz de oferecer 

iguais oportunidades para todos. Para tornar a 

doação uma rotina na era digital, esses negócios 

sociais apostam em experiências que sejam digitais, 

mobiles, gamificadas, fáceis, intuitivas e transparen-

tes – aspectos que se tornam ainda mais urgentes 

pensando em abraçar desde agora as gerações mais 

jovens (Y e Z). Conheça alguns deles:

ção escolhida. Os recursos se destinam a ONGs 

diversas, inclusive PACE e Pão é Vida, organizações 

apoiadas pelo Movimento Bem Maior com gestão do 

Instituto Phi.

Bsocial |

https://www.bsocial.com.br

A BSocial é uma plataforma online que colabora com 

a economia social viabilizando doações para 

organizações da sociedade civil. É um canal fácil, 

rápido e intuitivo: basta se cadastrar, escolher uma 

organização também cadastrada – para isso, elas são 

validadas pelo Instituto para o Desenvol-vimento do 

Investimento Social (IDIS) – e definir o valor da 

doação e a periodicidade (única ou mensal). O 

doador pode acompanhar os impactos sociais da 

organização que investiu através de relatórios 

produzidos pelo Instituto Phi.

Benfeitoria |

https://benfeitoria.com

A Benfeitoria é uma plataforma de financiamento 

coletivo, ou crowdfunding, para projetos que 

causem algum impacto positivo, seja no âmbito 

social, cultural ou ambiental. Qualquer pessoa ou 

organização da sociedade civil pode criar uma 

campanha, estipulando as metas financeiras que 

deseja alcançar. É definido um prazo para arrecadar o 

valor e são propostas diferentes faixas de colabora-

ção – para cada uma, é oferecida uma recompensa 

em troca para o “benfeitor”. Atualmente, são realiza-

das muitas campanhas de matchfunding: para cada 

real que uma pessoa doar para uma campanha, uma 

organização parceira do projeto coloca mais um 

valor, podendo duplicar ou triplicar a arrecadação. 

CONTINUA

Para ajudar o próximo com alguns cliques
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 Vakinha | 

https://www.vakinha.com.br

O Vakinha pode ser usado para arrecadar dinheiro 

para qualquer fim, mas é amplamente utilizado para 

vaquinhas solidárias, seja para tratamentos de 

saúde, apoio à educação ou ajuda aos animais. Para 

ampliar essa corrente do bem, o Vakinha lançou o 

#ClubedeDoadores, um programa de assinatura 

mensal para quem deseja gerar mais impacto nas 

causas em que acredita, ajudando diversas vaqui-

nhas online. Ao se tornar membro do clube, o 

doador escolhe uma quantia mensal para auxiliar 

vaquinhas da causa que mais se identifica selecio-

nadas por uma curadoria da Vakinha. A partir daí, é 

só acompanhar o impacto que as doações do clube 

estão gerando na vida das pessoas.          

Vitrine de ONGs |

www.vitrinedeongs.org.br

A Vitrine de ONGs é uma plataforma desenvolvida 

pelo Instituto Liga Social e pela Editora MOL com o 

objetivo de formar uma grande base de dados das 

sobre Organizações da Sociedade Civil e trazer 

confiança para a filantropia. A plataforma apresenta 

o trabalho de mais de 80 OSCs, com Fichas de 

Transparência: páginas que contam o que a ONG faz, 

onde atua, quem é o público beneficiado, quais os 

principais projetos em andamento, o que já realizou 

e quais os seus planos futuros. Além disso, também 

estão disponíveis documentos e dados orçamentári-

os. A vitrine conta ainda com um blog, o Histórias de 

Impacto, que traz as histórias de transformação por 

trás das doações. 

Razões para acreditar |

 https://razoesparaacreditar.com

É o maior portal de boas notícias do Brasil com mais 

de 6 milhões de acessos por mês e quase 5 milhões 

de visitantes únicos na plataforma. O site de conteú-

do positivo mostra histórias de boas ações com o 

propósito de fortalecer o otimismo das pessoas.  

Depois de anos contando histórias, em 2019 o Razões 

para Acreditar criou uma plataforma própria de 

financiamento coletivo, a VOAA – Vaquinha Online 

com Amor e Afeto, usando o engajamento digital 

para ajudar pessoas e criar novas histórias com finais 

felizes.

Simbiose Social |

https://simbiose.social

A startup une tecnologia e informação para conectar 

empresas aptas a doar parte de seus impostos a 

projetos de impacto social aprovados pelas leis de 

incentivo. Para isso, coleta e analisa dados por meio 

de robôs alocados nas diferentes bases públicas 

envolvidas com as leis incentivo, nos âmbitos federal, 

estadual e municipal. Em 2020, lançou o Radar de 

Patrocinadores: com a ferramenta, os gestores de 

ONGs podem identificar – entre as mais de 60 mil 

empresas mapeadas – quais têm maior sinergia com 

as causas defendidas e as com maior potencial de se 

tornarem doadoras, permitindo maior eficiência no 

processo de captação de recursos. As organizações 

não governamentais interessadas em participar 

podem fazer um cadastro na plataforma.
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Em 2017, após acessar por meio da Lei de Acesso à 

Informação os dados sobre investimentos via leis de 

incentivos, Raphael Mayer e Mathieu Anduze 

descobriram que, de 1991 até aquela ocasião, 71% 

dos 182 mil projetos que pleitearam verbas de 

incentivo no Brasil não saíram do papel. Em parceria 

com o programador Tadeu Silva, criaram então a 

Simbiose Social, uma plataforma que promove um 

match entre as empresas que querem doar parte 

dos recursos destinados a pagamento de impostos e 

os projetos que lutam para captar dinheiro. A 

solução ousada e disruptiva levou o trio a integrar, 

em 2020, a lista Forbes Under 30, que destaca os 

mais brilhantes empreendedores brasileiros abaixo 

dos 30 anos. Confira a entrevista de Raphael Mayer 

ao Boletim Phi:

 

Quais os serviços da Simbiose Social para as 

empresas?

O primeiro é o sistema de busca, que dá à empresa 

acesso a uma base de dados com mais de 200 mil 

projetos aprovados em leis de incentivo, para que 

ela possa encontrar o que mais se aproxima da sua 

estratégia de investimento. Além de ser otimizar a 

pesquisa, ajuda a democratizar o acesso a uma 

verba que é pública. Também fazemos auditorias 

para avaliar o risco do investimento e temos ainda o 

pós-investimento, um monitoramento da execução 

e do impacto dos projetos financiados.

E para as organizações sociais?

Com a ferramenta, os gestores de organizações não 

governamentais podem identificar – entre as mais 

de 60 mil empresas mapeadas – quais têm maior 

sinergia com as causas defendidas e maior potenci-

al de se tornarem doadoras. O sistema possui filtros 

por região, perfil de investimento, tíquete de aporte, 

sazonalidade, entre outros. As informações disponí-

veis permitem maior eficiência no processo de 

captação de recursos.

O que é a campanha Mapeamento de Impacto, criada 

durante a pandemia de Covid?

A ferramenta reúne organizações sociais com iniciati-

vas focadas em reduzir os impactos da pandemia 

aptas a receber recursos de incentivo fiscal. Esses 

projetos mapeados foram disponibilizados para as 

empresas interessadas a apoiar; as auditorias feitas 

pela equipe da Simbiose Social não têm custos e os 

investidores contam com todo o suporte necessário. 

Desde a criação da Simbiose Social, houve incremen-

to dos investimentos via leis de incentivo?

Hoje atendemos empresas como Facebook, Heineken, 

IBM, Johnson & Johnson, Unilever, entre outras. São 36 

clientes corporativos e 140 organizações sociais que 

pagam para usar a ferramenta. Ao todo, mais de 200 

projetos já foram impactados diretamente pela 

plataforma, que já movimentou R$350 milhões em 

investimentos de incentivos fiscais.

Raphael, Mathieu e Tadeu

Crédito: Alex Silva/Divulgação Estadão

RAPHAEL MAYER

Essa startup democratiza 
o acesso às verbas 
de leis de incentivo
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No trabalho, no trânsito, arrumando a casa, se 

exercitando… toda hora é hora de aprender mais 

sobre filantropia e transformação social a partir 

da contribuição de diversas vozes do Terceiro 

Setor. E os podcasts são perfeitos para serem 

ouvidos em momentos mais operacionais. Dá para 

ouvir tanto online, via streaming, quanto offline, 

fazendo o download do arquivo, sem custo. 

Confira aqui uma listinha de podcasts que reúnem 

visões amplas e relevantes sobre o tema.

Aqui se faz, aqui se doa

Disponível no Spotify

Podcast sobre cultura de doação, produzido pelo 

Instituto MOL em parceria com o Movimento Bem 

Maior. Toda semana, os empreendedores sociais 

Artur Louback e Roberta Faria apresentam perso-

nagens importantes do cenário da filantropia.

Podcast do Impacto

Disponível para ouvir no Spotify e para assistir no 

YouTube

Iniciativa do Itaú Social e da Phomenta, o Podcast 

do Impacto se propõe a ser mais uma ferramenta 

na jornada de educação em gestão e inovação no 

Terceiro Setor, apoiando gestores de OSCs, 

especialmente durante a pandemia.

Podcast da Escola Aberta do Terceiro Setor 

Disponível no Spotify

Entrevistas com especialistas e com os professores 

voluntários da Escola Aberta sobre as ações que 

contribuem com a sustentabilidade do setor. 

Economia social e solidária, governança, advocacy 

e fundos patrimoniais são alguns dos episódios já 

disponíveis. 

Podcast GIFE 

Disponível no SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, 

Deezer e Google Podcasts

Dedicado a debater temáticas do Terceiro Setor 

por meio de séries de episódios, como a Fronteiras 

Coletivas, que debate os horizontes do setor e da 

agenda pública do país, e Avaliação, sobre monito-

ramento e avaliação para aprimorar o investimen-

to social.

Podcast GrantLab 

Disponível no Soundcloud

A plataforma de compartilhamento de conheci-

mento prático sobre grantmaking é uma iniciativa 

do GIFE que visa contribuir para o investimento 

social privado. Os episódios abordam estratégias, 

desafios e aprendizados sobre a prática de 

grantmaking.

Podcast InovaSocial 

Disponível no Spotify

Com a presença de especialistas, discute os temas 

mais importantes do momento com um olhar 

focado na inovação social. Financiamento para 

negócios de impacto, desafios da educação e 

economia pós-Covid-19 são alguns deles. Um 

projeto do Instituto Sabin.

Podcast Observatório do Terceiro Setor

Disponível no Spotify, Deezer e Google Podcasts

São quatro os podcasts do site Observatório do 

Terceiro Setor: Olhar da Cidadania, Brasil Cidadão, 

Observatório na Trianon e Observatório na Brasil 

Atual. Especialistas debatem sobre temas ineren-

tes ao segmento.

Podcasts sobre filantropia : para embalar seu dia com conhecimento



Instituto Phi, Banco da Providência e Instituto Ekloos fazem a 

gestão da campanha RioContraCorona, do Movimento União 

Rio. Com as doações recebidas, já foram distribuídos 3,9 mil 

toneladas de alimentos e 1,15 milhão de litros de material de 

higiene a quase 300 mil famílias. Viver em sociedade exige 

cooperação. Participe! Visite o site riocontracorona.org.  
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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.

Faça a sua doação : 

Doe com AME 

https://www.ame.plus/pague/2n5SdoIvAJvVDR4dk1yaSH
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"Só espero que 

todos ajudem a dar 

um pouco de esperança 

a todas as pessoas 

que precisam dela". 

(Sir Tom Moore, o capitão britâni-

co que, no início da pandemia, 

aos 100 anos, foi o protagonista 

de uma campanha de arrecadação 

para o sistema público de saúde 

do Reino Unido. Ele morreu com 

Covid-19 no último dia 2).
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