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Um novo começo de era

Místico em diversas culturas, o número 7 represen-

ta, na linha de pensamento antroposófico, o tempo 

de duração de cada ciclo da vida. No primeiro 

setênio, entramos em contato com novas experiên-

cias, aprendemos a compreendê-las e a lidar com 

elas, para que, no ciclo seguinte, seja possível 

aplicar a sabedoria que incorporamos, identifican-

do nesta nova etapa outros desafios e perspectivas. 

Pois bem: o Instituto Phi completa, neste mês de 

março, 7 anos. E, ufa, quantos aprendizados.

 

Logo após a fundação do Phi, teve início a recente 

crise econômica no Brasil, também referida como a 

grande recessão brasileira, gerando forte impacto 

sobre os mais pobres, pelo crescimento do desem-

prego e pela perda de direitos trabalhistas. 

Paralelamente a isso, reduções orçamentárias dos 

programas de segurança alimentar e assistenciais, 

desde então, vêm desativando mecanismos de 

proteção social não só necessários, mas essenciais, 

nesta difícil conjuntura.

Assim, ano a ano, o Instituto Phi foi construindo 

pontes entre doadores e organizações sociais 

avaliadas com base em solidez, transparência, 

impacto e eficiência e, assim, pudemos contribuir 

para reduzir injustiças sociais nas áreas de saúde, 

educação, lazer, capacitação profissional, assistên-

cia social e outras, com impacto cada vez mais 

profundo e abrangente.

 

Em 2020, o novo coronavírus nos mostrou uma 

realidade ainda mais dura, e a busca por soluções 

para preservar vidas passou a ser a prioridade das 

prioridades. Em meio à mais grave crise sanitária e 

econômica da história recente, o Instituto Phi se 

reinventou, construindo alianças para colocar na 

rua campanhas de ajuda humanitária que atingiram 

mais de 2 milhões de brasileiros.

O novo setênio do Phi começa com novos desafios: 

com o fim do auxílio emergencial em dezembro, 

houve um salto na taxa de pobreza extrema e o país 

tem, hoje, mais pessoas na miséria que no começo da 

década passada, em 2011.

Mas, como uma lufada de esperança, neste mês de 

março, fechando o primeiro ciclo de sete anos, 

atingimos a marca histórica - e simbólica! - de R$ 100 

milhões destinados à transformação social. Foram 

139 doadores, dentre pessoas físicas, empresas, 

fundações e institutos que, através do Phi, beneficia-

ram 862 organizações sociais, impactando 1,3 

milhões de brasileiros.

 

E, com a participação de nossos parceiros e investi-

dores, nesse novo começo de era, vamos continuar 

lutando - e conquistando - mais acesso para a 

população aos seus direitos sociais, com trabalho, 

renda, dignidade e liberdade.  “Eu vejo a vida melhor 

no futuro...”.

#Phifaz7
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LUIZA SERPA

São sete anos de aprendizados, inovações e evolução 

das práticas de governança. Sete anos de trabalho 

pelo fortalecimento da prática da filantropia, pela 

redução das desigualdades, pelo desenvolvimento 

sustentável de comunidades. A entrevista desse 

Boletim Phi especial é com a nossa fundadora e dire-

tora, Luiza Serpa. Que traga a vocês, leitores, inspira-

ção para juntos continuarmos a construir um mundo 

melhor. 

Nesses 7 anos, quais foram os maiores desafios 

enfrentados pelo Instituto Phi?

Tivemos um crescimento muito rápido e isso exige 

esforços enormes, amadurecimento em gestão, quali-

ficação e ampliação da equipe, sempre com a preo-

cupação de preservar a cultura e a essência do nosso 

trabalho, que é muito humano. Garantir recursos para 

essa operação também é sempre um desafio e, em um 

país tão desigual como o nosso, uma grande frustra-

ção é ver que as soluções existem e não são colocadas 

em prática em escala pelo poder público.

Na sua opinião, o que falta às organizações do 

Terceiro Setor para provocar um impacto mais 

profundo e abrangente?

Sistematizar suas metodologias de trabalho, apostar 

na transparência de suas ações dividindo erros e 

do mundo sem o mundo. A empresa deve ser a 

melhor PARA o mundo. As empresas que ainda não 

estavam praticando ações de impacto social estão 

acelerando seus processos internos para fazer isso 

de forma mais consistente e com resultados mensu-

ráveis. Para isso estão buscando apoios como o do 

Instituto Phi. Fazemos um estudo, junto com a 

empresa, dos problemas sociais que vivemos e das 

soluções já disponíveis para se atingir bons resulta-

dos. Sabemos que é uma travessia nova para alguns, 

mas não tem mais volta, se queremos ter algum 

futuro, ou mudamos ou mudamos. 

Para fechar a entrevista, uma frase para esses 7 

anos...

Agradeço por ter encontrado a minha vocação, por 

poder colocar isso a serviço da comunidade na qual 

estou inserida e por poder acompanhar, junto à 

organização que lidero, progressos na vida de tanta 

gente num país marcado por desigualdades e 

vulnerabilidades.

#Phifaz7
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acertos com seus parceiros e saber mensurar seus 

resultados. Também acredito muito na força do 

trabalho em rede para atingir bons resultados.

Falando sobre cultura de doação: como o ato de doar 

ajuda a construir uma sociedade melhor?

Ser doador desenvolve o sentido de pertencimento 

que implica assumir que todos somos responsáveis 

pela nossa sociedade e pelo bem-estar de todos que 

fazem parte dela. É usar a sua capacidade de intervir. 

Se sou mais privilegiado que outros, por que não 

buscar o equilíbrio dessa balança? A tempestade 

atual é a mesma para todos, mas cada um conta com 

um tipo de recurso para se proteger dela. O primeiro 

passo é escolher uma causa que te comove, um 

projeto perto da sua casa. Doe algum dinheiro, doe 

seu tempo ou seu conhecimento sobre algo que 

saiba fazer e acompanhe o resultado da sua ação. 

Esse tipo de atitude ajuda a despertar uma cons-

ciência crítica e é também um passo para o voto 

mais consciente.

Como tem sido a atuação de responsabilidade 

social das empresas brasileiras e como o Phi pode 

assessorá-las para uma ação mais eficiente?

Estamos em um momento de "estalo", de entendi-

mento de que não é possível ser a melhor empresa 

7 anos acreditando na

força da filantropia
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Nossos números em 7 anos

Apoi� po� caus� Públic�

862
projetos apoiados

de vidas impactadas

1,37 milhão 

movimentados para o Terceiro Setor

R$ 100.188.977,56

139
investidores
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Professores e facilitadores

Migrantes

Egressos do sistema penitenciário

Mulheres

Pessoas em situação de rua

Outros

Idosos

Jovens

Pessoas com deficiência

Comunidades

Famílias

Crianças e adolescentes 46,40%

17,61%

13,63%

6,58%

6,58%

3,06%

2,30%

1,38%

1,07%

0,46%

0,46%

0,46%

Educação                   27,68%

Saúde                         19,11%

Cultura                       13,30%

Assistência Social    10,86%

Habitação                      7,80%

Geração de renda        5,66%

Direitos Humanos        4,43%

Esporte                           4,28%

Outras                             2,75%

Meio ambiente              1,83%

Acessibilidade              1,53%

Segurança Pública       0,76%
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Acima de  
R$ 100.000

De R$ 50.001
a R$ 100.000

De R$ 20.001
a R$ 50.000

Até
R$ 20.000

Faixa de apoio
às ONGs

Organização
recorrente

Organização
nova

Recorrência
de apoios

Apoio pontual

Tip� d� apoi� (2020)

Apoio
Direto

80,85% 

Apoio via
Leis de Incentivo

19,15%

RJ  64,60%

SP 23,98%

MG  2,12%

PE  1,41%

BA  1,27%

CE  0,99%

PI  0,99%

RS  0,85%

MS  0,71%

PR  0,56%

SC  0,42%

AC  0,28%

AL  0,28%

AM  0,28% PA  0,28%

PB  0,28%

RN 0,28%

AP  0,14%

GO  0,14%

SE  0,14%
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Mais do que uma tendência 

do Terceiro Setor, a articulação 

e formação de redes é o core 

do Instituto Phi, o nosso coração. 

Mais do que disponibilizar recursos, 

estabelecemos diálogos, produzimos 

conhecimento, compartilhamos 

modos de fazer e damos suporte 

em diversos níveis para ampliar 

o impacto dos projetos sociais. 

Os depoimentos a seguir, 

de gestores das organizações 

apoiadas pelo Phi e de filantropos, 

são uma amostra de que estamos 

no caminho certo. 

É uma grande alegria para o Banco da Providência ser um dos 

primeiros projetos apoiados pelo Instituto Phi e continuar com essa 

parceria até hoje. Mais do que apenas financiar projetos nesses 7 

anos, o Phi contribuiu para a melhoria da nossa gestão, nos ajudando 

a desenvolver uma relação com os financiadores mais transparente, 

clara e voltada para resultados.  Acreditamos que não há solução 

isolada para a grave desigualdade social em nosso país, e essa 

função que desempenham de ponte entre quem pode financiar e 

busca uma causa com quem tem projetos com potencial de impacto é 

fundamental para gerar desenvolvimento sustentável para todos.

Clarice Linhares
SUPERINTENDENTE DO BANCO DA PROVIDÊNCIA

A Agência do Bem tem muita honra de fazer parte da rede 

de organizações apoiadas pelo Instituto Phi desde o seu 

início. Pudemos acompanhar o seu crescimento e 

expansão, feitos sempre com muita competência e 

sensibilidade social. Não temos dúvida em afirmar que é 

um dos atores mais importantes no cenário da filantro-

pia em nosso país, fazendo recursos expressivos 

chegarem aos que mais precisam. Muitos anos de vida 

ao Instituto Phi!

Alan Maia
FUNDADOR DA AGÊNCIA DO BEM
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Ter o Instituto Phi como grande parceiro, desde o início da nossa 

jornada, é muito satisfatório para a Vivenda. É importantíssimo 

ressaltar que o capital filantrópico é diretamente repassado para a 

realização de sonhos de pessoas que não teriam condições de 

arcar com custo algum: reformas de moradias em extrema 

vulnerabilidade, com banheiros sem bacia sanitária, quartos sem 

ventilação, entrada da casa sem porta. O impacto nas famílias é 

perceptível e vai além da obra em si; melhora a saúde e a convivên-

cia, sem mencionar o conforto, visto que as reformas são comple-

tas.  É gratificante o brilho nos olhos de cada morador ao ver sua 

casa transformada. Para além do impacto na ponta, o trabalho 

realizado pelo Instituto Phi movimenta a economia, fortalecendo 

novos negócios. Vida longa ao Phi! 

 GESTORA DA REDE GENEROCIDADESP, DA VIVENDA

Luana Silva

7 anos em boas companhias

Se eu for falar de todas as ações em parceria 

entre Instituto Phi e Recriando Raízes, vou levar 

o dia, a tarde e a noite. Com o apoio do Phi, 

temos salvado vidas em Costa Barros. Só 

podemos agradecer pela compra de nossa 

sede, onde já se passaram 1.200 jovens 

capacitados para o mercado de trabalho, 

somente nesse espaço. Agradecemos a todos os 

doadores e a toda a equipe do Phi, por terem 

acreditado no Recriando Raízes.

Ilma Rocha , a “Tia Ilma”
PRESIDENTE DO RECRIANDO RAÍZES
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FILANTROPO

O Instituto Phi consegue aliar com maestria o 

profissionalismo de uma organização de alto 

desempenho quando se relaciona com seus investi-

dores, com a visão humana, solidária e criteriosa 

quando investe em projetos sociais.

Marcos Flávio Azzi

O Phi é um parceiro vital nas iniciativas da Sextante 

e do Instituto Rio. Sua seriedade, vocação e dedica-

ção em juntar as pontas e nos dar a segurança que 

nossos investimentos estão sendo bem aproveita-

dos fazem toda a diferença. Somos muito gratos e 

temos a maior admiração pelo trabalho de sua 

equipe.

Tomás Pereira
SÓCIO-FUNDADOR DA EDITORA SEXTANTE

#Phifaz7 7 anos em boas companhias

Muito além do apoio financeiro, o Instituto Phi nos fez enxergar 

o que tínhamos de melhor. Com muita troca e aprendizado e a 

partir de metas e indicadores, criamos o painel de gestão, 

essencial para o crescimento do Instituto Mundo Novo. 

Tivemos dois anos de consultoria e acompanhamento, que nos 

trouxeram resultados incríveis. Além disso, com o apoio do Phi, 

pudemos fazer reformas e melhorias em nossa sede própria. Só 

temos amor e gratidão por toda a paciência da equipe para 

transmitir conhecimento e, principalmente, por acreditar e 

confiar em nosso trabalho, essencial para as vidas de centenas 

de famílias da Baixada Fluminense.

FUNDADORA E GESTORA DO INSTITUTO MUNDO NOVO

Bianca Simãozinho
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Acreditando no empreendedorismo como ferra-

menta de inclusão social e produtiva, o Instituto Phi 

se une à Stone Impacta, braço de investimento 

social da empresa de meios de pagamento Stone, e 

ao Banco da Providência para lançar o programa 

(Re)Conquista. O programa tem como objetivo 

inicial capacitar 20 ONGs de todo o país que atuam 

com capacitação profissional de populações em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica. A 

expectativa é formar mais de 400 microempreende-

dores em 2021. 

Com duração de seis meses, o (Re)Conquista usa a 

Metodologia das 3 Fases desenvolvida pelo Banco 

da Providência: na primeira etapa, o foco é o 

desenvolvimento humano: a ideia é que a pessoa se 

entenda como agente transformador da sua própria 

história. Na segunda, é feita a capacitação técnica 

profissionalizante em diferentes segmentos (ex.: 

beleza, culinária, construção civil, corte e costura, 

dentre outros) e, por fim, na terceira, são trabalha-

das as habilidades empreendedoras. O objetivo é 

que o aluno entenda como gerar recursos com base 

no que foi aprendido nas fases anteriores.

O Instituto Phi já fez a seleção da primeira turma de  

ONGs, que terão a missão de replicar a formação nas 

comunidades, e fará também o monitoramento do 

projeto, da capacitação dos multiplicadores até a 

certificação dos microempreendedores locais. 

“Queremos fomentar uma rede de desenvolvimento 

de novos negócios. Com a experiência do Phi, 

fizemos uma curadoria nacional de organizações 

que têm o perfil certo para aprender a metodologia e 

replicar em outros estados, criando soluções 

duradouras e novas oportunidades para o micro 

empreendedorismo Brasil afora”, destaca a diretora 

do Instituto Phi, Luiza Serpa.

Segundo Clarice Linhares, superintendente do 

Banco da Providência, a Avaliação de Impacto do 

programa de formação revelou melhora significativa 

da condição econômica dos participantes: 

Stone Impacta , Banco da Providência e Instituto Phi  se unem

para lançar programa de incentivo ao empreendedorismo

“Isso nos leva a acreditar que o (Re)Conquista é 

capaz de contribuir para formar empreendedores 

capazes de alavancar transformações sustentáveis 

em suas vidas e reduzir desigualdades sociais”, diz.

O programa será viabilizado pela Stone Impacta. 

Cada uma das organizações selecionadas receberá 

R$ 11,5 mil para despesas ao longo da formação dos 

microempreendedores. Cada um dos aprovados na 

banca final receberá um kit “semente”, composto por 

ferramentas de trabalho (como secador, chapinha, 

máquina de costura e lavatório), definidas a partir do 

curso profissionalizante, realizado na fase 2, e do 

plano de negócios elaborado na última fase.

“Entendemos o empreendedorismo como importan-

te via de mobilidade social para quem está na base 

da pirâmide. E apoiar esses microempreendedores 

ajuda a fortalecer não só o núcleo familiar, mas 

também toda a comunidade do entorno, gerando 

uma espiral positiva”, afirma Clara Mazzarella, líder 

do Stone Impacta. 
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Instituto Bem do Estar lança campanha

sobre saúde mental feminina com apoio do Phi

Para criar espaços de conversas e fomentar refle-

xões qualificadas sobre saúde mental feminina no 

Brasil, o Instituto Bem do Estar lança a campanha 

“Ser mulher - A saúde da mente delas”. Com o apoio 

do Instituto Phi, através do Fundo Ilumina Giovanna, 

a iniciativa conta com um conteúdo diverso, produ-

zido por uma equipe de especialistas multidiscipli-

nares, que está sendo disponibilizado gratuitamen-

te, desde 8 de março, Dia Internacional da Mulher, 

em diversas plataformas.

As fundadoras do Instituto Bem do Estar ressaltam 

que o ideal contemporâneo da “mulher-maravilha” 

tem sobrecarregado o gênero. Com tanta pressão 

para cumprir papéis diversos, a prevalência de 

doenças graves da mente é quase 70% maior nas 

mulheres; elas têm duas vezes mais chances de 

serem afetadas pelo Transtorno de Ansiedade Gene-

ralizada (TAG), depressão e Síndrome do Pânico, 

segundo a organização americana Anxiety and De-

pression Association of America (ADAA). Ao mesmo 

tempo, têm menor probabilidade de procurar trata-

mento quando apresentam sofrimento psíquico. 

“Elas têm medo do estigma da doença mental, da 

pessoa que não dá conta da própria vida. A falta de 

ajuda qualificada agrava o problema e o sentimen-

to de solidão. Nesse contexto, nos associamos ao 

Instituto Phi para criar a campanha 'Ser mulher – A 

saúde da mente delas'. A ideia é dar suporte a 

novas conversas sobre um tema que ainda é tabu 

no Brasil”, afirma Isabel Marçal, cofundadora do 

Instituto Bem do Estar.

“Acreditamos que fornecer informações sobre os 

transtornos e tratamentos, além de ações de 

autocuidado, seja um dos caminhos. Essa campa-

nha vai exatamente nessa direção”, acrescenta 

Milena Fanucchi, também cofundadora do Instituto 

Bem do Estar.

Tão importante quanto falar sobre o assunto, é 

investigar a saúde da mente das brasileiras. Por 

isso, além dos conteúdos, a campanha inclui uma 

pesquisa – para participar, basta acessar o link 

https://www.noz-pesquisaeinteligencia.com/ibe.  

E-book contendo informações como 

os sintomas de alerta para os 

transtornos mentais que acometem 

as mulheres e dicas de como elas 

podem cuidar da sua saúde mental; 

Artigos sobre temas como a cultura 

do corpo perfeito, depressão pós-

parto, luto e relacionamentos 

desgastados; 

O novo podcast do Bem do Estar, com 

algumas meditações, uma playlist 

somente para elas e muita reflexão; 

No YouTube, uma série de quatro 

vídeos divididos por públicos 

femininos (menina, jovem e adulta, 

mulheres na quebrada e as 60+). 

Conteúdos 

disponíveis no site

www.bemdoestar.org
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#Phifaz7 Phi estreia parceria com Ribon com

doação para o Instituto Mundo Novo
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O aniversário é do Instituto Phi, mas quem ganha 

presente são 200 crianças atendidas pelo Instituto 

Mundo Novo, no município de Mesquita, na Baixada 

Fluminense. Para selar uma nova parceria, com a 

plataforma de notícias Ribon — apontada como uma 

das dez soluções mais criativas e inovadoras do 

mundo na área de doação pela Fundação Bill & 

Melinda Gates —, o Instituto Phi fez uma doação no 

valor de R$ 10 mil ao Instituto Mundo Novo, que é a 

mais nova organização beneficiária da Ribon.

Funciona assim: dentro de um aplicativo disponível 

para Android, iPhone e desktop, os usuários rece-

bem uma notícia boa por dia. A cada texto lido, eles 

recebem uma quantidade de ribons, a moeda virtual 

do app, que podem ser usados para fazer doações às 

organizações cadastradas na plataforma que eles 

escolherem. A estratégia de gamificação busca 

engajar os millennials e a geração Z na cultura da 

doação.

As doações são pagas por empresas, fundações e 

filantropos. É aí que o Phi entra, com uma doação 

destinada ao Instituto Mundo Novo.

“Nesses sete anos, o Instituto Phi apoiou o Instituto 

Mundo Novo com recursos financeiros e suporte em 

gestão, e pudemos acompanhar de perto o desen-

volvimento da organização e o impacto social 

positivo para a região. Essa é uma forma de come-

morar essa parceria e dar o pontapé inicial nesse 

novo canal de captação de recursos para o Instituto 

Mundo Novo”, diz a diretora do Phi, Luiza Serpa.

O resultado de ações como essa é uma comunidade 

de milhares de pessoas desenvolvendo uma cultura 

de doação.  A startup foi fundada em 2016, em 

Brasília, pelos empreendedores Carlos Menezes, 

João Moraes e Rafael Rodeiro, e mais de 180 mil 

pessoas foram impactadas pelas doações feitas 

dentro da plataforma.

"A Ribon fica muito feliz de poder viver uma parceria 

incrível ao lado do Instituto Phi para contribuir para 

projetos sociais tão inspiradores! Estamos vivenci-

ando ainda uma pandemia, em um contexto no qual 

milhares de famílias estão em situação de extrema 

vulnerabilidade social, e ver que podemos ajudar 

crianças a terem acesso à educação de qualidade 

pela parceria do Instituto Phi e Mundo Novo, é 

extremamente gratificante para nós! Feliz de poder 

firmar essa parceria, de poder fazer parte desse 

ciclo de impacto para essas crianças!", comemora o 

CEO Rafael Rodeiro.



#Phifaz7

#BOLETIMPHI março 2021#Phifaz7 11

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 (Pix)

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

Como Participar

Há um ano, o Instituto Phi, junto com o Instituto Ekloos 

e com o Banco da Providência, lançou a campanha 

RioContraCorona. Mais de 300 mil famílias receberam 

nesse período 4 mil toneladas de alimentos e mais de 

1,1 milhão de litros de materiais de higiene e limpeza. 

A ação faz parte do Movimento União Rio, a maior 

mobilização da sociedade civil no Brasil. Isso prova 

que juntos podemos fazer a diferença!⠀

Agora vivemos o pior momento da pandemia e muita 

gente precisa desse amparo. Por isso, precisamos pedir: 

voltem a doar! Contamos com você para combater a fome 

e a propagação da doença. Contribua com o que puder.

Precisamos de vocês!
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