
Ação de combate à fome do Instituto Coca-Cola Brasil e Instituto Phi, com entrega 

de alimentos pela ONG Casa do Rio a comunidades ribeirinhas da Amazônia
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A pandemia trouxe transformações muito profundas 

nas formas de viver, trabalhar e consumir de bilhões 

de pessoas em poucos meses. E a sigla ESG - 

Environmental, Social & Governance (Ambiental, 

Social e Governança), que representa os três pilares 

de uma empresa responsável - entrou de vez para o 

dicionário do universo corporativo. Não é mais uma 

moda do mercado: quem ainda não está comprome-

tido com ações efetivas, já ficou para trás.  

A pesquisa Future Consumer Index Brasil, realizada 

pela Ernst & Young em março de 2021, aponta que 

56% dos entrevistados afirmam ter mais propensão 

para adquirir produtos de empresas com garantido 

impacto positivo na sociedade – ainda que sejam 

mais caros. Além disso, 49% vão priorizar o meio 

ambiente e as mudanças climáticas na forma de 

viver e nos produtos que compram.

E não são só os consumidores que vêm exigindo de 

marcas e empresas que tenham posturas éticas e 

responsáveis. O mercado de investimentos trabalha 

atualmente com fundos com selo ESG. Os investimen-

tos responsáveis já ultrapassam os US$ 31 trilhões, o 

equivalente a 36% de todos os ativos sob gestão no 

mundo (dados do Global Sustainable Investment 

Alliance).

No Brasil, ainda estamos começando a adotar esse 

conceito, mas há uma evolução evidente. No 

Instituto Phi, atualmente temos projetos em anda-

mento de soluções filantrópicas para aproximada-

mente 15 empresas, que buscam criar desenvolvi-

mento sustentável e reduzir as desigualdades 

sociais, especialmente nas regiões onde atuam. Sem 

contar as dezenas de companhias que estão apoian-

do campanhas emergenciais de enfrentamento à 

pandemia de Covid-19 que fazemos a gestão.

O importante, no fim, é que isso deixe de ser uma 

questão de imagem, de marketing. E que as empre-

sas passem mesmo a tratar seus pilares de sustenta-

bilidade, responsabilidade social e governança com 

o mesmo afinco com o qual tratam seus balanços. 

Como disse Greta Thunberg em uma fala durante o 

Fórum Econômico Mundial de 2020: “O perigo real é 

quando CEOs fazem parecer que medidas reais estão 

acontecendo, quando na verdade quase nada é feito 

além de relações públicas criativas”. Se depender do 

Instituto Phi, isso não vai acontecer. 

Três letrinhas que vieram para ficar: ESG

 Fonte: Pesquisa Future Consumer Index Brasil, da Ernst & Young



 empresas Luiza Serpa fala sobre o papel social das 

no Pensa Rio, da Firjan

CONTINUA
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Como empresários, governos e organizações 

sociais podem se unir em prol da geração de mais 

valor para a população do nosso estado? Esse foi o 

debate da mesa-redonda online promovida pela 

Firjan “Mudança de mentalidade: o papel social 

das empresas”, dentro do evento Pensa Rio, com a 

presença da cofundadora e diretora do Instituto 

Phi, Luiza Serpa.

 

Também participaram da live Luiz Césio Caetano, 

vice-presidente da Firjan; José Luiz Alquéres, 

presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan 

e curador do Pensa Rio; Eliane Lustosa, ex-diretora 

do BNDES e membro do Conselho de Adminis-

tração da CCR e Leonardo Letelier, fundador e CEO 

da Sitawi. A mediação foi de Julia Zardo, gerente de 

Ambientes de Inovação da Firjan.

Luiz Caetano abriu o encontro, ressaltando que o 

empresariado nacional vem percebendo a sua 

função de protagonista no contexto de mudanças 

sociais. Ele lembrou que a Firjan atua em diversas 

frentes nesse sentido, como o Grupo de Trabalho 

Empresarial ESG, criado para estimular a base 

empresarial do estado na compreensão desse 

conjunto de práticas. 

Alquéres, por sua vez, destacou que o governo não 

é o principal ator para tirar o Rio da crise social em 

que se encontra, mas sim as empresas. 

“Os membros dos conselhos de administração 

devem ter um papel mais incisivo para comprome-

ter as companhias com todos os princípios de ESG”, 

disse o curador do Pensa Rio.

Eliane lembrou que as empresas estão sendo 

chamadas a assumir a sua responsabilidade social 

no funcionamento da sociedade como um todo, 

não apenas no seu processo produtivo:

“É possível resolver problemas sociais no Rio, mas 

é preciso ter metodologia, disciplina e coordena-

ção, além de cooperação”.

Em sua apresentação, Luiza Serpa ressaltou que as 

empresas não precisam reinventar a roda para 

começar um programa de responsabilidade social:

“Não é preciso criar grandes estruturas ou institu-

tos. Já existem excelentes projetos rodando, com 

metodologias comprovadas. Tem muita gente 

qualificada que já encontrou formas de solucionar 

um determinado problema em pequenas escalas, 

mas que precisa de suporte para ampliar a trans-

formação social”, destacou.

Leonardo Letelier explicou que as pessoas devem 

fazer uma reflexão sobre quanto o negócio delas 

tem impacto social e ambiental positivo e qual a 

intencionalidade: 

“O importante é avaliar bem quanto do objetivo 

social está de fato interagindo com o objetivo do 

negócio. Quanto mais verdade, melhor”.
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Como está a situação financeira da sua 
ONG? Se você respondeu que não vai 
bem, não se desespere. Você não está 
sozinho. É por isso que a Norte, 
consultoria de Marcos Pinheiro, que foi 
cofundador do Instituto Phi, acaba de 
lançar o "Guia Completo de Captação 
de Recursos para Organizações 
Sociais".

O e-book pretende auxiliar as milhares de 
organizações sociais que têm dificuldade de acessar 
recursos financeiros tanto para os projetos como 
para seus custos operacionais. Para isso, apresenta 
18 estratégias de captação de recursos mapeadas 
pela Norte.

Autor da publicação, Marcos lembra que, por incrível 
que pareça, tem bastante dinheiro para doação por 
aí:  "As ONGs movimentam mais de R$ 100 bilhões 
por ano no Brasil. Empresas querem doar, indivíduos 
querem doar, governos querem doar. Mas dá para 
acessar esse recurso? Claro. Como? Planejando e 
executando as estratégias certas. Para isso já 
lançamos o guia e estamos investindo em cursos 
online".

O caminho para captar mais e melhor é longo, mas 
com o tempo, planejar a captação passará a fazer 
parte da cultura da organização, com resultados 
cada vez melhores, destaca ele. Para baixar o guia 
gratuitamente, acesse www.meunorte.com.br.

Um guia para captar 

mais e melhor
Sobre o Pensa Rio

 
O evento, organizado pela Firjan, promove encontros 

semanais on-line com especialistas, empresas e 

sociedade para ser um gerador de ideias que ajudem 

o Estado do Rio a se inserir melhor no desenvolvi-

mento nacional. As lives são realizadas sempre às 

quartas-feiras, às 11h30, com transmissão pelo canal 

da Firjan no Youtube. Os temas são organizados de 

acordo com quatro eixos de trabalho: Estado 

Eficiente, Nova Economia, Redução das Desigual-

dades e Mudança de Mentalidade.

Firjan no combate à fome

A Firjan se uniu ao Movimento União Rio, do qual o 

Instituto Phi faz parte, para mobilizar as empresas e 

a sociedade com a campanha SESI Cidadania Contra 

a Fome, que arrecada recursos financeiros e 

alimentos não perecíveis. Os recursos arrecadados 

nas doações à campanha serão convertidos em 

cestas básicas que serão doadas pelo União Rio, ou 

em cartões alimentação de R$ 70 que serão distribu-

ídos pelo Viva Rio/SOS Favela. O Caminhão da 

Misericórdia, também parceiro da ação, ajudará na 

entrega dos alimentos doados. Mais informações:  

https://sesicidadaniacontrafome.firjan.com.br/

https://sesicidadaniacontrafome.firjan.com.br/
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Rodas de conversas para fortalecimento de rede

Em maio, o Instituto Phi e o Movimento Bem Maior 

promoveram uma série de rodas de conversas entre 

as lideranças dos projetos apoiados pelo Edital 

Impacto Comunitário – participaram um total de 36 

organizações, de várias regiões do Brasil. O objetivo 

foi aproximar e fortalecer as ONGs, potencializando 

o trabalho em rede e a troca de conhecimentos e 

experiências nesse momento de pandemia. 

Ao todo, foram realizadas sete rodas de conversa, 

divididas por causas e mediadas pela coordenadora 

de Projetos do MBM, Beatriz Waclawek, além de um 

mediador com expertise no tema.

“Devido ao contexto de isolamento social, muitas 

ONGs reportaram um sentimento de solidão ao 

enfrentar os desafios trazidos pela pandemia. Esses 

desafios foram encaminhados para as rodas de 

conversas e, nelas, as organizações cocriaram e 

compartilharam soluções e caminhos bem 

sucedidos”, contou Beatriz, que comemora a 

iniciativa do Instituto Baccarelli, uma das principais 

organizações do Brasil de educação musical, com 25 

anos de história, de se voluntariar para fazer uma 

troca de conhecimento presencial sobre música com 

as demais ONGs que participaram da roda, uma vez a 

pandemia finalizada. 

“Com grupos divididos por causas, pudemos nos 

aprofundar nas especificidades, desafios e comple-

xidades de cada área, com uma rica troca de 

tecnologias sociais e formação de parcerias. Por 

exemplo, o Instituto ITI, que atua com costura social 

em Itabira (MG), fará uma participação na São Paulo 

Fashion Week e convidou a Associação das Artesãs 

Redeiras, de Pelotas (RS) para uma parceria”, 

acrescentou a diretora do Instituto Phi, Luiza Serpa. 

Terceira
idade

CONTINUA
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Em nova parceria com o Instituto Coca-Cola Brasil e a 

The Coca-Cola Foundation, o Instituto Phi está fazendo 

a gestão financeira, articulação de redes, acompanha-

mento e prestação de contas de mais R$ 2,4 milhões, 

doados através da campanha “Continuamos Nessa 

Juntos” para a causa da insegurança alimentar (cestas 

básicas, marmitas e gás) e conscientização sobre a 

pandemia (carro de som, rádio comunitária, cartazes, 

panfletos). A ação tem abrangência nacional, benefici-

ando 82 organizações sociais e alcançando 26 estados 

mais Distrito Federal. 

A parceria do Phi com o Instituto Coca-Cola Brasil se 

iniciou em fevereiro deste ano, com doação de 

cestas básicas para 12 ONGs do Amazonas, e teve 

continuidade em abril, beneficiando mais 17 ONGs 

de Amazonas, Acre e Amapá. No total, já foram 

doados pelo ICCB, através das ações geridas pelo Phi, 

R$ 3,7 milhões.

Parte dos recursos desta nova ação (R$ 270 mil) vão 

para organizações que fazem parte de uma grande 

campanha, chamada Fome de Ação, que está sendo 

articulada pela Aliança de Negócios de Impacto e 

que atua em diferentes estados (RO, MS, MT, TO, RR, 

PA, SE e ES). Trata-se de um coletivo de indivíduos e 

organizações engajados na construção de um 

mundo mais consciente, que estruturaram suas 

empresas com foco no chamado Triplo Impacto: 

negócios socialmente justos, economicamente 

viáveis e ecologicamente corretos.

“A partir de um processo fundamental de escuta, 

entendemos que a questão da fome se tornou ainda 

mais urgente. Por acreditar na força e na potência 

das parcerias para ajudar as pessoas a enfrentar 

essa crise terrível, nos unimos a organizações como 

o Instituto Phi, que mapeiam as famílias mais 

vulneráveis do estado, para que nossa doação de 

recursos para ações diretas de combate à fome 

chegue até elas de forma rápida e assertiva”, destaca 

Daniela Redondo, diretora Executiva do Instituto 

Coca-Cola Brasil.

“Temos que fazer um real esforço para distribuir 

melhor as doações. Não é simples, mas é necessário, e 

um momento como esse mostra a importância de 

valorizarmos e reconhecermos as lideranças de seus 

territórios e o trabalho em rede”, afirma Luiza Serpa, 

diretora do Instituto Phi.

A estratégia da campanha Fome de Ação tem como 

base o mapeamento inteligente de grupos e territóri-

os invisibilizados e/ou de difícil acesso logístico no 

Brasil, onde as doações de alimentos não estão 

chegando ou demoram a chegar. 

Nova ação do Instituto Coca-Cola Brasil em parceria 

com o Phi combate a fome do Acre ao Rio Grande do Sul

CONTINUA

Casa do Rio, que atua no estado do Amazonas Casa Azul Felipe Augusto, que atende famílias do Distrito Federal
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Ilustrações: fotos de entregas e cards da campanha do ICCB

“É importante trazer visibilidade para a real situa-

ção brasileira. Mesmo com o sucesso de campanhas 

de alcance nacional e um número crescente de 

doações, neste momento ainda há milhões de 

pessoas com fome, pois não estão sendo alcança-

das. Por isso, precisamos fazer as doações chega-

rem mais longe, fomentando assim a cultura da 

doação no país todo", explica Flora Bitancourt, uma 

das lideranças da Aliança de Negócios do Impacto.

http://www.fomedeacao.com.br
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União Rio: meta de chegar a 150 mil cestas até o fim de julho

Cinco mil toneladas de alimentos. Que se traduzem 

em 364.953 cestas básicas entregues a 1,6 milhão de 

pessoas em situação de vulnerabilidade social em 237 

comunidades do Estado do Rio. A campanha de 

combate à fome do Movimento União Rio, com gestão 

do Instituto Phi, Banco da Providência e Instituto 

Ekloos, alcançou números impressionantes desde seu 

início, em março de 2020. Mas comer todos os dias ou 

mais de uma vez por dia ainda é um desafio para 

milhões de brasileiros. 

Deste total de cestas básicas, 64.124 foram distribuídas 

em 2021, com 256.496 pessoas beneficiadas pela 

doação de 897 toneladas de alimentos. A meta 

estabelecida pelo Movimento vai bem além: chegar a 

150 mil cestas entregues até o fim de julho.

“Temos observado que, se no ano passado muitas 

empresas fizeram grandes doações, este ano, é a força 

da coletividade das pessoas físicas que está fazendo a 

diferença. O volume de recursos doados pelos 

cidadãos em 2021 já é maior que pelas empresas.  

Precisamos continuar lutando para preservar vidas e 

manter e engajar a sociedade na busca por melhores 

condições para essa população”, explica Daniella 

Raimundo, cofundadora do movimento. 

O Estado do Rio tem cerca de 2,6 milhões de pessoas 

vivendo em comunidades e favelas e 87% dessa 

população teve perda de renda na pandemia, 

segundo pesquisa do Instituto Locomotiva. Por outro 

lado, em todo o estado, mais de 833 mil pessoas já 

contraíram a Covid, com aproximadamente 48 mil 

mortes. A taxa de letalidade está em 5,89%, a maior 

do país, e os mais pobres são as principais vítimas. 

O trabalho do União Rio, um movimento voluntário 

que reúne pessoas, empresas e organizações não-

governamentais, é feito de forma complementar às 

ações do poder público, atuando de maneira ágil nas 

necessidades mais urgentes das pessoas.

“É gratificante ver que o movimento ganhou força, se 

espalhou pelo Brasil e hoje é referência em 

programas de filantropia no Rio de Janeiro e também 

no país. Isso reforça o nosso compromisso de seguir 

estimulando a doação e fazendo a diferença na vida 

de milhares de pessoas no nosso estado”, justifica 

Luiza Serpa, diretora do Instituto Phi. 

Na frente de Saúde, o movimento também ativou 

448 leitos hospitalares para pacientes do SUS, 

distribuiu mais de 1 milhão de itens de EPIs e 

reformou 133 consultórios médicos no Hospital do 

Fundão. Nesses 15 meses de atuação o União Rio já 

arrecadou R$ 91,2 milhões. 

As doações podem ser feitas por depósito bancário, 

cartão de crédito ou débito ou via Ame. Acesse o site 

https://www.movimentouniaorio.org/ e faça a sua 

doação. 

Cestas entregues na Rede Postinho, 

que atende às comunidades de 

Cantagalo e Pavão-Pavãozinho

Distribuição de alimentos pela ONG 

Origem Amorim na comunidade 

Beira-Rio,embaixo da linha férrea, 

no Complexo de Manguinhos

Fonte: Instituto Locomotiva / Fevereiro 2021

https://www.movimentouniaorio.org/
https://www.movimentouniaorio.org/


Artesanato como aproveitamento da 
vocação produtiva de comunidades

Lá no Cerrado, elas começam assim que o sol nasce. 

Cardam algodão, aprontam a roda do fiar, vão para as 

veredas buscar fibras de buritis, colocam as linhas na 

agulha, preparam os fios no tear. São as artesãs da 

Central Veredas, da região do Vale do Urucuia (MG). 

A 2.500 quilômetros dali, numa colônia de pescadores 

do distrito rural Pelotas (RS), um outro grupo de 

mulheres recolhe redes de pesca descartadas e 

escamas de peixe, limpa as redes, corta, transforma os 

fios em novelos, tinge, prepara os fios no tear. É a 

Associação de Artesãs Redeiras do Extremo Sul. 

Na produção da Central Veredas, o folículo da palmeira 

buriti é matéria-prima para caixas, terços, flores, 

molduras e bandejas. A linha de produtos com algodão, 

tingido com corantes naturais, se traduz em xales, 

colchas, mantas, jogos americanos e cortinas. Os 

bordados estampam capas de almofadas e quadri-

nhos. Já na produção das Redeiras, as redes de pesca 

se transformam em bolsas, carteiras e outros acessóri-

os, enquanto as escamas de peixe, misturadas a prata 

ou aço, se transformam em biojóias – brincos, colares, 

pulseiras. 

Em cada produto, um pouco da vida dessas mulheres 

artesãs que assumiram um importante lugar no 

sustento de suas famílias. As duas organizações sociais 

são apoiadas pelo Movimento Bem Maior com gestão 

do Instituto Phi, através do Edital Impacto Comunitário, 

e representam mais que geração de renda para um 

grupo de mulheres: revelam o aproveitamento das 

vocações regionais para a inclusão produtiva e social 

de comunidades.

Com o apoio de MBM e Phi, as Redeiras realizam 

capacitações para envolver mais pessoas da comuni-

dade, investem na aquisição de equipamentos para 

aumentar a capacidade produtiva e articulam projetos 

de acesso a mercados, com participação em feiras. 

“Nosso artesanato, por vários anos, tem sido a princi-

pal fonte de renda de algumas famílias, considerando 

que o clima tem trazido muitos prejuízos à pesca. 

Através da reciclagem do descarte dos pescadores, 

produzimos um artesanato belo e cheio de história, 

visando o aumento da renda das famílias envolvidas e, 

ao mesmo tempo, preservando o meio ambiente, ao 

transformar lixo em arte”, conta a artesã e gestora das 

Redeiras, Rosani Schiller.

No apoio à Central Veredas, além da aquisição de 

insumos para a produção, também está em curso a 

criação de um novo núcleo produtivo de tecelagem em 

Arinos, na sede da Central Veredas, envolvendo 

mulheres em situação de vulnerabilidade.

“Muitas de nossas artesãs já são da Terceira Idade, 

então queremos inserir mulheres jovens para dar 

continuidade ao trabalho artesanal. Nossos produtos 

trazem como característica central o resgate do 

conhecimento e da tradição, a valorização de saberes e 

fazeres tradicionais, que são repassados entre as 

gerações, trazendo renda, inclusão e empoderamento 

para as mulheres”, diz a gestora da organização, 

Monique Barboza, destacando que, no contexto da 

pandemia, as vendas caíram muito, já que elas eram 

realizadas principalmente em feiras e eventos.

Para conhecer mais o trabalho dessas artesãs e 

adquirir as peças produzidas por elas, visite os sites  

https://www.centralveredas.com.br/ e

https://redeiras.com.br/site/

No universo das comunidades 

artesanais brasileiras, 

77% do segmento 

é formado por mulheres, 
segundo o DataSebrae. 

Segundo dados do IBGE, 

o artesanato movimenta cerca 

de 50 bilhões por ano 

no país e é fonte de renda 

para aproximadamente de 

10 milhões de brasileiros. 
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https://redeiras.com.br/site/
https://www.centralveredas.com.br/


O Instituto Phi publicou, em abril, seu Relatório 

Anual “A união é a nossa revolução”, detalhando as 

ações realizadas em 2020. No ano, a organização 

gerou o maior impacto social de sua história, 

destinando um volume de recursos da ordem de 

R$ 46.075.431,39 – 106,4% a mais que em 2019. Esse 

apoio, que inclui as doações para as campanhas 

emergenciais de combate à Covid, impactou a vida 

de mais de 2,5 milhões de brasileiros em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica. 

O Relatório divulga, de forma transparente, as 

informações financeiras do Instituto Phi, apresen-

tando um superávit de R$ 297.526,47, e o Índice de 

Eficiência Phi: a cada R$ 1,00 investido na estrutura 

da organização, são movimentados R$ 31,69 para o 

Terceiro Setor – um crescimento de 112% em relação 

a 2019. O Índice de Eficiência Phi é calculado 

dividindo-se a soma do total movimentado pelo 

setor pelo custo operacional do Instituto Phi 

(aluguel, energia, internet, telefonia, folha de 

pagamento, fornecedores etc).

O material revela como a organização, diante da 

maior crise das últimas décadas, reafirmou seu 

compromisso com o bem-estar coletivo e a sua 

crença no poder da união para o enfrentamento da 

pandemia. Sem custos, os recursos mais valiosos do 

Instituto Phi – tempo, conhecimento e conexões – 

foram colocados à disposição da sociedade brasilei-

ra para promover ações de ajuda humanitária.  

Além disso, com a maior procura do setor empresa-

rial por assumir compromissos com a transformação 

social, o Phi passou a oferecer novas e disruptivas 

soluções para a prática da filantropia, apresentadas 

no Relatório Anual.

“O Relatório mostra como a expertise resultante do 

trabalho executado pelo Phi há sete anos propiciou 

a idealização de ações inovadoras e importantes 

para o bem-estar social. Foi um ano difícil para 

todos, mas também foi um período para nos 

conectarmos ainda mais com quem realmente 

somos e com os nossos valores”, afirma Luiza Serpa.

Instituto Phi publica Relatório Anual 2020 e 
reporta volume de doações 106,4% maior

O Relatório Anual 2020 pode ser 

acessado no site do Instituto Phi: 

https://institutophi.org.br/o-phi/transparencia/
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Gostou do nosso boletim? 

Para saber mais sobre a atuação 

do Instituto Phi, acesse:

www.institutophi.org.br

     @instituto_phi

     facebook.com/institutophi

https://www.facebook.com/institutophi?fref=ts
https://www.instagram.com/instituto_phi/
https://www.facebook.com/institutophi?fref=ts
https://institutophi.org.br/o-phi/transparencia/
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