interligando conhecimentos

Evento de encerramento do Programa BASIS, formação da
Fundação Dom Cabral para OSCs, realizada com apoio do
Movimento Bem Maior e Instituto Phi
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Que tudo se realize no ano que vai nascer

2022
É chegada a hora das resoluções de ﬁm de ano. O
momento de as organizações da sociedade civil
olharem para si e pensarem em como podem
investir no seu fortalecimento institucional para
promover mais impacto positivo no ano que vai
nascer.
O Brasil terá um 2022 de eleições presidenciais,
caracterizado por uma polarização jamais vista na
história recente da nossa redemocratização.
Enquanto isso, a economia ﬁca à mercê da
incerteza. Depois de o Terceiro Setor empregar
toda a sua resiliência durante uma crise sem
precedentes, o planejamento será fundamental. É
a chance de passar das ações emergenciais para as
soluções sistêmicas e de longo prazo.
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Revise os objetivos estratégicos a serem alcançados no próximo ano, assumindo um compromisso
com o futuro que deseja para a sua organização.
Sente com a sua equipe e reaﬁrme (ou reestruture)
missão, visão e valores. Com base em dados e
análises, pense em novas rotas. Considere investir
em capacitação, adotar ferramentas de inovação e
estimular arranjos de colaboração e cocriação
entre as equipes.

a pandemia e provavelmente continuarão sendo os
principais veículos de doação.
Contem com a equipe Phi. OSCs: mal podemos
esperar para ajudá-los a descobrir novas maneiras
de impulsionar a missão da sua organização.
Doadores: mal podemos esperar para ajudá-los a
descobrir a sua causa e planejar sua ﬁlantropia de
forma a garantir a transformação social que você
quer oferecer para o mundo.

Os doadores, especialmente os millennials, estão
se tornando exigentes quanto às causas que
apoiam e doarão o máximo em 2022 para as
organizações sociais cujas missões eles se identiﬁcam. Além disso, as plataformas de doação online
e de mídias sociais se tornaram populares durante
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Aprender, transformar, inspirar !
Um time que busca o constante desenvolvimento e
a alta performance só existe sob uma liderança
que também é motivada para aprender sempre
mais. No Instituto Phi, recentemente, a diretora
Luiza Serpa escolheu, dentre os benefícios oferecidos pelo Prêmio Empreendedor Social Folha 2020,
dois cursos de qualiﬁcação: a especialização em

Aperte o play e inspire-se !

Se a capacitação é importante para o nosso
processo de evolução, conhecer novas
ideias, discussões e jornadas de pessoas
interessantes também ajuda a nos
transformar. Por isso, ﬁzemos uma seleção
especial de palestras online sobre
ﬁlantropia e generosidade que merecem ser
compartilhadas. Inspire-se!

Você pode acabar com a pobreza
extrema no Brasil,
com Luiza Serpa
youtu.be/n34vPD3rtCI

Gestão de Projetos e Programas, da Ink Inspira, e o
programa de formação de POS - Parceria com
Organizações Sociais, oferecido pela Fundação
Dom Cabral.
O treinamento da Ink Inspira, que Luiza já ﬁnalizou,
utiliza uma metodologia que sistematiza os
conceitos e técnicas da administração de projetos
e os adapta para o setor social. Luiza agora cursa o
POS, da FDC. A partir de um planejamento estratégico elaborado em conjunto, os gestores de ONGs
recebem acompanhamentos periódicos dos
professores da escola de negócios para avaliar
indicadores e metas. Assim, as formações aliam

O efeito buzina,
com Marcos Flavio Azzi
www.youtube.com/watch?v=r9M8ogw-FTM

treinamento, aplicação prática e formação de rede.
“O objetivo de ambas é que as organizações
possam incorporar ferramentas de gestão inovadoras em seu dia a dia e estimular a troca de experiências. O mundo muda muito rápido, precisamos ter
uma postura ativa e buscar renovar nossos conhecimentos o tempo todo”, ressalta a diretora do Phi.
Lu i za fo i u m a d as v e n ce d o ras d o Prê m i o
Empreendedor Social 2020 na categoria Ajuda
Humanitária pelas campanhas de combate à fome
durante a pandemia de Covid-19 do Fundo Estamos
Nessa Juntos, desenvolvidas em parceria com o
Instituto Coca-Cola Brasil.

A maneira como pensamos em
caridade está totalmente errada,
com Dan Pallota
www.ted.com/talks/ dan_pallotta_the_way_we_think_about_charity_is_dead_-
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O antídoto para a apatia,
com Dave Meslin
www.ted.com/talks/
dave_meslin_the_antidote_to_apathy
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Não tinha muito conhecimento
sobre gestão nessa área e
ampliei minha visão como gestor

Comunicação
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Além de conseguir ampliar minha
visão como gestor, consegui iniciar a
implementação de práticas de gestão
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As demais OSCs, todas selecionadas por uma curadoria do Instituto Phi, foram: Observatório da
Longevidade Humana e Envelhecimento (Olhe),
Rede de Atenção a Egressos do Sistema Prisional
(RAESP), Estou Refugiado, Usina dos Atos, Afago-SP,
Reﬂexões da Liberdade, Associação FAZ Alessandro
Zarzur, Capão Cidadão, Projeto Sonhar, Libertários
do Capão, Nosso Olhar, Associação Desportiva
Facex (ADF) e Responsa. No encerramento, os
gestores apresentaram suas jornadas e processos
de evolução.
Participaram do evento a diretora do Instituto Phi,
Luiza Serpa, além de Richard Sippli, coordenador
de Relações Institucionais do Movimento Bem
Maior, Beatriz Waclawek, coordenadora de Projetos
do MBM e a equipe da FDC.
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“Apesar de mais de 20 anos de história, o instituto
passou por uma grande transformação interna.
Com os workshops, exercícios e monitorias do
BASIS, iniciamos a deﬁnição de metas, mudanças
de estatuto, processos internos e até diretrizes de
comunicação. Os resultados já estão aparecendo
na maior proﬁssionalização da nossa gestão e no
crescimento do número de pessoas atendidas e de
parcerias”.

Governança

,7 %

Uma das organizações participantes foi a Casa do
Todos, que trabalha pelo desenvolvimento integral
de pessoas com deﬁciência intelectual, física ou em
sofrimento psíquico por meio da arte e convivência.
Stephanie Colombo, diretora de Comunicação, falou
sobre o impacto:

Estratégia
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“O caminho no BASIS tem sido uma construção e a
avaliação dos participantes e a evolução das organizações estão moldando essa solução educacional.
A proposta é 'fazer com e não para', com escuta e
participação para além do discurso”, destacou a
Professora Associada da FDC Michelle Queiroz.
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Programa BASIS:
um novo caminho em construção
Num evento cheio de emoção, no último dia 24 de
novembro, foi realizado o encerramento do programa BASIS, formação para organizações sociais
promovida pela Fundação Dom Cabral (FDC), que
contou com o apoio do Movimento Bem Maior (MBM)
e do Instituto Phi. Durante 9 meses e mais de 150
horas, incluindo diagnóstico, módulos de aprendizagens e encontros de avaliação, 28 gestores de 14
OSCs de São Paulo participaram do curso, se desenvolvendo em aspectos como estratégia, governança,
gestão de pessoas, gestão de processos, ﬁnanças,
mobilização e comunicação. Os resultados foram
medidos e estão apresentados a seguir.
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Mapa da Transformação

Além de conseguir iniciar a
implementação de práticas de gestão,
ja consigo perceber resultados na
minha organização
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Em busca de conexões e conhecimentos

Uma rede para organizações e negócios sociais que
querem se conectar e buscar mais conhecimentos.
O Instituto Phi passa a integrar a Rede Ago, frente
da Ago Social lançada no mês de outubro que
oferece encontros mensais gratuitos com um
time de professores atualizados com o que
há de mais novo no ecossistema de
impacto, muita troca e aprendizado.
A Ago Social é um negócio social que
nasceu em janeiro de 2021 com o
objetivo de impulsionar e alavancar o
ecossistema de impacto, atuando com
conhecimento, capital e conexões,
explica o cofundador Alexandre Amorim.
Assim, são três frentes: Ago Educação,
Ago Invest e Rede Ago.
“Através da Rede Ago, as instituições apoiadas pelo Instituto Phi poderão se conectar
entre elas e com várias outras, aprendendo juntas
a serem cada vez mais ﬁnanceiramente sustentáveis e gerarem cada vez mais impacto social”,
destaca Amorim.
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A Ago Educação promove cursos e formações
didáticas para proﬁssionais e empreendedores
que querem mudar o mundo através dos negócios
de impacto social ou do Terceiro Setor. Os
cursos são oferecidos em todo o Brasil em
diferentes formatos, temáticas e durações.
Já a Ago Invest atua investindo em negócios de impacto social no estágio inicial
através de investimento anjo. O primeiro
case da Ago Invest é a Olha o Peixe!,
negócio social que conecta pescadores
artesanais do litoral paranaense e
consumidores.

www.agosocial.com.br
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Editais como opção para captar recursos
Se um dos maiores desaﬁos do Terceiro Setor hoje
é a sustentabilidade econômica, os editais de
organizações públicas ou privadas, nacionais ou
internacionais, destinam anualmente bilhões de
reais em investimentos para projetos sociais
brasileiros em variados segmentos, como educação, cultura, direitos humanos, saúde, entre
outros. É uma conta que deveria fechar.
E por que não fecha? Há uma burocracia necessária
e válida para que apenas projetos de interesse
social sólidos sejam apoiados. Porém, muitos
proponentes não sabem apresentar um orçamento, erram documentações e não conseguem
demonstrar riscos e até mesmo os resultados
obtidos.
Transparência, clareza e objetividade são práticas
muito valorizadas no envio de uma proposta. Além
disso, uma etapa cada vez mais comum é a de
compliance, com a exigência de certidões negativas de débitos para que o investidor social possa
ter conhecimento de dívidas, sejam trabalhistas
ou referentes a impostos.
A boa notícia é que esse é um processo de semeadura e aprendizado: quanto mais a organização
participar, mais vai se aprimorar e maiores as
chances de ter seus projetos selecionados. Monte
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uma planilha com os editais que apoiam projetos
nos quais sua atuação se enquadra, faça o monitoramento e comece a participar! O público de sua
organização merece!

Dicas para construir
uma proposta
para um edital

Para ajudar, ﬁzemos uma lista de centrais de
editais e sites onde podem ser pesquisados os
processos com inscrições abertas. Conﬁra:

www.prosas.com.br
www.capta.org.br/
fontes-de-ﬁnanciamento/
oportunidades
www.fundobrasil.org.br/
apoio-a-sociedade-civil/
editais
www.captadores.org.br/
category/editais
www.gife.org.br/
category/editais

Planeje previamente a ação que será inscrita;
Monte o orçamento da proposta considerando
a relação custo do projeto ÷ número de
beneﬁciados;
Seja claro e objetivo e apresente todas as
informações de forma transparente;
Utilize dados quantitativos sobre o serviço;
Valorize o impacto direto no público
beneﬁciado;
Valorize o impacto indireto na comunidade;
Ressalte a aderência da ação proposta ao
edital ;
Associe o trabalho da sua proposta aos ODS.

www.ﬁlantropia.ong
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FIIMP2: Novos aprendizados
sobre os investimentos de impacto
Acaba de ser publicado o Guia “FIIMP 2 - Uma nova
jornada de aprendizado em investimentos e
negócios de impacto socioambiental”, que revelou
a capacidade de organizações e pessoas comprometidas com a causa de expandir o olhar para
novos mecanismos de ﬁnanciamento. O FIIMP
(Fundações e Institutos de Impacto) 2 é composto
por 17 instituições que, juntas, ﬁzeram um aporte
de R$ 1,03 milhão. O repasse foi feito por meio do
Instituto Phi – organização escolhida para atuar
como gestor ﬁnanceiro.
O recurso foi utilizado para o fortalecimento de
seis organizações intermediárias, que foram
responsáveis pelo investimento direto em mais de
mil negócios de impacto por meio de três mecanismos: empréstimo, equity crowdfunding e garantia.
A experiência do FIIMP 1 ajudou a entender que,
para gerar mais resultados positivos para o
ecossistema, era preciso ampliar o lócus de
atuação para além de São Paulo, onde estiveram
concentrados os investimentos nos primeiros
anos. Outra decisão foi focar os investimentos em
novos temas e causas, tais como empreendedorismo jovem e periférico, redução de desigualdades e
conservação da Amazônia.
novembro 2021
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FIIMP2

fundações e
institutos
de impacto

Instituto Phi:
Gestor
ﬁnanceiro

Para acessar o Guia , clique aqui .
“No processo, as instituições participantes
expandiram seus conhecimentos sobre os atores
do ecossistema de investimentos e negócios de
impacto socioambiental, o funcionamento dos
intermediários, os mecanismos ﬁnanceiros e os
processos de mensuração de resultados”, explica a
diretora do Instituto Phi, Luiza Serpa.
“Nossa escolha nessa segunda rodada do FIIMP foi
entender as dores dos negócios de impacto e dos
intermediários em cada fase da jornada empreendedora para reﬂetir sobre onde a intervenção do
recurso ﬁlantrópico é mais efetiva” disse ao Guia a
Líder de Parcerias e Redes do Fundo Vale e membro
da Secretaria Executiva do FIIMP2, Márcia Soares.
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organizações
intermediárias
que atuam com diferentes
mecanismos de ﬁnanciamento,
beneﬁciando mais de
mil negócios sociais
de todo o Brasil

Investimento de

R$ 1,03 milhão
Focos

empreendedorismo
jovem e periférico
redução de desigualdades
conservação da Amazônia
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Para fortalecer o Terceiro Setor, capacitação
Num mundo cada vez mais competitivo, hiper conectado e diante dos desaﬁos do
Terceiro Setor – do aumento da população em vulnerabilidade socioeconômica à escassez de recursos – inovação é pré-requisito para que as organizações se tornem mais
relevantes e maximizem seu impacto social. Para transformar os desaﬁos em oportunidades para inovar, é necessária uma construção de capacidade que se alcança com
conhecimento. Desejo de transformar realidades é o primeiro passo, mas capacitação
também é primordial.
Para ajudar no fortalecimento institucional do Terceiro Setor, ﬁzemos um mapeamento
de instituições que oferecem formações para OSCs em diversos temas, como gestão,
transparência, compliance, comunicação, entre outros temas. Bons aprendizados!

Escola Aberta do Terceiro Setor
A Escola é um projeto social que cursos
on-line gratuitos. Algumas formações
em destaque no momento são sobre a
LGPD, o Marco Regulatório das OSCs e o
destino do imposto de renda para
projetos sociais.

www.ead.escolaaberta3setor.org.br

Rede Filantropia

Phomenta

Plataforma de disseminação de
conhecimento técnico sobre gestão do
Terceiro Setor, oferece cursos presenciais,
online e in company sobre temas como
contabilidade, legislação, captação de
recursos, RH e voluntariado, entre outros.

Negócio de impacto que oferece o programa
de Aceleração de ONGs, uma capacitação
gratuita ministrada em diversas cidades do
país com o objetivo de desenvolver as
lideranças do Terceiro Setor em temas como
gestão, inovação e captação de recursos.

www.ﬁlantropia.ong/cursos

www.phomenta.com.br

novembro 2021
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Instituto
Ekloos

Atua no fortalecimento de OSCs e
negócios sociais. O conteúdo dos cursos,
sempre gratuitos, aborda temas como
planejamento estratégico, criação de
projetos sociais inovadores, captação de
recursos, comunicação, entre outros.

Norte
A consultoria atua junto a ONGs que
desejam elaborar um planejamento
estratégico ou planejar a captação
de recursos. Assinantes têm
acesso às formações,
cursos, lives, planilhas,
apresentações e passam
a integrar uma rede de
organizações.

www.meunorte.com.br

www.ekloos.org

Rock .org
A iniciativa de
impacto social da Rock Content
disponibiliza cursos para alavancar
a estratégia de comunicação de
OSCs (há bolsas integrais para
quem tem renda familiar de até
R$ 4 mil). Gestão de Mídias Sociais,
E-mail Marketing e SEO (Search
Engine Optimization) são alguns
deles.

www.rock.org

Techsoup Brasil

O projeto, que oferece softwares e ferramentas tecnológicas exclusivamente para
organizações sem ﬁns lucrativos, tem parcerias com algumas das gigantes da tecnologia,
como Google, Microsoft, Amazon e Adobe. Oferece cursos para proﬁssionais do Terceiro Setor,
tanto básicos – para quem não tem nenhum conhecimento dos tópicos – como avançados.

www.techsoupbrasil.org.br/techsoup-courses

Amani Institute
Oferece cursos no formato online para especialistas em impacto socioambiental e
treinamentos customizados, por demanda, para organizações. Os programas de maior destaque
são a Formação em Impacto Social Online (FIS) e o Programa de Gestão em Inovação Social (SIM).

www.brasil.amaniinstitute.org
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Faça parte da nossa
rede no Telegram !
Para receber informações relevantes
sobre o Terceiro Setor, como cursos,
oportunidades e editais, clique aqui
e entre para o grupo do Instituto Phi
no Telegram. Queremos estar próximos
das organizações para crescermos juntos!
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Equipe Phi em campo
em novembro
O Instituto Phi continua fazendo a gestão da campanha
do União Rio para colocar comida e esperança na mesa
dos brasileiros. Participe! Para saber mais, acesse
movimentouniaorio.org.

Projeto gráﬁco sensedesign.com.br

Distribuição em
Santa Cruz, nas OSC
Fios da Terra

Faça a sua doação :

Visita de Júlia Vianna e Layane Coelho à Obra do Berço,
que acolhe e educa crianças na primeira infância em
situação de vulnerabilidade no Rio de Janeiro

Visita de Marcelo Stella e Carla Benﬁca ao
Instituto Pró-Saber, que busca a garantia
dos direitos da criança de aprender e
brincar em Paraisópolis, São Paulo

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.

Gostou do nosso boletim ?
Para saber mais sobre a
atuação do Instituto Phi,
clique e acesse:

www.institutophi.org.br
@instituto_phi
facebook.com/institutophi

