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Sobre 2021 e nosso compromisso para 2022

Embora desafiador, 2021 também foi esclarecedor. 

Depois do "teste" no sofrido ano de 2020, o 

primeiro da Covid-19, pudemos nos certificar de 

que a cultura da doação está começando a se 

enraizar na nossa sociedade. Houve um novo 

despertar para a importância vital das organiza-

ções sociais, que atendem à população mais 

vulnerável. E, assim, juntos, indivíduos, empresas 

e Terceiro Setor engajaram-se em seus ideais mais 

elevados e impactaram significativamente 

milhares de vidas.

No Instituto Phi, contamos com o apoio de 76 

investidores sociais em 2021 (ainda sem contar 

com dezembro), dentre novos e recorrentes, um 

aumento de 13% em relação a 2020, quando 

fechamos o ano com 67 doadores. Tivemos ainda 

cerca de 5 mil doadores que participaram de 

campanhas emergenciais de enfrentamento à 

Covid. É para o alto e avante!

Assim, R$ 34,2 milhões impactaram mais de 78 mil 

pessoas atendidas por 161 projetos sociais de 

janeiro a novembro e mais de 1 milhão de brasilei-

ros que se beneficiaram das campanhas. 

Nesta edição do Boletim Phi, apresentamos 

iniciativas empreendidas pelo Phi e por nossos 

parceiros neste mês de dezembro que potenciali-

zaram a cultura da doação e fortaleceram o 

desenvolvimento comunitário com novas formas 

de colaboração, conectividade e atuação criativa.

Para 2022, acreditamos que cada vez mais as 

doações não serão uma reação para atender a 

necessidades imediatas – elas se tornarão susten-

tadas e cuidadosas para enfrentar as desigualda-

des sistêmicas e outros desafios de longo prazo.  

Aceitamos o compromisso não de restaurar o 

mundo que conhecemos, mas sim de trabalhar 

continuadamente e cooperativamente para definir 

um novo modo de vida, com solidariedade, cone-

xão e igualdade. 

Feliz Ano Novo para todos !

Aceitamos o compromisso não de restaurar o 

mundo que conhecemos , mas sim de trabalhar 

continuadamente e cooperativamente 

para definir um novo modo de vida , 

com solidariedade , conexão e igualdade .
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projetos apoiados
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sociais
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#PARCERIAPHI
Chegou o momento tão esperado para organiza-

ções sociais e coletivos de todo o Brasil! Foram 

anunciadas as 30 iniciativas que participarão, 

durante um ano, do Programa de Fortalecimento 

Futuro Bem Maior. Os 30 projetos selecionados 

pelo 3º edital do Movimento Bem Maior são de 12 

estados brasileiros mais Distrito Federal e recebe-

rão, cada um, R$ 70 mil, num total de R$ 2,1 milhões.

O Futuro Bem Maior busca incentivar o protagonis-

mo de organizações em comunidades vulneráveis, 

tornando-as aptas a atrair mais parceiros, investi-

dores e, consequentemente, desenvolvimento 

socioeconômico para seus territórios. O Instituto 

Phi, mais uma vez, é responsável pelo acompanha-

mento do uso dos recursos financeiros e avaliação 

de impacto social dos projetos participantes. 

O analista de Projetos do Instituto Phi Marcello 

Stella observa que, além da diversidade regional 

das organizações, este edital se destaca pela 

grande diversidade de causas selecionadas:

“São projetos de apoio e empregabilidade a 

mulheres e população LGBTIAQ+, capacitação 

profissional, educação e esportes para crianças e 

adolescentes, apoio a populações quilombolas e 

incentivo a atividades culturais, tais como, circo, 

música, teatro e dança. Temos organizações de 

diferentes tamanhos e estágios de maturidade, o 

que tem sido um desafio, contudo, todas têm 

grande potencial de impacto e um entusiasmo que 

aponta para um futuro auspicioso, de bons resulta-

dos e histórias inspiradoras”.

Como funciona o programa?

CAPACITAÇÃO: realização de capacitações 

de acordo com os eixos identificados como 

de maior dificuldade da totalidade das 

organizações

APOIO FINANCEIRO: recebimento trimestral 

do apoio financeiro para o fortalecimento 

do projeto escolhido, de acordo com as 

premissas de atividades traçadas

GESTÃO: os projetos serão acompanhados 

e monitorados ao longo do ano de apoio

RODAS DE CONVERSA: trocas de conhecimento, 

experiência e possíveis parcerias entre as 

organizações participantes do edital por meio 

de conversas trimestrais 

PARCERIAS: apoio e articulação de parceiros 

que possam trazer soluções e tecnologia aos 

problemas enfrentados pelas organizações

Futuro Bem Maior : apoio financeiro, capacitação e formação de rede

Primeira reunião do MBM e Phi com as 30 organizações 

selecionadas na terceira edição do edital

A Associação Social Esperantinense, de Esperantina (PI), que apoia 

crianças e famílias com educação e horta comunitária, é uma delas



#PARCERIAPHI Futuro Bem Maior : apoio financeiro, capacitação e formação de rede

PIAUÍ

Ação Social Esperantinense (ASESP) 

Articulação Piauiense de Travestis e Transexuais (APTTRA) 

Instituto Novo Sertão

BAHIA

Associação de Amparo ao Menor Carente (AMEC)

Associação Arte e Cultura do Bairro Baianão 

Associação Comunitária Rural da Caatinguinha

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Valente

Centro de Educação e Cultura Vale do Iguape 

Circo Redondo 

Instituto Mutá
MATO GROSSO

Grupo Semente 

RIO DE JANEIRO 

Centro Cultura Juliana Maia / Harmônicos de Conservatória

Instituto SOS Reviver – RJ

Lona na Lua – RJ

PERNAMBUCO

Fábrica de Cultura

Núcleo de Educadores Populares do Sertão de Pernambuco 

MINAS GERAIS

Associação Comunitária dos Artesãos e Agricultores de Maciel 

Associação Sementes do Vale 

Fábrica dos Sonhos

RIO GRANDE DO NORTE

Associação dos Moradores dos Bairros de Frutilândia I, II e Fulô do Maro

RIO GRANDE DO SUL 

Associação Cultural Desportiva 

Sapucaiense de Capoeira

DISTRITO FEDERAL

Galt Vestibulares 

AMAZONAS

Associação Pestalozzi de Coari

SÃO PAULO

Associação de Pais e Amigos das Escolas Integrantes do Movimento Asas 

ESPÍRITO SANTO

Sociedade Amigos por Itaúnas 

O edital foi aberto a :

organizações sociais ou coletivos 

com atuação em municípios com até 200 mil habitantes

orçamento anual de até R$ 500 mil

com no mínimo 5 anos de atuação
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No enfrentamento à fome no Nordeste
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Solidariedade, colaboração e esperança uniram, 

neste Natal, a BEES, plataforma de e-commerce da 

Ambev para comerciantes, com Instituto Phi e a 

campanha Fome de Ação para doar 90 toneladas 

de alimentos para famílias em situação de vulne-

rabilidade do Nordeste. A ação tem o apoio de 

Guaraná Antarctica, BRF e Piracanjuba.

Os alimentos – distribuídos em 5.270 cestas de 

14,15 kg cada, além de 6 mil garrafas de 2L de 

refrigerante e 7.800 litros de leite – foram entre-

gues a organizações sociais de apoio a famílias das 

cidades de Camaçari (BA), Aracaju (SE), São Luís 

(MA), Teresina (PI), Itapissuma (PE), Aquiraz (CE).  O 

Instituto Phi fez a curadoria das organizações 

sociais, a due diligence (reunião de documentos e 

averiguação de informações), montou a logística 

de entrega e cuidou da prestação de contas. 

A diretora do Instituto Phi, Luiza Serpa, esteve em 

Aquiraz para participar da ação e destaca como o 

trabalho é necessário e urgente:

“Fazer parte de uma ação como essa, em um ano 

difícil como tem sido 2021 para muitas famílias 

brasileiras, é um respiro de esperança. Me sinto 

como um passarinho tentando apagar um incêndio 

na floresta. Não importa. Estou fazendo a minha 

parte. Podemos ser milhares de passarinhos”.

Os municípios foram escolhidos para essa iniciativa 

por já ter uma conexão próxima à Ambev, pela pre-

sença de seis de suas 32 cervejarias, e com a plata-

forma BEES, também presente na região, atendendo 

aos pequenos e médios comerciantes locais.  

#PARCERIAPHI

em 6 cidades do Nordeste: 

Camaçari (BA), Aracaju (SE), 

São Luís (MA), Teresina (PI), 

Itapissuma (PE), Aquiraz (CE)

5.270
famílias

beneficiadas 



Luz sobre a cultura e o empreendedorismo da Zona Oeste
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A Zona Oeste ficou iluminada de 3 a 12 de dezembro! 

Ruas, praças, pontos de BRT e estabelecimentos 

gastronômicos deram lugar a iniciativas culturais 

promovidas pelo Festival Ilumina Zona Oeste, 

atração que chegou à sua 5ª edição dando visibili-

dade aos artistas e estabelecimentos da região, 

com intensa programação gratuita. 

Cumprindo todos os protocolos contra a Covid-19, 

foram realizadas oficinas populares na Feira Livre 

da Colônia, em Jacarepaguá; visita guiada ao Museu 

Bispo do Rosário; exposição de grafite e perfor-

mance teatral no Viaduto de Realengo; rolezinho 

gastronômico pelos restaurantes da região com o 

cantor e ex-BBB André Gabeh ao vivo em suas redes 

sociais; lives literárias; nova edição da FES - Feira 

de Empreendedores Sustentáveis e muito mais.

O Festival, idealizado pelo Instituto Phi e com 

realização do Instituto Rio, contou com patrocínio 

da Transolímpica ViaRio e da Prefeitura da Cidade 

do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura, 

por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura - 

Lei do ISS. 

Luiza Serpa, fundadora do Instituto Phi, criadora e 

cogestora da iniciativa, destacou a importância da 

oportunidade aos empreendedores da arte:

“A cada edição o Festival ganha mais parceiros, 

dando oportunidades para novos participantes. A 

Zona Oeste é um celeiro de fazedores da cultura, 

precisamos gerar oportunidades para fomentar a 

cultura nesta região”.

Pablo Ramoz, curador do Festival, se alegrou com a 

volta ao formato presencial:

 “O Festival trouxe de volta ao público a possibilida-

de de ter contato com as artes no seu dia a dia, na 

volta do trabalho, nas ruas. A gente não pode 

manter 41% da população do Rio privada de 

experiências artísticas, porque isso traz conse-

quências sérias na formação ética, estética e 

cidadã. Iluminar a cultura é iluminar a vida”. 

+de

70 
apresentações artísticas

microempreendedores participantes

da Feira de Economia Criativa (FES)

palestras, lives e cursos

12
11

21

horas de evento



Deu match ! Colaboradores do IBGC apoiam organizações sociais
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#APOIOPHI

De um lado, profissionais com expertise em áreas 

como administração, finanças, recursos humanos, 

comunicação e marketing, governança corporativa, 

pesquisas, certificação e apoio a formações/ 

cursos. De outro, organizações sociais em busca de 

soluções para dificuldades que enfrentam nessas 

áreas. Deu match!  No último dia 10 de dezembro, a 

equipe do Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC), parceiro do Instituto Phi, 

promoveu a Maratona Pró-Bono IBGC. 

Os colaboradores doaram, cada um, até oito horas 

de trabalho para ajudar 19 organizações sociais, 

selecionadas em parceria com o Phi, no desenvolvi-

mento de um plano de ação em determinada área.

O IBGC é uma organização sem fins lucrativos que 

desenvolve programas de capacitação e de 

certificação em governança corporativa, contribu-

indo para o desempenho sustentável das empre-

sas. Uma das voluntárias foi a Gerente de RH 

Janaina Cavalcanti, que apoiou o Movimento de 

Ajuda Familiar de Ocara (MAFO), do Ceará, na área 

de recursos humanos:

“Nesse dia, conseguimos identificar os principais 

pontos a desenvolver dentro da área de RH do 

MAFO e, a partir daí, elaboramos projetos de 

comunicação interna, capacitação, feedback e 

celebrações. Adorei fazer parte desse dia tão 

especial para o IBGC e principalmente para o MAFO, 

nossa sinergia foi fantástica”. 

Outra organização beneficiada, esta na área de 

marketing, foi a Associação Educacional Francisca 

Nubiana da Silva, de São João de Meriti. A diretora, 

Núbia da Silva, conta sobre o resultado:

“Minha orientadora foi muito empática e é muito 

importante que as organizações sociais, principal-

mente como a nossa, da Baixada Fluminense, que 

são muito invisibilizadas, tenham esse apoio. O 

material de comunicação que ela nos ajudou a fazer 

já foi enviado para apoiadores e parceiros e esta-

mos tendo um ótimo retorno”. 

administração

finanças

recursos humanos comunicação e marketing

governança corporativa

pesquisas

certificação

formações /cursos
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Doação
de criança
para criança

Natal Feliz para Todos 
Uma campanha promovida pelos alunos do 1º 

ano do Ensino Fundamental do Espaço 

Educação, escola que trabalha com crianças de 

1 a 6 anos no Leblon, arrecadou alimentos que 

foram doados para as famílias atendidas pelo 

Centro Social Amor e Alegria, organização apoiada pelo Instituto Phi em Nova 

Iguaçu que atende a 30 crianças na modalidade de pré-escola.

Essa foi a segunda campanha feita pelas famílias da Espaço Educação para 

instituições apoiadas pelo Phi – na primeira, em julho, as beneficiadas foram o 

Amor e Alegria e o Instituto Mundo Novo. A ideia é ajudar as famílias no período 

de férias, quando as crianças ficam sem a alimentação que recebem no projeto 

social. A ação nasceu a partir de rodas de conversas com as crianças. 

"Educar as nossas crianças para pensar no bem-estar coletivo faz parte da 

filosofia do Espaço Educação. É um honra contar com o Instituto Phi, que faz esse 

trabalho com seriedade e respeito ao ser humano", diz a diretora pedagógica 

Isabela Secchin.

A empatia, a solidariedade e o senso de justiça social se 

espalharam por todo o prédio onde a sede carioca do Instituto 

Phi fica localizada. O condomínio Top Center Ipanema promove 

a campanha “Natal Feliz para Todos”, convidando os condômi-

nos (lojistas e empresas) e os frequentadores do centro 

comercial a doar recursos para a doação de cestas básicas para 

populações em situação de vulnerabilidade, com gestão 

financeira do Instituto Phi. 

 O condomínio deu a largada, com a doação de recursos para a 

compra de 100 cestas, e a meta é arrecadar o suficiente para 

pelo menos 550 cestas. As doações serão feitas pelo Instituto 

Phi para cinco organizações sociais parceiras que ficam no 

entorno do Top Center Ipanema: Obra do Berço, Creche Tio João, 

Rede Postinho, Solar Meninos de Luz e Basquete da Cruzada. 
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Gostou do nosso boletim?
www.institutophi.org.br

     @instituto_phi

     facebook.com/institutophi

Para saber mais sobre a

atuação do Instituto Phi, 

clique e acesse:

Faça a sua doação : 

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.

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.

Vidas reconstruídas
Foi emocionante a visita à Associação Solidários Amigos de Betânia - ASAB no aniversário de 22 anos da 

associação e inauguração do Espaço Fénix! Após pegar fogo, em janeiro de 2020, o espaço foi reconstru-

ído com apoio do Instituto Phi e de outros parceiros e com o trabalho de muitos voluntários. Ali, são 

realizadas as oficinas de artesanato e a produção de vassouras com garrafa pet para geração de renda 

dos acolhidos.

 

A instituição acolhe pessoas em situação de rua e, através de um programa sociopedagógico e de 

superação de dependências químicas, quando necessário, trabalha na recuperação da dignidade e na 

reinserção social.

Na foto, a equipe Phi - Layane Coelho, Emília Freire e Cristiana Velloso – com a querida Irmã Elci, que 

fundou a ASAB há 22 anos, junto ao grupo da Pastoral Missionária do Santuário São Camilo de Lellis. 

Sigamos juntos!
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www.sensedesign.com.br
www.sensedesign.com.br
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www.institutophi.org.br
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