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Nesta edição do Boletim Phi, trazemos algumas 
ações que vêm sendo desenvolvidas que ajudam a 
fortalecer a gestão e ampliar a influência de OSCs 
e coletivos de diferentes causas, levantar dados 
relevantes a respeito do setor e articular parcerias 
local e globalmente para potencializar os resultados 
positivos gerado por essas organizações.

São iniciativas como a conferência do Latimpacto; 
o lançamento do Mapa do Impacto Social; informa-
ções sobre ferramentas para medição de impacto e 
sobre adequação à legislação. 
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Tudo isso para que as organizações sejam capazes de 
fazer ainda melhor o que já fazem tão bem: propor-
cionar oportunidades sociais, ambientais, culturais 
e econômicas para tantas pessoas em tantos lugares 
do nosso imenso país.

Somos muitos e estamos 
juntos para reivindicar 
melhores instituições 
e uma sociedade mais 
equitativa.
Vem com a gente!
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Cerca de 300 agentes de  
mudança reunidos
Investimento social de impacto para a 
América Latina e o Caribe

Phi participa de conferência da Latimpacto, na Colômbia

Para Emília, que participou pela primeira vez de um 
evento do Latimpacto, o ponto alto da conferência 
foi a oportunidade de fazer conexões para o desen-
volvimento de um trabalho mais colaborativo. Foram 
cerca de 300 participantes:

“Foi um evento disruptivo, repleto de experiências 
para ajudar os participantes a se conectar com outros 
agentes de mudança, ficar a par dos novos mode-
los de pensamento e formar parcerias inovadoras. 

Na última semana de abril, aconteceu em Cartagena, 
Colômbia, a conferência “Impact Minds – Standing 
Together”, organizada pelo Latimpacto, organização 
da qual o Instituto Phi é parceiro de gestão finan-
ceira no Brasil. Nossa diretora executiva Luiza Serpa 
e nossa gerente institucional Emília Freire estiveram 
presentes no encontro, que promoveu diálogos entre 
organizações das Américas e Europa interessadas em 
atrair investimento social de impacto para a América 
Latina e o Caribe.

Para além das palestras, participamos de visitas 
para conhecer o trabalho de algumas organizações 
e criamos grupos de discussão para debater nossas 
impressões. Foi muito interessante perceber que os 
desafios são tão similares e conhecer as soluções que 
estão sendo criadas”, conta Emilia, que se encantou 
com o trabalho da Liga De Mujeres Desplazadas,  
que defende os direitos individuais e coletivos das 
mulheres refugiadas e suas famílias, no contexto dos 
conflitos armados na Colômbia.

Comitiva brasileira no Latimpacto, em Cartagena
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 Fundações; 

 organizações da 
sociedade civil; 

 empresas; 

 fundos de investimento 
de impacto; 

 fundos de capital 
privado e de capital  
de risco; 

 empresas de consultoria; 

 aceleradoras e 
incubadoras; 

 redes e associações  
de filantropos;

 investidores 
socioambientais.
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Medição de impacto social: avaliar é preciso
#INFORMAPHI
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C O N T I N U A

Que diferença o trabalho de sua organização social 
faz? Qual o valor social, econômico ou ambiental que 
resulta das atividades de cada um de seus proje-
tos? Os desafios enfrentados pelo terceiro setor são 
complexos e necessitam de ações bem planejadas 
e efetivas. Medir o impacto de programas socioam-
bientais, portanto, não é uma tarefa trivial. 

Por isso, vem crescendo o uso de ferramentas de 
avaliação que podem ajudar as OSCs a terem uma 
compreensão mais profunda do impacto dos seus 
programas.

“Além de melhorar a eficiência dos projetos, a me-
dição ajuda a organização a tomar decisões futuras 
fundamentadas e se consolidar através da aprendi-
zagem feita com os resultados. Além disso, promove 
a confiança junto aos doadores e ao público e forta-
lece o diálogo com o setor público para influenciar 
melhores políticas públicas”, destaca a diretora do 
Instituto Phi, Luiza Serpa.

Mas que método é mais adequado para avaliar este 
ou aquele programa? Que abordagem pode ser mais 
profunda e sensível a cada realidade social? Apre-
sentamos aqui algumas ferramentas adotadas no 
terceiro setor para avaliação de impacto:
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Teoria da Mudança
A construção de uma Teoria da Mudança é 
o ponto de partida para qualquer avalia-
ção de desempenho socioambiental, na 
medida em que ilustra como e por que 
se espera determinada mudança em um 
contexto particular. Envolve a definição das 
metas de longo prazo, do trabalho e das 
condições para se chegar aos resultados 
almejados.

Matriz de Marco Lógico 
(MML)

A ferramenta, utilizada para estabelecer 
a lógica nos projetos de impacto social, 
ajuda no desenho da Teoria da Mudança 
e pode ser utilizada em todas as fases de 
preparação de um projeto – desde a iden-
tificação do problema a ser trabalhado até 
a execução e avaliação da ação pretendida.

Retorno sobre o Investimento 
em Sustentabilidade (SROI)

O SROI  é um método que  propõe uma 
análise comparativa entre os recursos in-
vestidos em um projeto e o valor extra-
financeiro (social ou ambiental) gerado 
para a sociedade com essa iniciativa.  Um 
aspecto-chave desse protocolo é seu foco 
na percepção do beneficiário.

Global Reporting Initiative 
(GRI)

Organização que desenvolveu o guia para 
relatórios de sustentabilidade corporativa 
mais utilizado  no mundo, o GRI oferece 
uma opção de metodologia para relato 
das ONGs, que aborda questões como pú-
blico beneficiado, eficácia dos programas, 
gênero e diversidade, uso e alocação de 
recursos etc.
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https://ead.escolaaberta3setor.org.br/courses/introducao-a-teoria-da-mudanca?gclid=CjwKCAjwp7eUBhBeEiwAZbHwkcNW8_EN7iyeSbM4hUG95AedQ-aapX5zdmvNv5_anlqOegohRW98nxoCG7cQAvD_BwE
https://inkinspira.com.br/matriz-marco-logico/
https://inkinspira.com.br/matriz-marco-logico/
https://www.socialvalueint.org/guide-to-sroi
https://www.socialvalueint.org/guide-to-sroi
https://www.globalreporting.org/
https://www.globalreporting.org/
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Medição de impacto social: avaliar é preciso
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#INFORMAPHI

Sistema de Avaliação de Im-
pacto Global (GIIRS)

O GIIRS é um sistema de gerenciamento de 
desempenho global, mais usado por em-
presas e grandes fundações. O processo de 
autoavaliação da organização usuária do 
sistema pode ocorrer em categorias como 
governança, trabalhadores, comunidade e 
meio ambiente.

Laboratório de Ação Contra a 
Pobreza (J-PAL)

O centro de pesquisa faz parcerias para for-
talecimento técnico das avaliações de im-
pacto através da capacitação de fundações, 
OSCs e empresas. No Brasil, a incubação 
social é feita pela JOI Brasil gratuitamente 
e visa contribuir para a geração de resul-
tados concretos e recomendações sobre as 
políticas que realmente funcionam.

5 dicas para facilitar o início da jornada de avaliação do impacto

Simplicidade: Escolha poucas métricas, que devem ser simples e úteis. 
Com o tempo, você poderá melhorá-los.

Agilidade: Proponha indicadores mesmo que a organização não tenha as 
informações a priori, pois a prática funcionará como um indutor da produção 
de dados. 

Comparabilidade: Padronize o formato de divulgação dos dados, 
permitindo comparabilidade entre projetos e facilitando a comunicação.

Autenticidade: Eleja as métricas que lhe direcionem ao impacto 
desejado, não aquelas mais fáceis de se obter.

Governança: Mantenha a métrica fora do escopo de ação do gestor, 
evitando o risco de se trabalhar para a métrica e não para o propósito do 
projeto.
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https://www.bcorporation.net/en-us/programs-and-tools/analytics/
https://www.bcorporation.net/en-us/programs-and-tools/analytics/
https://www.povertyactionlab.org/pt-br/initiative/social-incubation-process
https://www.povertyactionlab.org/pt-br/initiative/social-incubation-process
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Mapa do Impacto Social traça raio X do terceiro setor
Um projeto inovador vai se tornar o maior banco 
de dados sobre o terceiro setor brasileiro: foi lan-
çada, em evento em São Paulo no início de maio, 
a plataforma MAIS - Mapa do Impacto Social. Por 
meio dela, ONGs e OSCs poderão atualizar as suas 
informações para terem visibilidade e alcançarem 
potenciais investidores, parceiros e doadores. Já 
as entidades interessadas em investir poderão ter 
acesso a informações precisas sobre as iniciativas, 

inclusive aquelas fora do eixo Rio-São Paulo, que 
costumam ter menos exposição e apoio.

“Desenhar estratégias que possam gerar impactos 
mensuráveis é o desafio do momento e o MAIS vem 
trazer essa camada de inteligência de dados para 
o terceiro setor e mais visibilidade para as organi-
zações com menos espaço na mídia”, afirma Luiza 
Serpa, diretora do Instituto Phi.

O projeto foi idealizado pela consultoria Impact 
Beyond e pelo Instituto Phi, utilizando a inteligência 
desenvolvida pela startup SEALL Intelligence e com 

Um dos desafios do MAIS 

é combater a falta de 
informações precisas: 
fontes diferentes 
apontam, por exemplo, 
que existem entre  
236 mil e 781 mil 
ONGs e OSCs no Brasil.

a participação de uma rede inédita com mais de 30 
parceiros do ecossistema de impacto.  

“Conseguir fomentar o alinhamento das organiza-
ções do terceiro setor com as temáticas de impacto 
da Agenda 2030 é fundamental para acelerarmos a 
transição em direção a um desenvolvimento eco-
nômico mais inclusivo. E disponibilizar o acesso a 
essas análises dando visibilidade para ONGs e OSCs 
de forma que possam multiplicar o impacto positivo 
gerado é primordial para a sociedade”, explica Ga-
briela Ferolla, diretora da SEALL.

Representantes de OSCs já 
podem cadastrar os dados 
no Mais. A adesão é gratuita

www.mapadoimpacto.social

Flora Bitancourt e Luiza Serpa 
no lançamento do MAIS,  
em São Paulo

#PARCERIAPHI
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https://www.mapadoimpacto.social/
https://www.mapadoimpacto.social/
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Moda sustentável e filantropia: como foi a ‘pop up’ do Doar Fashion

As “mulheres de preto”, como as voluntárias do Doar Fashion  
se intitulam

#PARCERIAPHI

Foi realizado nos dias 29 e 30 de abril, na Casa Santa 
Ignez, na Gávea, o primeiro evento presencial pós-
-pandemia do Doar Fashion. Em edição mais compac-
ta, a “pop-up” colocou cerca de 2 mil peças à venda 
– para se ter uma ideia, na última ação presencial, 
em 2019, havia aproximadamente 20 mil peças. 

Com a proposta de unir moda sustentável e filan-
tropia, o Doar Fashion recebe doações de peças de 
vestuário dos closets mais bacanas do Rio de Janeiro 
e todo o dinheiro arrecadado com a venda é enca-
minhado para organizações sociais. O Instituto Phi 
é o gestor financeiro do evento anual. 

Doar Fashion pop up

350 visitantes 

1.426 peças vendidas 

R$ 113 mil arrecadados 

14 OSCs das áreas de saú-
de, educação, alimentação, cida-
dania e inclusão social apoiadas

Mesmo sendo uma versão reduzida, os resultados do 
Doar Fashion 2022 foram considerados incríveis: em 
torno de 350 pessoas passaram pelo evento e foram 
vendidas 1.426 peças, com uma arrecadação de R$ 113 
mil – este ano, estão sendo apoiadas 14 instituições.

“Desta vez, o evento vendeu somente roupas; não 
entraram objetos de decor nem foram promovidas 
rifas. Nós decidimos testar, até por questões de se-
gurança, numa edição reduzida, para voltar a crescer 
de uma forma segura”, explica a designer Daniella 
Martins, uma das organizadoras voluntárias do Doar 
Fashion, adiantando que uma nova edição do evento 
está sendo programada ainda para 2022. 

Em 12 anos do evento, foram quase 100 mil peças 
doadas e R$ 4,8 milhões movimentados para o Ter-
ceiro Setor, impactando diretamente cerca de 8 mil 
pessoas em situação de vulnerabilidade. 

9 maio 2022#BOLETIMPHI
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#APOIOPHI

Phi vai dobrar doações para projeto de segurança alimentar
Uma campanha de matchfunding vai ajudar mulhe-
res negras e periféricas da Parada de São Jorge, no 
município de São Gonçalo, região metropolitana do 
Rio de Janeiro, a aprender a manejar e cultivar o seu 
próprio alimento. O “Donas do Agro” é um projeto 
da Associação Mulheres da Parada, que recebe o 
apoio do Instituto Phi neste financiamento coletivo, 
dobrando o valor de cada doação. Se você doar, por 
exemplo, R$ 25 para a organização, o Phi doa mais 
R$ 25 e, assim, o projeto recebe R$ 50. 

A campanha está sendo realizada na plataforma Ben-
feitoria.  Na iniciativa, além das técnicas de manejo 
sem uso de agrotóxicos, as mulheres apoiadas apren-
dem a fazer compostagem, identificar e consumir 
as PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais), 
reaproveitar alimentos e replicar o aprendizado a 
outras pessoas da comunidade, tornando-se agentes 
ativas em todo o processo. 

“Além de contribuir para a segurança alimentar, é um 
projeto de preservação ambiental. Fazemos mutirões 

para a plantação nos quintais das famílias e em 
espaços coletivos. Já são 92 mulheres beneficiadas 
e, com esse recurso, pretendemos atender mais e 
melhor as famílias. Vamos comprar equipamentos 
para potencializar nosso trabalho e criar um viveiro 
de mudas e sementes”, explica Leticia da Hora, uma 
das lideranças da Mulheres da Parada.

O projeto  
Donas do Agro,  

iniciado em 2020,  
já construiu

+ de 1,6 mil m²  
de agroflorestas 
em área urbana.

Clique para doar para o projeto Donas do Agro

Meta: Arrecadação de R$ 50 mil para implantação 

de 10 agroflorestas em quintais de famílias 

em situação de insegurança alimentar, duas 

agroflorestas em espaços públicos de São Gonçalo 

e ampliação da agrofloresta coletiva da Mulheres da 

Parada, além de duas oficinas de agroecologia para 

alunos da rede pública de ensino de São Gonçalo

9 maio 2022#BOLETIMPHI

https://benfeitoria.com/projeto/plante-o-bem-com-o-donas-da-agro-wiq


LGPD e terceiro setor: como se adequar
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#PHICAaDICA
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Se sua organização ainda não está em conformida-
de com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), já 
passou da hora de estudar o assunto. A legislação 
foi tema da “1ª Roda de Conversa sobre LGPD”, reali-
zada no início de maio pelo Movimento Bem Maior e 
pelo Instituto Phi. O encontro, por videoconferência, 
contou com a apresentação dos advogados Claudio 

Ramos e Elaine Keller. Participaram integrantes de 
20 OSCs e um coletivo.

A maioria das organizações sociais é financiada por 
doações e recolhem algum tipo de informação dos 
seus doadores. Além disso, muitas OSCs possuem 
dados sensíveis de beneficiários que ajudam a pres-

O primeiro passo é fazer uma revisão da Política de Privacidade da organização 
divulgada no site, garantindo que o conteúdo esteja claro e adequado à LGPD.

Além disso, uma boa ideia é criar uma política interna de tratamento dos dados, 
para que todos os colaboradores saibam como proceder em cada etapa, do recolhimento 
ao armazenamento, e evitar problemas judiciais.

É importante informar doadores e voluntários sobre os seus esforços para 
assegurar a segurança dos seus dados e acrescentar essa informação em inscrições 
e outros tipos de meios que recolham dados sensíveis para ter autorização para o 
tratamento dessas informações. 

As pessoas devem ser, também, informadas sobre como podem solicitar o acesso aos 
seus dados, requisitar a sua edição ou pedir para que sejam excluídos. Vale criar um 
e-mail exclusivo para esses requerimentos.

Dependendo dos dados que tratam, a sua OSC deve ter um profissional que fique 
responsável por garantir o cumprimento das políticas da LGPD e avaliar a necessidade 
de contratar uma operação assistida para eliminar vulnerabilidades. 

A LGPD traz uma série de parâmetros so-
bre coleta, armazenamento e tratamento 
de dados pessoais – que referem-se a in-
formações identificáveis de uma pessoa, 
como o nome completo, CPF, endereço, 
e-mail ou mesmo uma foto.

tarem um atendimento mais cuidadoso, como idade, 
sexualidade, raça, saúde e preferência política, entre 
outros.

Estes dados precisam ser armazenados com grande 
cuidado, tendo em conta a sua segurança. Confira 5 
medidas urgentes para se adequar à lei:
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http://planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
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Gostou do nosso boletim?
Para saber mais sobre a atuação do Instituto Phi, acesse:

www.institutophi.org.br

Nossa equipe em campo em maio

Andrezza Ribeiro e Layane Coelho na Creche Casa Viva,  
no Engenho de Dentro, Rio de Janeiro,  

que atende a 104 crianças de 0 a 6 anos

Layane e Andrezza no Instituto 42Rio: Com campus na Gamboa, 
Rio de Janeiro, a rede global oferece formação gratuita  

na área de programação

Marcello Stella com a equipe dos Arquitetos da Vila,  
negócio social que atua com reformas de  

casas vulneráveis em Belo Horizonte (MG)

Marcello Stella na confecção da Libertees, negócio social que  
oferece qualificação e oportunidade de trabalho  

para mulheres encarceradas

Carolina Alencar e Marcello com a equipe do  
The Innocence Project Brasil, que oferece assistência jurídica 

para pessoas condenadas por crimes que não cometeram

#SOMOSPHI
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