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A conexão entre o bem-estar interior  
e a mudança social

#SOmOSPhi

Pobreza, fome, abusos, violências. Em diferentes 
frentes de combate, as equipes de organizações da 
sociedade civil, especialmente aquelas de base comu-
nitária, trabalham sob intensa pressão em ambientes 
cronicamente com poucos recursos. Ao procurar aten-
der às necessidades dos outros, geralmente ignoram 
seu próprio bem-estar interior. O resultado: altas 
incidências de burnout e problemas de saúde mental, 
que têm um impacto severo nas organizações.

Embora abordar esses desafios pessoais seja im-
portante por si só, novas pesquisas desenvolvidas 
pelo The Wellbeing Project e parceiros mostram que 
o bem-estar pessoal está no centro da abordagem 
eficaz dos desafios sociais sistêmicos. Priorizar a 
qualidade de vida individual tem um efeito cascata 
positivo nas organizações, melhorando a capacidade 
de inovação, colaboração e impacto social – ou seja, 
o bem-estar inspira o bem-estar.

Então, como os líderes podem começar a lidar com 
esses problemas e promover uma cultura de bem-es-
tar dentro de suas organizações? 

Para começar, desenvolver a capacidade de reconhe-
cer e revisar estruturas que não garantem a segu-
rança, a diversidade e a inclusão é essencial. Talvez 
obter apoio especializado de especialistas em desen-
volvimento organizacional para identificar lacunas 
e melhorar os sistemas. Definitivamente, encontrar 
maneiras de incentivar o diálogo entre os funcioná-
rios para alcançar um entendimento compartilhado 
sobre problemas e possíveis soluções.

O bem-estar organizacional fornece o andaime para 
que pessoas e organizações se adaptem, cresçam e 
todo o setor se fortaleça. Contem com a gente nessa 
jornada!

Nossa equipe em campo em junho
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Phi na Espanha: da paz interior ao investimento de impacto
Em junho, a diretora do Instituto Phi, Luiza Serpa, 
participou de dois eventos globais na Espanha. Com 
diferentes perfis, o The Wellbeing Summit for Social 
Change foi realizado de 1º a 3 de junho, em Bilbao, 
reunindo lideranças que trabalham na promoção da 
transformação social e do bem-estar dos agentes 
de mudança, e o III Camino Al Impacto, um encontro 
internacional da economia de impacto, aconteceu 
em 6 e 7 de junho, em Madri.

O The Wellbeing Summit faz parte do The Wellbeing 
Project, um projeto cocriado por seis organizações 
globais: Ashoka, Georgetown University, Impact Hub, 
Porticus, The Skoll Foundation e Synergos. A cúpula 
contou com mais de mil participantes, dentre virtuais 
e presenciais, de 80 países dos cinco continentes. 
Luiza foi a convite da Skoll Foundation.

Os participantes assistiram a palestras de líderes de 
mudanças culturais, científicas e sociais de todo o 

mundo, refletiram sobre o que o bem-estar impacta 
cada um de nós como indivíduos, organizações e 
sociedades e participaram de atividades. 

“Ouvi lindas mensagens sobre como devemos procu-
rar estar em paz com nós mesmos para depois entrar 
em harmonia com os outros e, assim, com o planeta. 
O ativista pela paz indiano Satish Kumar foi o ponto 
alto: sua forma de falar sobre o amor é muito especial 
e carrega enorme simplicidade e verdade”, diz Luiza.

Na conferência III Camino Al Impacto, idealizado pelo 
SpainNAB, terceiro setor e organizações da comuni-
dade de investimentos compartilharam as oportu-
nidades, desafios e soluções para o investimento de 
impacto em nosso país. 

“O investimento de impacto experimenta um cresci-
mento global. Há um consenso de que a economia 
precisa ser ressignificada

“O investimento de impacto experimenta um crescimento global.  
Há um consenso de que a economia precisa ser ressignificada”

Luiza Serpa
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Credibilidade

Firmar contratos de 
parceria

Participar de editais de 
empresas e leis de incentivo; 

Contratar funcionários

Phi faz chamada para formalização 
de 8 organizações

#iNfOrmAPhi
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Assumindo um papel cada vez mais relevante, o 
Terceiro Setor virou uma espécie de força motriz da 
economia país e mundo afora. Mas, no Brasil, muitas 
organizações ainda funcionam informalmente, per-
dendo oportunidades de se desenvolver e ampliar 
seu impacto social. 

Com a formalização, além do aumento da credibili-
dade da organização, ampliam-se as possibilidades 
de se obter recursos por meio de parcerias com em-
presas, o poder público ou programas de incentivo 
fiscal, como a Lei Rouanet ou de Incentivo ao Esporte.

Pensando nisso, o Instituto Phi fez uma chamada 
para selecionar organizações sociais que receberão 
apoio financeiro para se formalizarem. Com a cha-
mada aberta apenas por uma semana, 33 projetos 
se inscreveram. 

No fim de maio, foram divulgadas as 8 seleciona-
das:  Promar – Projeto Às Margens do Rio; Projeto 
Resgatando a Inocência; Instituto Crescer; Centro 
Cultural Mamulengo; TV Quilombo Rampa; Amigos do 
Zé Alguém; Mulheres Arteiras Sergipe e Grupo Juntos. 

“Tivemos iniciativas do Rio de Janeiro, Piauí, Sergipe, 
Bahia, Minas Gerais, Maranhão e Santa Catarina. Após 

a formalização, essas organizações receberão apoio 
para cadastro no Sistema Phi de Gerenciamento, para 
que possam participar de nossas futuras curadorias”, 
conta a coordenadora de Projetos do Phi, Andrezza 
Ribeiro.  

O Grupo Juntos, uma das iniciativas selecionadas, é 
um coletivo do Rio de Janeiro formado por mães de 
pessoas com deficiência que atua com acolhimento, 
campanhas, palestras, treinamentos e outras ações 
de conscientização. 

“Acreditamos que só com união de todas as defici-
ências sob uma mesma bandeira, a da inclusão, é 
que vamos ter avanços na luta por direitos. Depois 
de 6 anos de trabalho, este ano, temos como meta 
criar nossa organização e conseguir expandir nosso 
trabalho”, destaca Andrea Apolônia, uma das lide-
ranças do grupo.

Grupo Juntos, selecionado na 
chamada para formalização

Qual a importância da formalização 
para as organizações? 
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#PhiCAadiCA

2 Elaborar o estatuto e  
 regimento interno da instituição

No estatuto, estarão descritos o nome, a loca-
lização, a missão e os objetivos da instituição. 
É um documento obrigatório para o registro 
no cartório. Já o regimento interno não é obri-
gatório para registro, mas é muito importante: 
nele estarão descritas a forma de organização 
e funcionamento da instituição.

3  Realizar um chamamento  
 público para a concretização  
 de uma assembleia de fundação:

A reunião deverá ter a presença dos funda-
dores e dos membros e ser registrada em 
ata, com todas as aprovações e delibera-
ções e assinaturas de todos os presentes.

4  Registrar em  
 cartório a instituição

Esse registro tem custos.  
É necessário consultar um  
cartório de confiança para obter 
a informação desses valores.

5  Realizar inscrição na  
 Receita Federal para  
 obtenção do CNPJ

É muito importante que a instituição 
tenha CNPJ para a obtenção de doações 
e estabelecimento de parcerias.

6  Realizar o registro  
 municipal

De posse do CNPJ, a instituição 
deverá realizar a sua inscrição 
no município onde a sede está 
localizada para se tornar um con-
tribuinte municipal e obter o seu 
alvará de funcionamento.

7  Realizar inscrição na  
 Previdência Social e na  
 Caixa Econômica Federal

Assim, a ONG poderá  
contratar funcionários  
e emitir certidões negativas  
de tributos trabalhistas.

7 passos 

fOrmAlizAçãO 
dE umA ONG

para

1 Desenhar missão e objetivos
Se a organização já não possui missão 
e objetivos definidos, esse alinhamento 
possibilita uma maior clareza para o seu 
desenvolvimento.
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Como empresas podem mobilizar colaboradores em ações sociais

As empresas têm um papel fundamental no estímulo 
e facilitação de ações sociais entre seus colaborado-
res, que podem ser idealizadas estrategicamente. Os 
resultados vão muito além do impacto social gerado: 
melhoria do clima organizacional, aumento do senti-
mento de pertencimento à companhia, oportunidade 
de desenvolvimento de competências. 

É o que fez a Visagio, através de seu braço social, o VIS 
– Visagio Iniciativas Sociais, com apoio do Instituto 
Phi. Este ano, mais de R$ 50 mil foram arrecadados 
em uma semana de mobilização interna. 

Os funcionários da Visagio decidiram dividir o aporte 
em duas doações: para o (Re)Conquista, programa do 
Instituto Phi, Stone Impacta e Banco da Providência 
de capacitação de ONGs que atuam com profissio-
nalização de pessoas vulneráveis, e para uma ação 
emergencial em Recife, atingida por fortes chuvas 
que deixaram famílias desabrigadas. Os recursos 
foram para a organização Cores do Amanhã, que 
ofereceu abrigo e alimentação.

“A gente faz uma gincana solidária, com grupos que 
participam de várias provas, e uma delas é a arreca-
dação. Essa ação surgiu no início da pandemia e traz 
para a equipe o sentimento de pertencimento. Faze-
mos parte de uma empresa legal,  que se preocupa 
com o outro, e nós, como indivíduos, também nos 
preocupamos”, conta Miriana Boscardin, consultora 
da Visagio e liderança do VIS.

Olhar para dentro: 
é incoerente tentar reduzir as 
desigualdades externamente e, 
dentro da empresa, por exemplo, 
não fomentar a equidade entre 
gêneros e etnias, não só no 
quadro de colaboradores, mas 
também de chefia.

Faça o que eu faço:  
não dá para motivar 
colaboradores a doarem o 
que quer que seja – tempo, 
dinheiro, sangue, ou cobertores, 
por exemplo – se a empresa 
não tem um um programa de 
responsabilidade social.

#PArCEriAPhi

mais de R$ 50 mil arrecadados em 
uma semana de 
mobilização interna.
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O Instituto Ekloos acaba de lançar o Guia Social, uma plataforma aberta 
e gratuita que possibilita que pessoas que queiram empreender na área 
social tenham acesso a conteúdo e possam tirar dúvidas sobre como 
criar ou gerir melhor iniciativas de impacto social. Assim, será possível, 
exponencializar o número de pessoas que possam ter acesso a conheci-
mento no terceiro setor. 

De acordo com a pesquisa Pipe Social 2019, 58% dos empreendedores 
de negócios sociais citam itens relacionados à gestão como as ajudas 
mais urgentes.

“Nosso objetivo é ser a maior base de conhecimento sobre o terceiro setor 
(das ONGs) e o setor 2,5 (dos negócios de impacto) através da utilização 
da Inteligência Artificial para aumentar o impacto positivo”, diz Andréa 
Gomides, presidente do Instituto Ekloos.

Para ter questões respondidas, os empreendedores podem entrar em con-
tato pelo WhatsApp (21 4042-1628) ou pela plataforma www.guiasocial.org. 
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Nova plataforma ajuda  
empreendedores sociais iniciantes

#iNfOrmAPhi

Cadastro no MAIS vai permitir  
mapeamento do setor

Sua organização já está cadastrada no MAIS – Mapa do Impacto Social? O 
MAIS é uma solução colaborativa que está mapeando iniciativas sociais 
em todo o país com dados precisos e atualizados. O objetivo é apoiar a 
tomada de decisão do investimento social de impacto. 

Milhares de OSCs já estão cadastradas automaticamente no MAIS, em 
função da importação de informações das bases públicas. Porém, o 
cadastro devido à importação de dados possui apenas as informações 
básicas, como razão social e CNPJ. 

Por meio da plataforma do MAIS, as OSCs que já aparecem no mapa podem 
atualizar e complementar suas informações. Além disso, aquelas orga-
nizações que ainda não aparecem no painel podem incluir seus dados. 
Esse link também pode ser encontrado diretamente na página do Mapa 
do Impacto Social.

mAiS – mapa do 
impacto Social

 Metodologia utilizada para  
classificar as OSCs por 

 Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e 

 Dimensão ESG  
(ambiental, social e governança)

Guia Social 
 Plataforma aberta e gratuita

 Conteúdo e tira dúvidas  
sobre gestão

 + 600 conteúdos produzidos 
pela equipe do Ekloos

junho 2022#boletimphi

http://www.guiasocial.org
https://www.mapadoimpacto.social/
https://www.mapadoimpacto.social/
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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 junho

Visita dos analistas Carolina Alencar e Marcello Stella ao 
Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), em SP, que 

atua para garantir defesa de qualidade para todos
 A analista Layane Coelho e a coordenadora de projetos Andrezza Ribeiro 

em unidade de saúde de Niterói com a equipe do Instituto Desiderata, 
parceiro num programa de cuidados relacionados  

à obesidade infantojuvenil

Marcello na visita à Associação Generation Brasil, 
em SP, que atua com qualificação profissional e 
conexão com o mercado de trabalho

Marcelo em visita à Mais1Code, plataforma 
de formação em tecnologia para juventude 

periférica, com sede em SP

#SOmOSPhi
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