juntos mudando o mundo

Projeto TrabalhOn, do Instituto Aliança: Formação de jovens mulheres negras
para profissões do futuro, em Simões Filho (BA), apoiada pelo Phi e ICCB
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Dia de Doar

O poder do coletivo no Dia de Doar
Vem aí, em 29 de novembro, o Dia de Doar! Nascida
há 10 anos nos Estados Unidos como GivingTuesday
(Terça-Feira da Doação), a data se espalhou pelo
mundo todo. No Brasil, é realizada como parte de um
movimento de organizações sociais que promovem
o engajamento de pessoas e empresas com causas,
como o Instituto Phi.
O objetivo é ajudar organizações não-governamentais
a obter o apoio necessário para causar um verdadeiro
impacto nas comunidades que atendem antes do fim
do ano. Mas também inspirar e cultivar o engajamento
cívico e a generosidade durante todo o ano. E se a
ideia é promover a doação, vale divulgar o máximo
possível que você doou: nas ruas, na internet, ou na
imprensa, com a hashtag #diadedoar.
A pandemia veio para ensinar que ninguém precisa
ser super rico para doar: o segredo está na coleti-

Vem aí:

Entrega de cestas básicas:
combate à fome não pode parar

vidade. Sabemos que quando agimos com um fim
comum doando o que pudermos, temos o poder de
fazer uma grande mudança acontecer.
O Dia de Doar é sobre levar essa energia adiante para
reimaginar um mundo onde a generosidade está
no centro de tudo o que fazemos. Nós, do Instituto
Phi, estamos aqui para fazer o planejamento da sua
filantropia, do tamanho que for.
Inspire-se com a nova edição do Boletim Phi!

Boa leitura!
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Entrega de cestas básicas:
combate à fome não pode parar
Quase três milhões de fluminenses estão passando
fome. É como se metade da população da capital, a
“Cidade Maravilhosa”, não tivesse o que comer. Dando
continuidade ao combate à fome, o Instituto Phi entregou, em setembro e outubro, 1.600 cestas básicas
a nove projetos apoiados, na Zona Oeste e na Zona
Norte da cidade do Rio de Janeiro. Até o fim do ano,
serão entregues mais 2.400 cestas.
Na Zona Oeste, em parceria com o Instituto Rio, os
beneficiados foram: Semente do Futuro, em Bangu;
Associação Cultural Bispo do Rosário, na Taquara;
Associação Ser Cidadão, em parceria com o Instituto
Santa Cruz Sustentável, em Santa Cruz; Casa Arte Vida,
em Pedra de Guaratiba; Associação Semente da Vida,
da Cidade de Deus; Grupo Alfazendo, no Pechincha;
Associação Solidários Amigos de Betânia, na Freguesia, e NEAC – Núcleo Especial de Atenção à Criança,
em Campo Grande.
“A pandemia agravou muito a vulnerabilidade social das famílias da comunidade. Muitas perderam o
emprego e passaram a viver de serviços informais. E,
neste contexto tão difícil, ter este apoio emergencial
para a segurança alimentar tem feito total diferença
na vida de centenas de famílias que atendemos”, diz
Selma Pacheco, diretora do NEAC.
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A fome
aumentou

400%

NO ESTADO DO RJ

2,8 milhões
de pessoas
atingidas

Fonte: Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar,
comparando dados de 2022 com os de 2018

Já na Zona Norte, o projeto apoiado com as cestas
básicas foi o Recriando Raízes, que atende crianças,
adolescentes e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social em Costa Barros e bairros adjacentes.
“Durante toda a pandemia, o Instituto Phi esteve
apoiando a comunidade de Costa Barros. Nos deparamos com mães chorando porque não tinham o que
dar aos filhos para comer. E, mesmo com a pandemia
chegando ao fim, o Phi não deixou de olhar para essas
famílias, porque a crise continua. Só posso agradecer
aos doadores e aos voluntários, que mesmo com
as notícias sobre a violência, entram nessas vielas,
nessas casas, para trazer alimentos”, diz Ilma Rocha,
diretora do Recriando Raízes.
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Construindo um legado através da doação para ONGs
Muitas famílias têm o desejo de criar uma ONG ou
fundação para fazer filantropia, quando podem construir o seu legado apoiando organizações que já têm
know-how e provocam impacto social positivo. Foi
o que fez recentemente a família do ex-ministro da
Justiça Márcio Thomaz Bastos, com assessoria do
Instituto Phi, lançando o Legado MTB, um projeto de
doação de recursos para ONGs que atuam nas áreas
de educação, justiça e acesso a direitos.
O desejo da família de Thomaz Bastos com o projeto
é, além de preservar a memória do ex-ministro, que
faleceu em 2014, dar continuidade aos seus esforços
para a ampliação do acesso à justiça e aos direitos
fundamentais, sobretudo da população mais vulnerável de nosso país.

A diretora do Instituto Phi, Luiza Serpa, destaca que
a construção de um projeto de legado filantrópico é
uma forma de famílias doarem de forma relevante e
recorrente, para uma causa que as sensibiliza, com
foco na transformação social.
“Representa uma oportunidade de união familiar
em torno do abraço a uma questão social, criando a
herança de um valor que transcende o patrimônio”,
diz ela. “Construir um legado filantrópico pode ser
simples, não é algo só para os super ricos. O Instituto
Phi faz a curadoria de projetos a serem apoiados com
base em solidez, transparência, potencial de impacto
e qualidade de gestão das organizações”, explica.

LEGADO FILANTRÓPICO: como funciona
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Abrindo
portas para o

mundo do
trabalho

Respostas rápidas e coletivas à crise econômica decorrente da pandemia, três projetos apoiados pelo
Instituto Phi de inclusão produtiva de pessoas em
situação de vulnerabilidade – em especial, mulheres
negras – acabam de fechar mais um ciclo, com as
formaturas de seus alunos. Em agosto, foram as microempreendedoras do Fundo ManaMano e as alunas
do curso de Corte e Barbearia do projeto Beleza Real,
do Instituto Dara, no Rio de Janeiro. Em setembro,
foram os jovens do projeto TrabalhON, do Instituto
Aliança, apoiado pelo Phi em parceria com o Instituto
Coca-Cola Brasil, em Simões Filho (BA).
O Manamano é destinado a fortalecer negócios de
nano e micro empreendedoras de favelas e de periferias do Rio e promove suporte financeiro, além de
formação e monitoria individualizada em gestão. É
uma iniciativa da Ashoka em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e parceiros,
dentre eles o Instituto Dara, que também promove
o projeto Beleza Real.

Já o Beleza Real é uma formação para o trabalho em
salões de beleza, com cursos de barbearia, cabelereira, trança, maquiagem. O objetivo é capacitar chefes
de famílias em uma atividade que pode viabilizar a
entrada no mundo do trabalho formal ou empreender
nos territórios possibilitando a sua independência.
“Os públicos atendidos pelos projetos, em sua maioria, são mulheres pretas e pardas, mães solo, que
possuem baixa escolaridade, experienciam a violência e sofrem de baixa estima e falta de perspectiva no
futuro. Quando inseridas nestas capacitações, essas
mulheres conseguem adquirir sua autonomia e se
reconhecem como sujeito de direito, identificando
nas suas habilidades o potencial de mudança da sua
realidade”, destaca a coordenadora de Geração de
Renda do Instituto Dara, Isabel Assis da Silva.
Já o projeto TrabalhON é voltado para a formação
de jovens com o desenvolvimento de competências
socioemocionais digitais (TIC) e de preparação para
o mundo do trabalho, com especial recorte para as
profissões do futuro.
“Este programa é um marco em Simões Filho, por
tratar da inclusão de uma forma contemporânea e
inovadora, privilegiando jovens mulheres negras, que
vão poder reescrever suas histórias. Agradecemos ao
Phi por essa oportunidade, que certamente vai iluminar outras iniciativas nessa direção no município”,
afirma Ilma Oliveira, diretora e coordenadora da área
de Direitos Humanos do Instituto Aliança.
cont i n u a
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Mulheres negras e o abismo no mercado de trabalho
Mulheres pretas e pardas ganham,
em média, menos da metade que os
homens brancos, e o equivalente
a 60% do rendimento médio
das outras mulheres.

25,1%

de 21.435 empresas
em todo o Brasil não possuem

nenhuma mulher negra
em todo o seu quadro de
funcionários*

51,2%

72,2%

das quase 49
milhões de mulheres
negras brasileiras em
idade para trabalhar
estão inseridas no
mercado de trabalho

dos homens brancos
e amarelos brasileiros
em idades para
trabalhar estão
inseridos no mercado
de trabalho
(FGV, com base em dados do IBGE)
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45%

quase metade
das empresas

apenas

10%

do quadro de
funcionários
composto por
mulheres negras*

Levantamento “Protagonismo das mulheres nas empresas”, realizado pela consultoria em marketing digital Triwi, entre 22 de fevereiro e 22 de março de 2022
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Colaboração para um terceiro
setor mais potente

Mais que uma opção para organizações sociais, a colaboração é uma necessidade para se fortalecer o terceiro setor, diante de desafios tão complexos a serem
enfrentados. Com uma rede mais ampla de recursos e ferramentas, os programas
podem ganhar voz ou escala, reduzir custos e, finalmente, impulsionar mudanças
sociais mais profundas. Para promover essa conexão, o Instituto Phi vem firmando
parcerias estratégicas, como por exemplo com o Instituto Ekloos, na recém-lançada
Guia Social, e com a Ago Social.

A Guia Social, do Ekloos, é uma plataforma aberta e gratuita que possibilita que novos empreendedores sociais
possam tirar dúvidas sobre como criar
ou gerir melhor iniciativas de impacto.
A equipe do Instituto Phi passa a ser
produtora dos conteúdos sobre cultura de doação e captação de recursos.
“Em geral, essas pessoas entendem de
suas causas, mas têm muitas dúvidas
sobre como gerir uma organização de
forma profissional, transparente e com
avaliação de impacto social. O objetivo da Guia Social é exponencializar o
número de pessoas que possam ter
acesso a esses conhecimentos de forma compartilhada e gratuita”, destaca
a analista de comunicação do Instituto
Phi, Layane Coelho.
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Já a Ago Social disponibiliza
bolsas do curso de “Captação Inteligente: Alta Performance em
Captação de Recursos” para projetos apoiados pelo Instituto Phi. O
programa é composto de módulos
gravados e encontros ao vivo, via
Zoom, e inclui análises de cases,
entrevistas com as principais fontes,
links de ferramentas, dentre outras
abordagens.
“O Phi e a Ago Social têm um objetivo comum: serem redes de apoio
para empreendedores sociais, para
que possam se aperfeiçoar, compartilhar conhecimento com suas
equipes, conhecer outras causas e
buscar parcerias”, explica Layane.
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#Phinamídia

Desafio vai premiar ações
de OSCs apoiadas pelo Phi
Atenção, organizações sociais apoiadas pelo Instituto Phi em 2022: estão abertas
as inscrições para o Desafio Phi de Educação para Gentileza e Generosidade. Serão
avaliadas e premiadas ações generosas e solidárias que envolvam essas organizações, seus beneficiários, equipe e comunidade do entorno.

Confira os destaques
recentes do Instituto Phi
na imprensa
Legado MTB

O Desafio é uma realização conjunta do Phi com a plataforma Educação para gentileza e generosidade, que oferece metodologia de ensino gratuita, qualificada,
prática e acessível às realidades das mais diversas escolas do Brasil.
As organizações podem concorrer em três categorias: Excelência em mobilização,
Excelência em inovação e Excelência em criatividade. Cada vencedor ganhará um
certificado, a divulgação do vídeo de sua ação nas redes sociais do Instituto Phi
e parceiros da banca avaliadora e um workshop de captação de recursos com a
diretora do Instituto Phi, Luiza Serpa, junto com um workshop Phi de Gestão.

Plataforma Mais

“O objetivo é valorizar essas ações e engajar cada vez mais pessoas em sete
princípios que fazem toda a diferença para um futuro menos destrutivo e mais
colaborativo: gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania”, destaca o analista de projetos do Phi, Marcello Stella.

Inscrições:

Serão aceitas, até 16/02/2023, inscrições de
organizações que estejam cadastradas no Sistema Phi de Gerenciamento (SPG) e que tenham
tido projetos apoiados pelo Phi no ano de
2022. As organizações devem igualmente estar
inscritas no MAIS - Mapa do Impacto Social.
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Categorias:

Entrega de
cestas básicas

Excelência em mobilização
Excelência em inovação
Excelência em criatividade
Clique aqui para acessar o
regulamento e se inscrever.
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Visitas do (Re )conquista Brasil adentro
Em seu segundo ano, o Programa (Re)conquista – parceria do Instituto Phi com
Stone e Banco da Providência – já fez a formação de 29 ONGs Brasil adentro
para atuar com capacitação profissional e empreendedora, beneficiando mais
de mil pessoas em situação de vulnerabilidade.

A gerente institucional
do Phi Emília Freire,
com a equipe do
(Re)conquista, visita
a Fundação Pavel,
em Barão de Grajaú,
no Maranhão,
onde foi aplicada a
metodologia para o
Curso de Modelagem
e Costura

O (Re)conquista mira em pessoas que estão na base da pirâmide, desempregadas
e sem formação para o mercado de trabalho. Veja algumas visitas recentes da
equipe Phi às ONGs qualificadas:

29
ONGs

A coordenadora
de projetos do Phi
Andrezza Ribeiro
acompanha o
trabalho realizado
no Instituto ITI, em
Itabira (MG)
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4

regiões brasileiras

+de 1.000

pessoas formadas pelos cursos
oferecidos com o selo
(Re)conquista

sendo

Adrezza acompanha a
aplicação da metodologia
(Re)conquista nos cursos
de qualificação profissional
da Ação Moradia, em
Uberlândia (MG)
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91%

do público
feminino
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A diretora executiva Luiza Serpa e equipe do
(Re)conquista conhecem as formandas da
primeira turma do Curso de Culinária formada
pelo programa em Maracanaú, Ceará
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Governança: Phi conecta especialistas com terceiro setor

Um problema
a ser resolvido,
uma solução
a ser apresentada

25

26

organizações
sociais
nos dois
primeiros ciclos

consultores
voluntários

“As mentorias têm contribuído para garantir que as
atuais demandas do terceiro setor, como regulamentos, transparência, melhor uso de sua infraestrutura
e recursos humanos e impacto sejam alcançadas”.

para problemas nas áreas de
marketing, gestão, tecnologia,
planejamento estratégico e
governança
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No piloto, 11 organizações receberam o apoio de especialistas voluntários durante seis meses para desenvolverem planos em áreas como marketing, gestão,
tecnologia, planejamento estratégico e governança,
dentre outras. O sucesso foi tão grande que já teve
início, em outubro, uma segunda rodada, agora com
15 novas instituições.
Consultora do Instituto Phi na iniciativa, Mariana Freddi destaca que as ações pró bono ajudam a equipar
as organizações com ferramentas para atuarem num
cenário cada vez mais exigente:

Desenvolvimento de soluções

1

Chega ao fim, em novembro, o primeiro ciclo do
Programa de Mentoria para o Terceiro Setor do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC),
que conecta profissionais certificados pelo IBGC a
organizações sociais através de consultorias gratuitas na área de governança corporativa. O programa
é realizado com gestão do Instituto Phi, que fez a
curadoria dos apoiados.

10

Uma dessas organizações é o CENPEC, que desenvolve
tecnologias para promover equidade na educação pública. A demanda era criar uma política de integridade
que assegurasse o cumprimento de regulamentos:
“Essa política, uma vez implantada, permite ao CENPEC, por exemplo, firmar parcerias com organizações
que a exigem como parte de seu onboarding”, explica
o conselheiro do IBGC Márcio Bonfiglioli, que foi o
mentor da agora Coordenadora de Governança, Compliance e Integridade do CENPEC, Ana Paula Trevisoli.
Outra organização que recebeu mentoria foi o Solar
Meninos de Luz, que oferece educação integral a
crianças vulneráveis no Rio de Janeiro. Dentre as demandas, ajustes para mobilização de recursos para
expandir o atendimento; adequação à LGPD e criação
de um plano de cargos e salários:
“Fomos totalmente acolhidos por um consultor sênior
num momento importante, pois estávamos fazendo
uma revisão estatutária e a mentoria está sendo fundamental para o início de uma nova fase do Solar, sem
nos desviar da nossa missão. Foi uma iniciativa muito
certeira do Instituto Phi”, diz Guilherme Maltaroli,
diretor de Desenvolvimento Institucional do Solar.
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Fortaleza

Café com Phi: criando conexões
em Teresina e Fortaleza
Teresina

Um dos objetivos do Café com Phi é apresentar a
lideranças de ONGs e coletivos o trabalho do Instituto Phi, que conecta indivíduos e empresas com
o terceiro setor através de soluções filantrópicas
customizadas.

Conexões

O encontro é, ainda, uma oportunidade para os participantes criarem conexões e desenvolverem um trabalho mais colaborativo no setor. Por isso, lideranças
de instituições que já receberam apoio do Instituto
Phi, como a Associação Beneficente São Paulo Apóstolo (Abespa) e a Ação Social Esperantinense (Asesp),
também marcaram presença.

COLABORAÇÃO
ACESSO A RECURSOS
FINANCEIROS

Emília conta que, no Piauí, cada liderança fez a sua
apresentação e o que se seguiu foi uma grande troca:

ACESSO À
INFORMAÇÃO
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Nos dias 5 e 6 de outubro, o Café com Phi desembarcou em Fortaleza (CE) e Teresina (PI) para ampliar
ainda mais a rede de impacto social do Instituto Phi.
A gerente institucional Emília Freire, que esteve em
Teresina, e a diretora-executiva Luiza Serpa, que foi à
Fortaleza, apresentaram o trabalho do Phi e conheceram um pouco mais a atuação de organizações locais.

de buscar reunir o maior número possível de organizações do estado para criar uma rede colaborativa e
também de empresários locais para incluir nas conversas sobre responsabilidade social”, conta Emília.
Luiza conta que, em Fortaleza, as lideranças também
ressaltaram a importância dos encontros recorrentes
entre as organizações locais e a intenção de promover o encontro do Phi com o empresariado do Ceará:
“Estamos buscando a democratização do acesso aos
recursos e à informação. Foi muito importante poder
apresentar nosso trabalho para esse grupo e ver que
podemos gerar muito valor para eles na ponta”.

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

www.institutophi.org.br

“Foi impressionante, todos querendo se ajudar, se
visitar. Os participantes saíram com o compromisso
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