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Combinando forças para expandir a atuação
#SOMOSPHI

Como podemos  garantir que nossos recursos cheguem 
a mais pessoas, o mais rápido possível, para cumprir-
mos com nossa visão de um mundo mais justo e menos 
desigual?

Partindo deste desafio, iniciamos 2023. E ficamos felizes 
de poder contar que, somente no primeiro semestre des-
te novo ano, o Instituto Phi tem a expectativa de apoiar 
cerca de 250 projetos, direcionando entre R$ 18 milhões 
e R$ 20 milhões para a transformação social. 

Em todo o ano de 2022, movimentamos R$ 22,6  
milhões para o Terceiro Setor, com o apoio a 386 projetos. 
Se seguirmos no ritmo que começamos 2023, é muito pro-
vável que superemos o volume total de recursos do ano 
passado, alcançando entre R$ 26 milhões e R$ 30 milhões. 

Esses recursos trazem consigo a promessa de comunida-
des mais sustentáveis e inclusivas e de vidas mais prós-
peras para milhares de pessoas. E é fundamental destacar 
que, junto com os novos parceiros, nossos doadores 

recorrentes – indivíduos, famílias e empresas que há anos 
temos a honra de assessorar no planejamento de sua 
filantropia – foram indispensáveis   para esse resultado.

Nestes 9 anos de Instituto Phi, completados neste mês 
de março, foram R$ 158,1 milhões doados a 1.381 projetos, 
impactando a vida de mais de 2 milhões de pessoas. 
Dentre novos e antigos, são 204 doadores. 

Dentre novos e antigos, são 196 doadores (fora os mi-
lhares que apoiaram as campanhas emergenciais) com-
partilhando conosco a responsabilidade de encontrar 
soluções para o enfrentamento à pobreza. É a missão de 
todos nós – e o que todas as pessoas merecem. 

Neste Boletim, trazemos um pouco das novidades do Phi, 
a nossa visão sobre temas atuais do setor de impacto e 
dicas para organizações em fase inicial.

Boa leitura!

 R$ 158,1 
milhões 

doados 

Confira os destaques recentes  
do Instituto Phi na imprensa

 Dentre novos  
e antigos

204 doadores
9 anos 1.381

projetos

 impactando a  
vida de mais de

2 milhões
de pessoas
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#INSPIRAPHI

Os diferentes tipos  
de doadores e como  
se comunicar com eles
Um erro que algumas organizações sociais podem 
cometer é tratar cada categoria de doadores da 
mesma forma. Cada tipo de doador terá um mo-
tivação diferente para doar. Como organização 
social, nosso trabalho é descobrir qual é ela e criar 
um plano de captação de recursos que atenda às 
necessidades dos doadores. A melhor maneira 
de começar é dividir os doadores em categorias. 
Confira algumas dicas:

C O N T I N U A

Potenciais doadores
Muitas organizações têm tido 
sucesso com campanhas de 

crowdfunding. Essas campanhas 
permitem que doadores recorrentes 
e voluntários convidem seus amigos 

e familiares a doar para 
um determinado projeto e, 

assim, mais pessoas passam 
a conhecer o trabalho  

da organização.  

Doadores pontuais
Depois que um doador faz a sua 

primeira doação, vale enviar 
uma carta de agradecimento pessoal junto 
com informações sobre como as doações 
ajudarão a organização e também sobre 

programas e eventos futuros.

Doadores recorrentes
Para fortalecer o relacionamento 

com esses doadores, as organizações 
devem contatá-los regularmente para 

compartilhar informações sobre os programas 
apoiados, incluindo histórias e imagens.  

As experiências desses doadores podem ajudar 
a promover a organização e eles podem até 
mesmo se tornar embaixadores de projetos.

Doadores individuais e famílias doadoras
Eles podem ser divididos em potenciais doadores, doadores pontuais e doadores recorrentes.  

É mais provável que doem para causas pelas quais são apaixonados. Portanto, para atrair e 
reter doadores individuais e famílias doadoras, a organização precisa apresentar argumentos 

sólidos sobre porque vale a pena apoiar determinado  
projeto e como a doação deles  

fará a diferença.
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#INSPIRAPHI

Doadores corporativos
As corporações, por outro lado, tendem a doar para causas alinhadas com 

seus interesses comerciais ou que beneficiem seus funcionários ou clientes.  
Contate empresas que estão no entorno da organização social e que possam 
ter interesse em atuar localmente. Mostre como sua atuação se encaixa na 

missão da empresa e poderá beneficiar seus resultados.

Fundações
As fundações tendem a doar para organizações que estão trabalhando  

em soluções inovadoras para problemas sociais ou que estão preenchendo 
 uma lacuna nos serviços da comunidade. Para atrair doações de fundações, 

você precisará demonstrar como sua organização é única e como seu  
trabalho está tendo um impacto real no problema que você  

está tentando resolver.



OSCs

Existem no Brasil 
diversas organizações sociais:

startups  
de impacto

entidades 
de pesquisa 
ambiental 

que se dedicam  
a defender e 
apoiar os povos 
originários para 
que seus direitos 
sejam garantidos. 

#DESTAQUEPHI

OSCs e povos originários:

o apoio aos guardiões 
do nosso futuro
Indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais enfrentam, historicamente, 
várias dificuldades para garantir sua sobrevivência.  Diante deste cenário, existem 
no Brasil diversas organizações sociais – OSCs, startups de impacto e entidades 
de pesquisa ambiental – que se dedicam a defender e apoiar os povos originários 
para que seus direitos sejam garantidos. Nesta edição do Boletim Phi, publicada 
enquanto o Povo Yanomâmi ganha destaque nas manchetes de todo o mundo pela 
tragédia humanitária que vive, precisamos exaltar a atuação dessas iniciativas. 

Os direitos pelos quais essas organizações e seus voluntários lutam para assegurar 
vão desde os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam ao 
direito à saúde, à água potável e à alimentação. Para atuar nesses territórios, criam 
soluções buscando conhecer seus saberes, suas regras de organização social e suas 
formas de cuidados com a saúde e o ambiente. 

“As OSCs muitas vezes enfrentam desafios culturais, como a barreira do idioma, 
crenças e hábitos diferentes. É imprescindível trabalhar com respeito à cultura 
e às tradições das comunidades para estabelecer o elo de confiança. Crenças e 
práticas espirituais diferentes da medicina ‘tradicional’ precisam ser respeitadas. 
Na maioria das vezes, é importante trabalhar com intérpretes para garantir uma 
comunicação eficaz”, destaca Dr. Celso Takashi, oftalmologista, um dos fundadores 
da Associação Médicos da Floresta (AMDAF).

C O N T I N U A
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#DESTAQUEPHI

Conheça alguns projetos de apoio a povos originários: 

Associação Médicos  
da Floresta

Água Camelo

Há mais de 30 anos, o ISA atua ao lado de comunidades 
indígenas, acompanhando processos de demarcação e criação 
de áreas protegidas e as ameaças que pairam sobre elas, como 
desmatamento, queimadas, mineração, garimpo e roubo de 
terras. A formação de comunicadores capacita a juventude dos 
territórios do Xingu e do Rio Negro em dominar a tecnologia 
para contar suas próprias histórias e defender seus direitos. Da 
formação, nasceu a Rede Wayuri de Comunicadores Indígenas.

Confira no nosso site a 
entrevista com Celso Takashi, 
da AMDAF, uma das poucas 
equipes profissionais que 
acessaram o povo Yanomâmi.

Projetos da Associação Médicos da 
Floresta de cirurgia para correção de 
doenças como a catarata e o pterígio, 
tão presentes nos povos indígenas; 
de tratamento do tracoma, maior 
causador de cegueira de origem 
infecciosa do mundo, e de consultas  
e procedimentos odontológicos. 
As ações são elaboradas através  
de um projeto sustentável e seguro 
para os pacientes. A AMDAF já foi 
apoiada pelo Instituto Phi.

Amazonian Cataract Project,  
Amazonian Trachoma Project  
e Amazonian Smile Project

Instituto Socioambiental (ISA)
Formação de jovens comunicadores indígenas

Kit Camelo para acesso  
à água tratada

A Água Camelo, startup de impacto 
socioambiental criada por jovens 
estudantes do Rio de Janeiro, apoia 
povos indígenas no tratamento 
da água, evitando verminoses, 
protozoários e bactérias. Composto 
por mochila, filtro portátil, suporte 
de parede e manual de instruções, 
o kit permite que os usuários 
armazenem 15 litros de água. 
Ele custa R$ 500 para empresas, 
mas é entregue gratuitamente a 
moradores de comunidades em 
vulnerabilidade. A Água Camelo  
tem o apoio do Instituto Phi.

https://institutophi.org.br/tragedia-yanomami-confira-a-entrevista-com-o-fundador-dos-medicos-da-floresta-organizacao-apoiada-pelo-instituto-phi/
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#INFORMAPHI

Formalizar organizações para 
fortalecer o impacto social
Uma das melhores formas de fazer a diferença é 
apoiar quem já está fazendo. É por isso que o Ins-
tituto Phi realizou a segunda edição da “Chamada 
para formalização de Organizações da Sociedade 
Civil (OSCs)”. Foram recebidas 35 inscrições e 10 ini-
ciativas foram selecionadas. Elas estão localizadas 
em vários estados do Brasil, como Rio de Janeiro, 
São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio Grande do 
Norte e Pernambuco.

O objetivo da chamada é viabilizar a formalização 
dessas iniciativas, que já atuam em suas comunidades 
e promovem impacto social, para que possam crescer 
em sua missão de transformação. A Coordenadora de 
Projetos do Instituto Phi, Andrezza Ribeiro, ressalta 
que o impacto inicial da formalização é a organização 
interna, ponto crucial para uma boa gestão. 

“Formalizar uma iniciativa ou coletivo é dar forma 
legal de existência a uma Organização Social. Abrem-
-se novas possibilidades de acesso a financiamento, 
possibilitando na maioria das vezes participações 
em editais, realizações de parcerias, captação de 
recursos incentivados e investimento social privado”, 
destaca Andrezza.

Vem ser Protagonista (Paraná)
Oportunidades para jovens que pretendem desenvolver 
práticas de impacto social, através de mentorias e oficinas.

RAESP – Rede de Atenção às Pessoas Egressas  
do Sistema Prisional (Rio de Janeiro)
Fortalecimento de organizações que atuam para promover 
a inserção social de pessoas egressas do Sistema Prisional.

As Josefinas Colab e Espaço Cultural  
(Rio de Janeiro)
Fortalece a mulher empreendedora periférica, prioritaria-
mente a negra.

Afro Academy (São Paulo)
Formação de profissionais qualificados em cursos focados 
nas profissões mais requisitadas do mercado.

Instituto Mutamb (Rio Grande do Norte)
Promove o desenvolvimento sustentável com educação 
ambiental para pessoas em situação de vulnerabilidade 
social e econômica.

Iniciativas selecionadas:
Projeto Mãos na Comunidade (Campos - RJ)
Promove inserção social por meio do esporte, cultura, 
educação e lazer.

No Front - Empoderamento Financeiro  
(São Paulo)
Formações a partir de uma metodologia que articula edu-
cação financeira e rap.

Flor de Cabruêra (SP)
Capacitação de mulheres em cursos de corte e costura e 
modelagem visando à independência financeira.

Espaço Gaia (São Gonçalo – RJ)
Trabalha para reduzir os índices de violência obstétrica 
e neonatal na cidade, através de conscientização e fis-
calizações.

Estrelas do Mandela (Zona Norte - RJ)
Empoderamento feminino através do futebol e de práticas 
educativas e culturais.

Josefinas Colab 
 Instituto MutAmb
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#PARCERIAPHI

Parcerias para avançar 
na Agenda Social
As soluções para os problemas mais complexos que enfrentamos surgem na 
forma de parcerias estratégicas. Neste início de ano, o Instituto Phi firma novas 
parcerias com grandes empresas e fundações empresariais para apoiá-las na 
concretização de suas Agendas Sociais – Environmental, social and Governance 
(ambiental, social e governança). Nubank, Instituto Localiza e Rede D’Or estão 
entre os novos parceiros.

“Essa relação de trabalho colaborativo é extremamente poderosa pois repre-
senta uma oportunidade para as empresas aumentarem sua missão e impacto 
em um mundo em rápida mudança, com redução do risco do investimento 
social”, destaca a fundadora e diretora do Instituto Phi, Luiza Serpa.

Veja como serão 
essas parcerias:

C O N T I N U A

Os recursos destinados  
a cada projeto variam entre 

R$ 90 mil e R$ 200 mil 
 23 projetos

R$ 3.292.285,16

O Instituto Phi fará o monitoramento do apoio financeiro a 23 projetos que 
entraram numa reclassificação do edital ‘Juventude em Movimento’, lançado 
em 2021 pelo Instituto Localiza. O edital selecionou  iniciativas espalhadas pelo 
Brasil que capacitam jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica 
em áreas como empreendedorismo, economia criativa e temáticas relacionada 
à indústria de automóveis. Além do monitoramento, o Instituto Phi vai ofere-
cer sete capacitações para as 55 organizações que hoje participam da rede do 
Instituto Localiza.

durante 
6 meses a 1 ano  
de projeto
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#PARCERIAPHI

Cultura e Patrimônio Histórico, 
Saúde e Prevenção de Doenças, 
Esporte e Vida Saudável, Idosos 
e Infância e Adolescência

 27 projetos

Cerca de R$ 13 milhões destinados

Nesta parceria, o Instituto Phi dá suporte à Rede D´Or no acompanhamento de 
projetos aprovados nas leis de incentivo – nas áreas de Cultura (audiovisual e 
teatro), Esporte, Terceira Idade e Infância e Adolescência – e fica responsável pela 
curadoria ativa para selecionar os projetos a serem apoiados em 2024, com a cria-
ção de planejamento para uso do recurso pelas organizações, além de relatórios 
trimestrais e relatório final. As 27 organizações apoiadas este ano estão espalhadas 
por vários municípios de 6 estados do Brasil: Pernambuco, Ceará, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, São Paulo e Paraná. 

Educação financeira, aceleração de 
negócios de impacto socioambiental 
e lideranças do futuro

 3 projetos

Nesta parceria, para a organização do investimento de um fundo social controlado 
pelo Nubank, o Instituto Phi é responsável pela gestão programática e pelo monito-
ramento da execução do projeto e a Sitawi cuida da gestão financeira e prestação 
de contas. Os principais pilares do projeto para investimento social são: educação 
financeira, aceleração de negócios de impacto socioambiental e lideranças do futuro.

Para este último pilar, o Phi, em parceria com o Nubank, selecionou a organização 
Talento Total, que executa um projeto de inserção de jovens negros e indígenas, 
principalmente de países da América Latina, em programas de MBA e LLM (mes-
trado em direito) internacionais de excelência. O apoio a Talento Total é de R$ 2,2 
milhões para um ano. 

É previsto o apoio de pelo menos mais duas organizações, ainda em fase de sele-
ção, com essa faixa de valor de apoio: uma no eixo de aceleração de negócios de 
impacto socioambiental e outra no eixo de educação financeira.
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Confira os destaques recentes 
do Instituto Phi na imprensa

#PHINAMÍDIA

Dia Internacional 
da Mulher

Perspectivas 
para 2023

Projeto (re)conquista: 
publicado em mais de 
50 veículos de imprensa

Glocal Experience

Organizações formalizadas 
com apoio do Phi

Gostou do 
 nosso boletim?

Para saber mais sobre a  
atuação do Instituto Phi, acesse:

www.institutophi.org.br

https://www.filantropia.ong/informacao/opini-o-o-papel-fundamental-das-mulheres-na-filantropia-por-luiza-serpa
https://www.tupi.fm/brasil/mulheres-sao-maioria-a-frente-do-terceiro-setor/
https://oglobo.globo.com/blogs/pense-grande/post/2023/02/instituto-phi-preve-alta-de-15percent-em-investimento-social-para-2023.ghtml
https://istoe.com.br/projeto-reconquista-capacita-ongs-das-regioes-sudeste-e-nordeste/
https://observatorio3setor.org.br/noticias/rj-em-oficina-no-museu-do-amanha-terceiro-setor-discute-ods-e-agenda-2030/
https://omaranhense.com/ma-projeto-da-radio-e-tv-quilombo-esta-em-fase-final-de-formalizacao/
https://tvnordestevip.com/centro-cultural-mamulengo-tem-carnaval-da-transformacao-em-2023/
www.institutophi.org.br
https://www.instagram.com/instituto_phi/
https://www.facebook.com/institutophi
https://www.youtube.com/@institutophi8048
https://www.linkedin.com/company/instituto-phi/

