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Relatório de Monitoramento e Impacto 2014 
 
 

Este relatório apresenta as atividades e os resultados da área de Programas em 2014, os impactos 
sociais com a finalização dos projetos apoiados em 2013 e os novos projetos selecionados para ciclo 
2015. 

 

 
 
1. Programa de Seleção 2013 - Finalização do ciclo de apoio 
Panorama Geral dos Resultados 

 
 

→ R$ 1.139.158,00 investidos em projetos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*inclui cinco projetos da seleção 2012 (dois anos de apoio) e 21 projetos da seleção 
2013 
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O PROGRAMA DE SELEÇÃO 2013 recebeu por meio de seu edital 548 propostas e direcionou 
recursos para 26 organizações, cinco delas apoiadas pelo Fundo de 1ª Infância, com ciclo de apoio 
de dois anos e que, portanto, não terão resultados computados aqui. 
 
Adicionalmente, o relatório inclui a finalização de 5 projetos selecionados em 2012, em uma 
experiência piloto à época, com dois anos de apoio, totalizando: 

 
 
 
 
 

Educação e Cultura - 10 projetos em 5 estados 
Desenvolvimento Socioeconômico - 11 projetos em 8 estados 

Direitos Humanos e Participação Cívica - 3 projetos em 3 estados 
Saúde - 2 projetos em 2 estados 



383 e de 

5 MIL de  

5.069 pessoas  
Cerca de15 mil 

 
 

 

 
 

→ PROJETOS APOIADOS POR REGIÃO   
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→ PÚBLICO ALVO:   

 

5 projetos trabalham com pequenos produtores rurais 

6 projetos trabalham com jovens 

3 projetos trabalham com indígenas 

1 projeto trabalha com professores 

1 projeto trabalha com dependentes químicos 

2 projetos trabalham com portadores de HIV 

3 projetos trabalham com moradores de periferia 

3 projetos trabalham com grupos de mulheres 

1 com quilombolas 

1 com população ribeirinha 
 

              
              

        
 
 

   
 
 
 
 
 

          80% alcançaram plenamente seus objetivos 

43%  superaram as metas de atendimento ao público 

Foram mais de 600 atendimentos e encaminhamentos de acesso a direitos 

65% dos projetos já têm recursos e parcerias para garantir sua continuidade 

                                                 4 projetos alcançaram parcialmente os resultados 
            1 projeto foi cancelado 

     



 
  IMPACTO DO APOIO DA BRAZILFOUNDATION                                                       
 

"... Foi o primeiro patrocínio que recebemos e tudo que aprendemos até o momento foi resultado do trabalho 
com a BrazilFoundation. O curso oferecido no início nos conscientizou e capacitou em relação às práticas de 
gestão, comunicação, legitimidade e  reconhecimento. O fator que consideramos mais importante é a relação 
humana da BrazilFoundation com seus parceiros. Em nenhum momento nos sentimos falando com uma 
instituição representada por um CNPJ, mas sim com pessoas que valorizam aquilo que temos de melhor a 
oferecer para a sociedade Há uma preocupação em mostrar os caminhos que podemos percorrer, independente 
do investimento feito em nosso projeto. Dessa forma, conseguimos repensar o IPEDI para buscar novos 
horizontes.” 

 
 

80% das organizações afirmam que melhoraram suas práticas de gestão 

        61% aprimoraram sua comunicação institucional 

                               80% afirmam ter alcançado maior legitimidade e reconhecimento  

       junto a comunidade e parceiros 

65% das organizações acreditam que o apoio da BrazilFoundation 
contribuiu para a obtenção de novos apoios e parcerias 

 
"Uma relação baseada na confiança, oportunidade e tranquilidade, diferente do que estamos acostumados com 
outros financiadores. A parceria com a BrazilFoundation nos deixou mais confiantes, sem aquela pressão de 
estar falando com “financiador”. Estamos satisfeitos, porque sempre fomos bem atendidos durante a execução 
do Projeto, e nos sentimos muito à vontade para falar sobre as dificuldades encontradas." – ECOA Ecologia e 
Ação. 

 
"A BrazilFoundation foi o início de uma nova vida para nossa instituição no universo do terceiro setor. Nossa 
ONG, com apenas quatro anos de criação, recebeu um norte muito importante nesta prática social. Através da 
semana de capacitação promovida no início do projeto, e de todo acompanhamento realizado pela equipe, 
recebemos muitas orientações que nos auxiliam até hoje e nos possibilitam encontrar novos parceiros, a 
exemplo da PETROBRAS. Só temos a agradecer esta oportunidade de trabalharmos com uma organização que 
acredita, assim como nós, que o cuidado com o próximo transforma não só a vida do próximo, mas também, as 
nossas vidas. PLANO B 

 
 

DESCRIÇÃO DE RESULTADOS POR ÁREA TEMÁTICA 
 
 
 

Área Temática Número de Projetos Pessoas impactadas 

Educação e Cultura 10 2136 

Saúde 2 386 

Direito Humanos e 
Participação Cívica 3 1777 

Desenvolvimento Socioeconômico 11 793 

 



 

 
 
 

Projeto Cancelado 
 
 

Área: Desenvolvimento Socioeconômico  
 
Seleção 2012: apoio piloto de 2 anos 
Organização: União das Associações 
Comunitárias 
Canguçu ,RS 
Projeto: A Batata Doce como 
alternativa de renda e soberania da 
segurança alimentar da agricultura 
familiar 

 
Justificativa: O projeto tinha como objetivo resgatar 
a produção de uma cultura tradicional na região 
como uma alternativa de renda para as famílias. A 
primeira etapa de 20 oficinas de manejo 
agroecológico para as famílias foi realizada. No 
entanto, a liderança responsável pelo projeto deixou 
a organização para ocupar um cargo público, não 
preparou um sucessor e o projeto foi desarticulado. 
Não houve liberação do restante dos recursos. 

 
 
 

EDUCAÇÃO E CULTURA 
 

 
Instituição Proposta do Projeto Atividades realizadas N° de 

Atendidos 

Plano B 
Recife, PE 

Formação complementar  para adolescentes  
de Jaboatão dos Guararapes, município 
com baixa qualidade de ensino nas escolas 
públicas, preparando-os para exames de 
ingresso em escolas técnicas. 

Curso pré-vestibular com 720 horas; palestras 
motivacionais com profissionais técnicos sobre 
Mecânica, Instituto Federal de Pernambuco - 
IFPE e seus cursos, Elétrica; palestras de 
promoção da saúde com os temas: Sexualidade, 
Motivação e Autoestima, Alimentação antes, 
durante e depois da prova, Controle da 
Ansiedade. 

60 

Educandário 
Deus e a 
Natureza 
Indaiatuba, SP 

Inclusão de jovens e adultos com baixa 
escolaridade no mercado de trabalho de 
Indaiatuba, oferecendo cursos nas áreas de 
Construção Civil, Mecânica e Inspeção, 
além de cursos de culinária, manicure e 
pedicure para o exercício de trabalho 
autônomo. 

13 cursos profissionalizantes de  informática 
básica, intermediária e  avançada, hardware, 
pedreiro assentador, pedreiro revestidor, 
instalador hidráulico, eletricista instalador, 
inspetor de qualidade, manicure e pedicura, 
culinária; palestras motivacionais. 

595 

Instituto de 
Pesquisas em 
Tecnologia e 
Inovação 
Sta. Luzia do 
Itanhy, SE 

Capacitação e  orientação de  estudantes de  
comunidade pesqueira em Sergipe para 
trabalhos qualificados e  rentáveis com  
plataformas digitais, programação de 
softwares e linguagem JAVA. 

100 horas de Curso de introdução à 
programação JAVA; curso de reciclagem e 
manutenção de computadores; 120 horas de 
capacitação em desenvolvimento Web; curso 
de Redes de Computadores. 

21 

Instituto de 
Pesquisa da 
Diversidade 
Intercultural 
Aquidauana, MS 
 

Instrumentalização de professores indígenas 
da etnia Terena com conhecimentos teóricos 
e práticos para o ensino de arte, língua e 
cultura em comunidade indígena. 
 
 

19 oficinas de língua, arte e cultura Terena, 
tradução, elaboração e uso de material 
didático totalizando 136 horas de formação; 
elaboração de material didático. 
 

35 

ECOA Ecologia e 
Ação 
Corumbá, MS 
 

Promover o conhecimento da região do 
Pantanal para professores atuantes na 
região e estimular o uso de tecnologias de 
informação na sala de aula para motivação 
dos alunos. 

 

4 oficinas totalizando 28  horas de 
capacitação de 27 professores sobre uso 
pedagógico de redes sociais, técnicas 
fotográficas; internet, e-mail, blog e inserção 
da temática “Pantanal” no currículo escolar. 
Implantação de 8 projetos pedagógicos, 
beneficiando diretamente 205 alunos das 
escolas das águas. 
 

27 

 



2136 PESSOAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS 

Associação 
Comunitária do 
Guarani 
Campos Sales, CE 

Formação de uma orquestra de pífanos 
para crianças e adolescentes do Sítio 
Angico em Campos Sales, no Ceará, 
utilizando a  música como  ferramenta de 
inclusão social. 

 

Oficinas semanais com aulas teóricas e 
práticas de música; prática de conjunto; 
intercâmbios culturais; 
oficinas educativas com os pais. 

 

34 

Associação 
Cultural Filhos da 
Corrente  
São Paulo, SP 

 

Contribuir para o desenvolvimento 
psicossocial de jovens da comunidade de 
Parelheiros, incluindo jovens em liberdade 
assistida, encaminhados pelo Conselho 
Tutelar, em uma região marcada por altos 
índices de criminalidade. 

95 oficinas práticas de capoeira; 10 oficinas 
teóricas de comunicação; 12 oficinas de 
mediação social; atividades culturais, 6 
visitas ao conselho tutelar. 

 

1200 

Associação Vaga 
Lume 
Amazonas 

 

Formar mediadores para produzir livros 
artesanais e atuar em bibliotecas para 
moradores das comunidades rurais 
quilombolas da região amazônica com o 
objetivo de incentivar o fortalecimento 
cultural na região. 

 

Capacitação de  mediadores de  rodas  de  
leituras; 31 produção  de   livros  artesanais;  
monitoramento  à 
distância das atividades que acontecem na 
comunidade; monitoramento presencial das 
atividades na comunidade. 

 

31 

Grupo Sócio 
Cultural Código 
Japeri, RJ 

 

Consolidação de metodologia de teatro 
comunitário e  aumento do  número de  
apresentações teatrais locais em um 
município carente de bens culturais. 

 

Oficinas de Teatro Comunitário; produção 
de  três espetáculos das oficinas a partir da 
criação coletiva, com base em temas que 
retrataram a realidade social da 
comunidade; realização de debates reunindo 
elenco e público. 

 

88 

Núcleo 
Sociocultural 
Semente do 
Amanhã 
Rio de Janeiro, RJ 

Inclusão sociocultural para crianças e 
adolescentes de Vila Aliança, uma das 
comunidades mais violentas do Rio de 
Janeiro. 

 

328 horas de oficinas de teatro; capacitação 
da equipe de  trabalho  do  projeto;  
realização  de apresentações teatrais; 
passeios culturais com idas ao teatro; 
montagem da sala de ensaios para as peças 
de teatro; reuniões mensais de 
acompanhamento; palestras semanais de 
cidadania. 

45 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
 
Indicador: Profissionalização - Desenvolvimento de competências para empregabilidade 

 
 21 jovens da rede pública de Santa Luzia do Itanhy (SE) ampliaram conhecimentos em lógica e matemática. 

Destes, 8 adquiriram o nível desejável de conhecimentos técnicos em linguagem Java, manutenção,  rede de 
computadores e  desenvolvimento de websites e estão aptos a empreender ou entrar no mercado de 
trabalho. 

 
 595 jovens e adultos na região de Indaiatuba (SP) adquiram certificação pelo SENAI, que tem 

reconhecimento e valor no mercado, para atuar em funções e atividades com grande potencial de 
empregabilidade na região. 

 
 60 jovens da região de Jaboatão dos Guararapes tiveram suas chances de ingresso em instituições de ensino 

técnicos ampliadas e 26 deles foram aprovados para instituições de ensino técnico; 60 famílias com vínculos 
fortalecidos e responsabilidade familiar ampliada, expansão das possibilidades de uma futura renda e 
motivação dos alunos em suas escolhas, melhora no rendimento escolar. 

  



6 PESSOAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS 
 

 
 
Indicador: Melhoria da Educação Formal - Ampliação da capacidade técnica dos profissionais de educação 

 
 35 professores indígenas da região de Aquidauana (MS) capacitados e instrumentalizados com 

material didático nas áreas de língua, arte e cultura Terena, mais críticos e conscientes sobre a 
aplicação da própria língua e cultura em sala de aula e sobre a importância do investimento na 
qualidade da educação indígena. 

 
 Cerca de 800 crianças e adolescentes indígenas de língua Terena contando com professores mais 

qualificados para ensino de arte, língua e cultura terena. 
 

 27 professores capacitados para o uso das tecnologias no ensino e sensibilizados para a inclusão 
do Pantanal e da realidade pantaneira como conteúdos transversais no currículo e no cotidiano 
de educação das escolas das águas, em Corumbá e região (MS). 

 
 Criação e implantação de 8 projetos pedagógicos em unidades escolares da região 

pantaneira, atendendo cerca de 205 alunos. 
 

Indicador: Acesso a cultura-Desenvolvimento de capital humano e social 
 

 60 jovens em situação de liberdade assistida na cidade de São Paulo inseridos na sociedade através 
da prática de capoeira; (desenvolvimento de sensibilidade, convivência, retorno a escola etc). 

 
 Formação de uma orquestra de pífanos com 34 jovens e adolescentes da região de Angico, no Ceará. 

 
 133 adolescentes e jovens das regiões da Baixada Fluminense e Zona Oeste carioca desenvolveram 

sensibilidades e despertaram para habilidades tendo aulas de teatro, música, dança e artesanato, em 
região tradicionalmente excluída do acesso a cultura e lazer. 

 
 

Indicador: Acesso a cultura – Fortalecimento de Identidades 
 
 

 Valorização das expressões culturais tradicionais de 11 comunidades quilombolas da Amazônia, onde 
vivem mais de 2.000 pessoas. 

 
 

“O PFT foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Lá aprendi a ver o mundo de outra 
forma. Além de aumentar meu conhecimento, aumentei minha capacidade para tudo, comecei a ver que 
se eu buscasse mais e mais conseguiria chegar onde eu tanto queria, na Escola Técnica Estadual Cícero 
Dias”. - Lucas Péricles – Aluno PFT 2013 que já cursa uma escola técnica 

 
“Iniciei o curso de Padaria Artesanal no Educandário para aperfeiçoar o conhecimento. Com o sucesso 
na venda de pães, comecei o curso de bolos, doces e salgados para vender ainda mais, tendo 
variedade de quitutes e qualidade no serviço. Meu próximo objetivo é ter meu próprio negócio.” – 
Geraldo Nogueira, beneficiário do Educandário Deus e a Natureza 

 



 
 
 

DESAFIOS E REFLEXÕES 
 
 

   Alguns alunos chegam ao projeto com lacunas de aprendizado devido à fraca educação de base oferecida 
pelas escolas públicas. Muitos têm grande dificuldade em interpretação de textos e cálculos matemáticos. 
Com isso, os projetos acabam tendo que incluir a educação de base em seu cronograma para atender às 
demandas desses alunos. 

 
   Condições climáticas e naturais desafiadoras, como cheias e seca, pouco ou nenhum acesso a meios de 

comunicação e precariedade ou escassez no fornecimento de energia elétrica são dificuldades que algumas 
organizações enfrentam. Isso tudo impacta amobilização do  público, construção de estruturas e 
continuidade das ações. Por consequência, é necessário rever calendários, metodologias e atividades. 

 
   O deslocamento de alguns alunos que moram em povoados mais afastados acaba se tornando um desafio 

para os projetos que dependem da prefeitura para fornecer o transporte para os alunos. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA 

 
Instituição Proposta do Projeto Atividades realizadas N° de 

Atendidos 
Associação Fênix 
Curitiba, PR 

Assessoria jurídica gratuita e para 
garantia de direitos e proteção a 
portadores de HIV/AIDS e Hepatites 
Virais, com base na legislação 
existente. 

Atendimento  psicossocial, terapêutico, 
psicopedagógico, fonoaudiológico e 
jurídico; 8 oficinas de direitos humanos 
e HIV; Edu-comunicação; Oficina sobre 
direito sexual e reprodutivo; Curso de 
fotografia e de vídeo educativos como 
forma de protagonismo e 
empoderamento; participação no dia 
internacional de combate a violência 
sexual infanto- juvenil. 

185 

ARCA FM - Associação de 
Rádio Comunitária de 
Açailândia 
Açailândia, MA 

Em território marcado por trabalho 
escravo, a associação oferece curso 
de comunicação livre , ferramentas 
para comunicação comunitária e 
fortalecimento da resiliência em 
adolescentes e jovens locais. 

Cursos de jornalismo comunitário, 
Direitos Humanos, técnicas de gravação 
e edição de vídeo, totalizando 180 
horas de formação;  

156 

Associação Amigos da 
Vida 
Brasília, DF 
 

Garantia de direitos e acesso às 
esferas de atendimento e justiça 
para portadores de HIV/AIDS ou 
pessoas impactadas por ele, sem 
acesso à Justiça, em situação de 
pobreza e/ou desconhecimento de 
seus direitos. 
 

Atendimento jurídico individual, 
proposição de ações e 
acompanhamento; Palestras sobre 
direito do portador de HIV/ AIDS; 
Realização de fórum de Direitos 
Humanos; produção e distribuição de 
cartilha dos direitos do portador de HIV/ 
AIDS. 
 

1436 
 



 
 
 

1777 PESSOAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS 
 

 
RESULTADOS 

 
Indicador: Redução de violações - acesso à legislação 

 

 
 Atendimento jurídico e psicológico para 1436 portadores de HIV/ AIDS de Brasília (DF) e das cidades 

satélites Ceilândia, Taguatinga, Paranoá e Riacho Fundo I, com acompanhamento jurídico gratuito 
para garantia de seus direitos. 278 ações judiciais foram iniciadas, das quais 83 encerraram com 
causa ganha para o beneficiário. 

 
Indicador: Redução de violações - Compreensão dos Direitos Instituídos 
 

 
 Maior conscientização e direitos garantidos a 185 jovens e adolescentes portadores do vírus 

HIV/AIDS na cidade de Curitiba. 
 156 adolescentes e jovens de região pobre de Açailândia (MA) informados e sensibilizados sobre 

Direitos Humanos, em especial sobre trabalho escravo, comum na região; 
 Transmissão de conceitos e informações sobre Direitos Humanos via rádio para um público estimado 

de 25 mil habitantes. 
 

“Nós prestamos atendimento para pessoas com HIV/Aids há 10 anos. Ultimamente, nós somos a única 
ONG que oferece um projeto de apoio jurídico aos seus beneficiários.” – Dr. José Ramos, Fundador da 
Associação Amigos da Vida. 

 
DESAFIOS E REFLEXÕES 

 
  O estado emocional abalado dos beneficiários, desprovidos de esperança e dignidade ou vitimizados 

por perversidade e descaso, torna mais difícil a abordagem e o atendimento. Algumas organizações 
infelizmente não contam com uma rede de apoio e precisam atender na integridade desafios maiores 
do que planejaram. (AMIGOS) 

  Ações na Justiça demandam um tempo que excede o período de apoio dos projetos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SAÚDE 
 

Instituição Proposta do Projeto Atividades realizadas N° de 
Atendidos 

ADES  -  Agência  de 
Desenvolvimento 
Econômico e Social 
Carazinho, RS 

Prevenção contra  uso  de  substâncias 
psicoativas entre crianças e adolescentes, 
visando a redução da violência e 
criminalidade. O projeto inclui as 
famílias no atendimento e na 
ressocialização. 

Abordagens de  rua; evento anual com 
criações das oficinas do Projeto; 35 
atendimentos mensais a crianças, 
adolescentes e familiares (psicológico, 
social, médico e odontológico); visitas 
domiciliares às famílias com necessidade 
de atendimentos prioritários; 01 oficina 
semanal (customização, patchwork, 
pintura, etc.); 10 encontros anuais com 
familiares e/ou  responsáveis dos  
atendidos; 04 encontros semanais 
realizados por uma para reforço da 
aprendizagem; Contatos telefônicos, e-
mail e visitas da equipe técnica às escolas 
de origem dos atendidos para 
acompanhamento individual; 20  
atendimentos psicológicos mensais pelo 
RH do Yacamim. 

251 

Organização OBA 
Florianópolis, SC 

A  OBA  orientou  e  sensibilizou a  
população indígena para a prevenção de 
doenças causadas por animais 
domésticos em ambiente silvestre por 
meio de cuidados, higiene e controle da 
multiplicação desordenada destes 
animais, cujo valor na cultura da aldeia 
propicia sua reprodução descontrolada. 

Visitas semanais de orientação, 
sensibilização para higiene pessoal e 
higiene animal em aldeias indígenas de  
alta vulnerabilidade social; orientação e 
treinamento de lideranças indígenas; 
castrações de cães e gatos para evitar 
reprodução desordenada. 

135 

 
 

386 PESSOAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS 
 
 
 

RESULTADOS 
 

Indicador: Escala de abrangência de práticas exitosas - redução da incidência de doenças e epidemias 
 

 32 famílias indígenas vulneráveis de Florianópolis (SC) atendidas para controle de zoonoses, controle 
populacional de cães e orientação sobre posse responsável, higiene e convivência entre homens e 
animais, diminuindo sensivelmente a incidência de zoonoses, negligência com animais e promovendo 
mais responsabilidade e higiene entre os indígenas. 

 
 

“O Programa Yacamim nos beneficiou muito, aprendemos mais, participamos de muitas oficinas 
e levamos cada dia uma novidade ou algo que nos ensinaram!” Beneficiaria 01, 17 
anos 

 



 
 
 

DESAFIOS E REFLEXÕES 
 

 Trabalhos preventivos realizados para populações indígenas à margem de serviços de saúde, 
saneamento e educação básicos dificilmente obtêm sucesso no médio e longo prazo, pois os desafios 
são muito maiores do que a ação pontual das organizações que os atendem. 

 Trabalhar com populações indígenas requer sensibilidade para as diferenças culturais, para 
aproximação e conquista de confiança que podem tomar boa parte do tempo de execução dos 
projetos. (OBA) 

 
 

 
 

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO 
 

Instituição Proposta do Projeto Atividades realizadas N° de 
Atendidos 

Associação Coletivo 
Popular de Saúde e 
Cultura de Mandacaru 
João Pessoa, PB 

Aumentar a renda do grupo produtivo 
formado por mulheres da periferia de João 
Pessoa, introduzindo novo cardápio de bolos 
e doces enriquecidos nutricionalmente. 

240 horas de oficinas de 
enriquecimento e padronização dos 
doces e bolos; oficinas mensais de 
estímulo à leitura e à matemática; 
eventos de lançamento dos 
produtos desenvolvidos pelo 
projeto. 

10 

Instituto Sementes ao 
Vento 
Porto Alegre, RS 

O projeto formou lideranças comunitárias 
guaranis para a promoção do 
desenvolvimento da aldeia, incluindo 
limpeza, proteção ambiental, tratamento de 
efluentes e implantação de agrofloresta. 

Construção do viveiro de mudas 
que ajudará na sustentabilidade 
sócioeconômica da tribo 
Adequação da composteira; 
Capacitação em uso e manejo de 
plantas e árvores nativas e 
ornamentais; Plantio de mudas 
para o cultivo de agrofloresta. 

70 

Associação dos 
Pequenos Agricultores 
da Comunidade de 
Lagoa da Baixa 
Cansanção, BA 

O projeto capacitou agricultores de Lagoa 
da Baixa para a criação de caprinos, suínos 
e aves, e para a construção de cisternas, 
contribuindo para o desenvolvimento 
socioeconômico da comunidade. 

Encontros, reuniões e capacitações 
com famílias beneficiárias e demais 
agricultores da comunidade; Feira 
de Agricultura familiar de Lagoa da 
Baixa; Visitas técnicas às famílias; 
reuniões de articulação comunitária 

60 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rede de Mulheres 
Produtoras de Pajeú 
Afogados da 
Ingazeira, PE 
 

A Rede de Mulheres melhorou a 
organização produtiva com adequação da 
estrutura e da forma de produçãoà 
legislação sanitária. O objetivo é inserir os 
produtos produzidos pelas mulheres nos 
mercados formais. 
 

3 oficinas semestrais de 
planejamento com duração de 6 
horas cada; 4 oficinas de gestão 
e construção de plano de 
negócio; pesquisa de mercado 
para identificação de pontos de 
venda; reforma de unidade de 
beneficiamento. 
 

26 

Associação dos 
Produtores de 
Artesanato, Gestores 
Culturais e Artistas 
de Icó 
Icó, CE 
 

A Associação ampliou a capacidade de 
produção de bordadeiras de uma cidade 
no Ceará tombada como patrimônio 
arquitetônico do município. Os produtos 
são inspirados em motivos locais e já 
possuem grande aceitação no mercado. 
 

Oficinas de capacitação em 
bordado rococó; realização e 
participação em feiras e 
showrooms de artesanato e 
economia solidária, busca e 
conquista de novos clientes 
institucionais e espaços de venda. 

85 

Associação em 
Defesa da Qualidade 
de Vida, do Meio 
Ambiente e do 
Patrimônio Histórico, 
Cultural e Artístico 
Rio de Janeiro, RJ 

Divulgação de conteúdos sobre meio 
ambiente no subúrbio de Vaz Lobo, região 
onde ocorre grande desmatamento e 
danos ambientais. 
 

Gravação de spot’s; Divulgação da 
Bicuda-FM em jornal comunitário; 
Criação de blog com informações 
ambientais da Zona Norte do Rio 
de Janeiro; reforma e atualização 
do estúdio da Bicuda FM. 

 

 
Associação Agrícola 
dos Produtores de 
Mel de Sobradinho – 
SAJUC  
Sobradinho, BA 
 
 

Fomento da apicultura na região de 
Sobradinho, buscando conscientizar toda 
a comunidade em uma atividade rentável 
e que colabore para a  sustentabilidade e  
o  equilíbrio ecológico. 

Mobilização dos agricultores; 4 
Encontros explicativos para a 
comunidade; Elaboração de 
cartilhas; 16 oficinas de 
capacitação em apicultura; 
Monitoramento do trabalho 
desenvolvido para aptidão; Visitas 
técnicas a unidade de 
beneficiamento do mel; visitas 
técnicas ao apiário escola; 
Implantação do apiário nas 9  
comunidades beneficiadas; 
Distribuição de 100 ninhos e  100 
melgueiras para cada participante 
do projeto; Acompanhamento 
técnico  para cada participante. 

80 

Alternativas para a 
Pequena Agricultura 
no Tocantins (APA-
TO)  
Augustinópolis, TO 
 
 
 

Promover a geração de renda e soberania 
alimentar a partir da produção 
agroecológica e comercialização de 
produtos da agricultura familiar. 

 

2 oficinas de boas práticas de 
coleta e manipulação de frutas 
nativas; feira instituída e realizada 
semanalmente, expondo 96 
produtos da agricultura familiar; 
levantamento de mercado 
realizado em 12 municípios, com 
visita a 157 estabelecimentos 
comerciais. Elaboração de cartilha 
de boas práticas de coleta e 
manipulação de frutas, para 
registro da experiência e 
treinamento de futuros associados 

56 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituto de Pesquisas 
Ecológicas – Ipê 
Manaus, AM 

 

Fortalecer o processo de organização da 
produção agroextrativista dos agricultores 
familiares e pescadores artesanais das 
comunidades rurais do município de 
Esperantina. 

Oficinas de  produção de  
biofertilizantes,          
Manejo Agroflorestal, hortas 
agroecológicas e multiplicação 
de Conhecimentos em Sistemas 
Agroflorestais; “Museu Vivo de 
Construção e Manutenção da 
Saúde do Solo”; Semana de 
Ciência e Tecnologia do INPA; 
Oficinas de boas práticas na 
manipulação de alimentos, 
culinária, de doces e processo de 
secagem de frutas; Mutirão para 
emissão de documentação para 
agricultores familiares; 
participação em feiras de 
orgânicos; participação em feiras 
do INPA; Participação na semana 
de ciência e tecnologia do INPA. 

 

60 

Centro de Educação 
Popular e Formação 
Social – CEPFS Teixeira, 
PB 

 

Promover educação ambiental e o uso sustentável dos 
recursos naturais ao redor de casas, com enfoque para 
o tratamento adequado do lixo e constituição de 
pomares residenciais de plantas medicinais e 
ornamentais. 

10 oficinas de orientação sobre coleta seletiva  
e  aproveitamento  de  resíduos sólidos para 
346 pessoas; distribuição e implantação de 
de Kits de Coleta Seletiva, em 10 
associações comunitárias; 15 hortas 
domiciliares construídas com economia de 
água; Produção e Distribuição de 400 cópias 
de Documentário de 18 minutos a partir de 
depoimentos e registro da experiência do 
projeto. 

346 



 

RESULTADOS 
   

 

 
 

793 PESSOAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS 
 
 
 

Indicador: Ampliar a capacidade de gerar renda – fortalecimento de cadeias produtivas 
 

 
  10 mulheres e 4 famílias de agricultores da periferia de João Pessoa ampliaram renda através 

da produção e venda de doces e salgados enriquecidos. 
 Geração de renda para 60 pessoas através da agricultura familiar, criação de caprinos, ovinos 

e suínos, na região do semiárido baiano. 
 5 grupos produtivos criados e equipados, com artesãs treinadas em prática de bordado 

tradicional, num total de 85 mulheres cooperativadas em meio urbano e rural e gerando 
renda mensal pessoal entre R$ 300,00 e R$ 700,00. Valorização de patrimônio arquitetônico 
artístico tombado e de técnica de trabalho manual exclusiva da região, trazendo senso de 
pertencimento cultural e revalorização do saber tradicional. 
 26 Mulheres da região de Afogados da Ingazeira (PE) com melhores condições de produção e 

equipamentos para adequação às exigências legais. Elaboração de rótulos dos produtos com 
vistas ao alcance de novos mercados. Aprovação de projeto e liberação de recurso junto ao 
governo para reforma e ampliação de unidade de beneficiamento. Mulheres com capacidade 
ampliada para gestão de negócios e adequação e gerenciamento de produção. 
 Estruturação e capacitação de 4 grupos produtivos para aproveitamento de frutas nativas da 

região do Bico do Papagaio, oriundas do extrativismo e dos sistemas agroflorestais 
implantados, fortalecendo a agricultura familiar e gerando renda. Durante o período do 
projeto, os grupos produtivos beneficiaram mais de 11 mil toneladas de polpas de frutas  para 
em diversos mercados e para a merenda escolar, gerando uma renda de R$ 57 mil para o 
coletivo de agricultores.  

 Famílias de agricultores rurais passaram a valorizar mais as árvores que têm nos quintais, 
contribuindo para o consumo de mais frutas e sucos naturais. 

 
Indicador: Desenvolvimento de tecnologias socioambientais 

 

 
  Conscientização em relação ao lixo produzido e desenvolvimento de técnicas para produção 

de hortaliças e frutas em solos improdutivos de aldeias indígenas de Porto Alegre onde vivem 
120 pessoas. 

 
 15 famílias de agricultores experimentando e cultivando hortas com economia de água ao 

redor da casa, trazendo conforto térmico, melhoria de  alimentação e  ampliando as 
possibilidades de geração de renda no semiárido paraibano. 

 
 10 associações comunitárias  instrumentalizadas  e preparadas para coleta seletiva, 

contribuindo para aproveitamento do lixo em meio rural. 



 

 
 
 
  Introdução na Lei Orçamentária Anual do município de Cacimbas (PB), com propostas levantadas 

pelos beneficiários do CEPFS, como a implantação de kits de coleta seletiva de lixo nas escolas 
municipais e nas demais comunidades ainda não beneficiadas pelo projeto. Também 
reivindicaram da administração municipal o transporte para dar destino ao material descartável 
coletado pela comunidade, ainda em negociação. 

  Intercâmbio de práticas e conhecimento entre os agricultores, professores e alunos das escolas 
públicas dos  dois  municípios atendidos pelo CEPFS,  transformando os  quintais produtivos em 
espaços de conhecimento sobre meio ambiente, cultura e valorização do saber do campo. 

 
“Montar a minha pastelaria foi um sonho que realizei dentro de outro sonho que é a nossa Cozinha Verde” – 

Raquel, beneficiária do projeto Cozinha Verde 
 

“A partir de agora vou construir todos os canteiros com economia de água, pois dessa forma a água da 
cisterna destinada à produção vai dar para produzir mais e por um período maior”. – D. Maria Madalena, 

beneficiária do CEPFS 
 

“A construção desses canteiros, além de aumentar a minha produção e a renda da minha família, vai 
propiciar também a diversificação das culturas.” Maria Márcia – beneficiária do CEPFS 

 
“ Antes, a gente perdia as frutas, só aproveitava um pouquinho para casa e depois perdia. Agora não. Eu 
mesmo despolpei 1.200 quilos de fruta neste ano. Vendi na Conab e no PNAE. E eu sinto que eu contribuí 

para melhorar a qualidade da merenda escolar. Os meninos acharam bom.” José Ribamar, beneficiário da 
APA-TO 

 
 

DESAFIOS E REFLEXÕES 
• Condições climáticas de determinadas regiões. A seca prolongada na região nordeste nos últimos 

anos tem sido um desafio para alguns projetos que trabalham com agricultura, assim como a 
época de chuvas em outras regiões do Brasil, condições que forçam os projetos a adiarem as 
atividades. 

• Dificuldades em obtenção de certificados e adequação de normas de produção, devido à 
burocracia e entraves políticos (APA-TO). 

• Dificuldade com projetos que têm múltiplas fontes de recurso, dada a demora para liberação de 
recursos, o que leva a perda de continuidade de ações. (PAJEÚ) 

• Precariedade de transporte para os produtos agrícolas, atrapalhando o potencial de 
comercialização e ocasionando perda de produtos. (APA-TO) 

• Projetos que envolvem estruturação de grupos produtivos, preparação de cadeias produtivas e 
atenção a normas e  exigências sanitárias necessitam de prazo maior do que um ou  dois anos 
para serem inteiramente realizados. (PAJEÚ, APA-TO) 

• Um dos grandes desafios quando se trata de projetos com populações indígenas é a questão 
temporal, tendo em vista que a percepção de tempo indígena é muito diferente da percepção de 
tempo nas grandes cidades. 

 
 

 



 
 
 

AVALIAÇÃO 
 

As organizações foram avaliadas a partir dos seguintes critérios: 
a) Atuação da Liderança b) Eficiência nos processos de gestão c) Capacidade de gerar e promover 
impacto d) Eficiência na Comunicação Institucional e) Relação com a BrazilFoundation f) Escala e 
sustentabilidade no médio e longo prazo, g) Potencial de influenciar políticas públicas. 
 
→ Para os itens acima foram atribuídos os seguintes conceitos e notas: Excelente-4; Bom-3, 
Adequado/regular-2, Fraco-1. 
 
→ A avaliação baseou-se em uma descrição de desempenho mais detalhada, definida para cada item e 
nota. Como classificação geral de desempenho, atribuímos os conceitos: 
Excelente (24 a 28 pontos); Bom (de 16 a 23 pontos); Regular (9 a 15 pontos), Fraco 0 a 8. 

 
O resultado das avaliações orientou a indicação de projetos para a continuidade de apoio na Seleção 
2014, para o Fundo de Mulheres e indicação para participação no Edital 2015. 

 
 

 
3. FUNDOS | Seleção de Projetos 

 
 
Fundo de Mulheres 
O Fundo de Mulheres iniciou suas atividades no segundo semestre deste ano, quando foram definidos 
objetivos, critérios e metodologias para sua operacionalização. O primeiro processo seletivo e a elaboração de 
um Portfólio de Projetos deram início à  campanha de arrecadação Women for Women, com a realização de 
eventos com grupos de mulheres em Nova York e em Miami. 

 
O sucesso da iniciativa gerou uma arrecadação de U$60.000 
e mostra o grande potencial deste modelo de captação. A 
campanha continua seu curso, expandindo para outras cidades e 
estados nos Estados Unidos e com perspectivas de realização no 
Brasil. 

 
  6 organizações já foram contempladas com recursos 
arrecadados na Campanha Women for Women.  A escolha de 
organizações a serem apoiadas foi feita 
pelas próprias doadoras. 

 
 Mulheres em Construção - RS 
• Instituto Arte de Viver Bem - SP 
• Casa de Santa Ana - RJ 
• Cozinha Verde - PB 
• Mulheres de São Gonçalo – RJ 
• Centro Sociocultural Barra dos Coqueiros - SE 

 
  800 Mulheres serão beneficiadas com apoio do Fundo nos 
próximos 6 meses. 

Fundo de Mulheres 
 

Objetivo: Investir de forma estruturada e 
sistemática em iniciativas de alto impacto, 
lideradas ou direcionadas para mulheres. 
 

Investimento: 
20.000,00 
Período: 06 meses 
 
Metodologia: processo seletivo mediante 
carta-convite a projetos já apoiados, 
identificados ou sugeridos; recebimento e 
análise de propostas, levantamento de 
informações, entrevistas por telefone e 
visita de campo; apoio via campanhas de 
arrecadação com doadores escolhendo 
os projetos que receberão os recursos. 
 

Critérios: lastro e legitimidade na 
atuação com mulheres, meninas, 
adolescentes e mães; clara abordagem 
de escala ao protagonismo e  garantia 
de direitos econômicos e sociais de 
mulheres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



No momento, o foco é constituir o case para atrair investidores de grande porte como a OAK Foundation, Global 
Fund for Women e Open Society Initiative. 

 
 
Fundo de Oportunidades 
O Fundo busca promover maior flexibilidade e agilidade de resposta a causas e temas, identificando organizações que 
estejam despontando no cenário social e sejam consideradas estratégicas pela relevância, inovação e potencial de 
impacto, agregando valor a atuação e reconhecimento da BrazilFoundation no campo social. 
 

 
Fundo de Oportunidades 
 
Investimento: de 20.000,00 a 30.000,00 
Período: 06 meses 
 
Metodologia: Identificação de organizações e projetos em eventos do setor, pesquisas, indicação de parceiros, 
sugestão do Conselho, dicas de colaboradores da BrazilFoundation; levantamento de informações, contato e 
visita de campo; recebimento e avaliação de proposta e encaminhamento para o Conselho para retificação. 
 
Critérios: Proposta de evidente caráter inovador seja na temática ou  metodologia; potencial para se consolidar 
como tecnologia social de impacto ou escala; Organizações reconhecidas, que agreguem valor a rede de 
parceiros da BrazilFoundation; Temas de relevância para o setor social no Brasil e no mundo, capazes de 
alavancar determinadas causas no Brasil e que não são temas contemplados nas áreas programáticas do Edital 

 
 

 
Foram identificados para apoio dois projetos que vêm se destacando pela inovação na temática e metodologia, 
ganhando visibilidade nacional e internacional: 
 
Universidade da Correria: promove o empreendedorismo entre jovens das classes C e D para a geração de negócios 
em territórios populares. Utiliza uma linguagem atual e dinâmica, customizando o conteúdo de negócios utilizado em 
universidades ou consultorias para a compreensão popular. 

 
Investimento: R$ 30.000,00 

 
Formação de uma turma de 20 alunos com duração de 3 meses, totalizando 96 horas/aula, com 

aulas semanais, divididas entre aulas e visitas técnicas e consultorias para cada empreendedor. 
 

Início: Set/Out 2014 
 

Resultado esperado: 30% de negócios aptos para formalização, como MEI (Micro empreendedor Individual). 
 
 

Resultados parciais 
 

•  Divulgação e prospecção de alunos; 
•   20 alunos distribuídos em 2 turmas; 
• Realização da 1ª aula Magna da  
 
 
 
 

 Universidade da Correria no Google Entrepreneurs Brazil, com a 
presença de Leona Forman, Leonardo Filardi(Endeavor) e Ticiana 
Abreu (WMCcann). 

 
 

 



 

 
 
 
Pimp My Carroça: O Pimp é um projeto sociocultural pela valorização do trabalho dos catadores de materiais 
recicláveis. São realizadas ações práticas de atendimento e suporte a catadores autônomos, em sua maioria, pessoas 
em situação de rua, que recebem atendimentos na área de saúde, psicologia, estética, reformas estruturantes nas 
carroças. 
 
Investimento: R$ 20.000,00 
 

Fomento ao Canal Pim My Carroça, que consiste na utilização da plataforma de crowfunding para captação de 
recursos por agentes independentes que queiram atender a  um catador e  realizar o  que a organização chama de 
Pimpex, uma versão pontual dos grandes eventos de atendimentos realizados pelo Pimp. 
 
Início: Novembro 2014 
 
Resultado esperado: aumentar o volume de recursos arrecadados e ampliar o número de catadores atendidos. 

 
 

 
 
 
4. Edital 2014 | Projetos Selecionados 
Este ano foram introduzidas mudanças metodológicas, com destaque para recebimento das propostas por e-mail e 
utilização de uma Matriz de Avaliação com pontuação, visando diminuir subjetividades intrínsecas ao processo: 

 

 
→ 794 Propostas recebidas 

→ Propostas recebidas de todos os 27 estados brasileiros 

→ Aumento de 44% das propostas recebidas em relação ao ano de 2013 
 

10% 
 
 

45% 

7% 
 

32% 
 
 
 

6% 

Norte 

Nordeste 

Centro Oeste 

Sudeste 

Sul 
 

O Edital não exclui organizações de locais mais remotos com dificuldade de acesso à internet, permitindo que 
as inscrições sejam  enviadas pelo correio. Foram recebidas 9 propostas em papel, das quais uma delas foi 
contemplada com o apoio da BrazilFoundation. 

 
→   54 organizações finalistas 
→   33 organizações selecionadas 
→   4 organizações receberam continuidade do apoio 

 



 
 
37 ORGANIZAÇÕES APOIADAS 

 

EDUCAÇÃO E CULTURA 

Associação Incubadora Social Gastromotiva Salvador / BA 

Instituto Social Brasil para Todos-ISBRAPT Paulista / PE 

Instituto Luther King Campo Grande / MS 

ONG Casa da Árvore Rio de Janeiro / RJ 

Fundação Lar Feliz Juazeiro / BA 

Casa do Zezinho São Paulo / SP 

Instituto Coração de Estudante Pentecoste / CE 

Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação Santa Luzia/SE 

Associação de Estudantes de Paramoti – ASSEP Paramoti / CE 

Instituto Transformance Marabá / PA 

Associação Cultural Filhos da Corrente São Paulo/SP 

Associação dos Moradores do Assentamento São Paulo Canindé / CE 

Assentamento Bom Jesus dos Fernandes Tartarugalzinho / AP 

Grupo Sociocultural Código Japeri/RJ 

Associação Cultural Quabales Salvador / BA 

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA 

Instituto Seva – Cidade Democrática São Paulo / SP 

Coletivo Regional Juventude e Participação Social – CRPJS Tucano / BA 

Instituto de Fiscalização e Controle – IFC Brasília / DF 

Escola de Governo São Paulo / SP 

Repórter Brasil São Paulo / SP 

Themis Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero Porto Alegre / RS 

Casa da Criança e do Adolescente Volta Redonda / RJ 

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO 

Associação de Mulheres Independentes na Ativa Anastácio / MS 

Movimento de Mulheres do Nordeste Paraense Capanema / PA 

Associação de Desenvolvimento Tecnológico de Tauá  -ADETT Tauá / CE 

Casa do Rio Tupana / AM 

Associação dos Pequenos Agricultores da Comunidade de 
Lagoa da Baixa 

Cansanção/BA 



Associação de Mulheres Produtoras de Broas e Outros 
Produtos Alimentícios da Agricultura Familiar de Taboquinha 
e Lagoa do Mato – ASPROBROAS 
 

Arapiraca / AL 

Associação Comunitária dos Moradores de Mandassaia II 
(ASCOMM II) 

Riachão do Jacuípe / BA 

Agência de Desenvolvimento Econômico Local - ADEL Pentecoste / CE 

Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado 
da Bahia (AATR) 

 

Salvador / BA 

Lovefútbol Recife / PE 

NEGÓCIOS SOCIAIS 
 

Associação Barraca da Amizade – ABA  Fortaleza / CE 
 

Coopa-Roca – Cooperativa de Trabalho Artesanal e de 
Costura da Rocinha 

Rio de Janeiro / RJ 
 

Associação Saúde Criança São Paulo São Paulo / SP 
 

SOS Dental Rio de Janeiro / RJ 

Acreditar – Capital Humano e Transformação Social Glória do Goitá / PE 
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