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Nosso agradecimento especial a: 

Astellas Foundation

E.M. Fund

Fundação Affonso Brandão Hennel

Instituto Avon

Instituto B3

Instituto Phi

Katia Francesconi Foundation

 

Resultados do período 2016-2017

Apresentamos o conjunto de resultados 

alcançados pelos programas da BrazilFoundation e 

organizações apoiadas no biênio 2016-2017.

Programa de Seleção Anual

Fundos Temáticos e Nominais

Prêmio de Inovação Comunitária

Intercâmbios e Arranjos Colaborativos

Capacitação de Lideranças Sociais

Co-investimentos

Parcerias Estratégicas

Donnor Advised

Destacamos o apoio e compromisso de nossos 

parceiros e doadores, que abraçam a causa da 

filantropia no desejo de construir um país mais justo 

e contribuíram para os resultados expressivos, que 

temos a grata alegria de compartilhar.
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119 organizações apoiadas 

05 regiões  | 20 estados  | 80 cidades

PANORAMA 

no Norte

Investimento*

2016: R$ 7.284.786,00              

2017: R$ 7.141.599,00

*inclui organizações apoiadas por Donnor Advised

Mapa Geral dos Apoios*

*não inclui organizações apoiadas por Donnor Advised

por Região

7

25

57

7

4

no Nordeste

no Sudeste  

no Centro-Oeste

no Sul

5,1

43,6

44,4

19,7

7,7

em áreas rurais

na região do semiárido

1,7

na região amazônica

na zona costeira

em periferias de centros urbanos

em pequenas a grandes cidades

por Contexto de atuação
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APOIOS

por Programas

PANORAMA 

por Área temática 

42,7% jovens

25,6% crianças

27,4% mulheres e meninas

24% grupos produtivos e pequenos agricultores

19,6% ribeirinhos, indígenas, afrodescendentes e quilombolas

13,7% população em geral

9,4% educadores

4,3% pessoas com necessidades especiais

3,4% LGBT

3,4% imigrantes

3,4% idosos

1,7% jovens em medida socioeducativa

Educação e Cultura 

Direitos Humanos e 

Participação Cívica 

Desenvolvimento Socioeconômico

Negócios Sociais 

Saúde 

99

61

44

40

organizações pela Seleção Anual, 

Co-investimentos e Fundos

organizações por Intercâmbios 

                 e Arranjos Colaborativos  

organizações pelo Prêmio de 

         Inovação Comunitária

organizações por Parcerias    

      Estratégicas

por Público

*Organizações podem ser apoiadas em mais de um programa
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doadores mobilizando recursos para apoiar projetos 

e organizações em todo o estado, que contribuam 

para melhoria dos indicadores sociais da região.

7 organizações apoiadas 

Co-investimentos e Fundos Familiares

A BrazilFoundation atua em colaboração com 

parceiros e doadores, por meio de co-investimento 

em projetos ou Fundos Nominais direcionado para 

apoio a causas, temáticas ou áreas geográficas de 

interesse do doador. 

Fundos Nominais: 

E.M. Fund

Katia Francesconi Foundation

Co-Investimento e parcerias: 

Astellas Foundation

Fundação Affonso Brandão Hennel

Instituto Avon

23 organizações apoiadas

Os indicadores apresentados na sequência 

demonstram os resultados alcançados pelo 

conjunto de programas descritos acima, 

consolidados por área temática.

RESULTADOS

Programa de Seleção Anual

A estratégia de atuação da BrazilFoundation 

representa um esforço para democratizar o acesso 

a recursos, promover a filantropia e fortalecer 

o setor social. A cada ano são selecionadas 

organizações sociais e projetos em todo o país, 

nas áreas de Educação e Cultura, Desenvolvimento 

Socioeconômico, Direitos Humanos e Participação 

Cívica, Saúde e Negócios Sociais, que tenham 

atuações estruturantes na promoção da 

transformação social e equidade no Brasil.

51 organizações apoiadas

Fundo de Mulheres

Criado em 2014, o Fundo nasce com o objetivo 

de ampliar o apoio a iniciativas em prol da justiça 

econômica, oportunidade e autonomia para 

mulheres e meninas em todo o país. Em 2017, a 

BrazilFoundation celebrou três anos de existência 

deste Fundo que já impactou quase 3.000 mulheres.

10 organizações apoiadas

Fundo Minas

Criado para atender a demandas emergenciais 

decorrentes do desastre ambiental na região de 

Mariana em 2015, o Fundo se consolidou como 

um programa da BrazilFoundation. Hoje conta 

com uma ampla rede de parceiros, apoiadores e 
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 RESULTADOS 

186 professores receberam apoio e qualificação 

para melhoria do processo de ensino aprendizagem 

75 alunos beneficiados com a melhoria de 

infraestrutura escolar ou projetos pedagógicos

05 espaços para atividades de educação, esporte e 

cultura em comunidades de baixa renda equipados

1.091 alunos da rede pública tiveram acesso a 

reforço escolar e atividades extracurriculares, 

esportivas culturais e artísticas

170 jovens ampliaram competências para ingresso 

no ensino técnico ou superior 

510 jovens receberam formação para a cidadania, 

consciência crítica, protagonismo e desenvolvimento 

pessoal

105 crianças atendidas em espaços de educação 

infantil

950 jovens participaram de atividades formativas de 

promoção de direitos e respeito às diferenças

4.291 alunos sensibilizados em atividades de 

educação ambiental

03 materiais didáticos elaborados e distribuídos

350 crianças com necessidades especiais 

atendidas em espaços de educação especializado

235 alunos participaram de ações formativas que 

geram empatia e outras habilidades socioemocionais 

2000 pessoas (estudantes, professores e 

familiares) conscientizadas sobre riscos e efeitos 

nocivos do uso inadequado das tecnologias

EDUCAÇÃO E CULTURA
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 RESULTADOS | Destaques

MOINHO CULTURAL 

Corumbá, MS

O projeto capacitou jovens de comunidades 

de baixa renda nas áreas de tecnologia digital, 

audiovisual, maquiagem e produção. O recurso 

possibilitou a montagem de um pequeno 

estúdio permitindo aos jovens a produção de 

filmes, clipes e vídeos institucionais, ampliando 

suas oportunidades de geração de renda. Por 

seu valor histórico, cenários e paisagens, a 

região tem grande potencial para produções 

cinematográficas, o que amplia a demanda de 

técnicos especializados.

“As atividades me fizeram evoluir como 

pessoa, não só como produtor audiovisual.”

Vinicius Galharte, aluno

“Conseguimos introduzir os alunos na cena 

do cinema independente.”

Carol Figueiredo, Instrutora

“A vontade de alcançar minhas metas, 

ajudar minha família e poder ter uma 

condição melhor pelo reconhecimento de 

minha profissão me dá foças para enfrentar 

essa distância e as dificuldades.”  

Cristiana Carvalho, aluna do projeto

CONSELHO DAS ASSOCIAÇÕES QUILOMBOLAS 

DO TERRITÓRIO SUDOESTE DA BAHIA 

Vitória da Conquista, BA

Com o projeto foi possível assegurar o transporte 

dos jovens de suas comunidades até o curso pré-

vestibular que possibilitou a aprovação de 85 

jovens quilombolas em universidades públicas de 

Vitória da Conquista e região. 
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RESULTADOS

714 pessoas receberam formação técnica e 

profissional para emprego, trabalho decente e 

empreendedorismo

171 pessoas/jovens apoiadas para empreender ou 

aprimorar seus negócios

04 grupos produtivos foram criados ou 

aperfeiçoados 

03 espaços de produção foram equipados

88 pessoas e/ou grupos produtivos tiveram acesso 

a recursos, insumos e conhecimentos para aumentar 

sua produtividade 

188 mulheres capacitadas, com maior condição de 

gerar sua autonomia econômica

48 mulheres passaram a gerar ou aumentar sua 

renda

260 pessoas com acesso a serviços básicos como 

energia elétrica, acesso a água ou tecnologias de 

saneamento básico

01 sistema de crédito para população de baixa 

renda criado ou ampliado 

31 famílias com melhoria na qualidade da habitação

04 ações de redução de danos ambientais

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
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 RESULTADOS | Destaques

CASA DO RIO | Careiro, AM

A instalação do Centro de Saberes da Floresta 

deu início a um grande processo de mobilização 

e construção coletiva na comunidade. O espaço 

virou referência e abriga reuniões e encontros de 

grupos que estimulam e fortalecem processos 

para o desenvolvimento local. Artesanato, 

agricultura sintrópica, curso de computação, 

audiovisual, empreendedorismo, economia 

solidária, gestão coletiva e atividades culturais, 

realizadas pelo Centro, vêm despertando a 

consciência do potencial e da força criativa 

e transformadora de centenas de jovens e 

mulheres que já se organizam e coletivos e 

grupos produtivos. Mais de 500 pessoas já foram 

beneficiadas. 

TEMPERART

Campina Grande, PB

O projeto beneficiou mulheres de assentamentos 

rurais e comunidades quilombolas, que 

foram capacitadas para atuar na produção e 

comercialização de temperos e especiarias. Foi 

criada a marca “Temper Artes”, registrada junto 

ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 

e a instalação de uma loja exclusiva para 

comercialização, além de outros pontos de venda 

em feiras e eventos regionais. Os resultados têm 

contribuído para aumento da renda a melhoria da 

qualidade de vida das mulheres e suas famílias.

“Para Careiro, o Centro dos Saberes é o 
resgate de nossa Juventude!” 

Lúcia Soares, Moradora de Careiro e Promotora 

Legal Popular

“Esse projeto veio para mudar nossos 

terreiros (quintais), pois valoriza o coentro 

do mato, o urucum e as pimentas e outras 

coisas que tinham no nosso quintal e não 

utilizavámos para o nosso sustento.”  

Maria de Fátima, Liderança da Comunidade
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RESULTADOS

766 pessoas/mulheres participaram de atividades 

formativas em promoção de direitos humanos, 

identidade, gênero e sexualidade, prevenção de 

violência e abuso

136 mulheres, crianças e seus familiares 

atendidos por ações de prevenção e orientação a 

vítimas de violência e abuso e encaminhamento a 

redes de proteção existentes

729 pessoas participaram de eventos e ações de 

sensibilização para uma cultural de paz e convivência 

e respeito às diferenças

166 imigrantes ou refugiados tiveram acesso a 

formação produtiva

43 lideranças e agentes multiplicadores em 

direitos humanos ou promotores legais populares 

formados

01 material sobre violações de direitos humanos 

produzido e disseminado

50 pessoas em privação de liberdade atendidas 

por ações educativas, formativas e de acesso a 

direitos

DIREITOS HUMANOS
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GRUPO MATIZES | Campina Grande, PB

O Grupo Matizes alcançou conquistas importantes 

com as ações realizadas pelo projeto. O Grupo 

participou ativamente da aprovação da Lei que cria 

o Conselho Estadual de Direitos da População LGBT 

e da ampliação de ações culturais e educativas que 

contribuem para a desconstrução do preconceito 

contra a população LGBT; a Parada da Diversidade, 

evento realizado pelo Matizes desde 2002, foi 

inserida no calendário oficial da cidade, com 

publicação da Secretaria de Cultura no Diário 

Oficial do Estado. São marcos legais importantes 

para ampliar a cidadania LGBT em um estado com 

altos índices de crimes e violações perpetrados 

contra esta população.

 RESULTADOS | Destaques

“Estar em contato com os meninos é um 

grande aprendizado, me fez ter consciência 

de uma realidade que até então eu 

desconhecia e que é compartilhada por 

milhares de adolescentes e crianças no país.”   

Voluntária do projeto Trilhas para Autonomia

PONTES DE AMOR  | Uberlândia, MG

O projeto contribuiu para garantir os direitos de 

crianças e adolescentes institucionalizados e evitar 

os altos índices de devolução de crianças por 

famílias adotivas. Com as atividades oferecidas, 

as famílias puderam estar mais fortalecidas, com 

laços de afeto resistentes aos preconceitos, às 

dificuldades e às demandas cotidianas. 

Não foi registrada nenhuma taxa de insucesso 

nos casos de adoção entre as famílias preparadas 

e acompanhadas pelo projeto. Também foram 

realizadas atividades votadas para as crianças 

e jovens acolhidos, que contribuíram para seu 

desenvolvimento emocional, cognitivo e físico.

“Com a formação sobre gestão de projetos 

vamos utilizar tudo aquilo que aprendemos, 

vai nos ajudar na nossa atuação em nossas 

entidades.” 

Luzilene, participante da oficina sobre Gestão de 

Projetos
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RESULTADOS

238 pessoas mobilizadas ou capacitadas para 

exercer controle social de contas e monitoramento 

de serviços públicos

18 ações de controle social de política e 

orçamentos públicos

574 pessoas mobilizadas e capacitadas para 

fiscalização e implementação de projetos de 

melhoria das condições de vida local 

02 ferramentas digitais de controle social 

elaboradas e disponibilizadas

01 política pública em favor de minorias sub-

representadas aprovada

PARTICIPAÇÃO CÍVICA

“O problema social que enfrentamos e 

procuramos melhorar é um desafio a longo 

prazo. Não se acaba com o problema da 

noite para o dia e as melhorias para serem 

permanentes tem que ter continuidade das 

ações.” - Francisco

DESTAQUE

ACECCI | Fortaleza, CE

O projeto Caravana da Cidadania  capacitou 

mais de 200 cidadãos voluntários para a prática 

do controle social e realizou mobilizações e 

Auditorias Cívicas em 14 cidades do Ceará. Os 

auditores capacitados monitoraram a resolução 

dos problemas encontrados, o que impactou na 

melhora de equipamentos, marcação de exames 

e consultas médicas e odontológicas e medicação 

disponível para a população. Nas escolas houve 

melhorias na merenda escolar e na estrutura física. 

Obras de construção de escolas paradas foram 

retomadas graças ao controle popular.
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RESULTADOS 

200 crianças e famílias atendidas por práticas 

nutritivas ou de recuperação alimentar

750 pessoas em situação de vulnerabilidade 

atendidas pela rede pública tiveram acesso 

a serviços de saúde e cuidados adicionais e 

complementares 

65 pessoas tiveram acesso a informação sobre 

planejamento familiar, métodos contraceptivos e 

prevenção às DSTS

02 espaços de atendimento com melhorias de 

equipamentos ou estrutura

01 material informativo elaborado e distribuído

90 pessoas com acesso a informações em saúde, 

cuidados e direitos

SAÚDE
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INSTITUTO MOVIMENTO E VIDA

Rio de Janeiro, RJ

A abertura de um equipado Ambulatório de 

Fisioterapia no Complexo do Alemão possibilitou 

o acesso a tratamento fisioterapêutico 

especializado gratuito para crianças, jovens, 

adultos e idosos com patologias neurológicas, 

ortopédicas, reumatológicas, neuropediátrica, 

incluindo muitas vítimas de violência. Os pacientes 

atendidos obtiveram melhoria em sua qualidade 

de vida, retornaram as suas atividades diárias 

e muitos receberam alta, podendo voltar as 

atividades laborais. O ambulatório realiza uma 

média de 200 atendimentos por mês.

“O Instituto foi muito receptivo com meu 

filho, a Dra. Mônica me incentivou e disse que 

meu filho ia andar, e eu só tenho a agradecer, 

meu filho agora está andando.”

Mãe de paciente

“Eu saí engrandecida dessa atividade. Eu 

cheguei vazia de conhecimento e saí muito 

melhor.”  

Thamires Cristina

INSTITUTO ANIS 

Campina Grande, PB

Acesso de qualidade à informação e formação de 

lideranças de 65 mulheres e mães de crianças com 

a síndrome congênita do zika, em Alagoas e Rio de 

Janeiro, para atuar na garantia de direitos sexuais 

e reprodutivos e proteção social à maternidade e 

à infância diante do cenário de epidemia do Zika 

Vírus.

 RESULTADOS | Destaques
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NEGÓCIOS SOCIAIS

RESULTADOS

02 negócios sociais criados, aprimorados ou 

ampliados que juntos irão beneficiar mais de 15 mil 

pessoas

PROGRAMA VIVENDA 

São Paulo, SP

A organização inovou com a estruturação do que 

talvez seja a primeira “debênture financeira social” 

do país, para o financiamento de reformas em 

casas populares, comercializadas pelo Programa 

Vivenda.

O novo sistema possibilita a contração do 

crédito com melhores condições de pagamento 

e a geração de escala do Programa, podendo 

promover a melhoria nas casas e na qualidade de 

vida para até 8 mil famílias, por meio de um serviço 

de reforma e um mecanismo de crédito acessíveis.

“Aquelas famílias que sempre quiseram 

reformar suas casas, mas que não 

conseguiam empréstimo bancário por 

morarem em favelas, não terem a matrícula 

do imóvel, trabalho formal, e etc, agora 

poderão fazê-las.”

Fernando Assad, Fundador do Vivenda

DESTAQUE
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As organizações e suas lideranças acumulam uma enorme riqueza em inovação em tecnologias sociais, saberes, 

experiências, metodologias e relacionamento estratégico com públicos diversos. 

Os programas de Intercâmbio e Arranjos Colaborativos promovem um ambiente de troca de conhecimentos e 

práticas entre as organizações sociais, suas lideranças e quadros técnicos, contribuindo para aprendizagens e o 

aprimoramento de suas atuações. 

Os programas possibilitaram:

Conhecer outros contextos e realidades sociais;

Compartilhar conhecimento teórico e prático em 

tecnologias e práticas de intervenção social;

Realizar conjuntamente ações com públicos alvo; 

Ampliar redes.

PONTES E CONEXÕES
Arranjos Colaborativos e Intercâmbios

15 Intercâmbios realizados  

26 organizações realizaram visitas para troca de 

aprendizagem com outras organizações

29 Arranjos Colaborativos financiados 

46 organizações participaram de atividades 

estruturadas de transferência de metodologias 

A experiência gerou:

Revisão de conceitos, conteúdos e estratégias 

de atuação;

Aprimoramento de metodologias e ferramentas 

de gestão;

Reformulação de atividades e práticas 

pedagógicas;

Aprimoramento dos serviços e atividades 

oferecidos ao público;

Equipes mais motivadas.
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A união das metodologias utilizadas pelos 

Expedicionários da Saúde e Renovatio beneficiou 

mais de 700 indígenas. Com o Arranjo foi possível a 

montagem de uma pequena fábrica de óculos na 

expedição realizada pelo programa Operando na 

Amazônia - que sempre foi uma demanda dos médicos 

oftalmologistas que integram a equipe. Com o grande 

sucesso deste Arranjo, as organizações estão se 

articulando para que a metodologia seja replicada em 

todas as três expedições anuais realizada pelo EDS.

“A deficiência visual compromete as atividades 

produtivas e sociais dos povos indígenas. Nem todos 

têm doenças degenerativa dos olhos, muitos somente 

precisam de óculos para retornar a sua vida produtiva. 

A parceria entre a Renovatio e EDS poderá mudar essa 

realidade.” 

 Equipe Renovatio

Arranjos Colaborativos e Intercâmbios | Destaques

 

              

  

Fala Roça e a Safe Kids Brasil somaram suas 

expertises para um projeto de promoção da cultura 

de prevenção de acidentes domésticos em crianças 

e adolescentes na favela Rocinha. Os materiais 

e vídeos foram elaborados a partir de análise do 

cenário local e suas especificidades e baseado em 

informações dos agentes de saúde locais e casos mais 

frequentes relatados. O resultado desta parceria tem 

grande potencial, uma vez que o material poderá ser 

divulgado em outras comunidades. 

“Estar em parceria com o Jornal Fala Roça foi uma 

enorme satisfação para nós. Através de ações como 

essa, conseguimos trabalhar junto com a comunidade 

para pensar alternativas locais de prevenção de 

acidentes com crianças, ajudando a ampliar o contexto 

de cuidados infantis.” 

Gerente executiva do Safe Kids

Fala Roça, RJ 

Safe Kids Brasil, SP  

+

Expedicionários da Saúde, AMAmazonas

Renovatio, SP  

+

Rocinha

Centro Cirúrgico Móvel em 

comunidades indígenas isoladas

Confecção de óculos de baixo 

custo

Jornal Comunitário para 

moradores da Rocinha

Pevenção de acidentes de 

crianças e adolescentes
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O apoio contribui para:

Legitimar e fortalecer o papel da organização 

mentora na comunidade

Identificar novas lideranças e iniciativas 

inovadoras 

Ampliar redes de atuação e fomentar um 

ecossistema de apoio coletivo 

Potencializar ações para ampliar o impacto 

social no território

1º edição: R$490.000 investidos 

37 organizações mentoras 

71 iniciativas financiadas 

2ª edição: R$ 350.113,00 investidos 

20 organizações mentoras 

54 iniciativas financiadas

PONTES E CONEXÕES
Prêmio de Inovação Comunitária

Com uma metodologia inovadora, o Prêmio de 

Inovação Comunitária democratiza recursos 

financiando organizações da rede BrazilFoundation, 

possibilitando que estas experimentem, na prática, o 

papel de uma organização financiadora. 

Estas organizações intituladas “madrinhas”, 

identificam e selecionam iniciativas informais em seu 

território e temáticas de atuação, apoiando-as com 

recurso financeiro, monitoramento e mentoria.
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Prêmio de Inovação Comunitária | Resultados

Resultados das duas edições do Prêmio:

44 organizações mentoras identificaram e apoiaram 

125 iniciativas em seus territórios  que juntas 

alcançaram 20.651 pessoas. Crianças, jovens, 

mulheres, idosos,  grupos indígenas, quilombolas, 

população LGBT participaram de ações de:

Oficinas de leitura, informática, artesanato, 

música, contação de história

Ações socioeducativas para estimular o 

protagonismo de jovens

Ações de formação voltadas para jovens, 

abordando as temáticas étnico-raciais, 

diversidade de gênero e direitos humanos

Valorização e preservação da cultura de grupos 

tradicionais

Ações de preservação ambiental

Fortalecimento da autonomia de mulheres

Proteção e orientação a mulheres vítimas de 

violência

Capacitação para geração de renda e formação 

de grupos produtivos

Prevenção e melhoria das condições de saúde 

Formação de agentes multiplicadores

Visibilidade de movimento LGBT 

Produção de vídeos
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“A vulnerabilidade das mulheres trans é muito 

maior que a sociedade pensa. Cada uma delas 

traz consigo marcas e mazelas de uma vida de 

opressão. Apesar de tudo, são sempre altruístas 

umas com as outras e têm muita sede de vencer na 

vida. Não foi fácil liderá-las, mas foi gratificante 

ver o empenho de todas e a participação nas 

aulas.” 

Pedro Peralta, Mentor 

“Sonho que o direito de equidade, sororidade, 

respeito e inclusão sejam praticados em nossa 

sociedade. Que a diminuição de morte por pessoas 

trans seja uma realidade, que a expectativa de 

vida entre elas aumente, que haja emprego em 

diversas áreas para pessoas trans.”

Kihara Rosa Silva, Coordenadora da iniciativa

Prêmio de Inovação Comunitária | Destaques

Transformadas | Brasília, DF

Madrinha: Amigos da Vida

Capacitação de transexuais com cursos de 

maquiagem profissional, penteados e marketing 

pessoal

Com os certificados conquistados Daniela pôde 

adquirir uma máquina de cartão para poder 

empreender seu negócio; Luísa foi destaque no 

curso e recebeu proposta de um grande cabelereiro 

da cidade. Pequenas mudanças e grandes conquistas 

de 15 mulheres Trans que participaram dos cursos 

de maquiagem, oratória e orientação profissional 

realizados pela OP Transformadas! 

Apadrinhada pela organização Amigos da Vida, 

de Brasília, ações como essa contribuem para 

dar visibilidade a causa e diminuir o alto grau de 

vulnerabilidade a que população trans está exposta. 

Capacitação profissional é uma ponte para superar 

a dificuldade de acesso ao mercado de trabalho e 

promover o direito a uma vida digna. Muitos pedidos 

para novas turmas foram feitos e o idealizador do 

projeto está muito motivado em aprimorar e ampliar 

as ações.
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“Sonho que estes pescadores tenham a 

possibilidade de continuar estudando, com 

material didático específico, para que eles não 

fiquem apenas na alfabetização e se sintam 

fortalecidos o suficiente para continuarem 

seus estudos, se tornando cidadãos cada vez 

mais conscientes de seus direitos e deveres. 

Isso, pra mim, e nossa forma de contribuir 

para construirmos um país melhor em todos os 

aspectos.”

Janete Correa, Coordenadora da iniciativa

“Aprender a ler e a escrever é o que eu mais 

quero neste mundo”, 

Nilson Samuel,  aluno do Barco de Letras

Prêmio de Inovação Comunitária | Destaques

Barco de Letras | Miranda, MS

Madrinha: IPEDI

Alfabetização de pescadores profissionais artesanais 

do município de Miranda 

Iscas, anzóis e varas de pescar juntaram-se a lápis, 

borrachas e cadernos na busca do sonho de muitos 

pescadores ribeirinhos: aprender a ler e escrever. 

O projeto Barco de Letras, promoveu aulas de 

alfabetização no intervalo do calendário das 

estações da pesca; os “deveres de casa” foram 

realizados no barco ou qualquer tempo livre 

disponível, durante as longas ausência de casa, 

na busca do sustento da família. O processo de 

aprendizagem foi baseado no respeito ao contexto, 

crenças, tradições e valores dos ribeirinhos.

35 pescadores alcançaram o sonho de alfabetização, 

transformando suas vidas. O sucesso foi tanto que 

o projeto se expandiu, atendendo a demanda de 

ribeirinhos de outros distritos de Miranda.
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“A troca de experiência com outras lideranças foi 

muito rica, tanto no ponto de vista motivacional 

quanto de aprendizado. Saí com muitas ideias 

e mudei algumas posições que acredito que não 

estavam sendo muito eficientes.”

“O encontro se mostrou altamente enriquecedor 

no fomento e implementação de práticas de 

captações de recursos nas organizações. Perante 

a atual conjuntura econômica, o papel de 

instituições como a BrazilFoundation se torna 

vital na manutenção e orientação de projetos de 

utilidade reconhecida e emergentes.”

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO

O Programa oferece às lideranças e gestores das 

organizações apoiadas pela BrazilFoundation 

uma série de oficinas desenhadas para auxiliar no 

aprimoramento de ferramentas de planejamento 

estratégico, gestão financeira, mobilização de 

recursos, comunicação institucional, cooperação 

e atuação em rede; além de aprendizagem entre 

pares onde as lideranças compartilham desafios e 

trocam conhecimentos e soluções. 

103 lideranças e gestores capacitados 

90% classificam os conteúdos e aprendizagens 

como relevantes e muito relevantes

Em 2017 a BrazilFoundation firmou uma parceria 

com a Agência Brasileira de Captadores de 

Recursos e realizou, pela primeira vez, seu Encontro 

de Lideranças dentro do Festival da ABCR, maior 

evento do país sobre captação de recursos.

Além das oficinas abordando as melhores 

práticas de captação oferecidas pelo festival, 

a BrazilFoundation conduziu oficinas de 

aprendizagem entre pares e aspectos legislativos 

do terceiro setor.

83% afirmam ter ampliado muito seus 

conhecimentos em captação de recursos

80% destacam a relevância da aprendizagem 

entre pares
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RESULTADO DA PARCERIA

Associação Comunitária dos Moradores de 

Mandassaia III: Mulheres Rurais Atuando no 

Desenvolvimento Sustentável e Geração de Trabalho 

e Renda

O investimento conjunto possibilitou grande 

avanço na trajetória do grupo e se iniciou com a 

construção da Unidade de Produção, consolidação 

da Cooperativa e profissionalização da gestão. A 

continuidade do apoio possibilitou novos conquitas: 

adequação às normas de vigilância sanitária, 

aumento e diversificação da produção, novos 

mercados e criação de um Fundo Rotativo Solidário. 

O projeto permitiu a permanência de mulheres 

e jovens rurais no campo, contribuindo para o 

desenvolvimento local econômico e solidário; e 

cruzou os limites do território, expandindo ações e 

tornando-se referência para outras comunidades.

PARCERIAS ESTRATÉGICAS

Bolsa de Valores Socioambientais 

Instituto B3 | Brasil - Bolsa – Balcão

A partir de uma joint venture, a BrazilFoundation 

e o Instituto B3 otimizaram seus expertises 

e recursos para promover maior impacto 

social, garantindo um segundo ciclo de apoio a 

organizações financiadas pela BrazilFoundation 

por meio da captação de recursos na Plataforma da 

BVSA - Bolsa de Valores Socioambientais. 

As organizações são selecionadas por seu potencial 

de contribuição ao cumprimento da agenda dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, eixo 

temático norteador da Plataforma BVSA, que conta 

com o apoio institucional do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento, no Brasil.

20 organizações captaram recursos para dar 

continuidade a seus projetos 

20 novas organizações foram selecionadas 

para captação na Plataforma em 2018

O Relatório de Resultados desta parceria e sua 

contribuição aos Objetivos do Milênio podem ser 

acessados no link:

 www.bvsa.org.br/portfolio-de-projetos
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Casa do Rio | Careiro, AM

Espaço de formação e valorização da cultura

ribeirinha na busca de inovações sociais

Circo Laheto | Goiânia, GO

Arte cultura para o desenvolvimento social e 

humano de crianças e adolescentes

Fa.Vela | Belo Horizonte, MG

Educação empreendedora e aceleração de negócios 

no Morro do Papagaio

Fundação Lar Feliz | Juazeiro, BA

Educação e saúde para crianças e famílias em 

situação de alta vulnerabilidade social

Instituto Fazendo História | São Paulo, SP

Autonomia e projetos de vida para crianças e jovens

em experiência de acolhimento

IPEDI - Instituto de Pesquisa da Diversidade 

Intercultural | Miranda, MS

Educação para o fortalecimento de identidade

de comunidades indígenas e ribeirinhas

Universidade da Correria | Rio de Janeiro, RJ

Empreendedorismo e inovação social para jovens

de territórios populares

Wimbelemdon | Porto Alegre, RS

Esporte, educação e cultura para o 

desenvolvimento de crianças e adolescentes

Parcerias Estratégicas

 Itaú Social

A cultura de investimento em projetos faz com que 

muitas organizações sociais tenham dificuldade 

em acessar recursos que visem acelerar seu 

crescimento, tornando o desenvolvimento de seu 

ciclo de vida institucional mais lento do que poderia 

ser.

Para lidar com este desafio a BrazilFoundation 

buscou o apoio estratégico do Itaú Social para 

acelerar organizações sociais de médio porte, que 

tenham potencial de impactar positivamente a 

realidade dos territórios onde atuam.

A parceria, alinhada às diretrizes programáticas 

do Itaú Social e BrazilFoundation de promover 

a educação como princípio de desenvolvimento 

socioeconômico territorial, selecionou 10 

organizações para apoio de fortalecimento 

institucional.

10 ORGANIZAÇÕES SELECIONADAS:

Acreditar | Glória do Goitá, PE 

Formar e orientar jovens empreendedores para 

aprimorar a gestão de seus negócios

ADETT - Associação do Desenvolvimento 

Tecnológico de Tauá | Tauá, CE

Geração de renda para jovens do semiárido 

cearense através do mercado tecnológico
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IMPACTO

Impacto do apoio da BrazilFoundation

Contribuir para o fortalecimento da sociedade civil é um objetivo intrínseco que nos orienta na busca de 

resultados que promovam uma atuação sistêmica estratégica das organizações sociais, na defesa de suas 

causas e cumprimento de suas missões.  

Para identificar os resultados de nosso apoio, realizamos ao término de cada ciclo, uma pesquisa junto as 

organizações por meio de um questionário on-line, com perguntas fechadas de múltipla escolha onde as 

organizações assinalam os benefícios e resultados alcançados diretamente pelo nosso apoio. O método de 

coleta anônimo contribui para dar legitimidade aos resultados. 

62% Legitimidade e 
reconhecimento

39%

Aprimoramento de 
práticas de gestão 

41% Ampliação da rede de 
parceiros e conexões67%

Visão institucional 
mais estratégica

51%

Promoção efetiva de 
intercâmbios, trocas e 

aprendizagens

Contribuição para 
resolução de problemas

Aumento na captação 
de recursos

43%

53%

63%

Visibilidade
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80,5% dos projetos alcançaram seus resultados

 

21,2% superaram os resultados esperados

6,8% tiveram resultado satisfatório

3,4% tiveram resultado abaixo do esperado  

78, 8% dos projetos cumpriram com eficiência 

seus planos de trabalho

10, 2% dos projetos cumpriram seus planos de 

trabalho de forma satisfatória

2,5% demonstraram baixa capacidade de 

execução dos planos de trabalho

01 projeto cancelado em decorrência de uma 

desarticulação na comunidade, que prejudicou a 

execução do projeto proposto.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho

O monitoramento e avaliação das organizações 

apoiadas são ferramentas imprescindíveis para 

garantir a transparência e retorno do investimento 

realizado, avaliar as melhores práticas com potencial 

de gerar impacto social e orientar políticas de apoio.

A equipe da BrazilFoundation avalia o desempenho 

das organizações em relação a eficiência na 

execução das propostas e planos de trabalhos 

apresentados, bem como a eficácia em relação ao 

alcance dos resultados esperados. No conceito geral 

são considerados critérios como visão institucional 

estratégica, competências de gestão, potencial de 

gerar impacto social e sustentabilidade no médio e 

longo prazo.
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Produtoras do Pajeú

Associação das Comunidades 

Periféricas de Vitória da Conquista

Associação Fênix

Associação Florescer

Associação Lua Nova

Associação Renascer Mulher

Associação Vida em Ação

Banco Palmas

Barra de Caravelas

Barraca da Amizade

CAPS

Cáritas GV

Carlotas

Casa de Santa Ana

Casa do Rio 

CAV - Centro de Agricultura 

Alternativa Vicente Nica

Centro de Mulheres Urbanas e 

Rurais de Lagoa do Carro e Carpina 

CEPFS

Ciclo Orgânico/CIEDES

Coletivo Mica - Jornal a Sirene

Coletivo Papo Reto

Conselho das Associações 

Quilombolas

COOMARU

Coopercriapa

CPCD

ORGANIZAÇÕES APOIADAS

Abraço a Microcefalia

Abraço Campeão

Abraço Cultural

Ação Jovem Brasil

ACECCI

Acreditar

ADEL

ADETT 

AECCI

AEDAS

AEFAM

AFESU

AFMA

Agenda Pública

AHIMSA 

AHOBERO

Aliança Empreendedora

Amigos da Vida

Amigos de Iracambi

Anis Instituto de Bioética 

APROARTI - Associação dos 

Produtores de Artesanato

Arquitetas Sem Fronteiras

Associação Ateliê de Ideias

Associação Criança Feliz

Associação Cultural Filhos da 

Corrente

Associação Cultural Vila Flores

Associação da Rede de Mulheres 

Creche Escola Futura Geração

EcoVida São Miguel 

Educap

EPC Paramoti

Escola de Notícias 

Espaço Cultural da Grota

Expedicionários da Saúde

Fa.Vela

Fala Roça

FAMEJA

Fiscalize Agora

Fundação Brasil Cidadão

Fundação Pedro Américo

Gastromotiva

Gerando Falcões

Grupo Matizes

Grupo Sócio-Cultural Código

IBEAC

IFC - Instituto de Fiscalização e 

Controle

Inst de Tecnologia e Dignidade 

Humana

Instituição Plano B

Instituto Constelação

Instituto Coração de Estudante

Instituto Cultural Pólen

Instituto Elos  

Instituto Luther King

Instituto Movimento e Vida 
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Instituto Profissionalizante 

Mangueira

Instituto Rã-bugio

Instituto Sementes ao Vento

IPEDI - Instituto de Pesquisa da 

Diversidade Intercultural

IPTI - Instituto de Pesquisas em 

Tecnologia e Inovação

Lab Brasileiro de Cultura Digital

Mãe&Mais

Maré de Sabores

Mídia Étnica

Migraflix

MMNEPA

MMTR

Moda Fusion

Moinho Cultural 

Mulher em Construção 

Mundo Aflora

Observatório de Favelas 

Oficina do Futuro

Os Arteiros

Pontes de Amor 

PRANAH 

Produtores Rurais de São José do 

Baixio

Programa Vivenda

Projeto Florescer

Projeto Lynion

Quabales 

Rede Nacional Pró UC

Rede Nami

Rede Postinho 

Redes da Maré 

Renovatio

Safe Kids Brasil 

Saúde Criança - Responder

Ser Cidadão 

Spectaculu

Teatro do Sopro

Thydewá

Vaga Lume

Visionários

Voz das Comunidades

Vozes da Vila Prudente

ORGANIZAÇÕES APOIADAS


