
 

 

BM&FBOVESPA apresenta os projetos que serão listados 
na BVSA em 2016 

Em 2015, a captação para organizações sociais foi de R$ 762 mil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edemir Pinto, Diretor Presidente da BM&FBOVESPA, Patricia Lobaccaro, Presidente e CEO da 
BrazilFoundation e representantes das ONGs participam do toque de campainha simbólico 

 
São Paulo, 03 de março 2016 – O Instituto BM&FBOVESPA e a BrazilFoundation anunciaram hoje, 
com toque de campainha simbólico de início do pregão na BM&FBOVESPA, os projetos que irão 
compor a carteira da BVSA - Bolsa de Valores Socioambientais em 2016 (disponível em 
www.bvsa.org.br). No evento, também foi divulgado um balanço da captação realizada pelas 
organizações listadas em 2015, fruto do primeiro ano da parceria entre a BVSA e a BrazilFoundation. 
  
Em 2015, os 20 projetos listados captaram R$ 762 mil. Deste total, 11 alcançaram 100% da meta e 
nove projetos captaram em média 47% da meta. Mesmo com captação menor, receberão o recurso 
para desenvolvimento da proposta inicial com algumas adequações. 

“A Bolsa e o Instituto BM&FBOVESPA se sentem honrados em poder fazer a sua parte na busca de um 
Brasil mais próspero e com menos desigualdades sociais”, afirmou o Diretor Presidente da 
BM&FBOVESPA, Edemir Pinto, durante a abertura do evento.  
  
“Essa joint venture de co-investimento entre a Bolsa e a BrazilFoundation inaugura um novo capítulo 
no setor social brasileiro. Um capítulo de colaboração, compartilhamento de metodologias, 
alinhamento de esforços que reduz sobreposições e amplia resultados”, afirmou em seu discurso a 
presidente e CEO da BrazilFoundation, Patricia Lobaccaro. 
  

http://www.bvsa.org.br/


“É um prazer ver estes sonhos chegarem e serem embalados com tanto cuidado. Temos orgulho em 
fazer parte deste projeto”, ressaltou a gerente de parcerias e desenvolvimento para o setor privado 
do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), Luciana Aguiar. 
  
“Muito orgulho em apoiar os projetos e o instituto. Acreditamos na parceria da Bolsa e 
BrazilFoundation. Vamos continuar a investir em 2016”, afirmou Mariana Abdelhay, gerente geral de 
Sustentabilidade das Lojas Americanas e B2W, empresa que doou, por meio da plataforma, R$ 600 
mil para 12 projetos em 2015. 
  
Finalmente, o representante da ADEL (Agência de Desenvolvimento Econômico Local), Wagner 
Gomes, cujo projeto teve sua captação concluída em 2015, também falou de sonho, contando a 
história de muitos jovens que foram impactados no cerrado do Ceará por conta do investimento 
realizado pela BVSA e BrazilFoundation. 
  
Anualmente, 20 projetos são escolhidos por uma comissão composta pelo Superintendente do 
Instituto BM&FBOVESPA, um diretor executivo da BM&FBOVESPA e um representante do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Os projetos são selecionados tendo por base os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), reafirmando o compromisso da BM&FBOVESPA 
com a ONU (anteriormente, os projetos eram selecionados de acordo com os ODMs – Objetivos do 
Desenvolvimento do Milênio). Os projetos ficam listados por até um ano. 
  
Assim como em 2015, a listagem de 2016, que começou em 01 de março, apresenta opções de 
projetos em todas as regiões do País mais o Distrito Federal: 
  
 Imagine, da Instituição Plano B - Jaboatão dos Guararapes, PE        
 Mobilização Social pela Educação, do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa -  

Palmeiras, BA 

 Fortalecimento Institucional do IEE, do Instituto Esporte & Educação - Nacional        
 Grupo Nós, do Instituto Fazendo História – São Paulo, SP 

 Kalivono, do Instituto de Pesquisa da Diversidade Intercultural (IPEDI) – Aquidauana, MS 

 Formação em Música no Espaço Cultural da Grota, do Espaço Cultural da Grota (Reciclarte) – 
Niterói, RJ 

 Saúde Integral é Legal, do Centro de Recuperação e Educação Nutricional (CREN) - São Paulo, SP 

 Saúde Criança - Ampliando Horizontes, da Associação Saúde Criança Zona Sul - Responder - Rio 
de Janeiro, RJ 

 Arquiteto de Família - Diagnósticos da Moradia e Saúde da Família, da Associação Soluções 
Urbanas: Urbanismo, Cultura e Cidadania - Niterói, RJ 

 Cozinha Verde: Cultivando Orgânicos e Novas Oportunidades para Mulheres, da Associação 
Coletivo Popular de Saúde e Cultura de Mandacaru - João Pessoa, PB 

 Projeto Cuidar - Agência de Cuidadores de Idosos, da Casa de Santa Ana - Rio de Janeiro, RJ 
 Cimento e Batom - Capacitação de Instrutoras, da Mulher em Construção - Porto Alegre,  RS 

 Tecendo Sonhos, da Aliança Empreendedora - São Paulo, SP 

 Direito e Cidadania, da Amigos da Vida – Brasília, DF 

 Reconstruindo Vidas, Fortalecendo Vínculos, da Associação Fênix - Curitiba, PR 

 Sementeiras de Direitos, do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário (IBEAC) - São 
Paulo, SP 

 Pimp my Carroça, do Instituto Sincronicidade - São Paulo, SP 

 Design Feito à Mão, da Rede Asta - Rio de Janeiro, RJ 
 Gira-sol: Gestão de Energias Vitais, do Instituto Transformance: Cultura & Educação – Marabá, 

PA 

 Roça Produtiva, da Associação dos Pequenos Agricultores do Povoado de Lagoa da Baixa – 
Cansanção, BA 

  



Como investir 
Para se tornar um “investidor socioambiental”, basta se cadastrar no portal www.bvsa.org.br, 
escolher os projetos para os quais quer contribuir - de acordo com o tema, público beneficiário ou 
região - e montar sua carteira de doações. Podem ser doados valores a partir de R$ 20,00, via cartão 
de crédito ou boleto bancário. Pessoa Jurídica conta com benefício fiscal: os valores doados são 
dedutíveis, como despesa operacional, até o limite de 2% do lucro operacional da empresa (limitada 
às pessoas jurídicas tributadas pelo regime de lucro real). As Organizações da Sociedade Civil (OSCs) 
que quiserem inscrever os seus projetos tem dois caminhos: deverão cadastrá-lo no site da BVSA ou 
participar do edital da BrazilFoundation.  
  
Sobre a BVSA  
Iniciativa pioneira criada pela BM&FBOVESPA em 2003 com o apoio das corretoras, é uma 
plataforma de captação de recursos com formato semelhante ao de uma bolsa de valores. Ambiente 
virtual de doações seguro, prático e transparente, visa estimular a cultura de doação no Brasil, 
conectando duas pontas: organizações brasileiras que precisam de apoio para seus projetos 
socioambientais e investidores sociais. A BVSA, que conta com Daniela Mercury como madrinha, tem 
apoio da Unesco e foi reconhecida pela Pacto Global da Onu como estudo de caso e modelo a ser 
seguido por outras bolsas. Desde sua criação em 2003, a BVSA já arrecadou mais de R$ 15,7 milhões, 
destinados a 139 projetos de todo o Brasil. 
  
Sobre a BrazilFoundation  
Organização sem fins lucrativos, cuja missão é mobilizar recursos para ideias e ações que 
transformam o Brasil. Para isto, trabalha com líderes, organizações sociais e uma rede global de 
apoiadores para promover igualdade, justiça social e oportunidades para todos os brasileiros. Já 
mobilizou mais de US$ 35 milhões que apoiaram cerca de 440 organizações sociais em todo o país. A 
BrazilFoundation tem sede em Nova York e Rio de Janeiro e representações em São Paulo e Miami. 
  
Sobre a parceria com a BrazilFoundation 

O Instituto BM&FBOVESPA e a BrazilFoundation formaram em 2014 uma “joint venture social” para a 
mobilização de doadores a projetos de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) brasileiras por meio 
da BVSA. A parceria concilia a expertise da BrazilFoundation na seleção, capacitação e 
monitoramento de projetos sociais com o modelo pioneiro da BVSA de captação de recursos e 
prestação de contas via plataforma virtual, que tem funcionamento e conceitos similares ao de uma 
bolsa de valores. A visão comum da iniciativa é a necessidade da construção de uma cultura de 
Filantropia de Transformação no Brasil. 
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