
 

 
 
 

 

BrazilFoundation projeta receita de US$ 15,5 milhões em 2022, e prioriza 
equidade racial, educação e meio ambiente 

Com receita recorde de US$ 8,5 milhões em 2021, organização filantrópica beneficiou 
mais de 370 mil pessoas no ano passado 

 
São Paulo, 19 de abril de 2022: Com mais de 20 anos de atividade, a BrazilFoundation, que 

figura na lista das organizações brasileiras que receberam doações da ativista e filantropa 

MacKenzie Scott em março, projeta uma receita de US$ 15,5 milhões para 2022. Diante do 

movimento, que ocorre após uma receita recorde de US$ 8,5 milhões em 2021 e um aporte 

de US$ 5 milhões de Scott, a fundação prevê também um aumento de 20% no número de 

brasileiros a serem beneficiados pelas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) apoiadas. 
 
Neste ano, o foco da BrazilFoundation estará na promoção de doações multianuais em áreas 

prioritárias, geração de informação sobre iniciativas inovadoras de equidade e na 

contribuição para a formação de lideranças sociais transformadoras capazes de incentivar um 

diálogo nacional sobre acesso, equidade, educação e participação.  

Em 2021, a BrazilFoundation investiu em 155 organizações da sociedade civil, contribuindo 

para o desenvolvimento de projetos com potencial de gerar mudanças locais com foco em 

meio ambiente e mudanças climáticas, equidade de gênero, raça e empreendedorismo no 

Brasil.  

Os resultados são atribuídos por Rebecca Tavares, presidente & CEO da BrazilFoundation, a 

dois fatores principais: os modelos de fundos e parcerias que a fundação oferece às empresas, 

funcionando como uma intermediadora capaz de distribuir investimentos de forma eficiente 

e adequada aos objetivos do doador, e sua expertise no monitoramento dos recursos e na 

apresentação dos resultados dos investimentos com transparência. 

Entre os projetos de destaque estão o fundo Luz Alliance, lançado pela top model e filantropa 

Gisele Bündchen em abril de 2020 para apoiar causas emergenciais durante a pandemia, que 

reverteu mais de R$ 7 milhões em cestas básicas, kits de higiene e refeições. Atualmente, a 

principal meta do Luz Alliance é promover desenvolvimento sustentável, por meio da 

plantação de árvores e recuperação de rios, entre outras ações. 



 

Outro projeto destacado pela BrazilFoundation, que promove a reinserção socioeconômica 

de pessoas egressas do sistema prisional, contemplou sete organizações em 2021, 

beneficiando mais de 3.200 pessoas em Brasília (DF), Guarulhos (SP), Poá (SP), Porto Velho 

(RO), Recife (PE), São Paulo (SP) e Sorocaba (SP).  

Segundo Rebecca, os recursos, encabeçados pela recente doação de MacKenzie Scott, vão 
permitir a ampliação e o aprofundamento dos investimentos estratégicos da organização. “O 
aumento na captação de recursos é resultado do modelo de negócios único que oferecemos 
às empresas e instituições interessadas em investir na transformação social do Brasil. Graças 
à reconhecida expertise da BrazilFoundation, conseguimos viabilizar fundos de doações e 
parcerias estratégicas para investimentos sociais de longo prazo, tudo com acompanhamento 
detalhado dos resultados e total transparência”, afirma a executiva.  

 
Sobre a BrazilFoundation  
A BrazilFoundation mobiliza recursos para ideias e ações que transformam o Brasil. Tem como 
princípio a promoção da filantropia estratégica ao selecionar e investir em organizações da 
sociedade civil de forma a gerar resultados de impacto sistêmico.  
 
Em 22 anos de atuação, a fundação arrecadou mais de US$ 53 milhões e apoiou centenas de 
iniciativas sociais nas áreas de Educação, Desenvolvimento Socioeconômico e Meios de Vidas 
Sustentáveis, Direitos Humanos e Equidade de Raça e Gênero, Meio Ambiente & Mudanças 
Climáticas. Os recursos levantados permitiram à BrazilFoundation identificar, financiar e 
monitorar mais de 655 organizações da sociedade civil em 228 cidades, alcançando milhares 
de pessoas.  
 
A BrazilFoundation é uma organização não-governamental que oferece incentivos fiscais aos 
doadores nos Estados Unidos com base na lei de imposto de renda americana (Seção 501 (c) 
(3). EIN 13-4131482.  
 
 
Pimenta Comunicação  
Contatos: Tatiana Cantoni 
E-mail: taticantoni@pimenta.com 
Ou visite o website da BrazilFoundation: www.brazilfoundation.org 
  

 


