
 
 
 

MacKenzie Scott doa R$ 27 milhões para a BrazilFoundation, instituição 
filantrópica que promove desenvolvimento e igualdade no Brasil  

Mais de 150 organizações da sociedade civil em todo o país contaram com o apoio da fundação 
em 2021 em 24 estados, impactando mais de 370 mil pessoas 

 
São Paulo, 24 de março de 2022 - Após três anos de crescimento significativo na captação de 
recursos em Nova York e no Brasil, e uma receita recorde de R$ 45 milhões em 2021, a 
BrazilFoundation anuncia o recebimento de uma doação no valor de US$ 5 milhões da escritora, 
ativista e filantropa MacKenzie Scott.  

Segundo Rebecca Tavares, presidente & CEO da BrazilFoundation, a doação, a maior recebida 
pela instituição em seus 22 anos de atuação, permitirá o aprofundamento e a expansão de seus 
investimentos estratégicos de forma sistêmica. “Nosso plano é promover doações multianuais 
em áreas prioritárias, gerar informação sobre iniciativas inovadoras de equidade, contribuir para 
a construção de lideranças sociais transformadoras e catalisar um diálogo nacional sobre acesso, 
equidade e participação”, explica.   

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. 

Na visão da executiva, o diferencial da BrazilFoundation está no seu modelo de negócio único, 
que oferece serviços a empresas e instituições interessadas em investir na transformação social 
do Brasil. Com ampla expertise em investimento social estratégico, a BrazilFoundation viabiliza 
fundos de doações e parcerias estratégicas que possibilitam investimentos sociais de longo 
prazo, além de permitir o acompanhamento detalhado dos resultados com total transparência. 

O fundo Luz Alliance, por exemplo, lançado pela top model e filantropa Gisele Bündchen em abril 
de 2020 para apoiar causas emergenciais durante a pandemia, arrecadou mais de R$ 7 milhões. 
Os recursos foram revertidos em cestas básicas, kits de higiene e refeições para milhares de 
pessoas por meio de 46 organizações distribuídas por 13 estados do Brasil. 

Em outra frente da BrazilFoundation, o apoio à reinserção socioeconômica de pessoas egressas 
do sistema prisional contemplou sete organizações no ano passado, impactando mais de 3.200 
pessoas em Brasília (DF), Guarulhos (SP), Poá (SP), Porto Velho (RO), Recife (PE), São Paulo (SP) 
e Sorocaba (SP).  
 
“Sempre tivemos a perspectiva de apoiar a inovação a nível local, com foco no monitoramento, 
acompanhamento e capacitação, não apenas no financiamento às entidades”, reforça Rebecca. 
De acordo com a executiva, o objetivo é continuar apoiando esse trabalho que ajuda as iniciativas 



sociais a se fortalecerem e se tornarem sustentáveis, para gerar impacto significativo na 
sociedade brasileira.   

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.  
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