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Nosso Objetivo

QUEM 
SOMOS

Associação de Defesa Etnoambiental 

Kanindé (Porto Velho, RO)

A BrazilFoundation 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.

Mobilizamos recursos para ideias e ações que transformam o Brasil

Conectamos pessoas e instituições que desejam promover 

equidade social e oportunidades para todas e todos os brasileiros 

com organizações sociais, capazes de promover 

resultados transformadores em temas e territórios onde são mais 

necessários.

Fornecemos a nossos parceiros uma metodologia desenhada 

para gerar os melhores retornos sociais para suas doações, traduzidos 

em relatórios de resultados e capacitação institucional das 

organizações apoiadas.

Criamos uma comunidade filantrópica mais inteligente em um 

momento crítico para os Direitos Humanos e Ambientais no Brasil.



Nosso Objetivo

O Brasil está na intersecção de algumas das questões 

globais mais difíceis que enfrentaremos nas próximas 

décadas: profunda desigualdade de renda, degradação 

ambiental, falta de acesso a serviços básicos, violações de 

direitos humanos e discriminação racial sistêmica, 

agravados pela pandemia do novo coronavírus.

E, no entanto, o Brasil é, e sempre foi, resiliente. Milhares 

de iniciativas motivam os brasileiros a fomentar mudanças 

através do conhecimento local, talento e inovação.

Muitas dessas iniciativas, no entanto, carecem de 

uma infraestrutura de investimento - e é aí que 

a BrazilFoundation pode ajudar. A filantropia está em seu 

ciclo de vida de amadurecimento no Brasil, e é por isso 

que investimentos estratégicos de indivíduos 

comprometidos possibilitam transformação social em um 

país que promete liderar o mundo na construção de um 

futuro mais equitativo, sustentável e justo.

POR QUE O 
BRASIL?



Nosso Objetivo

COMO FAZEMOS

Identificando soluções

Lançamos um Edital Anual para 

identificar e convidar OSCs a 

apresentarem suas propostas para a 

resolução de problemas locais. Após 

um processo de due diligence, 

incluindo visitas de campo, 

selecionamos os projetos mais fortes 

com potencial de escala e impacto.

Fortalecendo as OSCs parceiras

Todas as organizações apoiadas 

recebem capacitação em Estratégias 

de Gestão, Gestão Financeira, 

Captação de Recursos e Liderança. 

Orientamos e acompanhamos os 

donatários durante o ciclo de apoio 

e oferecemos oportunidades para o 

intercâmbio de suas lideranças.

Monitoramento e Transparência 

As organizações apoiadas enviam 

planos de trabalho e dois 

relatórios por ciclo com os 

objetivos e metas dos projetos, 

resultados esperados e uso dos 

recursos. Também providenciamos 

relatórios de impacto aos 

doadores.



Nossos Programas

As organizações que apoiamos representam a ampla diversidade geográfica e social do Brasil e 
trabalham para resolver problemas críticos em suas comunidades. Focamos em quatro eixos temáticos:

Educação

Fortalecimento de 
metodologias que 
contribuam para 
incentivar o retorno 
escolar, o combate à 
evasão e à defasagem de 
aprendizagem.

Direitos Humanos 
e Equidade de Raça 
e Gênero

Garantia de direitos 
para grupos sub-
representados.

Desenvolvimento 
Socioeconômico
e Meios de Vida 
Sustentáveis

Promoção de meios de 
vida sustentáveis, 
segurança alimentar e 
empreendedorismo para 
produtores rurais, 
agricultores familiares e 
povos tradicionais.

Meio Ambiente 
& Mudanças 
Climáticas

Conservação da 
biodiversidade, 
proteção dos 
ecossistemas 
naturais, reflorestamen
to, recuperação de rios 
e áreas degradadas e 
ecossaneamento.



Parcerias Estratégicas

Invista com a BrazilFoundation para obter um impacto estratégico duradouro em uma área de interesse ou região geográfica. 

Selecionamos as organizações, oferecemos capacitação e promovemos o compartilhamento de metodologias e competências. Esse 

mecanismo é eficaz frente à escassez de financiamento em áreas estratégicas.

Nossos Programas

A BrazilFoundation criou uma metodologia de seleção, capacitação, mentoring e monitoramento de OSCs, que, desde 

2002, se mostrou bastante adequada aos objetivos de transformação social sistêmica que almejamos alcançar.

Esta metodologia se aplica a todos os processos de seleção e áreas temáticas tradicionais da BrazilFoundation. Com a 

metodologia, criamos parcerias com fundações nacionais e internacionais e empresas brasileiras e transnacionais por 

meio das quais a aplicamos em áreas temáticas ou áreas geográficas, ou ainda ambas, de interesse 

da BrazilFoundation e seus parceiros:

• Processos de seleção diversos para apoio estratégico (investimento + capacitação para desenvolvimento 

institucional) de organizações sociais em diversos estados brasileiros;

• Apoio a organizações sociais para realizar sua missão de mudança social e capacitação em desenvolvimento 

institucional a fim de garantir a sustentabilidade das OSCs após, em média, 3 anos de apoio.



Junte-se a Nós

A BrazilFoundation vai alavancar seu investimento em transformação social para obter o maior impacto. Com mais de 21 anos de 

experiência orientando doadores, ajudamos você a escolher o mecanismo que melhor atenda aos seus objetivos filantrópicos:

Fundo Patrimonial

Ajude a garantir a 

sustentabilidade a longo 

prazo da BrazilFoundation e 

crie um impacto contínuo 

doando para o nosso Fundo 

Patrimonial.

Fundo Designado

Estabeleça um Fundo 

Designado para apoiar 

exclusivamente uma 

organização de sua escolha, 

alavancar captação 

internacional e acompanhar 

seu impacto social. 

*Doação inicial mínima para constituição de 

um novo fundo: US$ 10.000. | Saldo Mínimo: 

US$ 1.000. | Taxa de Administração Anual: 1% 

sobre o saldo médio do fundo, aplicada 

trimestralmente. | Taxa de doação: 4% em 

todas as transferências para as organizações 

beneficiadas.

Donor Advised Fund

Institua um Fundo de Doadores, 

aproveitando os benefícios fiscais, 

para criar um legado filantrópico. 

Doadores recomendam organizações 

para receber os recursos e nós 

fazemos o processo de análise. Você 

pode constituir um Fundo para 

Distribuição ou um Fundo Patrimonial 

e recomendar as distribuições de 

acordo com seus objetivos 

filantrópicos ao longo das próximas 

gerações

* Doação inicial mínima para constituição de um novo fundo: 

US$ 5.000 | Saldo mínimo: US$ 1.000 | Taxa de 

administração anual: 1% sobre o saldo médio do fundo, 

aplicada trimestralmente. | US$ 250 de Taxa anual mínima | 

Taxa de doação: 4% em todas as transferências para as 

organizações beneficiadas.

Field of Interest Fund

Escolha sua causa social, 

público-alvo ou região para 

apoiar. A BrazilFoundation

utiliza seus 20 anos de 

expertise para identificar as 

melhores organizações para o 

seu investimento.

*Doação inicial mínima para constituição de um novo 

fundo: US$ 10.000 | Saldo mínimo: US$ 1.000 | Taxa 

de administração anual: 2% sobre o saldo médio, 

aplicada trimestralmente. | Taxa de doação: 4% em 

todas as transferências para as organizações 

beneficiadas.

*Uma taxa de transferência bancária é aplicada adicionalmente. | As taxas cobradas pelo gestor de investimentos, se 

houver, serão aplicadas. | As organizações beneficiárias são responsáveis pelos impostos governamentais no Brasil.



Crowdfunding

Crie sua própria campanha 

de captação de recursos e 

mobilize amigos e colegas 

para contribuir. Arrecade 

fundos com seu 

aniversário ou ocasião 

especial.

Doações Recomendadas 
para uma Organização no 
Brasil

Uma forma simples e 

eficiente de apoiar uma 

organização de sua escolha 

no Brasil a qualquer 

momento, utilizando o 

benefício fiscal. Nós fazemos 

todo o processo de due

diligence. 

*Uma taxa administrativa de 5-8% será 

aplicada de acordo com o valor da 

doação.

Doações Recorrentes

A maneira mais 

conveniente de doar! 

Estabeleça doações 

mensais automáticas em 

nosso site para garantir 

que suas doações 

continuem causando 

impacto.

Eventos de Captação 
de Recursos 

Junte-se a dezenas de bancos 

internacionais, companhias 

aéreas, marcas de luxo e 

filantropos que patrocinaram 

nossos principais eventos. 

Indivíduos ou grupos também 

podem criar seus próprios 

eventos de arrecadações para 

beneficiar a BrazilFoundation.

Outras opções para indivíduos e empresas doarem:

*Uma taxa de transferência bancária é aplicada adicionalmente. | As taxas cobradas pelo gestor de investimentos, se houver, serão aplicadas. | 

As organizações beneficiárias são responsáveis pelos impostos governamentais no Brasil.

Junte-se a Nós



O cenário social do Brasil está mudando constantemente, com novos desafios 
surgindo. Criamos fundos para financiar organizações que focam na solução 
desses desafios à medida em que vêm à tona:

Fundos

Mulher em Construção 
(Porto Alegre, RS)

Amazônia

Juntamente com a ameaça de 
desmatamento, os habitantes da 
Amazônia têm poucas 
oportunidades de emprego e 
acesso à educação de qualidade. 
Esse fundo contribui para a 
subsistência sustentável de 
pessoas e comunidades da 
Amazônia brasileira.

Mulheres

Esse fundo canaliza 
recursos para iniciativas 
que promovam igualdade 
de gênero, saúde, geração 
de renda, educação e bem 
estar para mulheres e 
meninas.



Nossos Apoiadores



“Existe grande sinergia entre o trabalho da 
BrazilFoundation com as organizações sociais e a 
estratégia do Itaú Social. Nossa parceria tem como 
objetivo fortalecer as organizações e criar redes de 
apoio e colaboração.” 

Angela Dannemann, Itaú Social, Parceiro 
Estratégico



Resultados

Mais de
US$ 58 milhões 

mobilizados desde 2000

De 261 cidadesInvestidos em mais de 
760 organizações



As organizações apoiadas transformam investimentos em resultados. Por exemplo:

Instituto de Pesquisa da Diversidade Intercultural - IPEDI 
(Miranda, MS)

O IPEDI utiliza a educação como instrumento de preservação do 

idioma e da cultura do povo indígena Terena, que está em risco 

de extinção. 

Com os recursos, o IPEDI: 

• Produziu o primeiro livro em Português-Terena 

• Capacitou centenas de professores para incorporarem a cultura 

Terena nas salas de aula 

• Alcançou 5.000 crianças 

• Estabeleceu novas parcerias 

• Expandiu as ações para novos públicos

Resultados



As organizações apoiadas transformam investimentos em resultados. Por exemplo:

Rede Postinho (Rio de Janeiro, RJ)

A Rede Postinho oferece atendimento ambulatorial e cuidado 

preventivo, através de voluntários, para mulheres nas favelas 

do Cantagalo e Pavão-Pavãozinho que precisam de serviços 

de saúde. 

Com os recursos, a Rede Postinho: 

• Reformou e expandiu o espaço de atendimento 

• Adquiriu equipamentos 

• Aperfeiçoou a gestão interna 

• Eliminou as filas de espera 

• Aumentou a capacidade de atendimento em 5 vezes

Resultados



As organizações apoiadas transformam investimentos em resultados. Por exemplo:

Acreditar (Glória do Goitá, PE)

A Acreditar oferece educação em gestão de negócios na 

região de Glória do Goitá para mulheres e jovens de baixa 

renda que têm poucas oportunidades de empreender. 

Com os recursos, a Acreditar: 
• Alcançou mais empreendedores 

• Mapeou e criou um guia para 200 negócios locais 

• Ofereceu treinamento especializado para empreendedores

Resultados
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