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E

m 2018, nossas ações foram marcadas por iniciativas
e esforços conjuntos para o fortalecimento do Investimento Social Privado (ISP) no país. Seguimos ao longo do
ano com foco na ampliação de espaços de consolidação,
expansão e diversidade do campo, somando e renovando a sua contribuição para a promoção da cidadania, democracia e
desenvolvimento sustentável.
Atuamos para adensar e garantir a continuidade das agendas do
setor a partir do fomento e articulação de atores e da produção de
encontros e conteúdos nas frentes de avaliação, comunicação, negócios de impacto, ampliação da doação, boas práticas em governança e transparência, entre diversos outros temas.
O desdobrar desse trabalho foi guiado por novas conexões, com
reflexões baseadas no que o Investimento Social Privado pode fazer por temas em que atualmente têm uma atuação mais tímida,
como cidades sustentáveis, equidade racial e mudanças climáticas, além de como trabalhar de forma mais articulada e colaborativa em agendas nas quais já possui presença e experiência, como
é o caso da educação, por exemplo.

Trabalhamos na consolidação e criação de grupos de ação pelo fortalecimento e sustentabilidade da sociedade civil e pela difusão de conhecimentos e produção de dados sobre o setor. Na criação ou retomada das
redes e grupos temáticos de saúde, grantmaking, avaliação e gestão de
pessoas no setor público, bem como em todas as frentes cotidianas.
Tivemos também a realização do 10º Congresso GIFE – Brasil, Democracia e Desenvolvimento Sustentável, que além de debater acúmulos e
aprendizados, foi um momento fundamental para apontar caminhos sobre quais seriam as contribuições do ISP para formação de novas agendas e convergências.
Ao seguir esse trilho, o GIFE se consolida cada vez mais como plataforma de
fortalecimento do Investimento Social Privado no Brasil, com entendimento
ampliado de sua rede que, ao englobar associados, parceiros e outros atores com trajetórias múltiplas, assume a missão de fomentar o campo.
Reunimos neste relatório os destaques do ano de 2018, organizados de
acordo com a estratégia de atuação do GIFE.
Desejamos a todas e todos uma boa leitura!
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Funções estratégicas GIFE

Com a proposta de ser uma plataforma de fortalecimento do
Investimento Social Privado (ISP) no Brasil, visando qualificar e ampliar a
mobilização de recursos privados para o bem público, em 2018 a atuação
do GIFE foi organizada em torno de cinco funções estratégicas que dão
sentido e articulam o leque de iniciativas promovidas.
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ABRIL / 2018

X Congresso GIFE
Rede

BRASIL, DEMOCRACIA
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMAÇÃO FECHADA
• 2 plenárias (abertura e encerramento)
• 16 sessões de debate
• Mais de 70 palestrantes
PROGRAMAÇÃO ABERTA
• 33 atividades
• Mais de 96 organizações envolvidas
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m 2018, o Congresso GIFE chegou à sua
10ª edição. Bianual, o evento é consagrado
como importante espaço de aprendizado, diálogo
e reflexão entre as principais lideranças do
investimento social privado no país, dirigentes
de organizações da sociedade civil, acadêmicos,
consultores e representantes do poder público.
Nos últimos 20 anos, o Congresso GIFE reuniu
mais de seis mil pessoas – de todos os estados
do Brasil e de fora do país – para o debate
dos temas mais relevantes para o setor.
O X Congresso GIFE foi realizado de 4 a 6 de abril, em
São Paulo. Passaram pela 10ª edição cerca de 1.400
participantes para pensar as contribuições do ISP
para a formação de novas agendas e convergências
para o país. As 16 sessões de debates da
programação fechada foram divididas em três trilhas:
Fortalecimento do Investimento Social; Fronteiras
de Ação Coletiva; Desafios na Agenda Pública.

ABRIL / 2018

X Congresso GIFE
Rede
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BRASIL, DEMOCRACIA
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O redeGIFE , boletim semanal da organização,
veiculou uma edição especial compilando as
principais discussões do evento. Outras matérias
dão conta de mesas e atividades sobre Redes
Temáticas do GIFE; temas como fortalecimento da
democracia, corrupção, gênero e raça; comunicação
de causas e lançamento da Rede Narrativas;
debates da mesa de abertura; sustentabilidade
econômica das OSCs, entre outros assuntos. No
total, foram publicadas mais de 30 matérias sobre
o Congresso no site do GIFE, além de mais de 350

publicações relacionadas no Facebook e Twitter.
Fizemos também um Panorama X Congresso GIFE.
Além disso, os debates de mais de 40 mesas
podem ser conferidos na íntegra na playlist do
Congresso no canal do GIFE no YouTube, incluindo
as mesas de abertura e encerramento, que foram
transmitidas ao vivo pela primeira vez em um
Congresso GIFE. O canal também oferece versões
reduzidas com alguns dos destaques dos debates.

JUNHO / 2018

Rede
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Anual GIFE
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ealizada no dia 20 de junho, em São Paulo,
a Assembleia Geral Anual 2018 do GIFE
teve como principais pontos de pauta a
apresentação das atividades de 2017 e dos
resultados da pesquisa de satisfação, realizada
pela instituição junto a seus associados, e o
compartilhamento do plano de ação 2018.
O plano para 2018 trouxe como novidade o
entendimento do GIFE como plataforma para o
fortalecimento do investimento social privado no
Brasil, guiado pela diretriz de democracia, cidadania
universal e desenvolvimento sustentável, buscando
com isso uma expansão de atores, recursos e

diversidade; boas práticas, articuladas e efetivas;
e maior conexão com sociedade civil e políticas
públicas. “Algumas perguntas orientaram esse
planejamento, como quais as contribuições do GIFE
nesse momento, como construir um tecido que
dê conta dos desafios atuais, como desenhar um
planejamento menos vertical e mais rizomático, já que
temos uma característica de plataforma, de sermos
um hub, uma centrífuga com várias lideranças e, por
isso, também muita diversidade de ações”, pontuou
José Marcelo Zacchi, secretário-geral no GIFE.
No evento ainda foram saudados e apresentados
os novos associados no período, que totalizaram
uma base de 142 associados. Também ocorreu
a eleição do Conselho Fiscal do GIFE e foram
eleitos como conselheiros Andrea dos Santos
Regina (Serasa Experian), Cibele Demetrio
Zdradek (Instituto Grupo Boticário) e Odair
Barros da Silva (Fundação Telefônica Vivo).
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Happy Hour GIFE
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m 2018, o GIFE realizou três edições do Happy
Hour GIFE. O evento foi concebido como espaço
dedicado ao debate de temas relevantes para o
campo do investimento social privado, além de
uma oportunidade de encontro e confraternização
entre equipes. Os eventos acontecem nas próprias
sedes dos associados e parceiros do GIFE e são
transmitidos ao vivo na página do GIFE no Facebook.
O primeiro encontro, conduzido por José Marcelo
Zacchi, secretário-geral do GIFE, e Priscila Cruz,
presidente executiva do Todos pela Educação, teve

como tema “Educação Já e a atuação do investimento
social privado”. Desenvolvimento territorial foi o tema
da segunda edição, que contou com a presença
de Thaís Ferraz, responsável pela área de Estratégia
e Comunicação do Instituto Arapyaú; Rafael Gioielli,
gerente geral do Instituto Votorantim; Neca Setubal,
presidente do Conselho de Governança do GIFE; e
José Marcelo Zacchi. Já o terceiro Happy Hour teve
como tema “Juventude” e contou com a presença de
Mônica Pinto, gerente de desenvolvimento institucional
da Fundação Roberto Marinho, Atila Roque, diretor
da Fundação Ford Brasil, e José Marcelo Zacchi.

MAIO / AGOSTO / SETEMBRO / 2018

Oficinas ISP
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Oficina ISP Amazônia reuniu investidores
sociais e locais que realizam atividades
na região com a finalidade de discutir o papel
estratégico do ISP no desenvolvimento sustentável
da Amazônia e as possibilidades de potencializálo, seja por meio de ações de co-investimento
ou pela sensibilização de novos atores.
Em Santa Catarina, o social Summit 2018 buscou
debater temas relacionados ao ISP e a criação de
uma agenda de impacto para o desenvolvimento
sustentável da região. Na ocasião, os debates se
deram em torno do panorama do ISP no Brasil e
do papel do GIFE no setor, além de agendas como
ODS, incentivos fiscais e alinhamento dos projetos
de investimento social privado ao negócio.
Já oficina realizada na Bahia se propôs a articular
atores em prol do fortalecimento do ISP na região.

NOVEMBRO / 2018

Jornada ISP
Rede

INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO,
SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO
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O

GIFE realizou, pela primeira vez, em parceria
com o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), a Jornada ISP. Durante
os dias 29 e 30 de novembro, na Cinemateca
Brasileira, em São Paulo, discutiu-se o papel do
investimento social privado no fortalecimento da
sociedade civil e na implementação da Agenda
2030, da Organização das Nações Unidas (ONU).

A Jornada contou
com duas trilhas
temáticas. A do dia 29,
“Fortalecimento da
Sociedade Civil”, se deu
a partir dos aprendizados
e acúmulos do projeto
Sustentabilidade
Econômica das Organizações da Sociedade Civil
(Sustenta OSC). A trilha do dia 30, que contou com o
apoio da Fundação Banco do Brasil, teve como tema
“Promoção do Desenvolvimento Sustentável” e foi
dedicada ao debate sobre os desafios e oportunidades
no campo da filantropia, considerando o horizonte
social e político brasileiro. O pano de fundo foi a
trajetória da Plataforma de Filantropia ODS Brasil.

NOVEMBRO / 2018

Jornada ISP
Rede

INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO,
SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO

Ambiente

Durante o evento,
foi lançada
a publicação
Destaques:
Sustentabilidade
Econômica das
Organizações
da Sociedade
Civil, uma síntese
dos principais
resultados
DESTAQUES
das pesquisas
Sustentabilidade
Econômica
produzidas
das Organizações
até outubro
da Sociedade Civil
de 2018 pela
Coordenadoria de Pesquisa Jurídica Aplicada (CPJA)
da FGV Direito SP em parceria com o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) no âmbito
do projeto Sustenta OSC. A publicação também
foi disponibilizada em formato digital e pode ser
acessada na Sinapse - biblioteca virtual do GIFE.
1

Conhecimento
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A iniciativa contou com ampla cobertura jornalística do
GIFE, disseminada nos boletins redeGIFE e Sustenta
OSC, além de cobertura em vídeo de todas as mesas.
Para José Marcelo Zacchi, secretário-geral do GIFE, o
evento foi uma oportunidade de partilhar acúmulos e
aprendizados e renovar compromissos, bem como de
refletir sobre os desafios e horizontes em diálogo com
o atual contexto do país, tendo o desenvolvimento
sustentável e a agenda pública como pressupostos.
SAIBA MAIS:
O PAPEL DO INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO
NO FORTALECIMENTO DA SOCIEDADE CIVIL E NA
AGENDA PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO FORAM
OS TEMAS DEBATIDOS DURANTE A “JORNADA ISP”
JORNADA ISP TEM DEBATE SOBRE
SUSTENTABILIDADE E FORTALECIMENTO
DA SOCIEDADE CIVIL
PLATAFORMA ODS E ATUAÇÃO EM
REDE É TEMA NA JORNADA ISP

2018
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Sustentabilidade
Econômica das
Organizações da
Sociedade Civil

• 06 reuniões do Grupo
Sustenta OSC com média de
30 participantes ao longo do ano
• 18 edições publicadas
do boletim Sustenta OSC

ACESSE O SITE
DO PROJETO

OUTUBRO / 2018

Rede

Ambiente

Lançamento dos
mapas do ITCMD
e do MROSC

E

m outubro, o GIFE lançou o Mapa do ITCMD.
A ferramenta reúne informações sobre as regras
do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação
(ITCMD) em cada estado (legislação atual, alíquota
aplicável à doação, contribuinte – se doador ou donatário
-, se há isenção para OSCs e detalhamento e isenção
por valor teto – em diversos estados, doações até um
determinado limite de valor são isentas de ITCMD).
Os dados apresentados no Mapa são parte dos
resultados de uma pesquisa sobre doações
destinadas às OSCs por meio do tributo estadual.
O estudo integra o projeto Sustenta OSC.

Conhecimento

Saiba mais na matéria sobre
o lançamento da ferramenta.
ACESSE O MAPA DO ITCMD

Cooperação

Fortalecimento

Na mesma linha do Mapa do ITCMD, o Mapa do
MROSC reúne os decretos editados pelos estados
para regulamentar a aplicação da Lei n. 13.019/2014,
o chamado Marco Regulatório das Organizações
da Sociedade Civil (MROSC). Essa lei regula as
parcerias entre poder público e organizações da
sociedade civil, conferindo maior transparência
e segurança no repasse de recursos públicos.
ACESSE O MAPA DO MROSC

AGOSTO / 2018

Rede

Lançamento
da websérie
Sustenta OSC

Ambiente

Aline Viotto, coordenadora da área de advocacy
do GIFE, explica que a websérie avança no debate
se comparada a outras webséries produzidas pela
instituição, como a COMUM. “Primeiro, nós estávamos
discutindo a importância da sociedade civil
organizada. Queremos reforçar a importância desse
papel e avançar no debate de como ela se financia,
como a legislação pode operar para criar mecanismos
que incentivem e facilitem que os recursos da
sociedade cheguem para as organizações.”

Conhecimento

Cooperação

Fortalecimento

E

m agosto, o GIFE lançou a websérie Sustenta
OSC. Ao longo de oito episódios, a obra retratou
os principais desafios para o fortalecimento da
sustentabilidade econômica das OSCs, dando
luz aos caminhos para superação dos mesmos. A
identificação desse ecossistema foi feita a partir
de uma vitrine com os principais atores envolvidos
com o tema e se constituiu sobre três pilares: cultura
de doação, transparência e ambiente regulatório.

A iniciativa faz parte do projeto Sustenta OSC e
todos os episódios podem ser conferidos no canal do
GIFE no Youtube. Os vídeos abordam os seguintes
temas: Importância de Doar, Cultura de Doação,
Confiança e transparência, Tributação da doação
no Brasil, Incentivos Fiscais, Fundos Patrimoniais,
Atuação Conjunta e Organizações da Sociedade
Civil (o oitavo episódio pode ser assistido no canal
da Mova, parceira na realização da iniciativa).

SETEMBRO / 2018

Rede

Ambiente

Conhecimento

Cooperação

Fortalecimento

Lançamento
do Perfil das
OSCs no Brasil

N

o dia 16 de setembro, a Escola de Direito de São
Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito SP)
e o GIFE reuniram representantes de organizações da
sociedade civil e do governo, pesquisadores e outros
atores para o lançamento do Perfil das Organizações
da Sociedade Civil no Brasil. Organizado pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea),
o estudo reúne as principais características das
820 mil OSCs mapeadas no Brasil em 2016, bem
como informações sobre transferência de recursos
públicos, vínculos de trabalho, entre outras.
“Esse trabalho dá sequência à conhecida ‘Fasfil’
[Fundações Privadas e Associações sem Fins
Lucrativos no Brasil], pesquisa liderada pelo IBGE,
Ipea, GIFE e Abong que foi pioneira no estudo do
campo e teve três edições: 2006, 2008 e 2010”,
destacou Eduardo Pannunzio, pesquisador da FGV
Direito SP. E completou: “Esse estudo faz uma
fotografia de um repositório maior de dados que é
o Mapa das Organizações da Sociedade Civil, uma
agenda de reconhecimento do governo anterior.”

PERFIL DAS
ORGANIZAÇÕES
DA SOCIEDADE
CIVIL NO BRASIL

Organizador
Felix Garcia Lopez

Mais informações podem ser conferidas
na matéria sobre o lançamento.
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Audiência Pública
sobre o Marco
Regulatório das
Organizações da
Sociedade Civil
(MROSC)
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o dia 05 de julho, o GIFE participou de audiência
pública da Comissão de Direitos Humanos e
Minorias da Câmara dos Deputados para discutir o
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade
Civil (MROSC). Em vigor desde 2016 para União,
estados e Distrito Federal, e desde 2017 para os
municípios, o Marco Regulatório das OSCs traz
inovações para a legislação de contratualização entre
Estado e organizações da sociedade civil e encontrase às voltas com os desafios da implementação e
orçamento. Saiba mais na matéria sobre a audiência.

NOVEMBRO / 2018

Rede

Incidência na
Lei dos Fundos
Filantrópicos

Ambiente

C
Conhecimento
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om a publicação da MP 815/2018, que
regulou a criação de fundos para o fomento
de instituições e causas de interesse público, a
equipe do projeto Sustenta OSC se mobilizou para
acompanhar e incidir no processo de tramitação
junto à Coalizão Pelos Fundos Filantrópicos.
As ações diretas de incidência foram:
• Divulgação de posicionamento público sobre a
MP 851 produzido pelo GIFE e pelos pesquisadores
da FGV Direito SP. Esse diagnóstico subsidiou
a construção de propostas de emendas à
MP, elaboradas em parceria com a Coalizão
pelos Fundos Filantrópicos. Confira.
• Elaboração de propostas de aprimoramento
do texto da MP juntamente com a Coalizão
pelos Fundos Filantrópicos. Confira.

• Participação nas audiências públicas
realizadas nos dias 13 e 14 de novembro no
Senado Federal, em Brasília. Confira.
• Realização de reuniões com parlamentares para
apresentar sugestões de aprimoramento do texto.
• Realização de Café da Manhã sobre Fundos
Filantrópicos, que reuniu associados ao
GIFE que possuem fundos, para apresentar
e debater os impactos da MP 851.
SAIBA MAIS:
FUNDOS FILANTRÓPICOS: O QUE TRAZ A REGULAÇÃO
APROVADO RELATÓRIO PARA MP QUE
REGULA FUNDOS PATRIMONIAIS
CONTRIBUIÇÕES À MEDIDA PROVISÓRIA DOS FUNDOS
PATRIMONIAIS SÃO DEBATIDAS EM BRASÍLIA

ABRIL / 2018
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Lançamento da
Nova Sinapse

2

018 também marcou a reformulação da
SINAPSE, biblioteca virtual do GIFE criada
em 2014 a fim de disponibilizar acesso gratuito e
ilimitado ao conhecimento produzido pelo e sobre
o setor do ISP. Mais de 750 publicações - nacionais
e internacionais - relevantes sobre investimento
social privado, terceiro setor e temas inerentes
ao campo estão disponíveis para download.

Algumas das novidades foram: a possibilidade de
criação da sua própria biblioteca (favoritar suas
publicações preferidas para acessá-las depois);
maior facilidade de visualização para encontrar
temas e publicações de forma mais rápida; maior
facilidade de navegação; rápido compartilhamento
em redes sociais como Facebook, Twitter, Linkedin
e Google+; mais possibilidades de pesquisa
como filtrar as publicações por autores, temas,
regiões geográficas, palavras chave, editores,
idiomas, tipos de documentos e/ou ano de
publicação; novo box de publicações relacionadas
e uma melhor comunicação com o usuário.

“O GIFE entende que o acesso a dados e
informações de qualidade é fundamental
para que os investidores sociais se tornem
melhores agentes de transformação e para que
o investimento social privado seja fortalecido,
ampliado e diversificado”, destaca Graziela Santiago,
coordenadora de conhecimento do GIFE.
O Instituto C&A, instituição apoiadora da plataforma
desde o seu lançamento, apoiou também o
processo de reformulação da SINAPSE e assina a
Coleção Legado Educação Instituto C&A, dedicada
ao legado do instituto na área da educação.

ABRIL / 2018

Lançamento
Temas ISP
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OLHARES SOBRE A ATUAÇÃO DO INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO NO CAMPO DE NEGÓCIOS DE IMPACTO

Ambiente

NEGÓCIOS DE IMPACTO

temas do investimento social

olhares sobre a atuação do
investimento social privado no
campo de negócios de impacto

D

urante o X Congresso GIFE, na mesa de debate
Negócios de impacto e investimento social:
estratégias, dilemas e potencialidades, foi
lançada a publicação Olhares sobre a atuação
do investimento social privado no campo de
negócios de impacto. Dando sequência à série
Temas do Investimento Social, do GIFE, a iniciativa
tem como objetivo gerar conhecimento sobre e para
o campo por meio da análise de temas fronteiriços
e estratégicos, fomentando e qualificando a
atuação de investidores sociais privados no
panorama político-institucional brasileiro.

JULHO / 2018

Rede

1ª Chamada
de artigos

Ambiente

EDITAL

1ª CHAMADA
DE ARTIGOS
CENSO GIFE
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A Chamada selecionou
seis artigos inéditos
que serão divulgados
individualmente e
também vão compor
a publicação Artigos
GIFE. Os articulistas
utilizaram em suas
pesquisas ao menos um
dos estudos sugeridos
pelo edital: Censo
GIFE 2016, BISC 2017,
Pesquisa Doação Brasil e
Perfil das Organizações
da Sociedade
Civil no Brasil. “Nosso objetivo é compartilhar
o conhecimento que está sendo produzido na
academia com quem está atuando na linha de frente,
na gestão e na implementação do ISP. Que o GIFE
possa fazer essa ponte, já que esse é seu papel
característico, seu grande potencial, o de conectar
atores e universos, o de criar pontes”, afirma Erika
Sanchez Saez, gerente de programas do GIFE.

E

m julho, o GIFE lançou sua primeira Chamada
de Artigos CENSO GIFE a fim de estimular,
ampliar e disseminar a produção de conhecimento
qualificado sobre o campo por pesquisadores das
diferentes regiões do Brasil, não necessariamente
conectados com o GIFE, promovendo um debate
mais diverso sobre o setor e uma maior conexão
com a academia e outras áreas de conhecimento.

MAIO / 2018

Rede

Relatórios de
comparação
do Censo GIFE

Ambiente

Conhecimento

ACESSE O
RELATÓRIO

Cooperação

Fortalecimento

C

onsiderada uma das principais pesquisas
sobre investimento social privado no Brasil,
o Censo GIFE busca, desde 2001, ampliar o
acesso a dados de qualidade sobre quanto
e como se investe no Brasil e quem são as
empresas, fundações e institutos de origem
empresarial, familiar e independente que investem
recursos privados em ações de finalidade
pública, contribuindo para o desenvolvimento da
sociedade brasileira. Ao apresentar as principais

tendências e mudanças na prática dos maiores
investidores sociais privados do país, o Censo
GIFE dá suporte ao planejamento e estruturação
dos investidores e ao setor do investimento
social e da sociedade civil como um todo.
No ano de 2018 desenvolvemos infográficos
que explicam os dados e que podem ser
acessados tanto nas páginas das agendas
estratégicas quanto na página do Censo GIFE.

DEZEMBRO / 2018

Panorama ISP
Rede

N
Ambiente

Conhecimento

Cooperação

Fortalecimento

o dia 7 de dezembro, em São Paulo, o GIFE
promoveu a primeira edição do Panorama ISP,
uma formação gratuita e exclusiva para associados do
GIFE com o intuito de aproximar os profissionais das
tendências, conceitos e principais temas do campo
do investimento social privado, além de proporcionar
momentos de interação e troca. José Marcelo
Zacchi, secretário-geral do GIFE, e Benjamin Bellegy,

presidente da WINGS, abriram os trabalhos da primeira
edição falando sobre contextos e fronteiras nos
campos do ISP e da filantropia no Brasil e no mundo.
A equipe do GIFE foi responsável pelos quatro blocos
formativos da programação do evento: Bloco I - O campo
em números, Bloco II - Agendas do campo, Bloco III Conexões e interfaces e Bloco IV - Ampliando o impacto.

JUNHO / 2018

Rede

Grupo de
Conhecimento
aumento da capacidade de
produção de conhecimento
sobre o campo.

Ambiente

Conhecimento

Cooperação

Fortalecimento

C

om a premissa de reunir organizações de
referência relacionadas à produção de dados e
informações sobre o campo do ISP e da sociedade
civil para estimular um ambiente de troca, articulação
e cooperação que possibilite uma atuação como
setor, um grupo de organizações formou, em 2018,
por estímulo do GIFE, o Grupo de Conhecimento
no ISP. O objetivo geral do grupo é contribuir para
o fortalecimento da infraestrutura de investimento
social privado no país por meio do aprimoramento e

Dentro das possibilidades
e projetos específicos
das organizações
participantes, levantase um leque de ações
com a participação de
diferentes atores. São dois
os desdobramentos do
Grupo de Conhecimento.
De um lado estão as ações concretas e/ou mais
imediatas, a partir do trabalho em temas e projetos
já existentes. Entre as possibilidades estão a troca
de dados e informações, a retomada do catálogo de
pesquisas sobre o campo e a elaboração conjunta
de um Boletim de Análise Político Institucional
(BAPI) – modelo de publicação do Ipea – para
configurar um panorama geral sobre as pesquisas
da área. De outro está o preenchimento de lacunas
e a criação de uma nova agenda do grupo.

DEZEMBRO / 2018

Rede

Ambiente

Conhecimento

Cooperação

Fortalecimento

Painel de
Transparência
e Indicadores
de Governança

PAINEL GIFE DE
TRANSPARÊNCIA
• 64 associados participantes
• Mais de 3 mil acessos

ACESSE AQUI
INDICADORES GIFE
DE GOVERNANÇA
• Mais de 150 organizações
respondentes
• Mais de 3 mil e 500 acessos

ACESSE AQUI

2018

Rede

RT de Gestão
Institucional

Coordenadores: Alana,
Fundação Grupo Boticário,
Fundação Lemann, Fundação
Telefônica Vivo, Instituto Ayrton
Senna, Instituto C&A e Ismart

Ambiente

Além disso, no sexto e sétimo
encontros, foi colocada em
prática a proposta de discutir
diversidade nas organizações
dentro do tema principal
da gestão de pessoas.

Conhecimento

Cooperação

A
Fortalecimento

• 3 reuniões no ano e 1 mesa
no X Congresso GIFE
• 20 participantes por reunião,
em média
• Destaque para reuniões
com a temática de promoção
de diversidade dentro
das organizações

RT de Gestão Institucional marcou presença no
X Congresso GIFE com uma atividade sobre o
papel da gestão de pessoas para a potencialização
do ISP. O grupo celebrou conquistas ao longo de 2018,
como a escolha de uma coordenação para a Rede.

Pamella Canato, coordenadora
de desenvolvimento institucional
do GIFE, afirma que a escolha de
um tema específico foi um ponto
positivo. “O destaque do ano
foi trazer pessoas que estão no
financeiro, no jurídico e na própria
gestão de recursos humanos para pensar todas as
formas de barreiras para promoção da diversidade,
seja no processo seletivo ou no dia a dia do
trabalho, e como vamos gerando essas barreiras
que, muitas vezes, não são vistas por todos.”

2018

Rede Narrativas
Rede

Ambiente

Conhecimento

Cooperação

Fortalecimento

O

X Congresso GIFE também foi palco para
o lançamento da Rede Narrativas (veja o
vídeo aqui). Cerca de dez organizações – GIFE,
Alana, Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal,
Cause, Bonita Produções, Instituto Ayrton
Senna, Mc&Pop Comunicação, Fundo Brasil
de Direitos Humanos e Instituto Unibanco –
apoiam a iniciativa, que tem como objetivos
fortalecer o comunicador, aproximar e
conectar comunicadores, promover a troca de
informações e de experiências e fortalecer a
comunicação como área estratégica nas OSCs
(confira aqui o vídeo do Manifesto da Rede).
Mariana Moraes, gerente de Comunicação
do GIFE, afirma que a comunicação é áreachave para a transformação social e que
mais organizações da sociedade civil
precisam pensar nesse trabalho de forma
estratégica. “Os próprios dados do Censo
GIFE mostram que quase a totalidade dos
associados veem valor na comunicação,
mas, quando vamos para pontos específicos,
percebemos que o entendimento ainda
é superficial. Acreditamos que existe um
enorme potencial para fortalecermos a
área no campo. Esperamos que a Narrativas
contribua com isso”, ressalta (saiba mais).

• 4 eventos no ano, 4 mesas
dialogando sobre Comunicação
no X Congresso GIFE
• 80 participantes por reunião,
em média
• Destaque para lançamento
da rede em abril, no X Congresso
GIFE, com mais de 500
participantes
Grupo gestor: GIFE, Instituto
Unibanco, Instituto Ayrton Senna,
Fundo Brasil de Direitos Humanos,
Alana, Cause, MC&Pop

2018

Rede

RT de Negócios
de Impacto

Coordenadores: ICE
e Instituto Sabin

Ambiente

de impacto; presença em diversas discussões
realizadas no X Congresso GIFE; formação de rede de
aprendizado do FIIMP – sigla para Fundações e Institutos
de Impacto – e lançamento do FIIMP 2, entre outras.

Conhecimento

Cooperação

P
Fortalecimento

• 2 reuniões no ano e 2 mesas
no 10° Congresso GIFE
• 35 participantes
por reunião, em média
• Destaque para ida dos
investidores sociais ao Jardim
Ângela para troca de
experiências sobre os Negócios
de Impacto da Periferia
(encontro com maior média
de ‘muito satisfatório’ na
avaliação dos participantes)

ara a RT de Negócios de Impacto, o ano de 2018
foi marcado por iniciativas envolvendo associados,
como o lançamento do Guia 2.5 – Guia para o
desenvolvimento de negócios de impacto; debates
com múltiplos temas, como tendências e desafios
para a atuação dos investidores sociais em negócios

O ano também contou com dois encontros da RT. Em um
deles, um grupo de aproximadamente 50 investidores
sociais se reuniu no Jardim Ângela, na zona sul de São
Paulo, para conhecer onde nascem e se desenvolvem os
negócios de impacto da periferia. “Esse encontro foi um
dos mais bem avaliados pelos associados presentes, pois
eles puderam sair das regiões mais centrais de São Paulo
para conhecer e conversar com empreendedores sociais
que, estando na periferia, enfrentam uma realidade bem
distinta. Apesar dos desafios e dificuldades, os negócios
de impacto da periferia têm encontrado soluções bastante
inovadoras e nossos associados puderam conferir
de perto esses resultados positivos”, defende Karen
Polaz, coordenadora de fomento e inovação do GIFE.

2018

Rede

Ambiente

Conhecimento

Cooperação

Fortalecimento

RT de Garantia de
Direitos da Criança
e do Adolescente

• 7 reuniões no ano e 1 mesa
no 10° Congresso GIFE
• 15 participantes
por reunião, em média
• Destaque para atividade no
2° Congresso CBEVS em DF,
encontro formativo sobre
orçamento público e fundos, e
um encontro de Aliança entre
empresas e institutos e
fundações com foco no
respeito e garantia dos direitos
de crianças e adolescentes
Coordenadores: Alana,
Childhood Brasil e Itaú Social

2018

Rede

Ambiente

Conhecimento

Cooperação

Fortalecimento

RT de Garantia de
Direitos da Criança
e do Adolescente

A

RT de Garantia de Direitos da Criança e do
Adolescente teve importantes avanços em 2018.
Em janeiro, algumas organizações membros lançaram
um manifesto para que a prioridade da infância
seja mantida. Em abril, o grupo marcou presença
no X Congresso GIFE com uma mesa que discutiu a
contribuição do investidor social para a erradicação
da violência contra crianças e adolescentes. Além
da apresentação do caso do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Caruaru, município de Pernambuco, Pedro Hartung,
advogado do Instituto Alana, apresentou o trabalho
da entidade junto à Coalizão Brasileira pelo Fim
da Violência contra Crianças e Adolescentes.
O grupo também comemorou os frutos de um
trabalho de articulação quando o Brasil passou
a integrar, juntamente com outros 20 países, a
Parceria Global pelo Fim da Violência contra
Crianças e Adolescentes, que reúne diversos atores
como governos, agências da ONU, organizações
internacionais, sociedade civil e setor privado.

Além da participação no 2º Congresso Brasileiro
de Enfrentamento a Violências Sexuais contra
Crianças e Adolescentes (CBEVS), alguns
membros da Rede discutiram a conjuntura
desfavorável na qual o Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA) completou 28 anos.
Gustavo Bernardino, coordenador de políticas
públicas do GIFE, destaca, entre as sete reuniões
da Rede realizadas em 2018, a formação em
orçamento público de criança e adolescente
e o seminário Empresas & Direitos Humanos.
“A formação propiciou a troca de conhecimentos
entre os participantes para melhor compreender
os mecanismos que asseguram recursos
governamentais voltados à temática – incluindo
os fundos públicos -, e no seminário foram
apresentados cases de empresas com atuação
focada na defesa de direitos desse público.”

2018

RT Cultura
Rede

• 1 reunião no ano e 1 mesa
no 10° Congresso GIFE
• 20 participantes
por reunião, em média
• Destaque para o encontro
que dialogou sobre novos
paradigmas e desafios
da Cultura no Brasil
Coordenadores: Fundação CSN,
Fundação Iochpe e Itaú Cultural

Ambiente

Conhecimento

Cooperação

2
Fortalecimento

018 marcou a retomada da Rede Temática de
Cultura. Em abril, o grupo organizou uma mesa
durante o X Congresso GIFE que refletiu sobre a
cultura como um dos pilares de uma cidade criativa e a
necessidade de mais orçamento público para a pasta,
além de uma apresentação da experiência da Fundação
Casa Grande, em Nova Olinda, no interior do Ceará.

O segundo encontro da RT, realizado
na mesma semana do incêndio no
Museu Nacional, foi uma oportunidade
para os participantes refletirem sobre
a insuficiência de recursos no país para
os investimentos necessários na área,
bem como sobre a política cultural e a
responsabilidade dos gestores. “José
Teixeira Coelho, professor emérito da ECAUSP, que liderou o debate, fez provocações
importantes como ao indagar a quem diz
respeito o direito do patrimônio histórico,
que é impessoal e indeterminado – e,
portanto, não diz respeito a alguém ou
a um grupo específico, mas sim à toda coletividade -,
dirigindo o raciocínio à visualização da catástrofe em
duas perspectivas: a da responsabilidade – que é o
que mais se discutia naqueles dias – e a dos valores
– o que realmente deveria começar a ser discutido
em nossa sociedade”, pondera Gustavo Bernardino,
coordenador de políticas públicas do GIFE.

2018

Rede

Ambiente

Conhecimento

Cooperação

Fortalecimento

RT de
Grantmaking

• Lançamento da rede no 10º
Congresso GIFE
• 2 reuniões no ano, com média
de 22 participantes em cada
• Destaque para a importância
de termos organizações
refletindo sobre sua própria
política de grantmaking e
valorizando o espaço de troca
e aprendizado que esse espaço
em Rede possibilita
Coordenadores: Fundação
Lemann, Instituto Humanize
e Instituto C&A

L

ançada durante o X Congresso GIFE
como forma de endereçar o desafio do
fortalecimento do grantmaking no setor
privado, a RT de Grantmaking percorreu
2018 com debates sobre maneiras de
fazer grantmaking de forma coletiva no
Brasil e a diminuição de recursos investidos
de acordo com o último Censo GIFE, além
de reflexões sobre como as organizações
estão comunicando, organizando e
realizando suas ações de grantmaking.
“Para além de dizer que temos que
ser mais doadores, entendemos
que o foco principal dessa rede é
sobre como podemos fazer mais
grantmaking – e melhor – e sobre como
superar as barreiras que dificultam um
investimento social privado mais doador”,
ressalta Karen Polaz, coordenadora
de fomento e inovação do GIFE.

2018

Rede

Grupo de
Avaliação

• 2 reuniões no ano e
delegação do GIFE em evento
internacional dessa agenda
• 20 participantes por
reunião, em média
• Destaque para a reunião
de compartilhamento dos
aprendizados do congresso
da American Evaluation
Association (AEA)
Coordenadores: Fundação
Roberto Marinho, Fundação
Itaú Social e Instituto C&A

Ambiente

Conhecimento

Cooperação

Fortalecimento

A

pesar de não ser propriamente uma Rede Temática,
a Avaliação, uma das oito agendas estratégicas
do GIFE para o período 2015-2020, foi um dos temas
com grande avanço em 2018. Além de ser assunto
central de diversas mesas do X Congresso GIFE, a
agenda contou com o 14º Seminário Internacional de
Avaliação, realizado em agosto, em São Paulo, com o
tema “Pensamento Avaliativo e Transformação Social”.
No fim de outubro, o GIFE formou uma delegação

brasileira de investidores sociais
que participou da conferência
“Evaluation 2018 – Speaking
Truth to Power”, realizada
pela Associação Americana
de Avaliação (AEA, na sigla
em inglês), em Cleveland,
nos Estados Unidos. De volta
ao Brasil, o grupo se reuniu
em São Paulo para trocar
aprendizados e insights suscitados no evento
e consolidar a agenda do próximo período.
“As atividades da agenda de Avaliação têm, entre
seus objetivos, fortalecer, qualificar e ampliar
as práticas de avaliação na rede do GIFE, já que
se trata de um tema transversal e perene no
investimento social privado”, afirma Karen Polaz,
coordenadora de fomento e inovação do GIFE.

2018

Rede

RT de Gestão
de Pessoas no
Setor Público

2
Ambiente

Conhecimento

Cooperação

Fortalecimento

018 também marcou o lançamento da RT
de Gestão de Pessoas no Setor Público,
constituída em julho. O grupo tem em comum a
percepção de que a incidência na gestão pública é
fundamental para a atuação do ISP no Brasil gerar
resultados e que os principais desafios dessa
agenda se relacionam com a gestão de pessoas.
“As organizações participantes estão buscando
garantir a atração, retenção e desenvolvimento
de servidores para os desafios da carreira pública
focados em entregar os melhores serviços públicos
à sociedade brasileira”, ressalta Gustavo Bernardino,
coordenador de políticas públicas do GIFE.
Os participantes definiram alguns possíveis enfoques
para a agenda de trabalho como advocacy; troca
de metodologias formativas; mapa de alavancas e
atores do investimento social; atração, engajamento e
retenção de servidores; e sistematização e difusão de
boas práticas. Além disso, o grupo também deu início a
uma discussão sobre o mapeamento do ecossistema
relacionado ao tema da gestão de pessoas no setor
público, elaborado a partir de uma pesquisa com
associados ao GIFE e parceiros que já estão próximos
à Rede com o objetivo de otimizar a atuação conjunta.

• Lançamento da rede,
2 reuniões no ano
• 18 participantes por reunião,
em média
• Destaque para a constituição
da rede nesse ano e pesquisa
para visualizar a relação e
interesse dos institutos e
fundações no tema de gestão
de pessoas no setor público
Coordenadores: Fundação
Lemann e Instituto Humanize

2018

RT Saúde
Rede

• Rede reativada com
2 reuniões no ano
• 20 participantes por
reunião, em média
• Destaque para o avanço
do projeto da rede em
desenvolvimento do mapa
de organizações que atuam
na área da saúde
Coordenadores: Associação
Samaritano e RaiaDrogasil

Ambiente

Conhecimento

Cooperação

Fortalecimento

C

riada em 2015, a Rede Temática
de Saúde passou por um momento
de hiato, voltando à ativa em junho de
2018 a partir da percepção da Saúde
como estratégia de investimento
social privado relacionada a um tema
de enorme relevância na agenda
pública brasileira. No primeiro
encontro, foi realizada atividade
para identificação das prioridades do
grupo enquanto rede, com destaque
para o mapeamento de organizações
da sociedade civil atuantes em
Saúde. O segundo encontro de 2018
retomou alguns pontos discutidos no
primeiro, como a vontade comum de
realizar um mapeamento da área.

2018

RT LEQT
Rede

Ambiente

• Reuniões realizadas no ano:
reunião geral (2), conselho
consultivo (4), GT de Indicadores
(2), GT de Território (3), GT de
Comunicação (2), GT de
Governança (2), com os 4
grupos de trabalho
• 35 participantes
por reunião, em média
• Destaque para atuação no
território de Nova Iguaçu e
implementação da Biblioteca
no local, entrega do 1° produto
desenvolvido pela Rede (Cesta
de Indicadores LEQT de
Qualidade de projetos em leitura)
Coordenadores: Conhecimento
Social, FTD Educação e Itaú Social

Janeiro escolhido pela Rede para
atuar localmente em parceria com
a prefeitura e organizações locais,
visando fortalecer as ações do
Plano Municipal do Livro, Leitura,
Literatura e Bibliotecas (PMLLLB).

Conhecimento

Cooperação

Fortalecimento

C

riada em 2012, a RT de Leitura e Escrita de Qualidade
para Todos (LEQT) também participou do X
Congresso GIFE. As reflexões da mesa promovida pela
rede giraram em torno do questionamento: “É possível
um Brasil democrático e sustentável sem leitura de
qualidade para todos?”. O grupo também avançou em
questões como a necessidade de criação de vínculos
com o município de Nova Iguaçu - território do Rio de

A governança da RT também
teve novidades em 2018 com
a constituição de um conselho
consultivo envolvendo outras organizações, além
das que compõem a coordenação, para dar maior
representatividade às decisões; a publicação de um
conjunto de indicadores para avaliar projetos de leitura;
o planejamento e início da elaboração de indicadores
para medir o trabalho em rede e um planejamento
estratégico para 2019 com análise das forças,
oportunidades, fraquezas e ameaças da Rede.

2018

RIS
Rede

Ambiente

Conhecimento

Cooperação

Fortalecimento

RIS INTERIOR PAULISTA

• 5 reuniões realizadas no ano
• 23 participantes
por reunião, em média
• Destaque para a realização
do Fórum InovaSocioAmbiental:
Decodificando Negócios de
Impacto, atividade que pautou
conceitos do ecossistema
de Negócios Socioambientais
e Investimentos de Impacto
e contou com a participação
de 170 participantes

RIS DE CURITIBA

A

lém das Redes Temáticas, o GIFE também
conta com as Redes de Investidores Sociais
regionais, criadas para aproximar organizações
e investidores de determinada região para que
possam se conhecer, trocar experiências e buscar
soluções conjuntas para desafios regionais. “No
movimento de fortalecimento das organizações,
o GIFE tem como proposta levar as agendas e
temáticas do investimento social privado para
fora do eixo Rio-São Paulo. Propiciar espaços
fora desse eixo, onde as pessoas possam falar
de suas organizações, ver o que as outras
estão fazendo, além de aprender e trocar, é
uma oportunidade para que se reconheçam no
território. Às vezes, o que uma instituição está
fazendo pode servir de aprendizado à outra”,
explica Aline Rosa, analista de articulação do GIFE.

Atualmente, há três Redes de Investidores
Sociais: do Interior Paulista, do
Distrito Federal e de Curitiba.

• 3 reuniões ordinárias e 7
encontros realizados no ano
• 28 participantes
por reunião, em média
• Destaque para evento sobre ISP
para familiares do sul do Brasil
com dados do Censo GIFE 2016

RIS DO DISTRITO FEDERAL
• 2 reuniões realizadas no ano
• 20 participantes
por reunião, em média
• Destaque para discussão com
especialistas sobre Avaliação
para pensar ampliação do impacto

OUTUBRO / 2018

Fundo BIS
Rede

Ambiente

O
Conhecimento

Fundo BIS – primeiro fundo brasileiro
destinado exclusivamente a ampliar a cultura,
o volume e a qualidade das doações no país –
anunciou os quatro projetos vencedores do
seu primeiro edital no final de 2017. Em 2018,
o GIFE acompanhou a realização dos projetos.
Para estruturação do Fundo e realização deste
edital, o Fundo BIS recebeu aportes do Instituto
Arapyaú, do Instituto C&A, do ICE - Instituto de
Cidadania Empresarial e do Instituto Cyrela.

Cooperação

Saiba mais sobre cada um deles na
cobertura realizada pelo redeGIFE:
VIRALIZE (ESTÚDIO CAIS)
FERRAMENTA E-COMMERCE (ARREDONDAR)

Fortalecimento

PESQUISA DOADORES MÉDIOS (CONECTAS/FGV)
MARCO BANCÁRIO DA DOAÇÃO (ABCR)

SETEMBRO / OUTUBRO / NOVEMBRO / 2018

Rede

O que o Investimento
Social Privado
Pode fazer Por

Ambiente

U
Conhecimento

Cooperação

Fortalecimento

ma das trilhas do X Congresso GIFE trouxe para o
centro do debate oito temas urgentes e relevantes da
agenda pública nos quais a atuação do investimento social
privado se dá de forma ainda tímida: cidades sustentáveis,
equidade racial, água, mudanças climáticas, direitos das
mulheres, migrações e refugiados, segurança pública e
gestão pública. A iniciativa inaugurou a série “O que o ISP
pode fazer por...?”, cujo objetivo é promover a diversificação
e expansão da atuação do investimento social privado
brasileiro, atraindo mais investimentos e estimulando a
reflexão acerca da contribuição do setor para a superação
de alguns dos desafios mais complexos da atualidade.
O projeto contempla um trabalho de pesquisa de conteúdo,
escuta de atores referência nos temas e debates junto a
interlocutores das mais diversas esferas (poder público,
academia, organizações da sociedade civil, investimento
social privado, entre outras) a partir da realização de
workshops. O resultado desta etapa resulta na produção

de vídeos e um guia por tema. A ideia é que toda
essa produção de conhecimento possa apoiar
institutos e fundações na aproximação com o tema,
seja definindo a agenda como novo foco de atuação,
seja pensando o tema numa linha mais transversal.
É uma oportunidade de rever linhas programáticas
e de pensar formas interessantes e estratégias
inovadoras de atuação em novas agendas.
A cobertura dos debates das oito mesas realizadas
dentro da trilha relacionada à iniciativa durante
o X Congresso GIFE pode ser conferida aqui.
Duas playlists são dedicadas à iniciativa no canal
do GIFE no YouTube. A primeira traz vídeos de
depoimentos, um manifesto e um compilado do
projeto. Cada pílula de conteúdo traz falas de atores
do investimento social privado e do campo das OSCs
sobre os temas do projeto. A segunda contém 44
depoimentos de participantes do X Congresso GIFE
sobre quais são as possibilidades de contribuição do
investimento social privado sobre novas agendas.
Além disso, no primeiro semestre de 2018,
uma série especial de reportagens sobre os
oitos temas foi veiculada pelo redeGIFE:
SAIBA MAIS AQUI

OUTUBRO / 2018

Rede

Encontro
Filantropia
Comunitária

Ambiente

Conhecimento

Cooperação

Fortalecimento

C

oncebida como estratégia de investimento
social voltada a impulsionar o desenvolvimento
territorial e comunitário de forma sustentável a partir
do envolvimento de diversos atores e lideranças
locais, a filantropia comunitária vem crescendo
de forma visível no cenário internacional. No Brasil
já existe um conjunto de iniciativas e experiências
do tipo, porém sem o devido reconhecimento.

Pensando em promover esse reconhecimento e
também a integração das iniciativas já existentes
e dar passos na direção do fortalecimento
dessa atuação, a Rede de Filantropia para a
Justiça Social em parceria com a Global Fund for
Community Foundations e o GIFE promoveram
um encontro sobre o tema no dia 31 de
outubro, na sede da Fundação Tide Setubal.

Erika Sanchez Saez, gerente de programas do
GIFE, explica que o interesse da instituição em
se somar à iniciativa se justifica por seu papel
fomentador da diversificação do investimento
social privado no Brasil. “Atualmente, temos em
nossa base de associados empresas e fundações
e institutos empresariais, familiares, comunitários
e independentes. Defendemos um campo diverso
em todos os sentidos, inclusive no que se refere
aos tipos de investimento. Quanto mais diverso,
mais complementar entre si será o setor.”

DEZEMBRO / 2018
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V
Ambiente

ista como um dos pilares da agenda pública
no Brasil e no mundo, a educação tem sido
a principal área de atuação do ISP desde 2001,
segundo dados do Censo GIFE. Ao longo desse
período, mais de 80% dos investidores sociais
afirmaram ter atuado com o tema, seja por meio do
desenvolvimento de ações próprias ou do apoio a

iniciativas de terceiros. Pensando nisso, o GIFE, com
o apoio do Instituto C&A e em parceria com o Todos
pela Educação e com a Plataforma de Filantropia
para os ODS Brasil, coordenada pelo PNUD, iniciou,
em 2018, uma ação ampla com o objetivo de reunir
diretrizes e orientações para o setor no que se refere
especificamente à sua atuação em educação.

Conhecimento

Cooperação

Fortalecimento

AGENDA PARA UMA ARTICULAÇÃO
ESTRATÉGICA EM EDUCAÇÃO
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Articulação
Estratégica
Educação
No âmbito da iniciativa, o GIFE lançou o Mapa
da Atuação do Investimento Social Privado em
Educação. Produzido à luz dos dados do Censo
GIFE 2016, o estudo analisa as informações
setoriais oriundas das respostas das 116
organizações participantes da pesquisa a fim de
subsidiar o debate em torno da importância, das
características e do impacto do investimento
social privado em educação no país, trazendo assim
parâmetros para uma atuação mais qualificada.
O projeto contemplou ainda a realização de
uma escuta ampla com a realização de 30
entrevistas em profundidade com os executivos
das principais instituições do setor em volume
de recursos investidos em educação, além
de pessoas e instituições de outros setores
referências no tema. O trabalho contou também
com a realização de dois workshops, que
oportunizaram ouvir outras 30 personalidades
referências no assunto – entre investidores
sociais, OSCs e organismos internacionais.

“A educação é a maior prioridade da maioria dos
institutos e fundações associados ao GIFE.
Apesar disso e de parte relevante do PIB [Produto
Interno Bruto] brasileiro ser investido na área, os
resultados ainda são muito deficientes. Nesse
sentido, não só os programas governamentais
precisam ser avaliados, mas também o setor do
investimento social privado precisa entender
como fazer melhor uso dos recursos investidos,
ou seja, como atuar de forma mais colaborativa,
inovadora e estratégica”, afirma Neca Setubal,
presidente do Conselho de Governança do GIFE.

Destaques Gerais de Comunicação

20 ANOS DE REDE GIFE
49 edições publicadas
do boletim redeGIFE
157 novos vídeos publicados
no canal do Youtube
Produção semanal de vídeopílulas sobre Investimento Social
Privado no canal do Youtube
- mais de 25 divulgados

896 novos inscritos
Média de 232.172
visualizações únicas de
páginas no ano no site
24.760 seguidores
no Facebook
8.812 seguidores
no Twitter

Articulação e Participação
Além de todas as iniciativas que o GIFE realiza diretamente, participamos
e apoiamos a articulação de várias ações e grupos que discutem e contribuem
para um investimento social privado fortalecido no país. O GIFE entende que é seu
papel estar presente, buscar novas referências, impulsionar e dar suporte a diferentes
iniciativas de parceiros que fortaleçam o setor, incluindo a participação
em eventos nacionais, organização de delegações para eventos internacionais
e participação de grupos e articulações que se reúnem periodicamente.

Articulação e Participação
PLATAFORMA POR UM NOVO MARCO REGULATÓRIO

PHILANTHROPY DATA FOR IMPACT IN BRAZIL

FÓRUM INTERAMERICANO DE FILANTROPIA ESTRATÉGICA

FIIMP – FUNDAÇÕES E INSTITUTOS DE IMPACTO

SEMINÁRIO TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
REDE DE MENSURAÇÃO DE IMPACTO SOCIAL
FÓRUM SOCIAL MUNDIAL

NEXUS BRAZIL FORUM

FÓRUM GLOBAL PHILANTHROPY

COALIZÃO EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS

IDIS FÓRUM

REDE AMÉRICA

CONFERÊNCIA EVPA

PROJETO MARCO BANCÁRIO DAS DOAÇÕES

SEMINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS POR EVIDÊNCIAS
WINGS: AMÉRICA LATINA E ENABLING ENVIRONMENTS

II FÓRUM INTERNACIONAL DE ENDOWMENTS CULTURAIS E LANÇAMENTO DA COALIZÃO SOBRE FUNDOS PATRIMONIAIS
PLATAFORMA FILANTROPIA & ODS
FESTIVAL SOCIAL GOOD

FESTIVAL ABCR

CONGRESSO AEA

FÓRUM DE FINANÇAS SOCIAIS E NEGÓCIOS DE IMPACTO

CONFERÊNCIA ETHOS

XIV ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE LA SOCIEDAD CIVIL

MOVIMENTO POR UMA CULTURA DE DOAÇÃO
CISE

COMISSÃO JULGADORA DO GUIA MELHORES ONGS 2018

ESTRATÉGIA NACIONAL DE INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS DE IMPACTO

FÓRUM FINANÇAS SOCIAIS
CONFERÊNCIA COMNET

VII FÓRUM CEAP

SEMINÁRIO DE INVESTIMENTO SOCIAL CORPORATIVO

14° SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE AVALIAÇÃO

EDGE

ALIANÇA PELOS INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS DE IMPACTO

Novos Associados 2018
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Prestação de Contas 2018

Em 2018, o GIFE obteve acentuado superávit, marcando uma evolução do cenário
ligeiramente negativo apresentado em 2017. Isso se explica pela realização do X
Congresso GIFE em 2018, responsável por uma contribuição líquida bastante relevante,
e pelo desenvolvimento de uma estratégia consistente de relacionamento, gerando um
considerável incremento nas receitas derivadas de contribuições associativas.
Na frente de projetos, o foco na elaboração de novas iniciativas e a sazonalidade da
realização de iniciativas recorrentes, refletiram numa leve redução na conversão de receitas.
Por fim, em oposição à transição organizacional do ano anterior, em 2018 o GIFE operou com
sua equipe completa, recompondo seu patamar de investimento em pessoal.

Prestação de Contas 2018

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais)
ATIVO

2018

2017

CIRCULANTE

PASSIVO

2018

2017

CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa

2.582.057

1.164.683

Fornecedores

81.870

61.022

Recursos vinculados a projetos

1.548.371

1.744.898

Impostos e contribuições retidos na fonte e a recolher

6.853

6.197

Fundo Patrimonial

735.507

-

Obrigações sociais e trabalhistas

293.085

195.252

Outros créditos

173.283

101.885

Projetos vinculados a executar

1.548.371

1.744.898

Despesas antecipadas

226.973

283.427

Adiantamentos de associados

1.325.377

1.101.933

Total do ativo circulante

5.266.191

3.294.893

Total do passivo circulante

3.255.556

3.109.302

Patrimônio social

2.623.505

1.879.601

Superávits acumulados

1.220.609

743.903

Total do patrimônio líquido

3.844.114

2.623.504

TOTAL DO PASSIVO

7.099.670

5.732.806

NÃO CIRCULANTE
Fundo Patrimonial

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.602.297

2.194.868

Imobilizado

230.898

242.338

Intangível

284

708

Total do ativo não circulante

1.833.479

2.437.913

TOTAL DO ATIVO

7.099.670

5.732.806

Prestação de Contas 2018
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais)
2018

2017

RECEITAS OPERACIONAIS
Atividades
Receita com mensalidades e contribuições associativas
Receita de projetos e convênios
Receita com eventos - congresso GIFE
Receita de ensino - cursos e seminários
Outras receitas operacionais
Trabalho voluntário
Total

2.935.932
1.922.538
3.147.863
6.771
8.013.104

2.469.211
2.084.771
874
19
8.721
4.563.596

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS
Despesas com pessoal
Despesas gerais com eventos - congresso GIFE
Despesas gerais com projetos e convênios
Despesas com depreciação e amortização
Despesas gerais e administrativas
Trabalho voluntário
Total

(3.241.745)
(1.600.342)
(1.419.111)
(25.684)
(670.793)
(6.771)
(6.964.446)

(2.774.532)
(1.394.755)
(34.038)
(562.760)
(8.721)
(4.774.806)

RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Total

208.648
(36.698)
171.950

298.062
(101.384)
196.679

SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

1.220.609

(14.531)

Equipe GIFE
CONSELHO DE GOVERNANÇA
ANA HELENA DE MORAES VICINTIN – INSTITUTO VOTORANTIM
ATILA ROQUE – FUNDAÇÃO FORD
BEATRIZ AZEREDO – TV GLOBO
FÁBIO DEBONI – INSTITUTO SABIN
LEONARDO GLOOR – FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL
MARCOS NISTI – INSTITUTO ALANA
MARIA ALICE SETUBAL – FUNDAÇÃO TIDE SETUBAL (PRESIDENTE)
MARIA DE LOURDES NUNES – FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO
MONICA PINTO – FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO
PEDRO MASSA – INSTITUTO COCA-COLA
RICARDO HENRIQUES – INSTITUTO UNIBANCO
VIRGÍLIO VIANA – FUNDAÇÃO AMAZONAS SUSTENTÁVEL
CONSELHO FISCAL
ANDREA DOS SANTOS REGINA – SERASA EXPERIAN
CIBELE DEMETRIO ZDRADEK – INSTITUTO GRUPO BOTICÁRIO
ODAIR BARROS DA SILVA – FUNDAÇÃO TELEFÔNICA VIVO

Equipe GIFE

ALINE ROSA

ALINE VIOTTO

ANA CLAUDIA ANDREOTTI

ANDREA ALMEIDA

CAMILA ALOI

CAROLINA MAGOSSO

ERIKA SANCHEZ SAEZ

GIOVANA BIANCHI

GRAZIELA SANTIAGO

GUSTAVO BERNARDINO

JOSÉ MARCELO ZACCHI

JULIANA LINHARES

KAREN POLAZ

MARIANA BOMBONATO MORAES

MARINA MONTEIRO

PAMELLA CANATO

SILVANIA PEREIRA

THAÍS NASCIMENTO

THAÍS RODRIGUES

