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O ano de 2015 foi bastante desafiador para todos os 

setores brasileiros, em especial para o Terceiro Setor. 

Em um momento de crise política e econômica, quando 

a maioria das pessoas e empresas está preocupada 

em garantir seus padrões de vida e rendimento, sobra 

pouco tempo e poucos recursos para cuidar dos que 

mais precisam. Quanto mais problemáticos os tempos, 

maior deveria ser a atenção com os mais desprotegidos. 

Mas a sociedade obedece a outra dinâmica. Porém, as 

dificuldades costumam produzir histórias de inovação e 

superação. Conosco não foi diferente. O ano foi marcado 

por projetos inovadores, que abriram novos caminhos 

para o IDIS. É esta a história que está contada neste 

relatório. Se você é uma das pessoas que esteve com o 

IDIS em 2015, você faz parte da nossa história e queremos 

agradecer por ter estado conosco e compartilhar com 

você nossas conquistas. 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 IDIS
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Paula Fabiani
Diretora presidente

APRESENTAÇÃO IDIS



Excelência, transparência, seriedade, 

comprometimento, foco, inovação e perenidade.

MISSÃO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 IDIS

Apoiar o investimento social privado para o 

desenvolvimento de uma sociedade mais justa e 

sustentável.

VISÃO

Ser referência na geração e disseminação de 

conhecimento e práticas inovadoras sobre o 

investimento social privado.

VALORES
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FORMAS DE 
ATUAÇÃO



O IDIS tem por objetivo 

promover o engajamento 

de indivíduos, famílias, 

empresas e comunidades 

no Investimento Social 

Privado (ISP). Atua de 

forma customizada 

e participativa, 

disponibilizando 

ferramentas inovadoras 

e efetivas de se investir 

recursos na área social 

por meio de quatro 

frentes de atuação:

• Inovação
• Políticas públicas
• Trabalho em rede
• Geração de 
conhecimento
• Disseminação de 
práticas

• Diagnóstico
• Planejamento 
estratégico
• Estruturação de 
institutos, fundações, 
RSC e financiamento
• Capacitação de 
investidores
• Avaliação

• Diagnóstico local
• Formação de redes
• Relacionamento com 
a comunidade / OSCs
• Capacitação de atores 
sociais
• Avaliação de processo, 
resultado e impacto, e 
monitoramento

• Seleção
• Capacitação
• Validação
• Monitoramento
• Capacitação em 
mobilização de recursos
• Doações internacionais
• Doações no trabalho

Advocacy

Apoio
Técnico

Implantação
de Projetos

Gestão da
Doação

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 IDIS
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NÚMEROS
2015



PROJETOS

projetos
desenvolvidos

27 6 Advocacy
11 Apoio técnico
5 Implantação de projetos
5 Gestão da Doação

DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO

RELACIONAMENTO

24 PALESTRAS
MINISTRADAS

3 EVENTOS 
REALIZADOS

19 VÍDEOS 
PRODUZIDOS
3146 visualizações

5 PUBLICAÇÕES 
LANÇADAS
554 downloads

líderes sociais 
envolvidos 
nos projetos

AGENTES DO 
GOVERNO 
ENVOLVIDOS 
em projetos de 
advocacy

376

27

COMUNICAÇÃO

4.574 visualizações5 Apresentações publicadas 
no SLIDE SHARE

IMPRENSA

20ENTREVISTAS
CONCEDIDAS

72
matérias publicadas 
sobre o IDIS ou que 
citam o IDIS como 
fonte de informação

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 IDIS
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PROJETOS 
REALIZADOS

EM 2015
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Victoire Brasil Investimentos

Federação das Santas Casas e Hospitais 
Beneficentes do Estado do São Paulo (Fehosp)

Anglo American

Fundação Lucia & Pelerson Penido (FLUPP)

Instituto João e Maria Backheuser 

Educação Financeira para Jovens

Capacitação em Captação de Recursos

Programa Germinar - Diagnóstico e 
fortalecimento das OSCs locais

Fortalecimento da Gestão Pública
 
Diagnóstico Escola Ideal na rede pública 
municipal de Casimiro de Abreu-RJ

Instituto Morena Rosa

Instituto Cyrela

Instituto Avon

Fundación Mapfre

Fundação Telefônica

ATUAÇÃO PARCEIRO / APOIADOR PROJETO

Benchmark para estruturação de OSC

Capacitação do Conselho
 
Pesquisa com stakeholders

Avaliação SROI - Programa VIM

Avaliação SROI - Primeira Infância Ribeirinha (PIR)

Unidade de Inteligência

Diretrizes para Investimento Social Corporativo

Estudo de Viabilidade: Estratégia de Captação, 
Projeto Piloto e Indicadores de Avaliação 

Estudo de Benchmark 

Estabelecimento da Fundação de Apoio 
ao SciELO (faSciELO)

Estruturação de Fundo Patrimonial
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Programa Primeira Infância Amazonense (PIA)

IV Fórum Brasileiro de Filantropos
e Investidores Sociais

Pesquisa Doação Brasil

Dia de Doar - #diadedoar

World Giving Index

Fundos Patrimoniais

Bernard van Leer Foundation

Global Philanthropy Forum
Charities Aid Foundation (CAF)
Instituto C&A
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
Bernard van Leer Foundation
Fundação José Luiz Egydio Setúbal
Fundação Banco do Brasil
Fundação Maria Cecília Souto Vidigal

Instituto C&A
Instituto Arapyaú
Charities Aid Foundation (CAF)
PayPal
Instituto Ayrton Senna
Instituto Sabin
Instituto Coca-Cola
Marcos Kisil (pessoa física) 
Fernão Bracher (pessoa física)
Luis Stuhlberger (pessoa física)
Teresa Bracher (pessoa física)
José Luiz Setúbal (pessoa física)
Guilherme Affonso Ferreira (pessoa física)
Antonio Florence (pessoa física)
Eduarda Penido (pessoa física)
Flávio Próspero (pessoa física)
Guilherme Vidigal Gonçalves (pessoa física)
Regina Vidigal Guarita (pessoa física)
Diversos (crowdfunding)

Movimento por uma Cultura de Doação
Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR)
Demarest Advogados

Charities Aid Foudantion (CAF)

Felipe Sotto-Maior, Maria Lucia de Almeida Prado 
e Silva e Priscila Pasqualin Afonso de Souza

Arcos Dorados

Fundação Stickel

Bamboo Finance e Vox Capital

Fundação Lucia & Pelerson Penido (FLUPP)

Bernard Van Leer Foundation

Fundação Telefônica

Dotz

Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA)

Toyota

SciELO 

Fundo Areguá Santa Casa

Edital de Investimento Social

RenovAção - Edital de projetos e monitoramento

Avon Contra o Câncer de Mama - Seleção e 
monitoramento de projetos

Prospecção de Parceiro

Viabilização de parcerias
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PROJETOS 
DESTAQUES 

DE 2015



• Inovação
• Políticas públicas
• Trabalho em rede
• Geração de conhecimento
• Disseminação de práticas
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PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 
AMAZONENSE (PIA)

Desde 2011, o IDIS faz um trabalho de articulação e apoio à elaboração de uma 

política pública de proteção à primeira infância no Amazonas com o apoio da 

Bernard Van Leer Foundation. Entre as ações já realizadas estão o desenho, 

implantação e avaliação do projeto piloto Primeira Infância Ribeirinha (PIR) em 19 

comunidades ribeirinhas da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio 

Negro em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e a publicação 

do livro Primeira Infância: panorama, análise e prática registrando a história dessa 

iniciativa. Em outubro de 2015, o IDIS promoveu o seminário Um Norte para a Primeira 

Infância junto com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e a Secretaria 

de Estado da Saúde do Amazonas (Susam). O evento reuniu gestores públicos, 

profissionais e lideranças sociais da região Norte ligados à Primeira Infância. Foram 

debatidas e apresentadas questões relativas ao tema - desde os aspectos científicos 

que comprovam a importância dessa fase da vida para a formação do adulto até 

exemplos de práticas bem-sucedidas em várias regiões do país. Todo este esforço 

foi essencial para a criação da política pública Primeira Infância Amazonense (PIA), 

aprovada pela Assembleia Legislativa do Amazonas e sancionada pelo Governo do 

Estado em março de 2016 e em processo de implantação.

ADVOCACY RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 IDIS
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Em novembro de 2015, o IDIS realizou a quarta edição do Forum Brasileiro de 

Filantropos e Investidores Sociais – evento para convidados cujo objetivo é oferecer 

um espaço exclusivo para a comunidade filantrópica reunir-se, trocar experiências 

e aprender com seus pares, fortalecendo a filantropia estratégica na promoção do 

desenvolvimento da sociedade brasileira. O tema principal do IV Fórum, ‘Filantropia 

em tempos de crise’, suscitou muitas discussões sobre o futuro das instituições 

filantrópicas, o papel das novas gerações de filantropos e o poder de mobilização 

da sociedade para ajudar a mudar o cenário do Brasil em momentos de turbulência. 

Como bem disse a diretora do Global Philanthropy Forum, Suzy Antounian, “Nas 

crises surgem oportunidades para mudanças estratégicas.” A quinta edição do 

Fórum de Filantropos e Investidores Sociais será realizada em outubro de 2016. O 

Fórum é uma iniciativa conjunta do IDIS e do Global Philanthropy Forum (GPF). 

IV FÓRUM BRASILEIRO DE FILANTROPOS
E INVESTIDORES SOCIAIS

ADVOCACY RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 IDIS
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Em 2015 teve início a Pesquisa Doação Brasil - uma iniciativa coordenada pelo IDIS em 

parceria com um grupo de especialistas e atores relevantes para o campo da cultura 

de doação no Brasil. Uma sequência de encontros de trabalho foi realizada envolvendo 

representantes de organizações da sociedade civil, universidades, mídia, fundações, 

redes e associações de classe ligadas aos temas de cultura de doação e captação 

de recursos. Para complementar os recursos necessários foi lançada a campanha 

de crowdfunding (financiamento coletivo) Você paga para ver?. A primeira etapa da 

pesquisa ocorreu em outubro e envolveu dez grupos focais de três cidades distintas. 

Os participantes demonstraram maior simpatia pelas causas envolvendo crianças, 

idosos, educação, saúde e geração de emprego. A etapa quantitativa da pesquisa 

será finalizada em junho de 2016 e os dados serão difundidos abertamente para todos 

os interessados. O intuito é fortalecer a cultura de doação no país e ainda contribuir 

na capacitação da sociedade para a captação de recursos. Os resultados estarão 

disponíveis no link: www.idis.org.br/pesquisadoacaobrasil

PESQUISA DOAÇÃO BRASIL

ADVOCACY RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 IDIS
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O IDIS produziu material de divulgação para a campanha Dia de Doar (#diadedoar) 

e doou boa parte para a Associação Brasileira de Captadores de Recursos 

(ABCR), que visitou várias cidades brasileiras convidando todos a aderir à data, e 

para o Demarest Advogados que divulgou para seus colaboradores e clientes. A 

campanha foi realizada no dia 1º de dezembro e mobilizou diversas organizações. 

O #diadedoar é uma campanha global iniciada em 2012 nos Estados Unidos com o 

nome de #GivingTuesday e hoje já alcança mais de 80 países em todo o mundo. No 

Brasil é promovido pelo Movimento por uma Cultura de Doação, uma coalização de 

organizações e indivíduos que promovem a cultura de doação no país. 

O World Giving Index é um estudo anual que mede o nível de solidariedade em 

145 países, analisando três perguntas: quantas pessoas fizeram doações em 

dinheiro, quantas dedicaram tempo em trabalho voluntário e quantas ajudaram um 

desconhecido no mês anterior à pesquisa. O WGI é produzido pela Charities Aid 

Foundation no Reino Unido e o IDIS dissemina seu conteúdo no Brasil, promovendo 

reflexões sobre o tema e ampliando o seu impacto. Em 2015, infelizmente o Brasil 

caiu 15 posições no índice, saindo da 90ª para a 105ª posição.

DIA DE DOAR

WORLD GIVING INDEX
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Desde 2012, o IDIS lidera uma iniciativa de advocacy, trabalhando em rede 

para promover o desenvolvimento dos fundos patrimoniais no Brasil. Fundos 

patrimoniais (endowments) são estruturas criadas para dar sustentabilidade 

financeira a uma organização sem fins lucrativos. Em sua maioria, os Fundos 

nascem com a obrigação de preservar perpetuamente o valor doado, utilizando 

apenas os rendimentos resultantes de aplicações financeiras para sua manutenção 

e atividades, de acordo com regras pré-estabelecidas, que devem estar descritas 

no estatuto da instituição. No Brasil, a criação de fundos patrimoniais é importante 

para promover a sustentabilidade das organizações da sociedade civil. Um 

dos obstáculos para a disseminação do endowment no Brasil é a falta de uma 

legislação específica que facilite sua criação e de incentivos fiscais. O trabalho de 

advocacy do IDIS rendeu frutos e, atualmente, existem dois projetos de lei para a 

regulamentação de fundos patrimoniais: um na Câmara (PL4643/2012) e outro no 

Senado (PL16/2015). Inicialmente esses projetos eram voltados para universidades 

públicas, porém considerando o potencial deste mecanismo para o terceiro setor, 

organizações e profissionais da sociedade civil, liderados pelo IDIS, se mobilizaram 

para incluir como beneficiárias destes projetos de lei as organizações sem fins 

lucrativos. Assim, os fundos poderão contribuir para a sustentabilidade no longo 

prazo de organizações da sociedade civil de diferentes áreas, não apenas das 

universidades. Para realizar os trabalhos de advocacy o IDIS contou com o apoio 

técnico da Demarest Advogados, PLKC Advogados, Vérios Investimentos, banco 

JP Morgan e GIFE – Grupo de Institutos Fundações e Empresas.

FUNDOS PATRIMONIAIS

ADVOCACY RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 IDIS
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• Diagnóstico
• Planejamento estratégico
• Estruturação de institutos, fundações, 
   RSC e financiamento
• Capacitação de investidores
• Avaliação



FUNDAÇÃO 
BERNARD 
VAN LEER 

Objetivos: Compreender o impacto do projeto Primeira Infância Ribeirinha (PIR) através 

de um estudo avaliativo que demonstre a efetividade do investimento realizado; criar 

evidências para o estabelecimento de uma política pública para a primeira infância 

no estado do Amazonas; e identificar potenciais pontos de aprimoramento e focos 

prioritários a serem considerados na política pública. 

O PIR foi implantado em 2012 pelo IDIS, Secretaria de Saúde do Amazonas, Bernard 

Van Leer Foundation e Fundação Amazônia Sustentável (FAS) com foco na melhoria 

das condições de vida de gestantes e crianças de 0 a 6 anos de comunidades 

ribeirinhas amazonenses. O projeto capacitou os Agentes Comunitários de Saúde 

(ACSs) para orientar e apoiar as famílias na promoção do desenvolvimento saudável 

da primeira infância. A Avaliação SROI (Social Return on Investment) realizada em 

2015 mediu o impacto gerado após dois anos de implantação do projeto em 19 

comunidades ribeirinhas, pertencentes à Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

(RDS) Rio Negro, nos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. O resultado 

do estudo demonstrou o impacto positivo gerado pelo PIR: cada R$ 1 investido gerou 

R$ 2,82 em benefícios sociais. Esses resultados positivos corroboraram o processo de 

criação do Programa Primeira Infância Amazonense (PIA) - política pública estadual 

sancionada em março de 2016 pelo governador do Amazonas e inspirada no projeto 

Primeira Infância Ribeirinha (PIR).

Avaliação de Impacto SROI - 
Primeira Infância Ribeirinha (PIR)

BERNARD VAN LEER FOUNDATION

APOIO TÉCNICO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 IDIS
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Capacitação do 
Conselho 

Objetivo: Capacitar os membros do Conselho da Fundação Stickel sobre cenário do 

investimento social privado e governança de organizações sem fins lucrativos. O IDIS 

customizou o conteúdo do treinamento para a necessidade da organização. Além 

da parte teórica, foi realizada uma atividade prática: a simulação de uma reunião do 

Conselho abordando e incorporando os novos aprendizados. 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 IDIS

FUNDAÇÃO STICKEL

APOIO TÉCNICO

BAMBOO FINANCE 
E VOX CAPITAL

Objetivo:: Identificar as transformações positivas e negativas que ocorreram na vida 

daqueles que adquiriram e se mudaram para casas do projeto Bille em Mococa e 

São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. A Bille é um dos investimentos da 

Bamboo Finance no Brasil e da Vox Capital. A Bille utiliza um modelo de negócios 

para construir um padrão de casas e já vendeu, de forma acessível, mais de 1,2 mil 

construções. Em cada uma das duas cidades foram realizados dois grupos focais com 

moradores para levantar as principais transformações vivenciadas. Posteriormente, 

aplicou-se questionários para mapear o perfil do morador da Bille, sua satisfação 

com a aquisição e outras questões relevantes que foram identificadas nos grupos 

focais. Os resultados do estudo serão utilizados para revisão e ajustes do projeto. 

Pesquisa com 
stakeholders



Avaliação de Impacto 
SROI do Programa VIM 

Objetivos: Entender o impacto do Programa Valorizando uma Infância Melhor 

(VIM) nas crianças, suas famílias e educadores; mostrar o valor gerado em retorno 

ao investimento realizado e auxiliar no planejamento e nas decisões futuras. O 

VIM, realizado pela FLUPP, apoia o desenvolvimento da educação para a primeira 

infância nos municípios de Aparecida, Lagoinha, Roseira e Potim, localizados na 

região do Vale do Paraíba no estado de São Paulo. A avaliação concentrou-se em 

Roseira. A equipe aplicou a metodologia SROI (Social Return on Investment) para 

identificar o efeito do programa nos beneficiários (todos os que sofreram alguma 

mudança), identificar indicadores mensuráveis das mudanças, coletar informações 

por meio de grupos focais e pesquisas, atribuir um valor financeiro aos resultados 

do programa e calcular o valor total dos benefícios trazidos pelo VIM a Roseira. 

A avaliação SROI identificou um impacto positivo, pois para cada R$ 1 investido 

pelo Programa VIM, R$ 4,08 foram criados em valor social. O VIM mais do que 

quadruplicou o montante investido demonstrando a eficiência e a relevância do 

programa.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 IDIS

FUNDAÇÃO LUCIA & 
PELERSON PENIDO (FLUPP)

APOIO TÉCNICO
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• Diagnóstico local
• Formação de redes
• Relacionamento com a comunidade / OSCs
• Capacitação de atores sociais
• Avaliação de processo, resultado e impacto 
e monitoramento



Educação Financeira 
para Jovens

Objetivo: promover alfabetização financeira que auxilie na formação de cidadãos 

conscientes, contribuindo com a melhoria da qualidade de vida e a inclusão 

econômica e social através de práticas de uso responsável do dinheiro e hábitos 

financeiros saudáveis. O projeto foi dividido em três módulo: curso de formação, 

construção de planejamento financeiro e plano de vida, e mentoria. No total, a 

iniciativa envolveu 20 jovens aprendizes moradores do bairro Parque Imperial, 

em Barueri-SP, e que participam do Programa de Aprendizagem da organização 

CEPAC. A formação teve duração de quatro semanas, entre outubro e novembro 

de 2015, e abordou os temas ‘Fazer bem as escolhas’, ‘Endividamento’ e ‘Desejos, 

sonhos e ambições’. Concomitantemente, os jovens desenvolveram, cada um, seu 

planejamento financeiro e plano de vida com o apoio voluntário dos profissionais da 

Victoire, através de mentoria. No final das atividades do projeto os jovens fizeram 

uma visita à Bovespa e ao escritório da Victoire.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 IDIS

VICTOIRE BRASIL INVESTIMENTOS

IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS
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Mobilização de 
Recursos

Objetivo: fortalecer as Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos do 

Estado de São Paulo em sua capacidade de mobilização comunitária, para planejar 

e implantar programas e projetos por meio da captação de recursos. De janeiro a 

outubro de 2015, o IDIS realizou 660 horas de oficinas de capacitação em 11 municípios, 

nas quais 427 representantes de 104 hospitais receberam treinamento no tema de 

captação de recursos. As oficinas tiveram como conteúdo: diagnóstico situacional, 

elaboração e implantação do plano de mobilização de recursos. Os consultores 

do IDIS fizeram ainda 300 visitas de coaching para orientar individualmente todos 

os hospitais participantes na elaboração dos seus projetos de captação. Entre 

os resultados da iniciativa estão o fortalecimento da capacidade institucional, de 

gestão e de captação de recursos de cada instituição participante. Em quase 75% 

das organizações participantes houve aumento do volume de recursos captados 

após a participação no projeto. Até o momento, os 18 hospitais que já contabilizaram 

seus resultados foram capazes de mobilizar, junto à comunidade, 2,5 vezes o volume 

investido na capacitação dos 104 hospitais. 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 IDIS

FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS 
BENEFICENTES DO ESTADO DO SÃO PAULO (FEHOSP)

IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS
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Programa Germinar - Diagnóstico 
e fortalecimento das OSCs locais

Objetivo: o Programa Germinar é uma iniciativa da Anglo American e tem como 

objetivos qualificar e incentivar a sociedade civil dos municípios mineiros de 

Alvorada de Minas, Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim e Serro (regiões de 

influência direta e indireta do Sistema Minas-Rio, da Anglo) para elaboração de 

projetos sociais, gestão e captação de recursos. A qualificação tem o objetivo de 

promover o desenvolvimento de iniciativas sociais sustentáveis e transformadoras 

nessas cidades. O IDIS apoiou a Anglo na fase inicial de diagnóstico local. Utilizou a 

metodologia ‘Desenvolvimento Comunitário baseado nos Talentos e Recursos Locais 

- ABCD’ (Asset-Based Community Development) para fazer o levantamento junto 

às organizações sociais locais. Os consultores do IDIS mapearam 84 organizações 

atuantes nessas localidades, que participaram de uma capacitação composta de três 

ciclos: elaboração de projetos sociais, gestão desses projetos e captação de recursos 

via leis de incentivo fiscal. Esta etapa do Programa Germinar foi realizada pelo IDIS 

entre os meses de janeiro a novembro de 2015 e envolveu 104 atores sociais.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 IDIS

ANGLO AMERICAN

IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS
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• Diagnóstico local
• Formação de redes
• Relacionamento com a comunidade / OSCs
• Capacitação de atores sociais
• Avaliação de processo, resultado e impacto 
e monitoramento



Edital de Investimento 
Social 

Objetivos: desenvolver modelo de edital para a seleção de projetos sociais bem como 

modelos de relatório técnico e financeiro para as organizações selecionadas prestarem 

contas de seus respectivos projetos. O Instituto Morena Rosa de Sustentabilidade, 

Cultura e Desenvolvimento Humano (IMR) busca efetivar parcerias com organizações 

sociais, visando ao investimento em programas capazes de promover transformações 

nas suas comunidades com iniciativas focadas no desenvolvimento social e pessoal 

de crianças e adolescentes. O Edital de Investimento Social beneficia projetos de 

adequação de espaço físico e/ou aquisição de equipamentos para o atendimento de 

programas direcionados a crianças e adolescentes com foco em educação, cultura 

ou esporte.
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Projeto RenovAção - Edital de 
Projetos e Monitoramento

Objetivo: apoiar o Instituto Cyrela na gestão da 1ª edição do concurso que tem 

como objetivo auxiliar organizações da sociedade civil, que desenvolvem trabalho 

de relevância e impacto nas comunidades onde há atuação do Grupo Cyrela, a 

construir ou reformar seus espaços físicos. O IDIS foi responsável pela elaboração 

do regulamento do concurso, pelo recebimento das inscrições e pela organização 

da banca examinadora de seleção dos finalistas e ainda pelo monitoramento da 

aplicação do recurso recebido pelas duas organizações vencedoras. O concurso 

recebeu um total de 80 inscrições. Um dos projetos vencedores foi o do Centro de 

Reabilitação São João Batista, que atende crianças e adolescentes com deficiências 

físicas múltiplas em Porto Alegre-RS, e o outro projeto, da ONG recifense Gestos 

Soropositividade Comunicação e Gênero, que trabalha para fortalecer os direitos 

humanos das pessoas soropositivas e das populações vulneráveis ao HIV e AIDS. O 

Centro de Reabilitação realizou uma reforma para aumentar o seu brechó, que vende 

roupas doadas e usa os recursos para comprar alimentos perecíveis necessários para 

a nutrição das crianças e jovens portadores de múltiplas deficiências físicas. A Gestos 

reformou uma sala da sua sede para o funcionamento do Espaço Saúde Modelo para 

Adolescentes e Jovens.
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29



Avon Contra o Câncer de Mama - 
Seleção e monitoramento de projetos

Objetivo: apoiar o Instituto Avon na sua atuação para a detecção precoce do 

câncer de mama. O IDIS realiza o processo de prospecção e seleção de projetos 

bem como a negociação das parcerias (estabelecimento de planos de trabalho 

com objetivos, cronograma de execução, orçamento etc.). Também é responsável 

pelo monitoramento dos projetos dos parceiros do Instituto, recebendo 

periodicamente prestações de contas técnicas e financeiras. Anualmente o IDIS 

faz o levantamento e a consolidação dos resultados do investimento acumulado 

do Instituto Avon no combate ao câncer de mama (Indicadores de Performance – 

KPIs – tais como número de mamografias realizadas, mulheres atendidas etc.). Os 

consultores do IDIS são parte integrante do Comitê Técnico de Câncer de Mama 

do Instituto, que se reúne regularmente para tomada de decisões de apoio para a 

operação dos seus programas. 
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Seleção de Parceiro

Objetivo:  identificar na cidade de São Paulo um parceiro que pudesse adaptar 

o modelo do Programa Formando Comunidades desenvolvido no México pela 

Fundación Mapfre. O Formando Comunidades visa à promoção da assistência 

continuada a crianças e adolescentes através de ações focadas em educação, saúde 

e nutrição. Após uma etapa de modelagem do projeto para a realidade brasileira e 

de prospecção e negociação, o IDIS selecionou o Programa Einstein na Comunidade 

do Hospital Albert Einstein o qual, baseado na experiência de Paraisópolis, irá atuar 

na comunidade da Vila Santa Catarina (Jabaquara - zona sul de São Paulo) onde 

assumiu a gestão do Hospital Municipal local.
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ACONTECEU 
TAMBÉM EM 2015



ABRIL 
• IDIS leva delegação brasileira ao 
Global Philanthropy Forum, nos EUA
• IDIS participa de debate sobre 
Financiamento de Impacto para o 
Desenvolvimento da Primeira Infância, 
na Dinamarca

FEVEREIRO
• IDIS mobiliza empresariado brasileiro 
para a assinatura de carta enviada 
à ONU para a inclusão da primeira 
infância nas Metas de Desenvolvimento 
Sustentável Pós-2015

MARÇO
• IDIS faz palestra no Fórum 
Interamericano de Filantropia Estratégica 
(FIFE), em Gramado-RS
• IDIS fala na Rádio ONU sobre o papel 
do investidor social privado

JUNHO 
• IDIS realiza Encontro de Investidores 
Sociais, em São Luiz, no Maranhão, em 
parceria com o Instituto de Cidadania 
Empresarial (ICE-MA)

12

11

10

SETEMBRO
• Paula Fabiani participa do evento 
Valuing the Things that Matter 
(Avaliando o que importa) promovido 
pelo The Rockefeller Foundation 
Bellagio Center, na Itália 
• Conselheira do IDIS, Maria Lúcia 
de Almeida Prado e Silva, publica 
artigo no jornal Valor Econômico 
sobre a sustentabilidade financeira de 
organizações filantrópicas

9

8

7

6

5

4

3

2

1
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AGOSTO 
• Paula Fabiani fala sobre cultura de 
doação na Bandnews FM
• Paula Fabiani é certificada pela New 
Economics Foundation (NEF) a aplicar 
o SROI (Social Return on Investment), 
uma ferramenta de avaliação de 
impacto de projetos sociais.

OUTUBRO 
• Realização do Seminário Um Norte 
para a Primeira Infância em Manaus-AM
• IDIS participa do ReadyNation Global 
Business Summit on Early Childhood 
Investments realizado nos EUA e com a 
participação de 17 países 
• IDIS participa do XXV Congresso de 
Psicanálise e coloca a questão: como 
fomentar o altruísmo na sociedade 
brasileira?

MAIO
• IDIS faz palestra no International 
Grantmaking Symposium, em Washington
• Presidente do IDIS se torna Líder 
Global no World Forum on Early Care 
and Education
• Raquel Coimbra é palestrante do 
Private Wealth Forum 

JULHO
• IDIS participa do evento Perspectives 
on Arab & Global Philanthropy, em Berlim
• Paula Fabiani integra a mesa redonda 
durante o III Seminário Internacional 
Marco Legal da Primeira Infância.

NOVEMBRO
• Em parceria com a Fundação 
Arymax, IDIS promove o evento 
Tendências do Investimento Social 
Privado e a Comunidade Judaica
• Marcos Kisil participa do Emerging Markets 
Philanthropy Forum, em Pequim, na China
• Marcos Kisil é um dos debatedores 
de encontro temático sobre Negócios 
de Impacto promovido pelo Núcleo de 
Estudos Avançados em Terceiro Setor 
(NEATS) da PUC-SP
• IDIS e organizações discutem a 
participação do Brasil na iniciativa 
SDGfunders | SDG Philanthropy Platform.

JANEIRO
• Planejamento das ações para 2015

DEZEMBRO
• Divulgação do World Giving Index 
• Campanha Dia de Doar (#diadedoar)



DEMONSTRATIVOS 
FINANCEIROS DE 

2015



BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(em Reais)

ATIVO

Circulante

Caixa e bancos

Aplicações financeiras

Contas a receber

Outras contas a receber

Não circulante

Imobilizado líquido

Intangível

Total do ativo

4

5

-

-

6

-

1.218

2.641.595

8.047

8.408

2.659.268

36.457

-

36.457

1.497

1.650.699

23.844

121.822

1.797.862

2.695.725

40.816

-

40.816

1.838.678

Nota 
explicativa 2015 2014

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PASSIVO E 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Circulante

Fornecedores

Obrigações trabalhistas

Obrigações tributárias

Patrimônio líquido

Patrimônio social

Total do passivo e do patrimônio líquido

-

8

9

-

11

-

49.000

43.356

92.356

2.603.369

2.603.369

138.094

46.476

36.626

221.196

2.695.725

1.617.482

1.617.482

1.838.678

Nota 
explicativa 2015 2014

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(em Reais)

Receita operacional

Doações e patrocínios

Serviçoes prestados

Receitas de vendas

Outras receitas

(=) Receita operacional líquida

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Receitas (despesas) operacionais

Administrativas

Pessoal

Serviços prestados por pessoas jurídicas

Aluguel

Depreciação

Despesas tributárias

Resultado financeiro

(=) Total de despesas operacionais

(=) Superávit do exercício

12

13

-

-

Nota 
explicativa

-

14

15

-

-

-

-

1.859.851

3.815.612

809

-

5.676.272

2015

(698.511)

(895.345)

(3.126.987)

(145.698)

(16.745)

(30.682)

217.285

(4.696.683)

979.589

2.204.252

1.631.550

1.366

27.481

3.864.649

2014

(648.407)

(807.682)

(1.506.262)

(117.898)

(15.431)

(17.212)

98.010

(3.014.882)

849.767
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QUEM FEZ ESTA 
HISTÓRIA 
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CONSELHO FISCAL
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EQUIPE
 
Diretora Presidente
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PERSPECTIVAS 
PARA 2016

• Divulgação dos Resultados da Pesquisa Doação Brasil

• Realização do V Fórum Brasileiro de Filantropos e 

Investidores Sociais

• Mobilização para aprovação de projeto de lei 

regulamentando os Fundos Patrimoniais no Brasil

• Implantação da Política Pública Programa Primeira 

Infância Amazonense (PIA) 

• Realização de curso sobre Avaliação de Impacto 

e lançamento de GUIA SROI (Social Return on 

Investment)

• Capacitação em Design Thinking

• Início do Desenvolvimento da Plataforma de Doação 

via Folha de Pagamento
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