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NOSSA MISSÃO

Fortalecer a filantropia no Brasil 

para transformar realidades e 

contribuir para a construção de 

uma sociedade mais inclusiva, 

diversa e justa.
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CARTA DA DIREÇÃO 

A força das conexões

Como sinapses que conectam nossos neurônios, formando um grande circuito 
e fazendo todo o nosso corpo funcionar, o Movimento Bem Maior trabalhou con-
tinuamente em 2021 para conectar lideranças sociais, setor privado, sociedade 
civil, academia e a cooperação internacional. Porque acreditamos que redes 
duráveis  representam a infraestrutura sobre a qual os movimentos de mudança 
são construídos.

É fácil ver que há falhas reais nas regras que regem a nossa sociedade e que 
precisamos de uma repactuação do nosso contrato social. Não se trata apenas 
de políticas públicas, embora a responsabilidade dos governos seja grande. Mas 
também é preciso repensar o papel da sociedade civil e como ela pode se unir. 

Não é só sobre transferência de renda para manter pessoas vivas e em seguran-
ça. Como podemos proporcionar educação, inclusão produtiva, moradia e saúde 
para que  mais pessoas possam ter oportunidades? Como garantimos que mais 
recursos cheguem nas mãos daqueles que estão mais próximos dos problemas? 
Como apoiamos seus esforços visionários ao longo do tempo, ouvimos e apren-
demos a cada passo da jornada? Essa é a filantropia de que precisamos hoje.

Como beneficiários das falhas de nossos sistemas políticos e econômicos, os 
detentores de riqueza e influência hoje – sejam indivíduos, empresas ou funda-
ções – compartilham da obrigação urgente de reparar as injustiças sociais. 

Neste Relatório de Atividades do Movimento Bem Maior, é possível enxergar de 
forma concreta a força das conexões para construir um campo de filantropia e 
investimento social mais fortalecido e em evolução, que se mostra potente em 
impulsionar a transformação que queremos ver no mundo.

Carola M. B. Matarazzo,  
diretora executiva do Movimento Bem Maior
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Em Números

Breve histórico

O Movimento Bem Maior nasceu em 2018 com a 
provocação de conseguir dobrar o volume de doações 
em relação ao PIB brasileiro em dez anos. Desde então, 
vem trabalhando na transformação do modo de fazer 
filantropia: buscando a formação de redes, alianças e 
coalizões ampliando diálogos com comunidades locais, 
movimentos sociais, lideranças comunitárias e outros 
grupos historicamente excluídos dos espaços de poder 
e, enfim, investindo na estruturação do ecossistema 
para garantir mudanças sistêmicas e sustentáveis. 

Saúde

educação

cultura

direitos humanos

igualdade de gênero

meio ambiente

combate à fome

inclusão produtiva

inclusão de pessoa 
com deficiência

terceira idade102
Organizações  
APOIADAS  

18
estados +  
Distrito Federal  

Principais causas

Recurso já mobilizado

NORDESTE:  
BA, CE, PI, PE, RN, AL

SUDESTE:  
MG, SP, RJ, ES

NORTE:  
AM, AC, PA

CENTRO-OESTE: 
GO, DF, MT

SUL:  
SC, RS, PR
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Contexto

Realidade Socioeconômica do País

Apesar do crescimento econômico brasileiro de 4,6% em 2021, resultado da base de comparação 
fraca de 2020, há bem pouco a se comemorar sobre os indicadores brasileiros do ano passado.

Pobreza

O Brasil registrou 15,7 milhões de 
famílias em situação de extrema 
pobreza, isto é, vivendo com renda per 
capita mensal de até R$ 105, segundo 
dados do Cadastro Único.

Educação

6,6% da população brasileira acima 
de 15 anos não sabe ler e escrever: 
s ã o  1 1  m i l h õ e s  d e  b ra s i l e i ro s 
analfabetos (IBGE).

Dados do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) mostram que a taxa de abandono 
escolar no ensino médio na rede pública 
mais do que dobrou no ano passado: de 2,3%, 
em 2020, passou para 5,6% em 2021.

Arrecadação do governo por habitante no Brasil: R$ 900 por habitante/mês; No Ensino 
Básico, o Brasil investe aproximadamente R$ 1.000/mês por aluno; gasto médio por 
aluno de países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) é 3 vezes maior.
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Trabalho

Dos 105 milhões de brasileiros 
que compõem nossa força de 
trabalho, apenas 41 milhões 
são empregados via CLT; os de-
mais não têm qualquer direito 
trabalhista; 83% das famílias 
das classes CDE não têm nem 
um mês de salário guardado.

Moradia

Pelo menos 5,8 milhões de pessoas 
não têm moradias e o déficit habita-
cional qualitativo é quase o dobro: são 
11,2 milhões de moradias inadequadas. 
Além disso, quase 35 milhões de pes-
soas vivem sem água tratada e cerca de 
100 milhões não têm acesso à coleta 
de esgoto.

Saúde

Nosso Sistema Único de Saúde, o 
SUS, atende mais de 150 milhões 
de pessoas: são mais de 70% dos 
brasileiros que não têm plano de 
saúde e dependem desse siste-
ma subfinanciado para qualquer 
atendimento.
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METODOLOGIA

Conectar
construir pontes, 

articular encontros e 
incentivar a colaboração

Conscientizar
 sensibilizar mudança 

de mindset para a 
sociedade se sentir 
corresponsável na 

solução

Potencializar
buscar soluções para 
demandas sociais a 

partir da sociedade civil

Fortalecer
mobilizar e catalisar 
investimentos para 
aumentar recursos

Inspirar
inspirar engajamento 

em ações para 
transformação social 

O que?

O Movimento Bem Maior investe em organizações sociais com 
potencial de transformação social sistêmica e que, através 
da tecnologia e de suas redes, estão contribuindo para so-
lucionar os principais desafios socioeconômicos do Brasil.
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Como?

Uso de dados
Produção e fomento ao conhecimento 
de dados na busca de soluções para 
os problemas socioambientais e nos 

processos de tomada de decisão.

Acompanhamento próximo
Suporte às organizações com 

aprofundamento nas especificidades 
técnicas e apoio aos desafios e 

oportunidades de cada uma.

Propósito  
antes de tudo 

Impulsionamos aqueles que estão gerando 
impacto no Brasil. Incentivamos as 

organizações a sonharem alto, dando todo 
apoio para criar um movimento maior.  

Relevância social baseada  
na demanda

Foco nas organizações que se propõem a 
reverter a alta vulnerabilidade social de 
uma comunidade, tendo os beneficiários 

no centro de suas ações.

Foco no income e no outcome 
Apoiamos nossos parceiros para se 
tornarem instituições mais robustas 

e exercerem liderança em suas 
comunidades, construindo uma visão 

sistêmica de causa e efeito. 

Sustentabilidade
Incentivamos a busca pela 

sustentabilidade às organizações que 
apoiamos, para garantir a continuidade 
dos projetos de acordo com o contexto  

em que atuam.

Relação de confiança  
e transparência

Construímos relações sustentáveis de 
longo prazo. Queremos ser colaboradores 

dos nossos parceiros e instigamos o 
aprendizado mútuo.

Aprender  
fazendo

Buscamos nos desenvolver e nos adaptar 
continuamente. Testar, errar e aprender 
para criar estratégias de impacto social 

mais sólidas.
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DESAFIO

O papel da sociedade civil organizada

Grande parte da atuação das organizações da sociedade civil 
é pautada pelo fato de estarem em constante interlocução 
com a população, e, por isso, conhecerem com mais profun-
didade as complexidades e as demandas das comunidades. 
Estas instituições têm um papel fundamental para garantir 
uma vida digna aos cidadãos e suas ações são essenciais 
para que o país caminhe rumo ao desenvolvimento pleno de 
seu potencial.    

Por que é importante fortalecer a 
sociedade civil organizada

Países com maior grau de desenvolvimento possuem uma 
combinação virtuosa entre sociedade civil atuante, cultura 
de doação consolidada e engajamento comunitário coti-
diano. Esse cenário contribui para a produção sistemática 
de conhecimento para a melhoria do bem comum; para o 
atendimento assistencial aos mais vulneráveis; para o uso 
de tecnologias sociais inovadoras que direcionam soluções 
para superar problemas estruturais; e para o desenvolvimento 
de iniciativas econômicas mais solidárias e sustentáveis.

Para isso, faz-se necessário investir na capacitação dos pro-
fissionais do setor e no fortalecimento das organizações 
e movimentos sociais, consolidando melhores práticas e 
fomentando um ambiente de inovação, transparência e inte-
gridade. É preciso incorporar aprendizados, replicar experiên-
cias, e, dessa forma, desenvolver estratégias e mecanismos 
que possam consolidar as organizações da sociedade civil 
como agentes de mudanças na promoção do desenvolvimento 
econômico e social brasileiro.
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Portfólio de 
Investimento  
Social Estratégico

O Movimento Bem Maior co-investe e apoia organizações so-
ciais de maneira estratégica para ampliar o impacto positivo 
de suas ações. Juntamos recursos, nossa rede e expertise 
para que as instituições e projetos apoiados possam poten-
cializar os investimentos sociais e gerar impacto sistêmico.



Infraestrutura do Setor > Institucionais

Movimento Por Uma Cultura de 
Doação (MCD)

o que é RESULTADOS

O Movimento por uma 
Cultura de Doação é uma 
rede formada por mais 
de 250 membros, dentre 
pessoas e organizações, 
que trabalham em prol 
da cultura de doação no 
Brasil, orientadas por um 
Documento de Diretrizes 
para 2020-2025.

 ~ Formação de comitês para mapeamento do setor, 
geração de dados e advocacy

 ~ MBM lidera o comitê responsável pelo mapeamento do 
ecossistema de cultura de doação

 ~ Uma série de ações importantes de mitigação aos 
danos do Covid-19 nasceram deste grupo, como 
o Fundo Emergencial para a Saúde (liderado pelo 
Movimento Bem Maior, IDIS e BSocial) e o Monitor de 
Doações (ABCR)

Saiba mais: https://www.doar.org.br/diretrizes

INFRAESTRUTURA DO SETOR 

Investimentos no ecossistema de suporte ao setor visando o debate sobre o  aprimoramento 
de políticas públicas e o desenvolvimento de infraestrutura estratégica para ampliar o 
conhecimento qualificado sobre o tema da cultura de doação no país.
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Infraestrutura do Setor > Institucionais

WINGS

o que é RESULTADOS

A WINGS é uma rede de 154 
associações filantrópicas, 
redes, instituições acadêmicas, 
organizações de apoio à filantropia 
e financiadores, presente 
em 52 países. Seu objetivo é 
fortalecer, promover e liderar o 
desenvolvimento da filantropia e 
do investimento social.

 ~ Nos aproximamos de uma organização global 
que foi referência na construção do MBM, a  
Co-Impact (https://www.co-impact.org/ )

 ~ Apresentamos o case do primeiro edital do 
programa Futuro Bem Maior em um webinário 
promovido pelo WINGS

 ~ O presidente da organização, Benjamin Bellegy, 
foi nosso convidado na série de encontros 
Diálogos do Movimento Bem Maior, em abril

Saiba mais: https://wingsweb.org/ 

Infraestrutura do Setor > Institucionais 

Fórum Brasileiro de Filantropos 
e Investidores Sociais

o que é RESULTADOS

O Instituto para Desenvolvimento do Investimento 
Social - IDIS promoveu o Fórum Brasileiro de 
Filantropos e Investidores Sociais, que aconteceu 
online entre 22 e 23 de setembro e presencialmente 
em 17 de novembro de 2021, no Jockey Club de São 
Paulo. O evento, que teve como tema transversal 
“Capital e a Humanidade”, foi realizado em parceria 
com o Global Philanthropy Forum e a Charities Aid 
Foundation, com apoio do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, Fundação José Luiz Egydio 
Setúbal, Instituto Sicoob, Mattos Filho Advogados e 
Movimento Bem Maior.

 ~ 281 participantes  
da edição virtual

 ~ 7 horas de programação 
transmitida ao vivo

 ~ Mais de 15 mil  
participantes online

 ~ Sessões gravadas e 
disponíveis no YouTube.  
Acesse aqui

 ~ Mais de 1 mil pessoas 
impactadas pela cobertura  
no Twitter

Saiba mais: https://www.idis.org.br/ 
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Infraestrutura do Setor > Institucionais

Instituto Mol

o que é RESULTADOS

A organização produz 
conteúdo multiplataforma 
para conscientizar, 
engajar e inspirar 
doadores de todos os 
portes e causas sobre o 
tema da cultura de doação 
no país.

 ~ A primeira temporada do podcast “Aqui Se Faz, Aqui Se 
Doa” contou com 40 episódios, com convidados como 
Maria Luiza Trajano e Eduardo Gianetti, atingiu a marca 
de mais de 4,4 mil plays

 ~ Atualmente, o podcast ocupa a posição de principal 
programa sobre Cultura de Doação no país

 ~ Desenvolvimento da nova plataforma Descubra Sua 
Causa, que orienta pessoas a descobrir os assuntos que 
mais as sensibilizam e incentiva a doação. Acesse aqui

Saiba mais: https://institutomol.org.br/ 

Infraestrutura do Setor > Institucionais

Plataforma Educação para 
Gentileza e Generosidade

o que é RESULTADOS

A plataforma Educação para 
Gentileza e Generosidade, 
desenvolvida pela agência Umbigo 
do Mundo, busca desenvolver 
valores solidários em crianças e 
jovens através de metodologias, 
dinâmicas, materiais de ensino 
e pesquisas, em parceria com 
escolas de todo o país.

 ~ Parceria com 4 escolas públicas para 
implementar o piloto da plataforma com  
26 planos de aula adaptados da rede Learning 
to Give e adequados às competências 
socioemocionais propostas na nova Base 
Nacional Curricular Comum - BNCC

 ~ Realização da edição 2021 do Prêmio Educação 
para Gentileza e Generosidade

 ~ Campanha Dia De Doar Kids, um 
desdobramento do Dia De Doar que tem como 
foco o público infantil

Saiba mais: https://www.gentilezagenerosidade.org.br/ 
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Infraestrutura do Setor > Institucionais

Dia de Doar

o que é RESULTADOS

A Associação Brasileira de Captadores de Recursos - ABCR 
promove o Dia De Doar, versão brasileira do Giving Tuesday, 
campanha internacional descentralizada que tem como 
objetivo promover a Cultura de Doação. Ela é realizada 
no Brasil desde 2013 por iniciativa do Movimento por 
uma Cultura de Doação. Nesse dia, organizações sociais, 
empresas e pessoas de mais de 50 países pelo mundo 
lançam campanhas de doação e milhares de brasileiros 
doam e tornam pública sua doação, usando a hashtag 
#diadedoar.

 ~ Mais de R$ 2,3 milhões 
mobilizados em 
doações online no Dia 
De Doar 2021

 ~ Mais de 30 milhões de 
brasileiros impactados 
pela campanha

 ~ Dezenas de 
grandes empresas 
e influenciadores 
realizaram ações para 
a data

Saiba mais: https://diadedoar.org.br/ 
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ESPECIAIS

Projetos com apoio de um ou mais Associados do Movimento Bem Maior, por afinidade com 
uma determinada causa ou organização específica.

Infraestrutura do Setor > especiais

Panorama dos Fundos 
Patrimoniais no Brasil

o que é

A produção da primeira edição do estudo Panorama dos Fundos Patrimoniais no Brasil, 
realizado pelo  Instituto para Desenvolvimento do Investimento Social - IDIS, trouxe um 
mapeamento do campo com dados sobre os endowments existentes, relatos dos cases que 
se destacam e comparação da realidade brasileira com a de outros países.

Saiba mais: https://www.idis.org.br/ 
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INVESTIMENTOS SOCIAIS

Investimentos com foco no fortalecimento de organizações 
de base comunitária visando o desenvolvimento regional ou 
organizações com atuação em nível estadual ou nacional, 
para a implementação e/ou a validação de modelos escalo-
náveis para transformação social.

BASE COMUNITÁRIA

Idealizado pelo Movimento Bem Maior, o programa Futuro 
Bem Maior incentiva o protagonismo de organizações de base 
comunitária selecionadas por edital através de capacitação, 
apoio financeiro e articulação de redes, tornando-as aptas 
a atrair mais parceiros, investidores e, consequentemente, 
fomentar o desenvolvimento socioeconômico dos territórios 
onde atuam.
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Investimentos Sociais > Base Comunitária

2ª Edição Futuro Bem Maior 

o que é RESULTADOS

Na segunda rodada, 
iniciada em outubro 
de 2020 e encerrada 
em outubro de 2021, 
38 projetos de 15 
estados brasileiros 
receberam um total de 
R$ 3,1 milhões, além de 
capacitação e mentorias 
para o desenvolvimento 
de suas capacidades 
organizacionais. Destes, 23 
foram uma renovação do 
apoio feito pela 1ª edição 
do Edital. Na curadoria dos 
projetos, foram priorizados 
aqueles voltados para 
fortalecimento de ações 
pós-Covid e com foco em 
minorias, considerando, 
sobretudo, as regiões do 
país com menor acesso a 
recursos filantrópicos. 

 ~ 20.930 beneficiados

 ~ R$ 3,1 milhões de investimento social

 ~ 38 organizações apoiadas em 15 estados por 12 meses

INDICADORES

 ~ 70% das organizações conseguiram aumentar o 
número de beneficiados

 ~ 35% das organizações conseguiram aumentar o 
número de parceiros

 ~ 64% das organizações realizaram capacitações e 
cursos online

APOIO EMERGENCIAL

 ~ 2.420 cestas distribuídas

 ~ 10 mil pessoas beneficiadas aproximadamente

 ~ R$ 300 mil investidos

 ~ 25 organizações de 13 estados impactados
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Investimentos Sociais > Base Comunitária

3ª edição Futuro Bem Maior

o que é RESULTADOS PRELIMINARES

Foram selecionados os 30 projetos 
para participar da edição 2022/2023 do 
programa Futuro Bem Maior. As iniciativas 
receberam um total de R$ 2,4 milhões 
e são oriundas de 12 estados e Distrito 
Federal. Os projetos, entre outras causas, 
apoiam a empregabilidade de mulheres 
e da população LGBTIAQ+, capacitação 
profissional, educação e esportes 
para crianças e adolescentes, apoio a 
populações quilombolas e incentivo a 
atividades culturais.

 ~ R$ 2,4 milhões de investimento social

 ~ 30 organizações apoiadas em  
12 estados + DF por 12 meses

 ~ 1481 cadastros realizados para o 
edital do programa

 ~ 476 municípios alcançados em todos 
o território nacional
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PROJETOS NACIONAIS

Ao apoiar projetos de alcance estadual ou nacional, o Movimento Bem Maior 
busca impulsionar a transformação sistêmica pela co-construção e realizar 
um processo de acompanhamento colaborativo para fomentar a sustenta-
bilidade e relevância das ações das organizações sociais apoiadas.

Investimentos Sociais > Projetos Nacionais

Gerando Falcões

o que é RESULTADOS

A organização atua na 
capacitação de líderes 
sociais para impactar suas 
comunidades utilizando 
educação, tecnologia 
e geração de renda. 
A Falcons University, 
apoiada pelo Movimento 
Bem Maior, desenvolve 
habilidades em jovens e 
crianças para aumentar as 
oportunidades de sucesso 
no futuro e vencer o 
bloqueio social.

 ~ 270 líderes sociais formados

 ~ 800 favelas impactadas

 ~ Mais de 12.000 alunos ativos no aplicativo

 ~ Inauguração de 11 unidades aceleradas

 ~ 8 unidades se tornaram Unidades de Referência

 ~ Parceria com a Bússola Social para medição do impacto 
social nas unidades

Saiba mais: https://gerandofalcoes.com/ 
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Investimentos Sociais > Projetos Nacionais

Instituto iungo

o que é RESULTADOS

O Instituto iungo 
atua fortalecendo 
o engajamento e 
as capacidades 
dos educadores de 
construir e implementar 
políticas educacionais 
transformadoras. 
Para isso, o iungo 
fomenta e desenvolve 
pesquisas em educação, 
constrói conhecimento 
colaborativamente em 
programas de formação 
continuada e  produz 
e dissemina séries de 
materiais pedagógicos.

 ~ Em 2021, a rede de ensino de São Paulo passou a fazer 
parte da implementação do programa “Nosso Ensino 
Médio”

 ~ Conclusão da primeira turma do curso Aprendizagem 
Criativa, com 44 educadores formados

 ~ A formação gratuita “Repensando Currículos” 
contou com 231 professores matriculados e taxas de 
conclusão entre 75% a 86%

 ~ O piloto do curso “Ativar - Metodologias ativas 
por WhatsApp” teve 220 professores inscritos no 
Amazonas

 ~ A formação “No Rumo - Projeto de Vida” promove a 
construção de projetos de vida dos educadores e é 
realizada gratuitamente por WhatsApp,  em parceria 
com a rede de ensino do Amazonas para adesão de 
todos os professores do Ensino Médio (cerca de 11 
mil), com possibilidade de participação também dos 
educadores do Fundamental II

Saiba mais: https://iungo.org.br/ 
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Investimentos Sociais > Projetos Nacionais

Recode 

o que é RESULTADOS

A falta de apoio às bibliotecas brasileiras 
gera um quadro desfavorável para 
a comunidade, com profissionais 
bibliotecários desmotivados e um espaço 
pouco utilizado pela comunidade. O projeto 
da Recode apoiado pelo Movimento Bem 
Maior pretende transformar bibliotecas em 
Centros de Empoderamento Digital por meio 
de um percurso formativo, em sintonia com 
as demandas locais, tendo a inovação e a 
tecnologia como aliadas.

 ~ 7 formações online

 ~ 124 profissionais de bibliotecas 
formados

 ~ 1.023 atividades realizadas pelas 
bibliotecas

 ~ 10 bibliotecas premiadas pelas 
melhores práticas

 ~ 82% dos profissionais afirmam que 
o programa “ajudou muito” para sua 
atuação na biblioteca

Saiba mais: https://recode.org.br/ 
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Investimentos Sociais > Projetos Nacionais

Fundação Maria Cecilia Souto 
Vidigal 

o que é

A organização atua para engajar o poder público e a sociedade brasileira no compromisso 
pela efetivação do direito das crianças e jovens a uma Educação Básica de qualidade. Duas 
iniciativas da organização contaram com o apoio do Movimento Bem Maior.

Saiba mais: https://www.fmcsv.org.br/pt-BR/ 

Avaliação Nacional da Qualidade da 
Educação Infantil

o que é RESULTADOS

O projeto visa à avaliação dos ambientes e das 
oportunidades de aprendizagem oferecidas em creches e 
pré-escolas a fim de proporcionar um retrato da educação 
infantil local e inspirar políticas públicas.

 ~ 12 municípios das  
5 regiões brasileiras 
impactados

 ~ 1005 escolas envolvidas

 ~ 4.020 turmas de  
2 a 5 anos de idade 
beneficiadas

Saiba mais: https://recode.org.br/ 
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Base Nacional Comum Curricular da 
Educação Infantil (BNCC-EI)

o que é RESULTADOS

O projeto visa à construção e disseminação de um 
material que sirva de suporte para que gestores dos 
diversos níveis (federal, estaduais, municipais e escolares) 
possam planejar e executar a formação de professores 
para a implementação da BNCC no Ensino Infantil.

 ~ Média de 1000 
participantes por 
encontro (4 encontros 
realizados) e 22 estados

 ~ Lançamento da 
plataforma, com 3020 
inscrições

 ~ 27 unidades federativas 
com pelo menos 1 
representante inscrito

 ~ 162 concluintes do 
módulo 1 e 304 em 
andamento
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Investimentos Sociais > Projetos Nacionais

Todos pela Educação

o que é RESULTADOS

Organização da sociedade 
civil que atua para melhorar a 
qualidade da Educação Básica 
no Brasil. No projeto Central 
de Produção e Disseminação 
de Conteúdos, busca elevar os 
indicadores de aprendizagem em 
todo país.

 ~ Série sobre boas práticas na pandemia em 
sete redes estaduais, com cinco documentos 
técnicos focados nas práticas e em parceria 
com a Globo News

 ~ Lançamento da plataforma digital com

 ~  3020 inscritos

 ~ 27 UF com pelo menos 1 representante inscrito 

 ~ 162 concluintes do módulo 1 e 304 em 
andamento

 ~ Série de três reportagens em parceria  
com a CNN

 ~ Podcast “Lições que Ficam”, com cinco 
episódios e cinco pílulas para rádios, 
alcançando 19 unidades federativas e  
43 milhões de ouvintes potenciais

Saiba mais: https://todospelaeducacao.org.br/ 
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ESPECIAIS

Projetos com apoio de um ou mais Associados do Movimento Bem Maior, por 
afinidade com uma determinada causa ou organização específica.

Investimentos Sociais > Projetos Especiais

Associação Nacional das 
Universidades Particulares 
(ANUP) 

o que é RESULTADOS

A ANUP trabalha em prol da educação 
no Brasil, intermediando a relação 
entre o poder público e as instituições 
de ensino superior. O programa Rede 
Mondó, gerido pela ANUP, busca 
fomentar a transformação educacional 
no Arquipélago do Marajó. O apoio do 
Movimento Bem Maior ao programa 
viabilizou a validação da etapa de 
diagnóstico das demandas do território.

 ~ 555 famílias participando, no total  
de 1.110 pessoas

 ~ 155 professores e 42 gestores de 
educação envolvidos

 ~ 32 atores de saúde (profissionais do 
município) e 41 membros da  
sociedade civil

 ~ No total, 2.399 questionários foram 
respondidos

 ~ 74 iniciativas levantadas e 20 iniciativas 
priorizadas, sendo: 5 iniciativas de 
educação, 5 iniciativas de saúde, 6 
iniciativas de água, energia e moradia 
e 4 iniciativas de desenvolvimento 
econômico

Saiba mais: https://anup.org.br/ 
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Investimentos Sociais > Projetos Especiais

Amigos do Bem

o que é

A organização atua no sertão nordestino com projetos de desenvolvimento local e inclusão 
social nas seguintes frentes: educação, trabalho, acesso à água potável, moradia e saúde.

Saiba mais: https://www.amigosdobem.org/ 

Investimentos Sociais > Projetos Especiais

Instituto Velho Amigo

o que é

A organização promove ações voltadas a idosos em situação de vulnerabilidade social, incluindo 
atividades culturais e de saúde física e mental, acolhida e segurança alimentar, assegurando 
seus direitos e inspirando uma sociedade sensibilizada com a causa do envelhecimento.

Saiba mais: https://www.velhoamigo.org.br/ 

Investimentos Sociais > Projetos Especiais

Secretarias de Educação dos 
estados da Bahia e Goiás

o que é RESULTADOS

Parcerias com as Secretarias de 
Educação do Governo da Bahia e de 
Goiás para compra e distribuição na rede 
de escolas públicas dos aparelhos de 
tecnologia assistiva OrCam MyEye, que 
é acoplado a hastes de óculos comuns e 
permite a leitura de textos impressos ou 
digitais e reconhecimento de pessoas e 
objetos, com descrição por áudio. 

 ~ Aquisição e doação, em parceria com a 
SEDUC da Bahia, de 100 óculos

 ~ Aquisição e doação, em parceria com a 
SEDUC de Goiás, de 68 óculos – diante 
dos resultados positivos, o governador do 
estado realizou nova compra e expandiu 
a ação

 ~ Outras 7 unidades foram doadas para a 
Fundação Dorina Nowill

Saiba mais: https://movimentobemmaior.org.br/politicas-publicas-inovar-para-avancar/ 
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Investimentos Sociais > Projetos Especiais

Parceiros da Educação

o que é RESULTADOS

A organização articula parcerias 
entre sociedade civil, escolas e 
secretarias de educação, visando 
melhorar o aproveitamento 
escolar com ensino de qualidade e 
contribuir para políticas públicas 
educacionais. O projeto apoiado 
é de formação integral para as 
Diretorias de Ensino das regiões 
Sul 1 e Sul 2 de São Paulo, 
distritos de alta vulnerabilidade 
social, altos índices de violência e 
baixo desempenho escolar.

 ~ Total de escolas: 90 escolas na região Sul 1 e 92 
escolas na Sul 2

 ~ 1.254 profissionais e/ou estudantes 
participando das formações

 ~ 180 mil estudantes beneficiados indiretamente; 

 ~ Apoio à implementação do acompanhamento 
pedagógico com 35 coordenadores

 ~ 100% dos profissionais da Diretoria de Ensino 
formados para o uso qualificado de dados e 
indicadores pedagógicos (abandono/evasão e 
aprendizagem) das avaliações externas  
IDEB e IDESP

 ~ Qualificação da prática pedagógica 
dos professores de anos iniciais para 
desenvolvimento do programa de recuperação

 ~ Estímulo à troca e ao compartilhamento de boas 
práticas entre equipes gestoras das escolas das 
regiões Sul 1 e Sul 2, com a participação  
de 35 escolas

Saiba mais: https://parceirosdaeducacao.org.br/ 
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Investimentos Sociais > Projetos Especiais

Fundação Dom Cabral

o que é RESULTADOS

O programa Basis, da Fundação Dom Cabral 
e com apoio do Movimento Bem Maior, é 
uma Trilha de Capacitação em gestão e 
governança para lideranças de organizações 
sociais de pequeno porte, visando a 
sustentabilidade e maior eficiência das 
iniciativas.

 ~ 52 gestores de 27 OSCs participaram 
da formação

 ~ Reação do curso pelos participantes: 
média de avaliação superior a 4, na 
escala até 5

Saiba mais: https://www.fdc.org.br/ 

Investimentos Sociais > Projetos Especiais

Ranking dos Políticos

o que é

Iniciativa da sociedade civil apartidária que avalia senadores e deputados federais em 
exercício, classificando-os do melhor para o pior, de acordo com os critérios: 1) combate aos 
privilégios, 2) desperdício e 3) corrupção no poder público. 
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Investimentos Sociais > Projetos Especiais

Renova Brasil

o que é

Escola de educação política que seleciona lideranças potenciais entre pessoas de 
diferentes origens e ideologias e as prepara para renovar a democracia brasileira. Hoje, já 
conta com quase 2 mil alunos formados.

 

Investimentos Sociais > Projetos Especiais

Transforma Brasil

o que é

O Transforma Brasil é um movimento de engajamento e mobilização cívica, que tem como 
visão transformar o Brasil através dos brasileiros. O projeto consiste no desenvolvimento de 
uma plataforma digital que conecta voluntários a organizações sociais de todo o Brasil. 
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VISIBILIDADE

A Comunicação do Movimento Bem Maior tem o objetivo 
de dar visibilidade ao que a organização faz, bem como 
estabelecer uma relação de troca e diálogo com seus 
públicos de interesse. A seguir, apresentamos os princi-
pais resultados e a nossa contribuição para o fortaleci-
mento do ecossistema da filantropia e do debate público 
sobre o tema.



Eventos

Diálogos do Movimento Bem Maior

o que é

Em abril de 2021, realizamos a 2ª edição do Diálogos 
do Movimento Bem Maior, com o objetivo de promover o 
debate sobre o tema “A responsabilidade da filantropia 
hoje”.  O evento contou com a participação de Gustavo 
Montezano, presidente do BNDES; Benjamin Bellegy, 
diretor executivo da WINGS; Eugênio Mattar, co-fundador 
do MBM e chairman da Localiza; Carola Matarazzo, 
diretora executiva do MBM; e Neca Setubal, presidente dos 
Conselhos do GIFE e da Fundação Tide Setubal.

 ~ Mais de 2 mil novos 
acessos no site 
institucional

 ~ 495 inscrições para 
participar do encontro

 ~ 11 inserções na mídia, 
com destaque para 
matérias na Folha de 
São Paulo e CNN Brasil

Assista: https://youtu.be/Ul3NpiltF-w
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#Segundou

o que é

Em parceria com O Correio (BA) e o publicitário Joca 
Guanaes, realizamos uma série de lives sobre o tema da 
filantropia, com importantes nomes da área. Os encontros 
foram apresentados por Carola Matarazzo e Joca Guanaes e 
tiveram como convidados: Luiza Trajano, Rodrigo Pipponzi, 
Eugênio Mattar, Priscila Cruz, Preto Zezé e Edu Lyra.

 ~ 5 lives, com audiência 
média de 3 mil pessoas

 ~ Alcance regional fora 
do eixo Rio-São Paulo

 ~ Filantropia como pauta 
recorrente no veículo

 ~ 6 inserções na mídia

Saiba mais: https://movimentobemmaior.org.br/agosto-da-filantropia/ 

XX Congresso Brasileiro do Terceiro Setor

o que é

Apoiamos o XX Congresso Brasileiro do Terceiro Setor, 
realizado em agosto de 2021, com a participação de nossa 
diretora Carola Matarazzo em uma das mesas.

 ~ Mais de 500 pessoas 
acompanhando a 
transmissão ao vivo

 ~ Exposição do 
MBM para público 
qualificado

 ~ Posicionamento do 
MBM como articulador 
e porta-voz da causa

Saiba mais: https://www.filantropia.ong/ 
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Imprensa

Agenda de artigos de Opinião 

o que é

Agenda de publicação de artigos regulares em veículos 
nacionais relevantes e também a assinatura de uma coluna 
mensal da Carola Matarazzo no jornal O Povo, do Ceará.

 ~ 6 colunas publicadas 
no jornal O Povo

 ~ 12 artigos publicados 
em veículos como 
Estadão, O Globo

 ~ Folha e Isto É Dinheiro

 ~ Posicionamento do 
MBM como porta-voz 
da causa

Saiba mais: https://movimentobemmaior.org.br/category/imprensa/

Parceria entre o MBM e o BNDES

o que é

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) e o MBM assinaram um Acordo de Cooperação 
Técnica para usar o fundo socioambiental do banco para 
financiar projetos sociais das áreas da educação, do meio 
ambiente e de emprego e renda. 

 ~ Uma reportagem 
veiculada na CNN

 ~ 3 matérias publicadas 
na Folha, Isto É 
Dinheiro e Valor 
Econômico

 ~ Fortalecimento do 
MBM com articulador 
intersetorial
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MBM no Rádio 

o que é

Parceria com a agência de notícias BR+News, 
especializada na produção e distribuição de conteúdo, 
gravados pela equipe do MBM, sobre filantropia para 
emissoras de rádio de todo o país.

 ~ Alcance regional 
em todo o país: 158 
cidades de 20 estados

 ~ Mais de 2,3 milhões de 
ouvintes mensais,  
em média

 

Dia da Filantropia

o que é

Na semana do Dia Nacional da Filantropia, comemorado 
em 20 de outubro, realizamos uma ação de sensibilização 
por meio da produção de conteúdo para imprensa e redes 
sociais do Movimento Bem Maior.

 ~ Artigo publicado na 
Folha de São Paulo

 ~ Matéria publicada no 
Estadão

 ~ Entrevista com Elie 
Horn publicada no 
Correio (BA)

 ~ Spots divulgados em 
rádios em 146 cidades 
de 17 estados
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1.278 

Inserções total na imprensa 

R$ 86.537.775,89 

Valor de Centimetragem* total 

entre janeiro e dezembro 2021

INDICADORES DE COMUNICAÇÃO

* Centimetragem é uma métrica utilizada para verificar o custo de uma notícia, se ela fosse um anúncio. 
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18.235 

Seguidores no Instagram 

 2.509 

Seguidores no Linkedin 

 1.988 

Interações no Linkedin 

 11.891 

Interações no Instagram 

Interações são a soma do número de curtidas, compartilhamentos e comentários em posts nas redes sociais.

(+) 1,1%  
em relação 

a 2020

(+) 1.137%  
em relação 

a 2020

(+) 199%  
em relação 

a 2020

(+) 1.182  
em relação 

a 2020
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FINANCEIRO 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE  
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, 
PRODUZIDO PELA DELOITTE TOUCHE TOHMATSU  
AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

ESCANEIE O QR CODE PARA ACESSAR

OU

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR
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