
“Nada cresce se não acreditarmos e se não tivermos carinho!”

Raimundo “Mundinho” da Silva
Fundação Brasil Cidadão

Além disso, a Fundação trabalha com fundos temáticos focados em Mulheres, Jovens 
e Primeira Infância, além de fundos regionais para São Paulo, Rio de Janeiro e 
Minas Gerais.

APOIO COLABORATIVO
Além de oferecer apoio financeiro, trabalhamos em estreita colaboração com as 
organizações parceiras através de apoio técnico e capacitação de lideranças, para 
fortalecer sua atuação   dentro e para além de suas comunidades. 

Identificar 
as melhores 

ideias

Alavançar resultados 
por meio de apoio técnico 

e financeiro

Dar escala 
a soluções 
inovadoras

QUEM SOMOS

POR QUE BRASIL?

A BrazilFoundation mobiliza recursos para 
ideias e ações que transformam o Brasil. 
Trabalhamos com líderes e organizações locais 
e uma rede global de apoiadores para promover 
igualdade, justiça social e oportunidade para 
todos os brasileiros.

MODELO
FILANTROPIA DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
Promovemos a cultura de filantropia para a transformação social entre os 
brasileiros no Brasil e ao redor do mundo (diáspora), oferecendo um mecanismo 
confiável, transparente e com possibilidade de dedução fiscal, incluindo doações 
designadas, fundo temáticos e parcerias estratégicas.

INVESTIMENTO SOCIAL ESTRATÉGICO
Focamos tanto em responder às necessidades e prioridades articuladas pelas 
comunidades com as quais trabalhamos, bem como em definir estratégias para temas 
e regiões específicas. Investimos em cinco áreas programáticas:

TRANSPARÊNCIA
Avaliação de resultados e prestação de contas são pilares fundamentais para um setor 
social transparente no Brasil. Pela qualidade de sua gestão financeira, governança e 
transparência, a BrazilFoundation recebeu 4 estrelas do Charity Navigator.

IMPACTO

500
organizações apoiadas

em 26 estados

US$40 M 
mobilizados

1.500
líderes treinados

Apesar da abundância de recursos naturais, 
o Brasil continua sendo um dos países com 
um dos piores índices de desigualdade social. 
Comunidades marginalizadas em todo o país 
sofrem com a falta de acesso à educação de 
qualidade, a um sistema de infraestrutura básico 
e a oportunidades econômicas. A desigualdade 
também se acentua com base em gênero e raça.
 
Acreditamos que a filantropia estratégica tem um 
grande potencial de catalisar mudanças sociais 
positivas no Brasil.



Com o seu apoio, podemos continuar a inspirar e fortalecer indivíduos
e organizações que trabalham na construção de uma sociedade mais justa no Brasil.

O QUE SEU APOIO POSSIBILITA

“Nosso trabalho foca na 

valorização e autoconhecimento do 

idoso; ele descobre um potencial que 

nem sabia que tinha. E isso se reflete 

na família também.”

Maria de Lourdes Brás, fundadora

“Nosso objetivo é promover 

o desenvolvimento sustentável 

de comunidades rurais no 

semiárido brasileiro”

José Dias Campos, fundador

CEPFS
Teixira, PARAÍBA

“A biblioteca Vaga Lume e seus livros 

são incríveis. Às vezes, não temos 

muitas coisas para fazer, então nos 

encontramos sempre aqui para ler. “

Ingrid, aluna de 13 anos

Vaga Lume
Amazônia Legal

Casa de Santa Ana
Rio de Janeiro, RIO DE JANEIRO

A CASA DE SANTA ANA 
JÁ BENEFICIOU MAIS 
DE 480 PESSOAS NA 

CIDADE DE DEUS. 

O CEPFS JÁ BENEFICIOU 
MAIS DE 70.000 
PESSOAS EM 7 

MUNICÍPIOS NO 
SEMIÁRIDO DA PARAÍBA.

PROMOÇÃO
DE LEITURA NA 
AMAZÔNIA

A VAGA LUME CRIOU 
160 BIBLIOTECAS 
COMUNITÁRIAS 

BENEFICIANDO 24.000 
CRIANÇAS E JOVENS.

CUIDADOS E 
DIGNIDADE PARA 
O IDOSO

USO SUSTENTÁVEL 
DE RECURSOS NO 
SEMIÁRIDO

Quando vemos oportunidade de agregar conhecimento e valor, colaboramos com organizações que compartilham nossa visão. Desde o início de 
nossas atividades, pudemos contar com o apoio de importantes PARCEIROS como: Fundação AVINA, Fundação Ford, Inter American Foundation, 
Tinker Foundation, Kellogg Foundation, Instituto HSBC Solidariedade e com o apoio de empresas como TAM Linhas Aéreas, Tozzini Freire 
Advogados, Goldman Sachs, Banco Itaú, BAML, LCM Commodities, Credit Agricole, Shopping Cidade Jardim JHSF, Tyco International e Artefacto.

New York
345 Seventh Avenue, suite 1401
New York, NY 10001
Tel: +1 212 244 3663
newyork@brazilfoundation.org

Rio de Janeiro
Av. Calógeras, 15 / 13º andar
Rio de Janeiro, RJ 20030-070
Tel: +55 21 2532 3029
info@brazilfoundation.org

PARCEIROS

Temos uma visão ambiciosa de um Brasil mais justo e equitativo, mas não podemos alcançá-la sozinhos. Seu apoio nos permite ampliar nosso 
impacto nas áreas do país em maior situação de vulnerabilidade. Há muitas maneiras de participar da nossa rede internacional:

JUNTE-SE A NÓS

WWW.BRAZILFOUNDATION.ORG

SEJA VOLUNTÁRIOAPOIE UM PROJETOFAÇA UMA DOAÇÃO • •• COMPARTILHE SUA HISTÓRIA


