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CARTA DO PRESIDENTE

“Cuidado com as pessoas”. Mais do que um princípio deixado por 
meu avô e que pauta os negócios de nossa família há 115 anos, essa 
frase se tornou uma f ilosof ia de vida. Quando me afastei do dia a dia 
da vida empresarial, a missão do cuidado ganhou outros contornos: 
como compartilhar todo o aprendizado que havia acumulado ao 
longo da vida e encontrar uma forma de retribuir as oportunidades 
que o Brasil proporcionou a mim e à minha família?

Queria construir um legado social, mostrando para meus f ilhos e 
netos que todos somos responsáveis pela transformação do país. 
Já há alguns anos venho tendo experiências muito realizadoras 
oferecendo mentorias para empreendedores sociais, empresas 
familiares e jovens da Escola Politécnica, onde estudei. O terceiro 
setor era novo pra mim. 

Junto com meus f ilhos e sobrinhos, decidimos que nossa vocação 
social como família seria apoiar o aprimoramento da gestão e da 
governança das ONGs. Queremos participar, contribuir para além 
do simples f inanciamento – e nesse campo sentimos que teríamos 
essa potência. Queremos também ser investidores de várias causas, 
o que nos permite aprender sobre os desaf ios e as oportunidades 
de desenvolvimento do país sob diferentes ângulos. 

Creio fortemente que conseguiremos potencializar os resultados 
dos projetos sociais se, antes, f izermos um trabalho na retaguarda, 
olhando para o sucesso do terceiro setor da mesma forma como 
olhamos para a iniciativa privada bem-sucedida, porém sempre 
com o cuidado de nos atentar às especif icidades, desaf ios e 
complexidade dos problemas sociais e ambientais.

Queria construir um legado social, mostrando 
para meus filhos e netos que todos somos 
responsáveis pela transformação do país.

“   
                                   ”
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ANTONIO CARLOS 
PIPPONZI

Nossa história ainda é curta, são dois anos de atividades of iciais, 
mas já temos algum aprendizado para compartilhar. Nessa jornada, 
descobri que há poucos investidores que apoiam o desenvolvimento 
organizacional no terceiro setor. E queremos ser exemplo inspirador 
para outros f ilantropos que buscam uma verdadeira transformação 
social no país.  

Aprendemos, na prática, que não basta doar, é preciso ter disposição 
para fazer junto e dialogar, numa troca mútua de percepções 
e conhecimentos. Esta é a razão deste relatório: dividir nossas 
experiências e atrair outras pessoas, famílias e instituições dispostas 
a colaborar para fortalecer a sociedade civil organizada e, assim, 
potencializar as mudanças que queremos ver no mundo.
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Acreditamos no potencial de desenvolvimento do Brasil e na força 
da sociedade civil organizada como vetor dessa transformação. Um 
país democrático precisa de um tecido social forte, articulado e 
qualif icado. Essa é a nossa convicção. Nela se baseia a nossa decisão 
de contribuir para o fortalecimento institucional do terceiro setor.

De acordo com a pesquisa “As Fundações Privadas e Associações 
sem Fins Lucrativos no Brasil – 2016”, publicada pelo Instituto 
Brasileiro de Geograf ia e Estatística (IBGE), temos no Brasil perto de 
237 mil Organizações Não Governamentais (ONGs), hoje chamadas 
de organizações da sociedade civil (OSCs). Elas prestam serviços 
essenciais para a sociedade, defendem os direitos dos mais 
vulneráveis, pesquisam a inovação para a melhoria das políticas 
públicas. 

São responsáveis por cerca de 2,3 milhões de empregos, de acordo 
com o Mapa das Organizações da Sociedade Civil do IPEA (Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada). Segundo o IBGE, sua participação 
na formação do Produto Interno Bruto é de 1,4%. 

A IMPORTÂNCIA DO 
TERCEIRO SETOR E DA 
SOCIEDADE CIVIL
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As OSCs atendem a diversas demandas da sociedade, atuando 
no enfrentamento dos desaf ios sociais e ambientais do país. 
Independentemente de seu porte ou influência, elas estão 
próximas das realidades locais, conhecendo suas dif iculdades e 
potencialidades.

O ano de 2020 mostrou claramente o poder dessas organizações,  
que trabalharam como verdadeiros SOSs na mitigação dos impactos  
da pandemia da Covid-19, recolhendo doações, prestando orientações  
de saúde, atendimento e ajuda humanitária. Ao investir no  
fortalecimento de sua gestão e governança, podemos contribuir para 
que elas sejam cada vez mais sustentáveis e, assim, multipliquem o 
impacto de sua atuação.

O dever de encarar questões sociais e encaminhar soluções recai 
sobre cada cidadão, empresa, liderança comunitária e entidade 
social. Só com a atuação conjunta de todos esses atores é possível 
transformar a realidade brasileira, combatendo os abismos sociais 
e o colapso ambiental.

Nosso compromisso é caminhar lado a lado com essas lideranças 
inspiradoras e engajadas, que têm grandes missões, mas que, na 
maioria das vezes, ocupam um lugar muito solitário.

Estamos certos de que podemos apoiá-las em suas jornadas e, 
assim, ampliar a capacidade dessas organizações para a geração de  
transformações sociais efetivas ao longo do tempo, contribuindo para 
o fortalecimento de todo o ecossistema do terceiro setor no Brasil.

Queremos estar junto de quem está na linha de 
frente, fortalecendo organizações que tenham 
histórico de realizações e sejam referência no 
que fazem. Que sejam capazes de desenvolver 
planos que contribuam com a superação dos 
desafios brasileiros.

“  

             ”
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Nossa história parte de uma nova fase na trajetória de Antonio Carlos 
Pipponzi – conhecido como ACP. Encerrada sua carreira como CEO 
da Droga Raia, ele passou a participar de trabalhos de mentoria em 
organizações do terceiro setor, como forma de compartilhar sua 
bem-sucedida experiência no mundo empresarial com instituições 
que colocam a mão na massa, cotidianamente, para melhorar a vida 
de brasileiros e brasileiras.

Em 2016, ACP reuniu seus filhos, sobrinhos e uma consultora 
especializada em filantropia familiar e corporativa para criar um 
instituto filantrópico. Essa foi a primeira etapa de atuação, ainda em 
fase experimental. Cada um dos membros da família que se integrou  
ao processo selecionou uma organização ou um projeto para apoiar 
e acompanhar, vivenciando de perto o seu trabalho e buscando 
descobrir  qual seria a sua vocação, a sua causa, como doador. Um 
fundo criado por ACP aportou recursos para esse trabalho.

Foi um período de muito aprendizado. Descobrimos, por exemplo, 
que a experiência acumulada no mundo dos negócios poderia 
contribuir de forma substancial para o desenvolvimento das OSCs, 
especialmente no que diz respeito aos processos de gestão e 
fortalecimento institucional. Mais do que financiar projetos – que é o 
caminho da maior parte dos doadores e financiadores – percebemos 
que podíamos fazer um trabalho de retaguarda, com ações para o 
aumento da sustentabilidade e empoderamento institucional das 
organizações parceiras em temas como planejamento estratégico, 
avaliação de impacto, estratégia de marca e comunicação, captação 
de recursos, gestão de pessoas, entre outros.

Definimos, assim, o grande diferencial e foco do Instituto ACP, criado 
of icialmente em 2019: atuar em múltiplos temas e demandas do 
Brasil – desde educação pública até a preservação da Amazônia, 
passando por equidade racial e inclusão pelas artes ou esportes – 
com foco no fortalecimento das organizações da sociedade civil. 

Chegamos a 2021 com 12 organizações parceiras apoiadas e 
muitos planos para contribuir ainda mais para o terceiro setor, 
difundindo conhecimento, aprendendo e dividindo acertos e 
erros. O pioneirismo e a inovação são também vetores de nosso 
autodesenvolvimento como Instituto. Fazer f ilantropia de forma 
contemporânea, aprendendo, colaborando e experimentando 
novas práticas é o que inspira o nosso Conselho, a nossa equipe.  

UM POUCO DA NOSSA 
HISTÓRIA
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A estratégia do Instituto ACP é viva e vem se delineando com base na 
contínua observação de nossa prática e nos diálogos estabelecidos 
com parceiros e organizações apoiadas. A partir dessa experiência, 
def inimos o nosso propósito:

Para endereçar nosso propósito, temos duas estratégias:

NOSSO POSICIONAMENTO 
ESTRATÉGICO

Contribuir para o fortalecimento da gestão e 
da governança das organizações da sociedade 
civil brasileira para que sejam vetores do 
desenvolvimento do país.

ESTRATÉGIA #1: FUNDO ACP (APOIO DIRETO)

Contamos com o Fundo ACP, formado por recursos aportados pela 
família fundadora do Instituto e aberto a recursos de coinvestidores 
que se interessem por esta proposta. Por meio desse fundo, damos 
apoio direto ao desenvolvimento institucional de OSCs que sejam 
referência em suas áreas de atuação. Para as organizações selecionadas, 
oferecemos:

Capital humano
Coaching e mentoria, em 
programas de fortalecimento 
das lideranças das 
organizações.

Capital intelectual
Conexão, articulação e troca de 
conhecimento, por meio da facilitação 
de uma comunidade de aprendizagem 
para intercâmbio de boas práticas, 
visando à ampliação do conhecimento 
de todos os envolvidos.

Capital social
Articulação e construção de 
pontes visando à conexão 
direta com potenciais 
investidores e fornecedores.

Capital financeiro
Custeio de projetos estratégicos de 
desenvolvimento organizacional.
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ESTRATÉGIA #2: ESCALA ACP (APOIO INDIRETO)

Por meio de apoio a projetos de terceiros e fomento ao nascimento de 
novas iniciativas, esperamos colaborar também indiretamente para 
o desenvolvimento de milhares de OSCs de todo o país. Nesses casos 
em especial, buscamos ativamente trabalhar em parceria com outros 
investidores e correalizadores para: 

Viabilizar a produção e a 
difusão de conhecimento, 
seja encomendando novos 
materiais ou viabilizando 
plataformas de curadoria.

Lançar plataformas que 
levem às OSCs ferramentas, 
conteúdos e soluções que 
fortaleçam suas capacidades 
institucionais.

Patrocinar eventos, cursos, 
festivais, movimentos e 
pesquisas que tenham como 
foco temas relacionados ao 
desenvolvimento das OSCs e 
seus profissionais. 

Fomentar novos negócios que 
tragam soluções de gestão 
para o terceiro setor.
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1. Definimos um foco a cada ano para o nosso processo 
seletivo. Em 2020, escolhemos direitos humanos e meio 
ambiente.

2. Fazemos uma curadoria de organizações de referência 
nessas áreas.

3. Debatemos essa primeira lista com o Conselho e chegamos 
a uma relação final com três candidatos por vaga a serem 
convidados para a seleção.

4. Entramos em contato com as lideranças e enviamos uma 
carta-convite para que participem de um diagnóstico 
organizacional e  elaborem uma proposta de apoio para o 
Instituto ACP.

5. Realizamos reuniões individuais do Conselho com cada ONG 
candidata para apreciação das propostas.

6. O Conselho aprova as organizações levando em 
consideração seu potencial de impacto e o potencial de 
contribuição do Instituto ACP para o desenvolvimento dessa 
instituição.

7. Enviamos carta de boas-vindas e realizamos a reunião de 
“kick-off”, em que revisamos juntos a proposta de apoio.

8. O passo seguinte é a formalização de um contrato de 
doação e realização do primeiro aporte. As OSCs são 
apoiadas em ciclos de três anos.

9. Ao longo do ano, temos duas reuniões de “pit stop” para 
análise e reflexão sobre aprendizados e realinhamentos. 
Antes da reunião, as organizações preenchem um 
questionário de avaliação e enviam seu planejamento e uma 
planilha que detalha o uso dos recursos. Ao final de cada 
ano, os recursos são auditados e geram recomendações 
para melhores práticas de gestão.

10. Realizamos reuniões de mentoria das organizações com 
nossos conselheiros e mantemos a porta aberta para outras 
trocas potentes e formas de contribuição.

CICLO DE RELACIONAMENTO COM AS 
ORGANIZAÇÕES APOIADAS PELO FUNDO ACP
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“  

                    ”

A relação com o Instituto ACP é vibrante e cheia 
de desaf ios intelectuais. O processo de seleção 
em si, da forma como foi conduzido, nos trouxe 
reflexões muito importantes sobre o futuro da 
nossa organização. As interações são marcadas 
por questionamentos cruciais colocados de forma 
respeitosa, mas com o objetivo bem-sucedido 
de nos tirar da zona de conforto. Esta é a melhor 
relação que se pode ter com um apoiador: ambos 
crescendo e aprendendo juntos.

Irina Bullara, diretora-executiva do RenovaBR
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FUNDO ACP | 
APOIOS DIRETOS

Nosso portfólio começou com três organizações que foram 
apoiadas na fase experimental pré-instituto: Projeto Ondas, 
Sustenidos e Instituto Patrícia Medrado. 

Em 2019, realizamos nosso primeiro processo seletivo. Com ele, 
vieram Instituto Rodrigo Mendes, Associação Vaga Lume, Agência 
Solano Trindade, ONG Banco de Alimentos e Artemisia. 

Em 2020, convidamos mais quatro organizações para o nosso 
grupo, fortalecendo nossa visão de priorizar o apoio a instituições 
que são referência em seus campos de atuação: Todos pela 
Educação, IPAM, PretaHub e Renova.
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FUNDO ACP | APOIOS DIRETOS

Pesquisar e produzir conhecimento científ ico sobre a Amazônia 
e consolidar um modelo de desenvolvimento para a região que 
abriga a maior floresta tropical do mundo estão no foco de atuação 
do IPAM.

Fundado em 1995, o IPAM passa, em 2021, pelo primeiro ciclo 
de apoio do Instituto ACP com foco na construção do plano de 
avaliação de impacto da organização (que tem mais de 40 projetos 
rodando ao mesmo tempo!), investimento em comunicação e 
treinamentos e planejamento estratégico para os próximos cinco 
anos. A perspectiva é aumentar a voz do IPAM e exercer maior 
influência no poder público e na iniciativa privada.

Para André Guimarães, diretor-executivo da entidade, essa parceria 
com o Instituto ACP coloca em perspectiva a possibilidade de 
trabalhar lado a lado, num processo constante de aprendizados e 
de trocas. “Eles são muito mais do que doadores, pois não só têm 
interesse em acompanhar nosso trabalho como estão dispostos a 
contribuir tecnicamente para o debate.”

Saiba mais em ipam.org.br

https://ipam.org.br/pt/


17

FUNDO ACP | APOIOS DIRETOS

É para fomentar o empreendedorismo negro e combater o racismo 
estrutural no Brasil que a empreendedora social Adriana Barbosa 
comanda a PretaHub, resultado de anos de atividades do Instituto Feira 
Preta, a maior feira de afroempreendedorismo da América Latina.

Com atuação no território nacional, a organização trabalha para 
capacitar, acelerar e dar visibilidade a negócios criados por pessoas 
negras, buscando o fortalecimento desses empreendedores 
em um ecossistema que precisa ser mais justo e equilibrado em 
oportunidades e resultados f inanceiros.

A parceria com o Instituto ACP visa ao desenvolvimento da Teoria 
de Mudança, da estrutura de governança e de gestão de pessoas 
na organização, além do apoio ao projeto Bioma PretaHub, que 
irá promover uma experiência de compartilhamento de espaços 
e inf raestrutura para af roempreendimentos e potencialização da 
comunicação para torná-la mais estratégica. 

“Após 20 anos de atuação na construção de um mercado dedicado 
às populações negras, a expectativa é que a parceria promova o 
fortalecimento institucional do Instituto Feira Preta e a estruturação 
dos seus programas em formato de f ranquia social”, af irma Adriana.

Saiba mais em pretahub.com

https://pretahub.com/
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FUNDO ACP | APOIOS DIRETOS

Fundada em 2017 por Eduardo Mufarej, a escola de democracia 
RenovaBR tem por missão selecionar e preparar talentos para uma 
nova geração de políticos e gestores públicos como forma de contribuir 
para a renovação política e o fortalecimento da democracia no Brasil. A 
organização prepara pessoas comuns de diversas origens, experiências 
e posicionamentos para a atuação na vida pública. Ao longo desses 
anos, a escola formou 1.953 alunos(as), 18 eleitos(as) em 2018 para o 
Congresso Nacional e Assembleias Legislativas e 153 eleitos(as) em  
2020 para Prefeituras e Câmaras Legislativas Municipais. 

O apoio do Instituto ACP será fundamental para o fortalecimento interno 
da organização, que está em pleno processo de expansão. A parceria 
prevê estratégia de sucessão, capacitação de equipe, nova arquitetura 
de marcas, plataforma de relacionamento com alunos e estruturação 
de um comitê de captação de recursos.

“A relação com o Instituto ACP é vibrante e cheia de desafios intelectuais. 
O processo de seleção em si, da forma como foi conduzido, nos trouxe 
reflexões muito importantes sobre o futuro da nossa organização. As 
interações são marcadas por questionamentos cruciais colocados de 
forma respeitosa, mas com o objetivo bem-sucedido de nos tirar da 
zona de conforto. Esta é a melhor relação que se pode ter com um 
apoiador: ambos crescendo e aprendendo juntos”, comemora Irina 
Bullara, diretora-executiva do RenovaBR.

Saiba mais em renovabr.org

https://renovabr.org/
http://renovabr.org
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FUNDO ACP | APOIOS DIRETOS

Por entender a importância da educação básica na construção 
de um país mais justo, forte e igualitário, o Instituto ACP tornou-
se um dos mantenedores do Todos Pela Educação em 2020. A 
organização é referência na busca da melhoria da educação básica 
no Brasil, disseminando conhecimento e articulando-se com outros 
movimentos para influenciar as políticas públicas.

Já foram dados os primeiros passos nessa parceria para o 
fortalecimento da entidade. A equipe reformulou o site, realizou 
uma nova campanha institucional e criou eventos online, como a 
realização de um webinário sobre a retomada segura das aulas na 
rede pública no contexto de pandemia.

Os recursos do Instituto ACP também contribuíram para consolidar 
os objetivos do Todos Pela Educação em seu planejamento 2020-
2022, que envolve investimentos em equipe e melhorias na gestão 
interna. Em 2021, a organização concentra esforços no Educação Já!, 
iniciativa que oferece subsídios e diagnósticos aos gestores públicos, 
incidindo na tomada de decisões com propostas de políticas públicas 
prioritárias para melhorar a educação pública brasileira.

“O apoio do Instituto ACP é importante e muito bem-vindo. 
Acreditamos fortemente na força da construção conjunta pela 
qualidade da educação pública brasileira para todos os alunos e 
alunas. É papel de todos lutar por uma sociedade melhor e mais 
justa”, af irma Priscila Cruz, presidente-executiva e cofundadora do 
Todos Pela Educação.

Saiba mais em todospelaeducacao.org.br

https://todospelaeducacao.org.br/
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FUNDO ACP | APOIOS DIRETOS

Promover o desenvolvimento local com o fomento e o fortalecimento de 
ações culturais, empreendedorismo social e economia criativa na região 
do Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Foi com essa visão que Thiago 
Vinícius fundou a Agência Popular Solano Trindade.

A organização, que leva o nome do poeta pernambucano, um dos grandes 
expoentes da disseminação da cultura afro-brasileira, tem como princípio 
o envolvimento da juventude local em suas iniciativas, sempre com foco no 
combate ao racismo estrutural e outros desafios urgentes das periferias, 
como a violência policial e a mobilidade urbana.

Atualmente, entre as suas ações estão um mercado de produtos orgânicos, 
o restaurante Organicamente Rango, o Festival Percurso, que reúne 
movimentos sociais e culturais da periferia, e as palestras do Perifa Talks 
sobre empreendedorismo. Também é da agência a instalação do primeiro 
coworking da periferia de São Paulo.

Com o apoio do Instituto ACP, o próximo passo será a a criação de uma 
agência de comunicação que seja um canal para grandes marcas que 
queiram dialogar com a periferia, ouvindo a sua linguagem, contratando 
pessoas que a conheçam e entendam. Os recursos vêm sendo usados no 
desenvolvimento do plano de negócios, criação da identidade visual e 
investimento na equipe inicial da agência.

Thiago conta como essa parceria vem sendo construída. “Em um encontro, 
fui convidado a falar sobre gestão colaborativa e de como a autogestão 
traz resultados ao que fazemos. Estamos sempre trocando com as outras 
organizações. Do instituto, recebemos feedbacks valiosos para a nossa 
evolução”, relata. 

Saiba mais em agenciasolanotrindade.com.br

https://agenciasolanotrindade.com.br/
mailto:https://agenciasolanotrindade.com.br/?subject=


21

FUNDO ACP | APOIOS DIRETOS

Em 2020, a Artemisia completou 15 anos em sua missão de acelerar 
projetos de empreendedores dispostos a usar a força dos negócios 
para solucionar grandes desaf ios nacionais, como a desigualdade e 
a pobreza. Desde sua fundação, mais de 560 negócios de impacto já 
foram fomentados por seus programas.

Foi com o apoio do Instituto ACP que a organização realizou uma 
avaliação de impacto reunindo a jornada de 15 anos da organização 
(conteúdo disponível em artemisia.org.br/15anos). “Sentimos 
necessidade de sistematizar a nossa história, de entender erros, 
acertos e aprendizados que podem ser compartilhados”, conta Maure 
Pessanha, que dirige a organização fundada por Kelly Michel.

Também em 2020, com os recursos do Instituto ACP, foi contratada uma 
consultoria externa para ajudar no desenvolvimento do planejamento 
estratégico de longo prazo. Já para 2021, estão previstos ciclos de 
aprendizagem e rodas de conversas com outras aceleradoras, criando 
condições para difundir o conhecimento sistematizado pela avaliação 
de impacto da sua atuação.

Maure considera especial o espaço de troca criado pelo Instituto ACP 
junto com outras organizações apoiadas, inclusive para se inspirar, 
aprender e se sentir pertencente a uma comunidade. Destaca, ainda, 
a relação de confiança construída com o Instituto. “Há um senso de 
cumplicidade e uma escuta rara no nosso setor, além de um sensível 
entendimento dos nossos momentos, tempos e movimentos”, explica.  

Saiba mais em www.artemisia.org.br

http://artemisia.org.br/15anos
https://artemisia.org.br/
http://artemisia.org.br
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FUNDO ACP | APOIOS DIRETOS

Combater o desperdício e fazer o alimento chegar à mesa de quem 
mais precisa. Há 22 anos, o Banco de Alimentos faz a ponte entre 
parceiros doadores de alimentos em condições de consumo e 
instituições sociais. Durante o mês, atende recorrentemente a mais de 
20 mil pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade na Região 
Metropolitana de São Paulo.

O apoio inicial do Instituto ACP visou contribuir para o aprimoramento 
do sistema de relacionamento e comunicação da ONG Banco de 
Alimentos com seus diversos parceiros e apoiadores pessoa física, 
potencializando a visibilidade de sua causa. Para isso, a organização 
implantou sua plataforma de CRM. “Com essa ferramenta, queremos 
dialogar, educar e fidelizar, de forma ainda mais efetiva, nossos públicos, 
colaborando para a urgente construção de uma cultura de combate 
à fome no Brasil”, afirma Luciana Chinaglia Quintão, fundadora da 
organização.

Em 2021, a parceria irá viabilizar um processo de planejamento 
estratégico que permitirá à organização pensar seu futuro, olhando 
para suas potencialidades e também para o ecossistema do qual faz 
parte, apoiando o processo de expansão que estão vivendo.

Saiba mais em www.bancodealimentos.org.br

https://bancodealimentos.org.br/


23

FUNDO ACP | APOIOS DIRETOS

Para garantir que toda pessoa com deficiência tenha uma educação 
de qualidade na escola, o Instituto Rodrigo Mendes vem trabalhando 
para formar e qualif icar educadores e gestores nas melhores práticas 
de educação inclusiva. Só em 2020, a organização beneficiou 76.194 
pessoas com suas atividades de formação. Já o portal DIVERSA, 
plataforma de disseminação de boas práticas do IRM, foi fonte de 
informação para mais de 1 milhão de usuários.

A parceria com o Instituto ACP permitiu o desenvolvimento da área 
de relacionamento com financiadores e o fortalecimento da captação 
para o seu fundo patrimonial filantrópico (também conhecido como 
Endowment IRM) e para seus projetos. A organização contratou uma 
nova liderança para essa área e estruturou um plano de trabalho para 
prospecção de novos investidores e fortalecimento do relacionamento 
com os investidores atuais. Os resultados mostram o acerto do caminho: 
em 2020, a captação de recursos para projetos foi de R$ 5,7 milhões, um 
aumento de 90% em relação a 2019. Para o fundo Endowment IRM, a 
captação foi de R$ 6 milhões, um aumento de 200% em relação a 2019.

Agora, o instituto pretende definir o seu modelo de atuação com base 
num diagnóstico, que inclui a análise financeira de suas diferentes fontes 
de receita. Para ampliar seu alcance e aumentar o volume de doações, 
os planos de 2021 preveem a prospecção de novos investidores e a 
continuidade da contratação de duas captadoras externas.

“Queremos destacar o grande valor que os encontros e os materiais 
produzidos pela Comunidade de Aprendizagem do Instituto ACP 
agregaram ao nosso trabalho. As trocas com os profissionais de 
outras organizações, da Prowa, da Ponte a Ponte e do Instituto têm 
sido fundamentais para o desenvolvimento de nosso modelo de 
financiamento”, ressaltam os colaboradores do time de Relacionamento 
com Financiadores.  

Saiba mais em institutorodrigomendes.org.br

https://institutorodrigomendes.org.br/
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Ao longo dos 20 anos de sua atuação, mais de 100 mil crianças e 
jovens de comunidades rurais da Amazônia já foram envolvidos nas 
atividades de promoção de acesso à literatura e atividades culturais 
nas bibliotecas comunitárias desenvolvidas pela Associação Vaga 
Lume. Com 86 bibliotecas comunitárias instaladas hoje na região, 
a organização conta com uma rede de mais de 960 voluntários e 
4,8 mil mediadores de leitura formados como multiplicadores de 
sua metodologia. Entre suas iniciativas, são realizadas anualmente 
ações de capacitação e engajamento comunitário, valorização da 
cultura local, produção de livros artesanais e intercâmbios culturais 
entre jovens e educadores do Sudeste e da Amazônia legal.

Com o apoio do Instituto ACP, a Vaga Lume trabalha para implementar 
seu novo modelo de expansão e gestão e, assim, aumentar sua 
visibilidade, potencializar a captação com pessoas f ísicas e aprimorar 
a gestão de pessoas. Em 2020, priorizou esforços para conter a 
disseminação da COVID-19 nas comunidades e agora quer ampliar 
o acesso à internet na região, expandindo o contato de crianças e 
jovens com a literatura e outras oportunidades educacionais.

“A relação com o Instituto ACP vem sendo de muitos aprendizados. 
Estamos procurando, cada vez mais, estreitar os laços e tornar a 
parceria a mais transparente possível”, af irma Thaissa Grossmann, 
relações institucionais da entidade. “E por meio dos encontros, 
estamos constantemente envolvidos com as outras organizações, 
com a Ponte a Ponte e com o próprio Instituto, desenvolvendo novas 
habilidades e assimilando ferramentas que podemos implementar 
em nossos processos”, conclui.

Saiba mais em vagalume.org.br

https://vagalume.org.br/
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Iniciada em 2018, a parceria com o Projeto Ondas fez parte da 
fase experimental que levou à criação of icial do Instituto ACP. 
Fundado por Jojó de Olivença, o menino do sertão da Bahia que se 
transformou em bicampeão brasileiro de surfe, o Ondas trabalha 
o surfe como ferramenta de inclusão, transformação social e 
desenvolvimento integral de crianças e adolescentes no Guarujá, 
litoral de São Paulo.

O apoio do Instituto ACP para o Projeto Ondas busca o 
aprimoramento das práticas pedagógicas e da capacidade de 
comunicação e mobilização de recursos. 

Em 2019 e 2020, foi iniciado um processo de prof issionalização 
de sua estrutura. Foi elaborado um projeto político-pedagógico, 
as áreas contábil e jurídica foram organizadas e foi criado um 
departamento de comunicação e marketing.

“A família chegou na vida da ONG num momento crucial. Eu estava 
há dez anos caminhando praticamente sozinho, com muitas 
dif iculdades e limitações em relação a recursos, manutenção e 
sustentabilidade do projeto. Sonhava em ter um prof issional para 
chegar nas empresas com poder de investimento maior. Nesse 
momento, quando a gente quase se afundava numa correnteza, o 
instituto apareceu e nos pegou pelo braço”, conta Jojó.

Saiba mais em www.projetoondas.org.br

https://www.projetoondas.org.br/
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Depois de vivenciar uma carreira vitoriosa como atleta do tênis 
feminino, Patrícia Medrado constituiu, em 1998, a Sociedade para o 
Desenvolvimento do Tênis (SDT), com o objetivo de propiciar às diversas 
camadas sociais o acesso à modalidade esportiva que lhe abriu as portas 
para um mundo de oportunidades.

Mais tarde, em 2007, percebendo que as demandas sociais eram 
mais amplas e que sua contribuição poderia ser mais abrangente, 
converteu a SDT no Instituto Patrícia Medrado, agora com o propósito 
de transformar vidas por meio do tênis, oferecendo oportunidades de 
desenvolvimento integral a crianças e adolescentes, complementando 
seu processo educacional com a atribuição de valores humanos, como 
respeito, solidariedade, autonomia e ‘fair play’, tão característicos da 
cultura do tênis.

Com o apoio do Instituto ACP, o IPM pôde identificar oportunidades 
de desenvolvimento em suas dinâmicas de atuação e potencializar sua 
capacidade de comunicação institucional e mobilização de recursos 
junto a pessoas f ísicas e empresas. Iniciada em 2018, a parceria permitiu 
que a organização contratasse um profissional de comunicação e 
reformulasse sua identidade visual, seu website, suas redes sociais e 
materiais impressos de divulgação. Estruturar o trabalho de captação 
de recursos segue sendo um desafio.

“A chegada do Instituto ACP trouxe uma visão diferenciada quanto 
ao desenvolvimento e à estruturação organizacional do IPM, 
contribuindo, de forma direta e indireta, para a busca da nossa 
própria sustentabilidade. Trata-se de uma parceria fundamental para 
o fortalecimento do Instituto e a otimização dos processos de gestão”, 
af irma Patrícia.

Saiba mais em institutopatriciamedrado.org.br

https://institutopatriciamedrado.org.br/
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Gestora do Projeto Guri – que completou 25 anos de história e é 
o maior programa sociocultural brasileiro –, a Sustenidos tem por 
missão transformar a vida de crianças e adolescentes pela música, 
promovendo a inclusão e o desenvolvimento integral de cerca de 
50 mil jovens todos os anos.

O apoio do Instituto ACP tem ajudado a viabilizar um dos objetivos 
estabelecidos no plano estratégico do período 2018-2021: consolidar a 
organização como referência nacional na oferta de tecnologias sociais 
de desenvolvimento humano pela prática coletiva de música. Para isso, 
a organização vem empreendendo um reposicionamento de marca e 
a prospecção ativa de novos territórios de atuação em todo país.

Nessa direção, uma das iniciativas foi promover o descolamento 
do nome da organização (até então chamada Associação Amigos 
do Projeto Guri) de seu principal projeto. Um novo site, um vídeo 
institucional e materiais gráf icos compuseram a criação e o 
fortalecimento da nova marca.

“O Instituto ACP é uma instituição desburocratizada, que 
acompanha a execução dos acordos de uma forma adequada 
e ao mesmo tempo participativa”, af irma Alessandra Costa, 
diretora-executiva da organização. Segundo ela, a contratação de 
consultorias especializadas focadas na reestruturação das áreas 
de comunicação e captação resultou na expansão das atividades 
para além do Estado de São Paulo, com a implantação de novos 
polos de ensino musical no Paraná e no Ceará, previstos para 2021. 
Como parte da estratégia para a sustentabilidade da organização, 
foi formado um Comitê de Embaixadores. 

Saiba mais em www.sustenidos.org.br

https://www.sustenidos.org.br/
http://sustenidos.org.br
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Considerando que o foco do Instituto ACP é promover o 
desenvolvimento organizacional e acreditando que esse 
desenvolvimento se dá também por meio da troca de 
conhecimento entre pares, nos pareceu fundamental criar 
uma rede de apoio mútuo entre as organizações parceiras, 
uma comunidade de aprendizagem.

Com a coordenação da consultoria Ponte a Ponte, nossa 
parceira estratégica, o objetivo desse espaço é proporcionar 
um ambiente de troca de informações e experiências entre 
os prof issionais das instituições apoiadas pelo Fundo ACP, 
com atenção especial para as pessoas que ocupam cargos de 
gerência e não apenas para as lideranças que sempre recebem 
esses convites.

Era preciso dar visibilidade às forças e inteligências múltiplas do 
grupo, mostrando o que cada organização tem de melhor.

Primeiro, foram levantadas, entre os participantes, as demandas de 
ampliação de conhecimento. Na sequência, identificamos quem no 
grupo reunia informações ou vivência em cada um dos temas. Com 
a facilitação das consultoras, a intenção era tirar os participantes de 
sua zona de conforto e provocá-los a trocar experiências, falando 
sobre o que já sabem e ouvindo sobre o que têm desejo de aprender.

Sem a pretensão de impor um método 
preestabelecido e confiando na riqueza dos 
encontros colaborativos,  partimos da premissa 
de que todas as entidades têm o que ensinar e 
aprender, independentemente do seu grau de 
maturidade e desenvolvimento.

“   

                   ”

COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM
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No total, a comunidade realizou 11 reuniões virtuais em 2020. 
Na primeira delas, foi apresentada uma concepção sobre o 
desenvolvimento das organizações como um processo vivo, 
orgânico, complexo e sistêmico. Os encontros seguintes 
começaram com o relato de uma das ONGs sobre a sua 
experiência e o seu conhecimento em determinada questão, 
apontando o que deu certo e o que poderia ter sido feito de 
outra forma. A seguir, você conhece os nove temas debatidos 
ao longo do ano.
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Com duas a três horas de duração, cada um desses encontros foi 
aberto a perguntas. As apresentações foram seguidas de uma 
rodada de conversas em grupos para exercícios práticos.

As organizações foram convidadas a escrever um breve relato com 
sua experiência, para que seus aprendizados possam chegar a 
ONGs de todo o país e também para que seus prof issionais sejam 
reconhecidos, como autores, pela expertise que vêm acumulando. 
Esses relatos foram postados pelas organizações em suas redes 
sociais e difundidos pelo Instituto ACP e pela Ponte a Ponte. A 
reunião que encerrou o ciclo de 2020 foi dedicada a uma avaliação 
dessa programação.

Além dos aprendizados, a comunidade tem permitido um troca-
troca de informações sobre assuntos operacionais. O mais 
importante foi criar uma rede, estimulando que os participantes 
consultem uns aos outros, que saibam que não estão sozinhos e 
que tenham a quem pedir ajuda.

Com essa proximidade e conf iança construídas ao longo de 2020, 
as conexões continuam. Seja em seus grupos de WhatsApp, 
LinkedIn ou contatos telefônicos, os integrantes da comunidade 
de aprendizagem seguem recebendo conteúdos e ferramentas 
técnicas para seu desenvolvimento, mas, principalmente, 
apoiando-se mutuamente.

TEMA ONG QUE APRESENTOU O CASE

TEORIA DA MUDANÇA

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS E IMPACTO

COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA

GRANDES DOADORES

COMO ESCREVER PROJETOS INCENTIVADOS

DESENVOLVIMENTO DE CRM

ENDOWMENT

GESTÃO DE PESSOAS

GESTÃO COLABORATIVA

VAGA LUME

SUSTENIDOS

PROJETO ONDAS

TODOS PELA EDUCAÇÃO

INSTITUTO PATRÍCIA MEDRADO

BANCO DE ALIMENTOS

INSTITUTO RODRIGO MENDES

ARTEMISIA

AGÊNCIA POPULAR SOLANO TRINDADE

Parceiros:
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Neste mundo da informação, temos o desaf io, no Instituto ACP, de 
fazer a curadoria de conteúdo que nos leve a um conhecimento 
de qualidade. Por isso, decidimos apoiar a produção de materiais 
voltados à capacitação dos prof issionais do terceiro setor em temas 
ligados à gestão e governança.

O primeiro deles é o Guia para Gestão de Pessoas no Terceiro 
Setor, correalizado com o IDIS, Instituto para o Desenvolvimento 
do Investimento Social. Num projeto escrito com a contribuição de 
diversos especialistas e gestores, o Guia apresenta, em detalhes, as 
melhores práticas para recrutamento, seleção e desenvolvimento 
de pessoas levando em conta as especif icidades do universo das 
organizações da sociedade civil.

O primeiro módulo foi lançado em 2020 e está disponível aqui:  
https: //www.idis .org.br/guia-de-gestao-de-pessoas-no-
terceiro-setor/

A intenção é continuar a série, abrangendo novos temas a partir de 2021. 

 

Parceiro:

GUIA DE GESTÃO DE PESSOAS  
NO TERCEIRO SETOR

https://www.idis.org.br/guia-de-gestao-de-pessoas-no-terceiro-setor/
https://www.idis.org.br/guia-de-gestao-de-pessoas-no-terceiro-setor/
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PATROCÍNIOS

Nossa estratégia para patrocínios tem como premissa a 
importância da atuação em rede. Por isso, apoiamos diversas 
iniciativas que, assim como nós, contribuem com o fortalecimento 
de organizações da sociedade civil brasileiras, seja por meio de 
capacitação técnica ou do estímulo à reflexão para ampliação e 
qualif icação da f ilantropia no Brasil.

FESTIVAL ABCR
festivalabcr.org.br
Evento de capacitação em mobilização de 
recursos acompanhado por profissionais de 
todo o país. 

FÓRUM BRASILEIRO DE FILANTRO-
POS E INVESTIDORES SOCIAIS 2020
idis.org.br/forum
Organizado pelo IDIS, este evento exclusivo 
para investidores sociais discutiu novos 
horizontes, desaf ios e signif icados da 
pandemia para a f ilantropia.

GRANTLAB
grantlab.gife.org.br
Plataforma de compartilhamento de 
conhecimento prático sobre grantmaking, 
que visa contribuir para um investimento 
social privado mais doador no Brasil.

11O CONGRESSO GIFE
congressogife.org.br/2020
Principal evento do terceiro setor brasileiro, 
a edição 2020 se transformou em um trilho 
de atividades que se iniciou em abril e 
finaliza em março de 2021. Com o tema 
Fronteiras da ação Coletiva, o Congresso 
convida ao aprofundamento das nossas 
capacidades de ação pública e à reflexão 
sobre as transformações necessárias para a 
reconstrução do futuro pós-pandemia.

http://festivalabcr.org.br
http://idis.org.br/forum
http://grantlab.gife.org.br
http://congressogife.org.br/2020


ESCALA ACP | APOIOS INDIRETOS

35

MOVIMENTO POR UMA CULTURA DE 
DOAÇÃO
doar.org.br
Rede aberta e democrática, formada por 
pessoas e organizações que se articulam 
voluntariamente no propósito de enraizar a 
doação como parte da cultura brasileira.

SOCIEDADE VIVA
sociedadeviva.org.br
Plataforma que difunde histórias de ação cidadã 
e valoriza a importância da sociedade civil 
organizada para o desenvolvimento do país.

ESTUDO IMPACTO DA COVID NAS OSCS 
BRASILEIRAS
mailchi.mp/mobilizaconsultoria/estudocovid19
Estudo que procurou entender como 
as organizações da sociedade civil vêm  
enfrentando a pandemia, como estarão após 
a crise e as recomendações de especialistas 
para o futuro.

SEMINÁRIO FOLHA 
#COMOPOSSOAJUDAR?
https://youtu.be/WUt3wwZip90
Webinar para o grande público sobre a 
mobilização de solidariedade e doações 
durante a pandemia, a importância das ONGs 
e como continuar esse movimento no futuro.

REDE TEMÁTICA DE GRANTMAKING DO 
GIFE
gife.org.br/atuacao-em-rede/grantmaking
Rede de investidores sociais criada para ser um 
espaço de aprendizado e troca de experiências, 
com o intuito de fomentar, qualificar e ampliar 
a prática do grantmaking no Brasil.

http://doar.org.br
http://sociedadeviva.org.br
https://mailchi.mp/mobilizaconsultoria/estudocovid19
https://youtu.be/WUt3wwZip90
http://gife.org.br/atuacao-em-rede/grantmaking
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MOVIMENTO FAMÍLIA 
APOIA FAMÍLIA

Quando se desenhou o cenário da pandemia de Covid-19, em 
março de 2020, ciente dos impactos que recaíram principalmente 
sobre a população mais vulnerável, atuamos para fazer a conexão 
entre quem queria ajudar e quem tanto precisava dessa ajuda.

O movimento começou com a família fundadora do Instituto 
ACP, que decidiu concentrar esforços na garantia de proteção e 
segurança alimentar a quem perdeu o acesso à renda. Em poucos 
dias, outras famílias, empresas e instituições se mobilizaram para 
apoiar organizações comunitárias que faziam chegar alimentos 
e insumos às casas das pessoas.

Nascia, assim, o Movimento Família Apoia Família, cuja campanha, 
lançada em 27 de março em parceria com a plataforma Benfeitoria, 
levantou quase R$ 13 milhões até 15 de dezembro. Mais de 6 mil 
doadores aportaram recursos f inanceiros, que chegaram a 86 
entidades sociais em todo o País, levando comida, água e insumos 
básicos de higiene a mais de 70 mil famílias nesse período.

Como Instituto ACP, f inanciamos a operacionalização desse 
processo, cuidando de todo o relacionamento com doadores e 
ONGs. Além disso, contratamos uma assessoria para potencializar 
o Movimento nas redes sociais e uma assessoria administrativa 
para zelar pelas doações realizadas por amigos e familiares que 
optaram por delegar ao Instituto ACP a alocação dos recursos 
que disponibilizaram.  

Durante todo esse processo, a família pôde novamente constatar 
e exercer plenamente sua vocação mobilizadora e articuladora, 
numa rica experiência de aprendizados que já está norteando as 
estratégias e os próximos passos do Instituto ACP. 
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RELAÇÃO DAS 86 ONGS QUE RECEBERAM APOIO 
DO MOVIMENTO FAMÍLIA APOIA FAMÍLIA

Abrigo Doce Morada 

Ação da Cidadania

ACEU

Acreditar - Capital Humano e 
Transformação Social

Agência Popular Solano Trindade

Aldeia do Futuro Associação 
para Melhoria da Condição da 
População Carente

ALPS

Ass. Ação Comunitária Nova 
Heliópolis

Ass. Acorde Oficinas para 
Desenvolvimento Humano

Ass. Arte Salva Vidas

Ass. Beneficente São Roque

Ass. Brasileira dos Amigos dos 
Passos de Anchieta (ABAPA)

Ass. Casa dos Curumins

Ass. Comunitária Auri Verde

Ass. Comunitária Monte Azul

Ass. Cultural e AssistenciaI 
São Cosme e São Damião de 
Carapicuíba

Ass. Cultural Pisada do Sertão

Ass. Cultural Quilombo Baobá

Ass. de Apoio à Comunidade e 
Adjacências Nara Chaves

Ass. de Coletores de Plástico, Pet, 
PVC e outros materiais recicláveis 
(ACOPPPMAR)

Ass. de Moradores de Cordoaria

Ass. de Mulheres Boulevard da 
Paz

Ass. do Abrigo Nossa Senhora 
Rainha da Paz do Jardim Fim de 
Semana

Ass. Helena Piccardi de Andrade 
Silva (AHPAS)

Ass. Núcleo de Educação 
Comunitária do Coroadinho 

Associação Pequeninos do Peri

Bloco do Beco

Casa da Criança de Santo Amaro 
Grossarl

Campanha 1818

Caritas Arquidiocesana de São 
Paulo

Centro Comunitário João Paulo I

Centro de Educação Popular 
(CENEP)

Centro Educacional Infantil Luz e 
Lápis 

Centro Familiar de Solidariedade 
(CEFAS)

Centro Socioeducativo Semente 
Esperança

Coletivo Ponto a Ponto

Cooperativa AVEMARE

Cooperativa Cooperyara

Cooperativa Unindo Forças

CSM - Conframerj

Fundação ABH

Fundação Alphaville
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Fundação Casa Santa Ignez

Fundação Darcy Vargas 

Fundação Julita

Haja

Instituição de Incentivo à Criança 
e ao Adolescente de Mogi Mirim 
(ICA)

Instituição Josefina Bakhita

Instituto Ação Geral

Instituto C

Instituto CEO do Futuro

Instituto Coliseu Boxe Center

Instituto Edificando

Instituto Elos

Instituto Espaço Vida

Instituto Favela da Paz

Instituto Futsal sem Drogas

Instituto Livres 

Instituto Mundo Novo

Instituto Nova União da Arte

Instituto Patrícia Medrado

Instituto Pró-Saber

Instituto Projeto Sonhar

Instituto Recicleiros

Instituto Resgatando Vidas 

Instituto Solid Rock

Instituto S.O.S Reviver 

Lar Sírio Pró-Infância

Liga Solidária

Movimento Social e Cultural Cores 
do Amanhã

Núcleo Educacional Pró-Infância 
(NEPI)

Orfanato Santa Rita de Cássia

Paróquia São Francisco de Assis

Projeto Ondas

Projeto Sol

Projetos Amigos das Crianças 
(PAC)

RG Nutri

SAEC

Sociedade Gaya Religare

Sociedade Santos Mártires

TrançAmor

União de Núcleos, Associações 
dos Moradores de Heliópolis e 
Região (UNAS)

União dos Moradores e do 
Comércio de Paraisópolis

União Popular de Mulheres de 
Campo Limpo e Adjacências

Unibes

Unidade Integrada de Apoio 
e Formação Infantojuvenil 
(UNICENTER)
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INVESTIMENTOS

O Instituto ACP foi criado em 22 de fevereiro de 2019. Os custos 
de estruturação foram de R$ 128 mil, aportados pelo seu fundador 
como pessoa f ísica. Uma parte do apoio aos projetos que vieram da 
fase experimental também foi feita assim, totalizando R$ 450 mil 
em investimentos nas OSCs. 

O orçamento que of icialmente fluiu pelo Instituto ACP naquele 
primeiro ano foi de R$ 1.333.693,00. Mas consideramos nas contas 
do ano a soma de todos esses recursos, totalizando R$ 1.982.836,00. 
Desse total, 22,7% (R$ 450 mil) foram destinados a despesas de 
gestão. Mais de 77%, portanto, foram investidos diretamente nas 
ONGs apoiadas e em projetos de fortalecimento do campo.

Em 2020, o orçamento totalizou R$ 2.536.089,00, com 78% 
destinados à atividade f im do Instituto e 22% aos custos indiretos. 
Dos valores de investimento direto, tirando os recursos para o 
Movimento Família Apoia Família, 74% (R$ 1.480.000,00) foram 
para o apoio às iniciativas de desenvolvimento organizacional das 
OSCs do hoje chamado Fundo ACP. 

Mais de R$ 200 mil, 11% do total, foram aplicados na viabilização da 
Comunidade de Aprendizagem e na produção do Guia para Gestão 
de Pessoas no Terceiro Setor. Outros R$ 200 mil aproximadamente 
foram para patrocínios diversos (leia página 32), correspondendo a 
10% do orçamento anual. 

O Movimento Família Apoia Família recebeu investimentos de R$ 
113 mil, fora as doações feitas diretamente pela família fundadora 
e outras famílias empresárias que canalizaram seus recursos por 
meio do Instituto ACP (esses valores não estão contabilizados aqui).

A auditoria de 2019 foi realizada pela Verdus Auditoria. A de 2020, 
com a mesma empresa, estava em curso quando da conclusão 
deste relatório.

A orientação para 2021 é de mantermos os custos indiretos sempre 
menores que 25%, direcionando mais recursos para os apoios 
indiretos que geram impacto em escala, buscando um maior 
equilíbrio entre eles e o Fundo futuramente. 
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ORÇAMENTO

FUNDO ACP

Apoios 
Indiretos

Gestão

Família Apoia 
Família

TOTAL
1.911.743

2.536.084

410.300

1.480.500

1.386.600

20202019

75.000

450.143

531.584

113.700
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