O QUE FIZEMOS?
[relatório de atividades 2021]

Documento interativo. Clique nas
imagens ou ícones disponíveis
no pdf para saber mais e
acessar conteúdos relacionados.
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Entendemos o Movimento como o coletivo de pessoas e organizações que
defendem a cultura de doação e nosso desejo é garantir o espaço onde os

Este é o primeiro relatório de atividades do Movimento por uma Cultura de

integrantes do MCD possam se encontrar, interagir, aprender, discutir,

Doação (MCD) e, por consequência, a primeira mensagem que nós, do Comitê

realizar... enfim, se movimentar.

Coordenador, temos que escrever para um relatório anual. Como não poderia
deixar de ser, essa tarefa nos obriga a olhar para trás e refletir sobre o que

Contamos com o auxílio luxuoso (como diria Luiz Melodia) do consultor

fizemos em 2021, esse ano estranho, no qual todos esperávamos nos livrar da

Antônio Luiz de Paula e Silva, que nos conduziu por uma jornada criativa e

pandemia e durante o qual todos aprendemos que a Covid-19 não irá embora,

inspiradora até a criação de um modelo único de governança, ao mesmo

e nós é que teremos que descobrir como conviver com ela.

tempo organizado e fluido, aberto à participação de todos os membros do MCD
que queiram liderar iniciativas de fomento à cultura de doação.

Começamos o ano com a missão de estabelecer uma governança para o
MCD. Afinal, o Movimento já existe desde 2012, o Comitê Coordenador se

Essa e outras aventuras de 2021, vocês poderão conhecer neste primeiro

autoformou em 2018 e não tínhamos ainda estruturado, de forma nítida, como

Relatório de Atividades do Movimento por uma Cultura de Doação, que

o MCD deveria ser gerido. O desafio não é fácil porque não queríamos

preparamos com muito carinho.

simplesmente institucionalizar o MCD, transformando-o em uma organização
de promoção à cultura de doação.

Boa leitura!
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Conhecimento

[governança]
Em 2021, o MCD estruturou sua governança a partir do
conceito de mandatos. Um mandato é uma tarefa clara, que
é assumida por uma pessoa ou por um grupo de pessoas
(líder ou líderes), quase sempre por um tempo definido, com
uma intenção e propósito pré-estabelecidos. Existem os
mandatos de sustentação, com atividades permanentes e
fundamentais para o funcionamento do MCD; e os mandatos

por iniciativa, com prazo determinado a depender do
atingimento do propósito estabelecido.
Informações retiradas do Documento de Governança do MCD
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[mandatos de sustentação]
“Um mandato é uma maneira de trazer para
o mundo uma ideia – dar forma, recheio e
direção. É a estrutura que permite fazer
acontecer e concretizar ações que nos levem
em direção ao nosso sonho comum”.
Trecho retirado do Documento de Governança do MCD
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[mandatos de sustentação]

comitê coordenador &
coordenação executiva
Em 2021, o comitê coordenador e a coordenação executiva do
Movimento por uma Cultura de Doação desenvolveram a estrutura
de governança do Movimento. Foram meses intensos de trabalho,
muita reflexão e debates, que geraram o documento de
sistematização deste processo, disponibilizado para a comunidade e
para a sociedade em geral. Outro marco foi o lançamento de uma
nova versão do documento de diretrizes, com o objetivo de articular
e potencializar uma agenda comum para atores interessados em
impulsionar a causa da cultura de doação no país.
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[mandatos de sustentação]

planejamento estratégico
e gestão financeira
Em 2021, este mandato – liderado por Erika Sanchez Saenz – esteve
focado em quatro frentes de atuação:
• executar o planejamento anual de 2021, elaborado no final de 2020;

• Acompanhar e controlar e execução orçamentária do Movimento;
• Sistematizar, junto aos demais membros do Comitê Coordenador, o
trabalho de estruturação da Governança, que gerou a publicação
‘Estrutura de Governança do MCD’; e
• Estruturar o planejamento de ações do MCD para 2022.
O mandato tem ainda o objetivo de, em conjunto com o mandato de
mobilização de doações, identificar quais recursos – financeiros ou não –
são necessários e como empreender esforços para obtê-los.
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[mandatos de sustentação]

mobilização de doações

Em parceria com a TrackMob, o movimento
conseguiu disponibilizar, no seu site, o botão de
doações diretas. É possível fazer doações nas

Este mandato é responsável pela mobilização de doações para

categorias pessoa física e jurídica.

viabilização financeira do MCD. Ao longo de 2021, foram obtidos
R$ 215 mil em doações. Além disso, foram realizados quatro
encontros com doadores para acompanhamento e reflexões
sobre as atividade e a sustentabilidade do MCD, com resultados
bastantes enriquecedores tanto para o Movimento quanto para o
grupo. Estes encontros também servem para reflexões sobre a
parceria, escuta de expectativas e oportunidades de sinergia.

R$ 215 mil mobilizados
em 2021 para realização
de atividades e
fortalecimento do MCD.

“Os encontros são uma oportunidade
para trocar aprendizados, além de um
espaço para nutrir conexões e
promover, colaborativamente,
articulações de estratégias focadas
em potencializar a cultura de doação
e a filantropia nacional.”
Michele Rocha, Instituto humanize, doador para o MCD

Comitê

Mandatos de
Sustentação

Iniciativa

Conhecimento

Presença

2022

[agradecimentos]
A comunidade do Movimento por uma Cultura de Doação
agradece a todas as organizações e pessoas que doaram
recursos, tempo e conhecimento ao MCD em 2021.
Todas as ações descritas neste relatório só foram
possíveis graças ao apoio de cada um, inclusive aos
profissionais voluntários que nos apoiaram: Paula
Ynemine e Mila Motomura.

* As doações não-financeiras contemplam serviços realizados no
formato pro-bono, total ou parcialmente.

*
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[mandatos de sustentação]

incubação
Este mandato, coliderado por Joana Mortari e Pamela Ribeiro, é
responsável por gerir o relacionamento do MCD com o GIFE - Grupo de
Institutos, Fundações e Empresas. Por não ser uma organização
formalmente instituída, o MCD é incubado pelo GIFE, que se
responsabiliza pela realização das transações financeiras e contratuais
necessárias à sobrevivência do Movimento, tais como receber as
doações, fazer os pagamentos e recolher os impostos.
Ao longo de 2021, foram realizadas reuniões a cada três semanas para
alinhamento de ações e oportunidades de atuação junto ao incubador.
O Movimento participou, ainda, de alguns encontros em parceria com o
GIFE, como o Seminário Interno de Conhecimento, além de uma
conversa sobre Cultura de Doação com a Rede Nordeste do GIFE.
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[mandatos de sustentação]

comunicação
O mandato de Comunicação do MCD, liderado por Andrea Wolffenbüttel,
tem como principais objetivos disseminar as 5 diretrizes "Por um Brasil +

Doador, sempre!" e colocar em prática uma estratégia de divulgação das
atividades do Movimento e de seus integrantes.
Em 2021, o mandato de Comunicação trabalhou, junto a organizações
parceiras, na consolidação da identidade visual do MCD e também na

criação de ícones para as 5 diretrizes. Até o final do ano, quatro
organizações já tinham adotado oficialmente os ícones das diretrizes em
suas comunicações: Associação Brasileira de Captadores de Recursos ABCR, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social - IDIS,
Instituto Mol e Movimento Bem Maior - MBM.
O mandato de Comunicação comporta mais três submandatos:
Engajamento da Comunidade, Linkedin e Curadoria de Conteúdo.

Manual de Uso da Marca
Com objetivo de estabelecer regras para uso da
marca MCD, assim como os demais materiais visuais
do Movimento, foi criado um documento orientador
de uso, voltado aos membros da comunidade.
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[mandatos de sustentação]

comunicação
submandato engajamento da comunidade
O submandato Engajamento da Comunidade, liderado por
Joana Mortari, visa promover e incentivar a interação e a
articulação de pessoas e projetos no âmbito da comunidade
de Whatsapp do MCD. Em 2021, foram realizados 4
encontros online, reunindo os integrantes do Movimento.
A comunidade no Whatsapp, criada em 2016, ganhou novos
membros durante o ano, a maioria indicada por outros
integrantes, bem como alguns ativamente convidados
(finalizamos o ano com 230 participantes).

230
integrantes na
comunidade do
Whatsapp

4 encontros
online
realizados
em 2021
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comunicação
submandato Linkedin
O submandato LinkedIn, liderado por Joana Mortari, criou o ‘Vozes do MCD’, um
espaço para publicação de artigos na qual integrantes do Movimento escrevem
sobre suas experiências e percepções a respeito da Cultura de Doação. Os artigos
são publicados semanalmente no Linkedin no MCD e, a partir de 2022, também

Presença

Artigos
publicados
em 2021:

2022

No caminho de uma Cultura de
Doação
Cada gota é uma onda

Dedique 5% mais a cada ano
Grantmaking: por um Investimento
Social Privado mais doador
Falar de doação não é pecado
Os fios formadores da filantropia
brasileira
Varejo com causa

serão publicados no blog oficial do Movimento.
E então, o que você fez?

Onde está a sua voz?

Reflexões sobre fazer o bem

E então, o que você fará?
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[mandatos de sustentação]

comunicação
submandato curadoria de conteúdo
Em parceria com o GIFE, instituição incubadora do MCD, o
submandato liderado por Patrícia Kunrath é responsável pela
curadoria de conteúdo para uma seção especial sobre Cultura de

Doação na biblioteca Sinapse. O conteúdo é selecionado e
disponibilizado na plataforma, com posterior divulgação entre os
membros do MCD, suscitando ainda debates sobre os temas.

Até o final de 2021, 199
publicações foram
disponibilizadas na seção
do MCD na Sinapse

“A coleção especial MCD na
Sinapse é um repositório de
conhecimento que oferece aos
diferentes atores envolvidos
com o tema da doação
informações e dados apoiando
e qualificando suas atuações”
Patrícia Kunrath, líder do submandato
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[mandatos por iniciativa]
“No MCD, projetos comuns
dão origem à criação de
mandatos, que podem ser

liderados por qualquer
integrante da comunidade.”
Trecho retirado do Documento de Governança do MCD
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[mandatos por iniciativa]

fundo BIS
O Fundo BIS é um fundo criado para apoiar iniciativas de
promoção à filantropia e à cultura de doação. Criado em
2016, o Fundo já lançou dois editais. O mais recente deles
disponibilizou R$ 240 mil aos quatro projetos selecionados.
Ao todo, 126 iniciativas se inscreveram e foram avaliadas
conforme critérios e processos divulgados no site do Fundo.
Além dos benefícios diretos da doação, o Fundo tem
Essa segunda edição teve foco em soluções para facilitar o

também se mostrado um caso de sucesso do Movimento,

matching entre quem quer doar e os projetos. Bem como

não apenas na construção de modelos de governança

fortalecer a geração de confiança nessas relações. Os

para este tipo de iniciativa como também na formação e

recursos financeiros para esta segunda edição, bem como a

fortalecimento de diversas redes de parceiros engajados

gestão da inciativa, ficaram sobre responsabilidade do GIFE.

na promoção da Cultura de Doação.

Somando as duas edições, o Fundo já ultrapassou a marca
de meio milhão de reais doados.
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[mandatos por iniciativa]

estudo contribuição
econômica do 3º setor
Idealizada em maio de 2021, essa proposta tem como
objetivo estimar os impactos iniciais, diretos, indiretos e

induzidos das atividades do terceiro setor no cenário
econômico brasileiro. Para isso, serão consideradas
variáveis como: Produto Interno Bruto (PIB); Valor bruto
da produção; Valor adicionado; Empregos; Geração de
renda; Impostos indiretos arrecadados (inclui IPI, ICMS,

ISS e outros). Com este levantamento de informações o
setor ganha ainda mais robustez para fazer advocacy,
pleitear regras, influenciar políticas e subsídios.
Em 2021 foram iniciados os esforços de captação de

recursos para viabilização do projeto.

“Com essa iniciativa
teremos a resposta à
pergunta: "O Terceiro
Setor contribui com
quantos % do PIB?". A
partir disso, podemos
ter uma série de
ações de incidência.”
Leonardo Letelier, líder do mandato
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[mandatos por iniciativa]

monitor de doações
de indivíduos
A iniciativa foi criada no final de 2020, e é liderada por André
Pina. O objetivo do projeto acompanhar o volume de doações
realizadas por indivíduos no Brasil e sua evolução. A proposta
– que já tinha como parceiros as organizações Trackmob,

Benfeitoria, Eu apoio, Instituto Mol, além de Joana Mortari e
João Paulo Vergueiro – também ganhou apoio do GIFE.
Este monitor será complementar ao Monitor das Doações da
ABCR, que registra doações de maior porte anunciadas na
mídia. O Monitor de Doações de Indivíduos será abastecido
por informações fornecidas pelas próprias organizações
sociais que recebem as doações de pessoas físicas.
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[mandatos por iniciativa]

mapeamento das iniciativas
de promoção do campo da
cultura de doação no Brasil
O projeto propõe mapear as iniciativas de promoção do campo
da Cultura de Doação no Brasil, para que se possa identificar o
quanto as 5 diretrizes do MCD estão sendo aplicadas e onde há
lacunas a serem preenchidas. Além disso, o mapeamento
também vai servir como marco zero para estabelecimento de
metas a serem alcançadas, em relação às 5 diretrizes, assim

como métodos de monitoramento do atingimento das metas.
Já foi realizada uma série de encontros nos quais foram
definidos o universo e os contornos da pesquisa. Também já
foram escolhidas as ferramentas de coleta de informações.
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[produção de conhecimento
e construção de capacidades]
Estudo Emergência COVID

Entre as produções do Movimento, se

destacou o artigo ‘O que a pandemia nos
ensinou sobre Doar’. O estudo, realizado

“Desejamos
compreender como a
pandemia de COVID19 influenciou
aspectos centrais tais como confiança e
colaboração - da
cultura de doação”

por Ana Biglione e Joana Mortari a partir de
uma investigação fenomenológica, teve
apoio do GIFE e gerou um artigo com o

objetivo de iluminar a natureza das
alterações ocorridas na cultura de doação
brasileira a partir da mobilização em
decorrência dos impactos da COVID-19.

Ana Biglione e Joana Mortari, coautoras do artigo
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[produção de conhecimento
e construção de capacidades]

Grupo de estudos do
livro Confiança,
Doação e Gratidão

Análise da Pesquisa
Doação Brasil 2020
Escrito por Joana Mortari e João

A proposta do grupo é trabalhar os

Paulo Vergueiro, o artigo analisa a

conceitos trazidos pela publicação de

mudança na percepção da

Lex Bos e pensar formas e estratégias

importância do poder transformador

de aplicá-los ao contexto do Movimento

da doação e integrou a Publicação

por uma Cultura de Doação.

da Pesquisa Doação Brasil 2020,
coordenada por IDIS e realizada pelo
Instituto Ipsos.
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[eventos]
Reunimos aqui alguns dos eventos onde integrantes do
comitê coordenador do MCD representaram o Movimento,
contribuindo para a promoção do tema.

13 de Julho

Live sobre importância das Doações

Ricardo Amorim, economista e influencer,
4 de março

Filantropia da Nova Geração: encontrando o
caminho entre tradição e inovação

26 de março
Congresso GIFE - Cultura de Doação
Após o lançamento do documento de diretrizes, o

promoveu uma live via Instagram junto a
organizações do Movimento por Uma Cultura
de Doação. Participaram da conversa
Leonardo Letelier (SITAWI Finanças do

Lançamento da publicação homônima ao evento em

movimento participou de uma oficina temática

encontro exclusivo para convidados do IDIS e da

colaborativa no Congresso GIFE, com objetivo de

Bem), Patrícia Lobaccaro (Mobilize Global) e

FBN Brasil, com a participação de Joana Mortari,

aumentar a amplitude daquela mobilização para

Joana Mortari (Associação Acorde e

Rodrigo Pipponzi, Paula Fabiani e Silvia Pedrosa.

avançar na construção de um Brasil mais doador.

Movimento por uma Cultura de Doação).
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[eventos]

28 de Junho
Plenária ‘Perfil do doador brasileiro’

7 de julho
Base Papo - Juliana Prado e Joana Mortari

16 de agosto
Lives de Valor: Como escolher uma Causa

A atividade integrou o Festival ABCR, maior evento

O encontro foi organizado pela iniciativa Base

Série de eventos discutiu o que é a cultura de doação,

de captação de recursos da América Latina e um dos

Colaborativa. Nesta edição, teve como objetivo

qual a importância e o tamanho do investimento social

maiores no mundo. O MCD foi convidado, através de

compartilhar as experiências de duas mulheres

privado no Brasil e qual o melhor caminho para doar.

Joana Mortari, a falar sobre o perfil do doador

à frente de iniciativas que contribuem com a

Na imagem, Joana Mortari (MCD) e Paula Fabiani

brasileiro depois da pandemia.

cultura de doação no país.

(IDIS) entre as participantes de um dos encontros.
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[eventos]

27 de agosto
6° Encontro da RIS Nordeste

23 de novembro
Painel sobre Cultura de Doação – Diálogos ISP

O encontro dialogou sobre Cultura de doação e

Realizado pelo GIFE, o encontro teve a participação

Grantmaking e teve como convidadas Georgia Pessoa,

de Joana Mortari, do MCD, trazendo uma visão

do Instituto humanize e Joana Mortari, do Movimento

conceitual sobre o tema no Brasil, e de Richard Sippli,

por uma Cultura de Doação.

do Movimento Bem Maior, trazendo uma perspectiva
institucional do universo do grantmaking
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[imprensa]
Clique nas imagens para
acessar os conteúdos.
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[redes sociais]

1.065

Audiência:

no instagram

530

no linkedin

Em 2021, o Movimento iniciou uma estratégia de divulgação de
suas ações e conceitos também no Instagram, buscando, além de
engajar a própria comunidade, mobilizar outras pessoas para

No LinkedIn, o primeiro ano do Movimento somou mais de 15

discutir e disseminar o tema Cultura de Doação.

mil impressões totais, por meio de 51 publicações realizadas,

Até o final do ano, nosso público desta rede alcançou a marca de
1.065 seguidores, e um total de 103 publicações realizadas das
quais 44 são conteúdo de iniciativa do MCD.

3

último trimestre do ano, quando o submandato iniciou suas
atividades. Em todo o período, a conta do MCD teve uma taxa
média de engajamento de 8,8%

59
44

dentre elas o Vozes do MCD; foram 11 artigos publicados no

51
11

1

2020

2021
Conteúdo MCD

Reposts

2021
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[redes sociais]

Análise de Caso: Ricardo Amorim
Em julho de 2021, o economista fez um comentário no twitter,
replicado no linkedin, que indiretamente colocava em cheque o
uso de recursos oriundos de doação. Por meio de uma
articulação entre os membros do Movimento, que responderam
coletivamente, cada um à sua maneira, defendendo a
importância de debater o tema da forma correta. Ricardo
Amorim se dispôs a fazer uma live sobre a 'Importância das
Doações no Brasil', discutindo o tema com três integrantes do
MCD: Joana Mortari, Leonardo Letelier e Patrícia Lobaccaro.
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[publicidade]
A partir de um convite do Movimento Bem

Maior, o MCD participou de uma ação de
promoção de doações na edição comemorativa
de 100 anos do jornal Folha de São Paulo.

Versão impressa e digital
(menor) publicadas no jornal
e portal da Folha de São
Paulo em fevereiro de 2021.
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[perspectivas 2022]
Mandatos de
Sustentação

Mandatos por
Iniciativa

Comitê
Coordenador

Comunicação

• Estabelecer metas para
as diretrizes;
• Metodologia e realização
de ao menos 3 dinâmicas
de conhecimento com a
Comunidade MCD;
• Expansão do Comitê
Coordenador.

• Planejamento de
Comunicação do MCD;
• Formação de equipe
• Novas temporadas do
Vozes do MCD;
• Revisão do Site do MCD e
implementação da
newsletter do Movimento.

Fundo BIS

Contribuição Econ.
do Terceiro Setor

• Revisão da governança e
operação do Fundo para
torná-lo um mandato;
• Captar novas doações
para o Fundo
• Convocatória, seleção de
projetos, aportes e
monitoramento

• Busca por parceiros
Realização do estudo e
divulgação dos resultados
de cada módulo da pesquisa
(nacional e estadual);
• Webinar de lançamento da
Pesquisa

Conhecimento

Presença

Perspectivas
2022

Estas são apenas algumas das propostas de 2022, para ver o documento
completo de Planejamento do MCD, solicite via movimento@doar.org.br.

Mobilização de
Doações

Incubação

• Mobilizar doadores e
manter relacionamento
com os doadores atuais;
• Apoiar a mobilização de
doadores dos mandatos;
• Sistematizar e documentar
dados sobre mobilização
de recursos do MCD;
• Manual de Parcerias.

• Manter a agenda de
reuniões com o GIFE;
• Identificar oportunidades
para a promoção da cultura
de doação e ações conjuntas e gestão do relacionamento entre as equipes.

Monitor - Doações
por indivíduos

Mapeamento de
Iniciativas de
Promoção da
Cultura de doação

• Alcançar a informação de
R$ 20 MM doados/mês
• Parcerias com outros
players para angariar
ONGs participantes
• Realizar em junho/22
avaliação do projetos e
possível “pivotagem".

• Busca por parceiros
• Coleta de dados /
formatação dos resultados
e análise dos dados;
• entrega do produto final
(formato a ser definido)

Plan. Estratégico e
Gestão Financeira
• Revisões do plano de
ação de 2022 e entrega
do documento final do
plano de 2023

Mais: Mapa de
Impacto Social
• Conectar pessoas, dados
e tecnologia para
fortalecer e valorizar as
ações do ecossistema de
impacto social no Brasil
• Realização e divulgação
dos dados e produtos
decorrentes do mandato.

