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Sabemos que o brasileiro
é solidário. Ele se mobiliza nos
momentos de emergência, doa
quando recebe um pedido, 
oferece seu tempo e força
de trabalho para a construção
de algo maior.

Talvez ele não se dê conta
da força que carrega dentro 
de si quando atende a esses
chamados. Ou do quanto este
exemplo poderia ser seguido
por outras pessoas se falasse
mais sobre o assunto.

Além das nossas doações, 
podemos emprestar
a nossa voz para ecoar
a generosidade nos mais
diferentes lugares: em casa, 
no trabalho, entre amigos 
e colegas. Ou dar espaço e 
confiança para quem já está na

ponta, atuando para construir
uma sociedade mais justa.

Para o Instituto MOL, promover
a cultura de doação no país
tem a ver com a nossa
expressão e exemplo. E começa
com o entendimento de que 
a doação é uma ferramenta 
poderosa e democrática
de mudança do mundo.

Doar é contribuir para criar

o amanhã que sonhamos, e por 

isso é também responsabilidade

de todos. É uma atitude

cidadã, consciente

e transformadora.

Queremos mostrar aos doadores

de todos os portes e causas

que sempre é possível doar

mais, melhor e com propósito —

e que sim, precisamos

falar muito sobre isso.
Falar sobre doação
é construir cultura.

APRESENTAÇÃO
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NOSSA HISTÓRIA

MISSÃO VISÃO VALORES

Existimos para fazer
cidadãos e empresas
doarem mais, doarem

melhor, doarem
com propósito

Contribuir para o 
aumento das doações
de pessoas físicas e 
jurídicas brasileiras
para organizações da 

sociedade civil

Produzimos conteúdo
criativo, diverso e 

socialmente responsável
para estimular debates e 
transformar consciências
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NOSSO TIME
Equipe

Roberta Faria
Co-fundadora e presidente

Rodrigo Pipponzi
Co-fundador e conselheiro

Claudia Inoue
Diretora de criação

Vanessa Henriques
Gerente executiva

Glaucia Ribeiro
Designer

Ana Azevedo
Estagiária de comunicação

Gersiane Hosang
Diretora financeira

Elaine Duarte
Gerente financeira

Luana Gomes
Analista financeira

Conselho 2021

Apoios e parcerias
Fernanda Jubran Affonso de Almeida Prado 
e Maria Fernanda Fondora (assessoria
jurídica pro bono), Maria Eduarda Schneider 
(assessoria executiva 2020-2021), Renata 
Iorio e Raphaela Ginefra (captação de 
recursos), equipe Editora MOL 

Joana Mortari
Filantropa
e cocriadora
do Movimento
por uma Cultura
de Doação

Maria Izabel
Toro
Gerente de 
Investimento
Social da Raia
Drogasil

Paula Fabiani
Diretora-
presidente
do Instituto para 
o Desenvolvimento
do Investimento
Social(IDIS)

Tammy 
Allersdorfer
Superintendente
De Desenvolvimento
Institucional
do GRAACC
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PROJETOS

Acreditamos que uma sociedade
com uma cultura de doação forte 
é mais justa, democrática e 
inclusiva. Mais desenvolvida, 
sustentável e feliz. 

Nós queremos tornar
o Brasil uma nação doadora. 
Produzimos e espalhamos 
conhecimento para educar, 
engajar e gerar doações. 
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PROJETOS // PODCAST AQUI SE FAZ, AQUI SE DOA

A primeira temporada, 
iniciada em dezembro de 2020, 
contou com 40 episódios. 
A segunda temporada começou
em novembro de 2021 e tem
conclusão prevista para 
agosto de 2022. Até o fim
de 2021, o podcast somou
mais de 5.000 downloads.

O programa foi vencedor do 
Prêmio VOL 2021 na categoria
de melhor reportagem sobre
voluntariado com o episódio
#37 (Voluntários e causas: 
deu match!), com entrevista
com Daniel Assunção, criador
da plataforma Atados.

DESTAQUES

Mais de 5.000 downloads Média de 100 downloads 
por episódio

Primeira temporada soma 
23 horas de conteúdo

Audiência: maioria feminina
(60%) e de profissionais do 3º 

setor

Roberta Faria (Presidente)
Claudia Inoue (Direção de arte)
Vanessa Henriques (Coordenação)
Glaucia Ribeiro (Design)
Ana Azevedo (Estagiária)
Renato Bontempo e Randi Maldonado 
(Bicho de Goiaba)
Paula Fabiani (IDIS)
Luisa Lima (IDIS)
Gabriela Portilho (Produção)
Graziela Lavezo (Produção)
Helaine Martins (Produção)
Juliana Lopes (Produção)
Leonardo Neiva (Produção)
Mônica Herculano (Produção)
Rodolfo Stipp Martino (Divulgação)

EQUIPE
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PROJETOS // ENCONTROS DOAR

Em 2021 é criada a série Encontros
Doar, com vídeos publicados ao longo
de todo o ano para discutir temas da 
filantropia em formatos diferentes: 
promovendo um embate de gerações, 
abrindo a caixa de comentários das 
redes sociais ou batendo um papo
sem formalidades.

Em dezembro de 2021 foi realizada
a quarta edição do evento, em uma
manhã de conversas que contou com 
a participação de palestrantes
nacionais e internacionais, debate 
com especialistas e apresentação de 
tendências para a filantropia em 2022.

DESTAQUES

Quase 24 horas de conteúdo
original produzido

6.266 visualizações
(período dez 2020 – dez 2021)

54 entrevistados
passaram pelo evento

Roberta Faria (Presidente)
Claudia Inoue (Direção de arte)
Vanessa Henriques (Coordenação)
Glaucia Ribeiro (Design)
Ana Azevedo (Estagiária)
Eloá Orazem (Produção, roteiro e 
edição)
Graziela Lavezo (Roteiro)
Helaine Martins (Roteiro)
Leonardo Neiva (Roteiro)

EQUIPE
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PROJETOS // COMUNICAÇÃO DIA DE DOAR

Como base da campanha, são criados
materiais personalizáveis como logomarca, 
posts para redes sociais, vídeos, 
e banners. Em 2021, o Instituto MOL 
contribuiu para a comunicação do evento, 
coordenando a criação de uma nova 
identidade visual para o Dia de Doar
e contribuindo para a divulgação da 
campanha nas redes sociais.

Foram firmadas parcerias com empresas, 
agências de mídia e influenciadores
digitais, além de um esforço de 
cobertura de mídia para as ações
realizadas na data. Enviamos kits com 
camisetas e bótons para atores-chave, 
criando identidade e ampliando a mensagem
da doação para diferentes públicos.

DESTAQUES

R$2,3 milhões doados
online em 2021

23 milhões de pessoas
impactadas nas redes sociais

R$38 milhões de equivalência
publicitária orgânica na imprensa

Roberta Faria (Presidente)
Claudia Inoue (Direção de arte)
Vanessa Henriques (Coordenação)
Glaucia Ribeiro (Design)
Ana Azevedo (Estagiária)
Robson Villsac (Produção
e coordenação)
Ana Megda (Estúdio Siamo)
Pedro Cizoto (Estúdio Siamo)
Rafael Busmayer (Estúdio Siamo)
Stephanie Ramos (Redação)
Patricia Lobaccaro (Mobilize)
Renata Iorio (Valor com Propósito)
Raphaela Ginefra (Valor com 
Propósito)

EQUIPE
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PROJETOS // PLATAFORMA DESCUBRA SUA CAUSA

Em 2021, o Instituto MOL iniciou
a reconstrução do teste e do site, incluindo
novas mecânicas, textos e resultados, além
de uma nova fórmula de engajamento para 
geração de leads. A proposta é atualizar
o conteúdo diante de uma sociedade em
constante transformação — e que sempre 
diversifica suas bandeiras —, trazendo
frescor visual com uma nova identidade.

Após a publicação da nova versão, prevista
para 2022, vamos trabalhar em parceria com 
o IDIS novas estratégias para o crescimento
e longevidade do projeto, como a produção de 
newsletters mensais para todos os perfis, 
nova estratégia de comunicação, criação
e venda de versões white label para uso
corporativo, monetização de newsletters 
e incremento de doações.

DESTAQUES

Duplicamos o número de 
resultados (de 5 para 10)

Novo questionário, mais
moderno e de rápida resposta

Reformulação do conteúdo, 
identidade visual e plataforma

Roberta Faria (Presidente)
Claudia Inoue (Direção de arte)
Vanessa Henriques (Coordenação)
Glaucia Ribeiro (Design)
Ana Azevedo (Estagiária)
Gabriela Portilho (Redação)
Estúdio Barlavento (Ilustração)
Fluxo Design (Web design 
e programação)
Ana Luisa Rocha do Valle (Revisão)

EQUIPE
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PROJETOS // CURSO JORNALISMO PARA A SOLIDARIEDADE

Para mudar a cultura de doação no 
Brasil, precisamos jogar luz sobre
bons exemplos que inspirem outros. 
Criamos uma formação para 
jornalistas e comunicadores com o 
objetivo de promover uma cobertura
mais profunda e diversa do tema.

Em 2021, estruturamos uma equipe
para iniciar a produção de 
conteúdo em vídeo e texto, além
dos estudos de design e avaliação
da melhor plataforma para abrigar
o curso. Previsão de lançamento em
2022, junto com iniciativa que irá
premiar os melhores trabalhos.

DESTAQUES

Seis aulas gravadas e produção
de materiais complementares

Produção de listas com fontes e 
sugestões de pauta

Premiação em dinheiro para os
melhores trabalhos em 2022

Roberta Faria (Presidente)
Claudia Inoue (Direção de arte)
Vanessa Henriques (Coordenação)
Glaucia Ribeiro (Design)
Ana Azevedo (Estagiária)
Karolina Bergamo (Coordenação projeto)
Lanna Sanchez (Produção e redação)
Leonardo Neiva (Redação)
Bruno Beserra (Vídeo)
Ana Cossermelli e Amanda Talhari -
Estúdio Barbatana – (Ilustração e 
Animação) 
Kenya Sade (Apresentação)

EQUIPE
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PROJETOS // GUIA DE PRODUTOS SOCIAIS

Levando em conta o modelo de sucesso
da Editora MOL, o Instituto criou seu Guia
de Produtos Sociais, que checa a comunicação
das iniciativas existentes no mercado 
brasileiro, reconhece casos exemplares
e ensina boas práticas.

Com uma vasta pesquisa em sites de notícias, 
sites de marcas e no e-commerce, fizemos
uma seleção de 50 marcas e suas iniciativas, 
avaliando o funcionamento do mecanismo de 
doação e a disponibilização de dados sobre
transparência e prestação de contas.

O resultado do levantamento será publicado
em 2022, como uma publicação digital. 
Considerando a afinidade do tema com mais
de uma unidade do Grupo MOL, a divulgação
e longevidade do projeto será transferida
do Instituto para uma equipe
multidisciplinar do conglomerado.

DESTAQUES

143 campanhas avaliadas, com 
uma seleção final de 50 produtos

Contatos via site e redes sociais, 
SAC e assessoria de imprensa

Entrevistas com 
especialistas da área

Roberta Faria (Presidente)
Claudia Inoue (Direção de arte)
Vanessa Henriques (Coordenação)
Glaucia Ribeiro (Design)
Ana Azevedo (Estagiária)
Guilherme Dearo (Produção e redação)
Marco Britto (Redação)

EQUIPE
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PROJETOS // APOIO A PARCEIROS

Em 2021, reservamos um percentual do nosso
orçamento anual para apoiar iniciativas como
o Movimento por uma Cultura de Doação, o Dia 
de Doar, o Educação para Gentileza e 
Generosidade/Dia de Doar Kids, o projeto de 
advocacy e o Monitor de Doações Individuais
da ABCR e o site da nova edição da Pesquisa
Doação Brasil, coordenada pelo IDIS.

Acreditamos que estas iniciativas contribuem
para enriquecer o campo da cultura de doação
através da produção de levantamentos
e metodologias e ao promover campanhas
de conscientização e de mobilização
política. É uma forma de ampliar o impacto
do Instituto MOL na sociedade aproveitando
a estrutura de instituições competentes
e com expertise nas suas áreas.

DESTAQUES

R$126 mil investidos Fortalecimento do campo 
da cultura de doação

Incentivo a campanhas
nacionais de conscientização

Monitoramento das práticas
generosas da sociedade civil
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PROJETOS // COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

DESTAQUES

248 postagens no Instagram
1.643 seguidores no Instagram
82 posts no LinkedIn
337 seguidores no LinkedIn

282 inscritos no canal do Youtube
35 matérias publicadas desde 2020
103 entrevistados em diferentes formatos

Publicamos um site que nos apresenta
e funciona como repositório do conteúdo
produzido. Dedicamos esforço contínuo
de construção de identidade nas redes 
sociais (Instagram e LinkedIn) e no 
Youtube, espaços que elegemos como
prioritários para nossa presença
virtual. Aprimoramos a regularidade
de postagens, a qualidade do conteúdo
veiculado, a coerência visual 
e a experimentação de formatos —
com atenção à resposta da audiência.

As parcerias firmadas com veículos
de comunicação estabelecidos (Época
Negócios, Infomoney e Mercado&Consumo) 
nos permitem atingir públicos distintos
e amplificar nossa mensagem. 

Roberta Faria (Presidente)
Claudia Inoue (Direção de arte)
Vanessa Henriques (Coordenação)
Glaucia Ribeiro (Design)
Ana Azevedo (Estagiária)
Bruno Coelho (Ilustração)
Fluxo Design (Web design e 
programação)
Rodolfo Stipp Martino (Redação)

EQUIPE
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PATROCINADORES INSTITUCIONAIS

Movimento Bem Maior

Organização social apartidária que atua 
identificando, conectando e viabilizando
importantes iniciativas de impacto para 
fortalecer o ecossistema filantrópico no Brasil.

Editora MOL

O Instituto MOL recebe 2% do valor arrecadado com 
todas as publicações da Editora MOL. Registramos
nosso agradecimento a todas as redes varejistas
parceiras que fazem parte desse movimento.

Morro do Conselho Participações

Family office do grupo MDC Energia,
empresa brasileira de energia renovável, 
liderado pela filantropa Neila Larangeira, 
ativista da causa da cultura de doação.

Ambev

Empresa brasileira de produção de bebidas,
faz parte do grupo Anheuser-Busch InBev. 
Sua atuação social por meio do projeto Voa
vem fortalecendo há anos o terceiro setor. 
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PARCERIAS ESTRATÉGICAS REDES ONDE QUE ATUAMOS

ABCR (Associação Brasileira de 
Captadores de Recursos)

Criada em 1999, a ABCR tem como
missão promover, desenvolver
e qualificar a atividade de 
captação de recursos, vista 
hoje como um dos grandes
desafios do Terceiro Setor.

IDIS (Instituto para o Desenvolvimento
do Investimento Social)

Organização da sociedade civil 
de interesse público (OSCIP) 
fundada em 1999, é pioneira
no apoio técnico ao investidor
social no Brasil. Sua atuação
baseia-se no tripé: geração
de conhecimento, consultoria
e realização de projetos
de impacto.

Movimento por uma Cultura de Doação

O Movimento nasceu para inspirar
e mobilizar pessoas e 
organizações no propósito de 
enraizar a doação na cultura
brasileira. Foi criado em 2012 
como uma rede aberta, horizontal 
e democrática, composta por 
instituições e cidadãos
interessados no tema.

WINGS

Criada em 2000, a Worldwide 
Initiatives for Grantmakers 
Support (Iniciativas mundiais
para apoio de financiadores, em
tradução livre) é uma rede com 
mais de 180 organizações
espalhadas em 57 países que busca
fortalecer a filantropia e a 
cultura de doação por meio de 
programas de aprendizado, 
intercâmbio de conhecimento
e aprimoramento profissional.
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O QUE DIZEM NOSSOS PARCEIROS

“ Tenho orgulho dos 
resultados do Instituto MOL, 
refletidos na excelência de 
várias ações que promovem
a cultura de doação. No 
futuro, espero que a 
relação com a organização
se fortaleça e envolva cada
vez mais players nesses 
mesmos objetivos.

Neila Larangeira,
acionista da Morro do 
Conselho Participações

“
“ A parceria com o Instituto 

MOL tem sido fundamental 
na nossa atuação pelo
fortalecimento da filantropia
no país.  O Instituto tem
o verdadeiro espírito
empreendedor, confiando
no nosso trabalho e 
construindo conjuntamente.

João Paulo Vergueiro, 
diretor executivo da ABCR 
(Associação Brasileira de 
Captadores de Recursos)

“A parceria que estamos
construindo com o Instituto MOL 
é motivo de grande orgulho para 
nós. Destaco o primor técnico, 
a criatividade e a dedicação
com a qual a equipe encara
cada desafio, gerando
inovação e inspirando pessoas
por onde passam.

Richard Sippli, 
coordenador de relações
institucionais do Movimento
Bem Maior

“ “
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BALANCETE INSTITUTO MOL

ATIVO 2021

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa R$ 230.123

Não circulante

Imobilizado R$ 3.677

TOTAL ATIVO R$ 233.799

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2021

Circulante

Obrigações com Fornecedores R$ 51.541

Obrigações Trabalhistas R$ 7.036

Obrigações Fiscais e Tributárias R$ 5.627

Patrimônio líquido

Patrimônio Social R$ 77.541

Resultado 2021 R$ 92.055

TOTAL PASSIVO e PL R$ 233.799
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DEMONSTRATIVO DO RESULTADO // DO EXERCÍCIO 2021

(+) RECEITA OPERACIONAL R$ 903.448

DOAÇÕES RECEBIDAS R$ 903.448

(-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ 809.233

DESPESAS COM PESSOAL R$ 111.897

DESPESAS DE TERCEIROS R$ 469.541

DOAÇÕES REALIZADAS R$ 126.089

DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ 12.361

OUTRAS DESPESAS GERAIS R$ 57.763

DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ 31.582

(+) RESULTADOS FINANCEIROS R$ -2.161

RECEITA FINANCEIRA R$ 601

DESPESA FINANCIERA R$ 2.762

(=) LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO R$ 92.055
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PRÓXIMOS PASSOS

Em 2022, pretendemos manter nossa
produção regular de conteúdo
multimídia, com a continuidade
da segunda temporada do nosso
podcast e a gravação de vídeos —
com espaço para experimentar
novos formatos e assuntos. 
Daremos especial atenção à nossa
comunicação externa, ampliando
os canais de participação
e os públicos atingidos.

Estão programadas as entregas de 
projetos iniciados em 2021, como
o Descubra sua Causa, a publicação
do Guia de Produtos Sociais e o 
lançamento do Curso Jornalismo
para a Solidariedade. A partir
dos lançamentos, teremos um novo 
desafio de divulgar as iniciativas
de forma consistente, atraindo
interessados e movimentando
a comunidade doadora.

Pretendemos ampliar nosso trabalho
em parceria, articulando o que 
cada organização tem de melhor
a contribuir, criando projetos
potentes e de fôlego. Manteremos
nossas atividades de grantmaking, 
valorizando as iniciativas
existentes que contribuem para o 
fortalecimento do terceiro setor.

Registramos nosso agradecimento
a todos que acreditam em nosso
trabalho, e reforçamos nosso
compromisso de continuar
entregando projetos de qualidade, 
com uma mensagem necessária para 
a sociedade, e que engajam
doadores de todos os portes
e causas.

SEGUIMOS JUNTAS <3


