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Carta do  
Conselho

Este é o primeiro relatório da Fundação Arymax 
desde seu reposicionamento, em 2019. 

Em um movimento profundo e inovador de 
ressignificação, iniciado em 2014, membros 
do Conselho e da família conduziram um 
longo processo para definir os novos rumos 
da Fundação e uma nova causa. 

Com uma postura pragmática e nortea-
dos pelo objetivo prioritário de maximizar o 
impacto social no país, integrantes de duas 
gerações abandonaram o porto seguro ocu-
pado por três décadas rumo a uma atuação 
filantrópica, na qual os processos de tomada 
de decisão passam a utilizar conhecimento 
científico e serem baseados em evidências.

A decisão de nortear os investimentos para 
a Inclusão Produtiva foi um dos maiores frutos 
da jornada da Fundação Arymax. A Inclu-
são Produtiva é uma necessidade do nosso 
tempo. O combate à pobreza e à desigual-
dade só será efetivo quando for combinado 
com oportunidades de trabalho que possibi-
litem a ampliação da renda das populações 
mais vulneráveis, garantindo-lhes condições 
de vida dignas e autônomas, de modo con-
sistente e perene.

A escolha de atuar com essa temática 
foi consequência de um estudo criterioso, 
que identificou ser este um desafio urgente 
passível de ser solucionado, com potencial 
de transformar a realidade das pessoas em 
maior vulnerabilidade econômica e de con-
tribuir com o desenvolvimento do país. 

O movimento em busca de uma nova 
forma de atuar também gerou avanços em 
outra área programática, presente desde a 
criação da Fundação Arymax, que apoia pro-

jetos e instituições da Comunidade Judaica 
e que culminou na criação do Programa Yala 
de fortalecimento institucional para 17 orga-
nizações.

Ao definir as causas e a forma como iría-
mos atuar, adotamos novos conceitos para 
tornar nossa filantropia mais estratégica e, 
consequentemente, aumentar o impacto so-
cial gerado por nossas ações. A inspiração 
para esse novo posicionamento veio dos mo-
vimentos de Effective Altruism ou Altruísmo 
Eficaz e de Venture Philanthropy, cujos princí-
pios estão presentes ao longo desse relatório.

Esta é a visão atual da Arymax:  trabalhar 
com rigor, evidências e métricas, para alcan-
çar ao máximo os resultados desejados em 
todas as áreas de atuação.

Lançamos no final de 2019 um amplo es-
tudo sobre a Inclusão Produtiva no Brasil, 
coordenado pelo Instituto Veredas, onde 
compartilhamos com atores e interessados 
as melhores evidências disponíveis sobre 
o tema no Brasil e no mundo, apresentan-
do um retrato sobre a origem, os desafios, 
as oportunidades e as possíveis estratégias 
de intervenção. 

O estudo foi um divisor de águas e ajuda 
a posicionar com mais força a urgência da 
geração de trabalho e renda no país, além de 
contribuir para qualificar o debate e ampliar 
o número de atores que passaram a atuar 
nessa causa. 

O ano de 2020 inaugurou a nova fase de 
investimentos da Arymax. Logo no início, 
porém, fomos surpreendidos pela pandemia, 
uma crise global sem precedentes, que, além 
das graves consequências sanitárias, trou-

xe também impactos sociais e econômicos 
que culminaram na exclusão de milhares 
de pessoas do mercado de trabalho e nos 
aumentos dos índices de pobreza e fome. 
O tema da renda e do trabalho dominou o 
debate público e nos obrigou a acelerar es-
tratégias e ampliar os esforços para buscar 
novos aliados e colaboradores.

A necessidade de combinar ações de 
inclusão produtiva e de assistência social 
nos levou a realizar 10 investimentos emer-
genciais extraordinários entre 2020 e 2021, 
que apoiaram a distribuição de milhares de 
cestas básicas e produtos de saúde e hi-
giene a pessoas em  vulnerabilidade, mas 
que também permitiram a criação de linhas 
inovadoras de crédito, acompanhadas de 
assistência técnica e de apoio à inclusão di-
gital. Esses recursos ajudaram milhares de 
pequenos empreendedores urbanos e rurais 
a sobreviverem durante a crise, além de pre-
servar milhares de empregos associados a 
estes negócios. 

Ao mesmo tempo, de olho na retomada 
que viria, revisitamos nosso estudo e lança-
mos em 2020 O futuro da Inclusão Produtiva 
no pós-pandemia, que apontou as mudan-
ças no novo cenário, antecipou as tendências 
que seriam aceleradas e indicou caminhos 
complementares de atuação.

Apesar do contexto adverso, mantivemos 
nossa estratégia original de investir em insti-
tuições que ofereciam soluções inspiradoras 
para os desafios atuais e futuros da agen-
da de inclusão produtiva, tanto, no fomento 
à empregabilidade, como no apoio a micro 
e pequenos empreendedores, agricultores 

3Relatório Bianual Fundação Arymax

https://arymax.org.br/conhecimento/inclusaoprodutivanobrasil/
https://arymax.org.br/conhecimento/inclusaoprodutivanobrasil/novo-estudo-inclusao-produtiva/
https://arymax.org.br/conhecimento/inclusaoprodutivanobrasil/novo-estudo-inclusao-produtiva/


familiares e pequenos produtores, nas cida-
des e no campo. Era importante preparar o 
terreno para que pessoas em vulnerabilidade 
econômica em busca de trabalho e renda pu-
dessem ter acesso a formações qualificadas e 
oportunidades de trabalho em profissões pro-
missoras, que iriam surgir no pós-pandemia. 

No total, realizamos investimentos em 18 
iniciativas de inclusão produtiva, em 2020 e 
2021, algumas atuando diretamente na in-
serção de pessoas no mercado de trabalho, 
outras mais sistêmicas, a fim de contribuir 
com o avanço do campo, beneficiando múl-
tiplos atores. Todas foram rigorosamente 
selecionadas a partir das evidências de im-
pacto levantadas no estudo. A pandemia 
exigiu uma enorme capacidade de adap-
tação por parte de todas as organizações 
parceiras, que foram ágeis na digitalização 
de seus processos, possibilitando a conti-
nuidade de suas ações e o cumprimento de 
suas metas.

Na busca de fazer frente às mudanças do 
mundo e diante de uma nova agenda tão de-
safiadora, reafirmamos nosso compromisso 
de realizar e incentivar a produção de pes-
quisas, avaliações e estudos, próprios ou de 
terceiros, para apontar campos promissores, 
reconhecer tendências e gerar evidências se-
guras para que intervenções sociais públicas 
e privadas sejam desenhadas e implantadas, 

a partir de um bom diagnóstico e sem repetir 
erros do passado.

Conscientes de que nossas contribuições 
são limitadas frente a desafios tão complexos, 
convidamos outros atores a trabalharem em 
colaboração conosco e passamos a integrar 
alianças, redes e coalizões, não somente no 
campo da inclusão produtiva, mas também 
no apoio a organizações da Comunidade Ju-
daica e em ações para o avanço do campo 
da filantropia no Brasil.

Cultivamos uma ampla carteira de insti-
tuições parceiras e de coinvestidores com os 
quais criamos e implementamos programas, 
disseminamos conceitos, práticas e evidên-
cias capazes de influenciar positivamente 
outros atores, de caráter público e privado, 
num ciclo virtuoso que aproveitasse o melhor 
de cada ator.

Este relatório apresenta os resultados 
dos dois primeiros anos, após o processo de 
mudança e o novo posicionamento. Todos 
eles são fruto de muita troca e colaboração. 
Nenhum deles teria ocorrido não fossem o 
talento e a garra da equipe Arymax e o com-
promisso inabalável com impacto de nossos 
coinvestidores e das organizações parceiras 
que apoiamos. Aprendemos diariamente 
com cada um deles. Nosso reconhecimento 
e agradecimento por tê-los ao nosso lado 
nessa caminhada.

Daniel Feffer
Presidente do Conselho

Marina Feffer Oelsner
Presidente da Diretoria

Vivianne Naigeborin
Superintendente
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Números de impacto
2020-2021



Conheça os números 
que refletem a atuação 
da Arymax, a partir dos 
eixos Inclusão Produtiva 
e Comunidade Judaica.

As iniciativas apoiadas pela 
Arymax localizam-se em
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13estados
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Variação da média salarial dos beneficiários empregados

Variação da média de remuneração dos empreendedores apoiados imediatamente após o programa

CEBRAP - Cátedra Inclusão 

Produtiva Rural

FGVCenn

Instituto Veredas (2 estudos)

J-Pal - JOI Brasil

A Banca - ANIP

Artemísia

Brazil Lab

Conexsus

Emperifa

Generation

PROFISSÕES  
RELACIONADAS 
À TECNOLOGIA

renda aumenta 
em média 

5x após 
as formações 
apoiadas pela 
Arymax

PROFISSÕES 
DIVERSAS

SETORES 
DIVERSOS

*estagiários, jovens aprendizes ou profissionais com carga horária reduzida

investimos em 

1

INCLUSÃO  
PRODUTIVA

variação da média salarial inicial

variação da média salarial dos jovens

R$ 1.942,00

R$ 971,00*

R$ 971,00

R$ 3.500,00

R$ 1212,00

R$ 1212,00

iniciativas

EMPREENDEDORISMO/EMPREGABILIDADE CONHECIMENTO

GOYN

Instituto Proa

NeSst - Instituto 
Aliança Emprego

Mais Unidos

Meu Futuro Digital
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3.269

empreendedores das periferias urbanas 
apoiados em jornada completa

organizações coinvestidoras 
alavancadas pela Arymax

empreendedores apoiados 
em inovação, digitalizaçao 
e produtividade

dos formados inseridos 
em empregos formais

3.8585.042
pessoas formadas para  
o mercado de trabalho

Mais de 

R$ 22 milhões  
em recursos   
alavancados com  
outros parceiros
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Produção e 
disseminação de 
conhecimento

A PRODUÇÃO COMPLETA É COMPOSTA POR:

3
+
4

ESTUDOS  
LANÇADOS 

PUBLICAÇÕES 
APOIADAS DENTRO 
DAS INICIATIVAS 
INVESTIDAS

+ de 2.000

+ de 163

DOWNLOADS DE ESTUDOS

PUBLICAÇÕES IMPRESSAS DISTRIBUÍDAS

Estas 
publicações 
geraram

Relatório Bianual Fundação Arymax

ESTUDOS E PESQUISAS:

Inclusão Produtiva no Brasil - evidências para  
impulsionar oportunidades de trabalho e renda 
(Instituto Veredas, Fundação Arymax e Fundo Pranay)

O Futuro da Inclusão Produtiva  
(Instituto Veredas, Fundação Arymax e B3 Social)

Perfil dos Empreendedores de Impacto no Brasil -  
o Desafio das Desigualdades Territoriais (FGVCenn)

 
PUBLICAÇÕES DE PARCEIROS FINANCIADAS PELA ARYMAX:

Aprendizados do Ciclo de Desenvolvimento de Negócios 
(Conexsus)

Mercados Alimentares Digitais (UFRGS)

Publicação Negócios Pela Terra (Conexsus)

Publicação: Negócios Sociais e Empregos Dignos:  
Inclusão Produtiva (NeSsT e IAÊ)
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APOIO EMERGENCIAL COVID-19 COMUNIDADE JUDAICA2 3

Durante a 
pandemia,

10
iniciativas foram 
apoiadas nas 
duas ondas de 
investimentos 
emergenciais

Éditodos

Estímulo 2020

Fundo Volta Por Cima

Matchfunding Enfrente

Plano de Resposta 
COVID 2019 (Conexsus)

Brasil Sem Fome

Se tem gente com fome 
dá de comer

Ten Yad

União BR

Unibes

Dentro do programa de 
apoio a organizações da 
Comunidade Judaica os 
resultados são:

25

17

6
organizações receberam 
apoio financeiro para 
fortalecimento institucional 

instituições participaram do 
Programa Yala, que teve foco 
no desenvolvimento e melhoria 
da gestão organizacional

módulos  
de formação 
em gestão

54
HORAS DE ATIVIDADES

organizações participaram do 
eixo Plano de Desenvolvimento 
Individual (PDI) dentro do 
Programa Yala

O Programa Yala 
contou com duas 
edições, somando

+
ENCONTROS PARA A FORMAÇÃO 

DE REDE DO PROGRAMA

4
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2020 2021
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Um legado 
de tradição e 
transformação 
social
O início e a consolidação da 
atuação da Fundação Arymax

Em 1990, Leon Feffer, fundador do Grupo Suzano, 
ao lado de seu filho, Max, criaram a Fundação 
Arymax. O objetivo era organizar as atividades 
filantrópicas que a família já desenvolvia, 
por meio do apoio a diversos projetos e 
organizações sociais e culturais no Brasil.

A partir de 2010 até 2018, a Fundação ampliou 
seu escopo de atuação, dedicando expertise 
e capital para promover a inovação social e a 
formação de lideranças jovens.

Em 2019, a Arymax passou a atuar na 
promoção da Inclusão Produtiva no Brasil. Além 
disso, no intuito de manter vivo o legado de 
seus fundadores, a Arymax mantém seu apoio 
a instituições e iniciativas sociais e culturais na 
comunidade judaica, agora orientado pelos 
princípios de uma filantropia mais estratégica. 

O nome da Fundação revela o 
foco na filantropia: da junção 

da palavra hebraica aryeh, que 
significa leão, e do nome Max 

destaca-se a solidariedade 
enquanto valor familiar, passado 
de geração em geração. O legado 

familiar encontra-se também 
na identidade da Arymax, que 

carrega o espírito empreendedor 
e os vínculos judaicos de Leon, 

assim como a sensibilidade de sua 
companheira, Antonietta.
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Um novo 
posicionamento e 
uma nova causa
Inclusão Produtiva como 
novo foco de atuação

Em um processo profundo e inovador de 
profissionalização, iniciado em 2014, o 
Conselho da Fundação Arymax assumiu 
a liderança de um projeto para definir os 
novos rumos da Fundação. No centro da 
decisão, a premissa de iniciar a jornada sem 
qualquer viés pessoal e com um olhar – para 
recursos e atuação –de quem enxerga uma 
página em branco. 

Duas consultorias foram contratadas 
para desenvolver uma metodologia que 
respondesse à demanda da organização 
por um novo posicionamento, baseado no 
uso de evidências. O projeto foi conduzido 
pela Founders Pledge (Reino Unido), com 
coautoria da Harvard Philanthropic Advisory 
Fellowship (PAF), que compartilham a visão 
de effective altruism (uso de evidências 
e raciocínio cuidadoso para maximizar o 
impacto de projetos e iniciativas sociais 
públicas e privadas).

13
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A metodologia possibilitou 
a criação de um ranking de 
dezenove causas relevantes 
para o Brasil e produziu insumos 
para que a Arymax elegesse a 
causa da Inclusão Produtiva 
como novo foco de sua atuação. 
Com isso, a Fundação passou a 

Quais são as temáticas com maior 
potencial de gerar impacto social?

Reposicionamento  
estratégico 
Três grandes perguntas foram norteadoras para orientar a 
definição da escolha da causa pela Fundação Arymax:

Quais são as áreas mais negligenciadas, 
em termos de financiamento, que não têm 
investimento ou atenção suficientes?

Quais são as temáticas que apresentam 
soluções viáveis e passíveis de serem 
investidas por uma organização 
filantrópica?

14

Estratégia para 
direcionar. 
Força para fazer 
acontecer.

apoiar iniciativas que promovam 
oportunidades de trabalho 
e renda – via emprego ou 
empreendedorismo – a pessoas 
em situação de vulnerabilidade 
econômica, diminuindo sua 
exclusão social e aumentando a 
produtividade no Brasil.
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“Uma nova marca que 
simboliza nossa história 
e nossa força para fazer 
acontecer hoje e amanhã.”
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Nosso símbolo

Em 2020, nasce uma nova marca para 
celebrar um novo momento.

Desenvolvemos uma marca que 
representa tudo o que sempre fez 
e nos faz seguir trabalhando para 
transformar a vida do maior número de 
pessoas. Partindo de um elemento tão 
representativo da natureza, a árvore 
simboliza nossos mais de trinta anos 
de maturidade e solidez que seguem 
gerando frutos para toda a sociedade. 
Já suas linhas representam tanto as 
quatro gerações da família como a 
nossa visão estratégica e estruturada.

O Tempo
Solidez
Amadurecimento
Conhecimento
Transformação

A Forma
Conjunto
Inclusão
Desenvolvimento
Camadas
Ordem

A Sociedade
Inclusão
Resultados

A Árvore
Forte e gentil

crescente
dá frutos

A Família
Legado

Conjunto
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AÇÃO COMO EXCELÊNCIA
Trabalho feito com excelência, 
energia e afinco para fazer 
sempre mais e melhor. A 
Fundação Arymax acredita 
que a perfeição está no 
compromisso em garantir que 
cada tomada de decisão seja 
feita da forma mais estratégica 
e inteligente possível.

Nosso manifesto
É a excelência

Que nos leva sempre além.

Que nos faz buscar o novo.

Que catalisa ações de impacto 

para toda a sociedade.

É a visão

Que vem com conhecimento 

e inteligência.

Que transforma o mundo

com estratégia e profundidade.

Com verdade e de verdade.

Reescrever o futuro todos os 

dias faz parte da nossa história.

E nossa história é feita de 

fazer acontecer.

RESPEITO E CONFIANÇA 
COMO BASE DAS RELAÇÕES
Cultivo de integridade, 
transparência e relações 
próximas e duradouras entre a 
Fundação e outros indivíduos 
e organizações. A Arymax 
respeita e valoriza perspectivas 
e histórias dos parceiros 
e sempre busca aprender 
com eles.

NOSSA SOMA MULTIPLICA 
RESULTADOS
Com o trabalho em conjunto, 
todos chegam mais longe. Por 
isso a Arymax trabalha em 
equipe e de forma integrada 
para construir alianças e 
articular uma rede sólida e 
harmônica, rica em trocas e 
confiança.

SABER BEM PARA FAZER MELHOR
Para a Fundação, só com 
conhecimento e ciência é 
possível uma transformação 
efetiva e profunda na 
sociedade. O compromisso da 
Arymax é trabalhar sempre 
com base em evidências.

ÁVIDOS PELO NOVO
A Fundação Arymax está 
atenta aos movimentos do 
mundo, sendo uma entusiasta 
da inovação, inquieta e 
curiosa. Busca, a cada dia, 
oportunidades de obter novos 
aprendizados e descobertas, 
sem medo daquilo que nos é 
desconhecido.

RELEVÂNCIA É PRIORIDADE
O compromisso da Fundação 
Arymax é servir ao país 
e focar naquilo que é, de 
fato, relevante à sociedade, 
buscando soluções que gerem 
transformação e impacto real 
e significativo ao maior número 
de pessoas possível.

Nossos Princípios

Nosso compromisso de  

servir ao país vai além  

do aqui e agora.

São valores

Que atravessam gerações.

Que honram nossa história.

Que fazem do trabalho e da 

colaboração o caminho para 

a transformação.

São alianças

Que mobilizam pessoas 

e sonhos.

Que unem talentos e ideias.

Que somam palavras e ações e 

multiplicam resultados.
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Iniciativas com efetivo potencial 
de impacto positivo.

 
Soluções relevantes que 
permitam produzir conhecimento 
e subsidiem o campo social com 
boas evidências. 
 
 
 
Iniciativas que possam prosperar, 
ganhar escala e alcançar grandes 
populações.

 
 
Redes, alianças e coalizões nas 
quais a Fundação possa se 
inserir, fomentando relações 
de cooperação e sinergia no 
ecossistema.

Iniciativas lideradas por atores da 
sociedade civil com experiências e 
saberes acumulados que já atuam  
no campo social.

 
 
Organizações cujas práticas priorizem 
a responsabilidade e o compromisso 
com a verdade, que expressem seus 
princípios com clareza e ajam de acordo 
com eles.

 
 
Soluções inovadoras e inspiradoras para 
desafios atuais e futuros das agendas 
em que a Fundação Arymax atua.

 
 
Organizações que sejam estruturadas 
e tenham planejamento de modo a 
garantir a sua longevidade e relevância.

 
 
Iniciativas que possam funcionar como 
efeito demonstrativo para outros atores.

 
 
Organizações que, por sua excelência 
reconhecida, consigam influenciar, 
mobilizar e aglutinar outros parceiros  
e referências relevantes e influentes.

17

Quem a 
Arymax 
apoia?
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2 Filantropia 
baseada em 
Evidências
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Os desafios sociais são 
complexos e demandam soluções 
construídas de forma coletiva e 
informadas por evidências
Atuação baseada na articulação entre ciência, investimento 
estratégico e parcerias para o impacto positivo

A escolha pela filantropia 
baseada em evidências reforçou 
o compromisso da Arymax com a 
permanente produção e a difusão 
de conhecimento, presente em todo 
trabalho da Fundação, visa contribuir 
para maximizar o impacto social 
gerado por todas as organizações que 
atuam nas mesmas áreas temáticas.

As evidências científicas também 
guiam a escolha dos investimentos 
e apoios realizados pela Fundação. 
A Arymax acompanha de perto as 
organizações investidas, com o intuito 
de apoiá-las estrategicamente a 
alcançar os resultados propostos 
e auxiliá-las no monitoramento e 
avaliação do impacto gerado. 

“A Arymax fez um amplo estudo para 

definir seu foco e guiar a definição de 

nossa estratégia, a partir de evidências 

e dados levantados. Para a maioria 

dos eixos de atuação definidos, havia 

organizações preparadas para receber 

investimento. Nos casos em que as 

estratégias não estivessem completas, 

nós contribuímos para ajudar a refiná-

las, com base no que o estudo apontou. 

Os ajustes nunca foram solicitados para 

atender ao desejo do financiador, mas, 

sim, para seguir o que as evidências dos 

estudos indicavam como mais eficaz 

para gerar impacto.”

Equipe Arymax



Produção do conhecimento

Conheça, a seguir, as produções científicas 
lançadas pela Arymax e pelos parceiros 
apoiados. São estudos diversos que tratam 
com pluralidade o tema de Inclusão 
Produtiva no Brasil:

ESTUDOS REALIZADOS PELA ARYMAX

Inclusão produtiva no Brasil – evidências 
para impulsionar oportunidades de 
trabalho e renda (2019), resultado do projeto 
Inclusão Produtiva no Brasil: Oportunidades 
de Impacto, financiado pela Fundação 
Arymax e pelo Fundo Pranay. Publicação 
coordenada do Instituto Veredas.

O futuro da inclusão produtiva no Brasil – 
da emergência social aos caminhos pós-
pandemia (2020), realizado pela Fundação 
Arymax, em parceria com B3 Social e 
Instituto Veredas. 

INICIATIVAS DE CONHECIMENTO  
APOIADAS PELA ARYMAX

Cátedra Inclusão Produtiva no Brasil Rural e Interiorano, 
criada pela Arymax em 2020, em parceria com o 
Instituto humanize e a Fundação Tide Setúbal, a cátedra 
coordenada pelo Cebrap apoia iniciativas de pesquisa 
e produção científica sobre Inclusão Produtiva rural 
em Universidades e Centros de Pesquisa do Brasil, 
ampliando a capacidade de repercussão e aplicação 
desse conhecimento para fomento das melhores práticas 
públicas e privadas no campo.

JOI Brasil: iniciativa global do J-PAL que visa financiar 
pesquisas rigorosas relevantes para o debate público 
sobre os desafios do mercado de trabalho no país. 
Lançado em 2021, em parceria com a B3 Social, BID, Insper, 
Potencia Ventures e Fundação Tide Setubal.

Perfil dos empreendedores de impacto no Brasil: o desafio 
das desigualdades territoriais (2021), lançado pela FGV 
Eaesp (Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios – 
FGVCenn), em parceria com a Fundação Arymax.
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https://arymax.org.br/conhecimento/inclusaoprodutivanobrasil/inclusao_produtiva_estudo_completo.pdf
https://arymax.org.br/conhecimento/inclusaoprodutivanobrasil/inclusao_produtiva_estudo_completo.pdf
https://arymax.org.br/conhecimento/inclusaoprodutivanobrasil/inclusao_produtiva_estudo_completo.pdf
https://arymax.org.br/conhecimento/inclusaoprodutivanobrasil/FuturoIP_2020-vDigital-24nov.pdf
https://arymax.org.br/conhecimento/inclusaoprodutivanobrasil/FuturoIP_2020-vDigital-24nov.pdf
https://arymax.org.br/conhecimento/inclusaoprodutivanobrasil/FuturoIP_2020-vDigital-24nov.pdf
https://cebrap.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Relatorio-Inc-Produtiva_2022.pdf
https://arymax.org.br/novosite/wp-content/uploads/2021/12/pesquisa-perfil-dos-empreendedores-de-impacto-no-brasil-1.pdf
https://arymax.org.br/novosite/wp-content/uploads/2021/12/pesquisa-perfil-dos-empreendedores-de-impacto-no-brasil-1.pdf
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Atuação em 
alianças e 
coinvestimento
A Arymax apoia iniciativas com 
potencial de gerar impacto social 
em escala, contribuindo para a 
transformação socioeconômica 
de grandes populações. 

Todos os investimentos no campo da 
Inclusão Produtiva envolvem a mobilização 
de múltiplos atores e a conexão de várias 
pessoas e organizações de referência. A 
Fundação busca ouvir a diversidade de 
atores e estabelecer diálogo com o maior 
número de instituições para, em conjunto, 
alinhar esforços de investimentos e 
potencializar resultados. 

“A semente para qualquer 
colaboração é sempre 
o conhecimento. Nosso 
princípio de colaboração 
não é uma mera troca, 
onde eu colaboro no seu 
projeto e você no meu. 
A nossa colaboração é 
baseada na evidência, no 
que realmente demonstra 
ter mais impacto.” 

Equipe Arymax

21
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3 Inclusão 
Produtiva
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Inclusão 
produtiva 
para gerar 
renda perene 
e estável e 
diminuir as 
desigualdades 
no Brasil
A teoria de mudança originou-se das 
recomendações do estudo Inclusão 
Produtiva no Brasil, lançado em 2019, 
combinado a um amplo processo de escuta 
e diálogo com os desafios do campo social. 

CONHEÇA A SEGUIR NOSSA 
TEORIA DA MUDANÇA

A Inclusão Produtiva é a inserção de 
pessoas em situação de vulnerabilidade 

econômica no mundo do trabalho, via 
empreendedorismo ou empregabilidade, 

para que possam gerar renda digna, 
ampliar seu poder de escolha, ganhar 

mais qualidade de vida e contribuir para 
aumentar a produtividade do país.

23
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APOIO A INICIATIVAS DE INCLUSÃO 
PRODUTIVA NO BRASIL

PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO  DE 
CONHECIMENTOS EM INCLUSÃO PRODUTIVA

Apoio a estudos que 
identifiquem áreas e 
oportunidades para 

empreender

Oportunidades 
para empreender 
mais conhecidas

Setores e tendências 
promissoras 

diagnosticadas

ESTUDOS E EVIDÊNCIAS 
DISSEMINADOS 

Apoio a estudos sobre 
setores e tendências 

promissoras à 
geração de emprego

Apoio a articulações e 
iniciativas tais como venture 

philanthropy e blended finance

Novas modalidades de venture 
philantrhropy e blended 
finance implementados

Novos atores 
mobilizados para 

operar novas formas 
de investimento

Novas modalidades 
de investimento 

de impacto 
disseminadas

Fomento integral ao
empreendedorismo

urbano e rural

Empreendedores 
fortaleficos em 
competências 

técnicas e emocionais

Pessoas mais 
preparadas e com 

condições de acessar o 
mercado de trabalho

Negócios 
fortalecidos e 

acelerados

Fomento a iniciativas 
de formação e acesso 

ao emprego

Empresas mais 
interessadas e 

preparadas para incluir 
pessoas vulneráveis

EMPREENDIMENTOS 
SAUDÁVEIS E GERADORES DE 

TRABALHO E RENDA

PESSOAS MAIS VULNERÁVEIS 
MELHOR QUALIFICADAS E COM 
MAIOR ACESSO AO EMPREGO

MAIS INVESTIMENTOS E MAIS 
MECANISMOS DE APOIO A INICIATIVAS 

DE INCLUSÃO PRODUTIVA

POPULAÇÕES ECONOMICAMENTE VULNERÁVEIS COM 
ACESSO ESTÁVEL E DURADOURO AO TRABALHO E À RENDA

ESTRATÉGIAS

RESULTADOS

IMPACTOS

FILANTROPIA ESTRATÉGICA PARA PROMOVER A INCLUSÃO PRODUTIVA NO BRASIL 

Teoria de Mudança elaborada com o apoio 

da Pacto Organizações Regenerativas.

FORTALECIMENTO DO AMBIENTE 
DE IMPACTO NO BRASIL

A STAKEHOLDERS-CHAVE
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Empreendedorismo 
e empregabilidade

A oferta de oportunidades de trabalho e 
geração de renda digna e duradoura para 
populações em situação de pobreza e 
vulnerabilidade, especialmente a população 
negra, jovens e mulheres, é um dos desafios 
mais urgentes que o país enfrenta. 

A inserção dessas populações no mundo 
do trabalho pode se dar pela via da 
empregabilidade ou do empreendedorismo.

A primeira diz respeito à inclusão econômica 
de pessoas em situação de vulnerabilidade, 
por meio do acesso ao emprego decente e 
digno, olhando para setores em crescimento 
e para o futuro do trabalho e do trabalhador. 
Para isso, a Arymax investe e apoia 
iniciativas e organizações que não somente 
oferecem formações que combinam as 

competências socioemocionais e técnicas 
necessárias para ingressar no mundo 
do trabalho, mas que também oferecem 
oportunidades concretas de conexão com 
empregos promissores.

Já a inclusão pela via do empreendedorismo 
se dá por meio do apoio a iniciativas que 
ampliem o potencial de crescimento 
de pequenos empreendedores de 
zonas periféricas urbanas, bem como 
de agricultores familiares e pequenos 
produtores no meio rural. Sempre atentos 
a soluções que ofereçam programas de 
jornada completa, a Arymax investe em 
estratégias que combinam treinamento, 
assessoria/mentoria e acesso a capital e 
novos mercados para o micro e o pequeno 
empreendedor/produtor/agricultor.

25



Como atuamos?
Monitoramos e avaliamos continuamente nossos investimentos para 

aprender, aprimorar e ganhar potência em nossa atuação, compartilhando 

esse conhecimento com as organizações apoiadas, que também são 

estimuladas a sistematizar e compartilhar seu conhecimento com o campo. 

Conheça as organizações apoiadas pela Fundação Arymax na causa da 

Inclusão Produtiva, em ordem cronológica. 
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O que faz 

Hub de inovação que 
acelera soluções e conecta 
empreendedores e startups 
com o poder público, 
promovendo a inovação 
pública e a transformação 
digital.

Fundação 

2016 No escopo da força-tarefa 
Covid-19, apoiamos a chamada 
para startups govtech, que 
teve como objetivo identificar, 
apoiar e conectar com o setor 
público soluções inovadoras 
capazes de resolver os desafios 
decorrentes da pandemia no 
campo da Inclusão Produtiva. 

BraziLAB

São Paulo

Onde atua Como a Arymax contribiu Resultado de impacto

Realização da quinta edição do seu Programa 
de Aceleração denominado “Força Tarefa – 
Covid-19”. A iniciativa foi organizada em dois 
ciclos para estruturar um modelo B2G (Business to 
Government) consistente e escalável.

Acompanhamento individualizado para as 
startups selecionadas através de reuniões de 
alinhamento semanal com os empreendedores, 
totalizando 30 aceleradas ao final do processo. 

1º CICLO O NPS (Net Promoter Score) da aceleração 
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brazillab.org.br

e das mentorias realizadas foi de 100. 

- 131 inscrições de startups e 15 empresas 
selecionadas, sendo 5 de inclusão produtiva.

- 21 horas de mentoria e conexão com 10 gestores 
públicos.

2º CICLO O NPS da aceleração e das mentorias 
realizadas foi de 90. 
- 86 inscrições de startups e 15 empresas 
selecionadas, sendo 5 de inclusão produtiva.

https://brazillab.org.br/
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ANIP – Articuladora de Negócios de Impacto da Periferia

Articula e mobiliza 
empreendedores para a 
consolidação do ecossistema 
de negócios de impacto 
da periferia. No início, 
atuava somente com os 
empreendedores da Zona 
Sul de São Paulo. Em 2020, 
com uma metodologia mais 
consolidada e visando ter um 
impacto mais abrangente, 
expandiu sua atuação para 
outras regiões do país.

“A Fundação Arymax sempre apoiou 
nossas iniciativas. Tem um grande 
diferencial, porque acredita no propósito 
e traz parceiros para somar e fortalecer 
a Anip, além de levar nosso propósito 
para dentro de sua rede. A metodologia 
que a Arymax utiliza é a crença nos 
aprendizados do nosso campo”.

_ Adaptação do programa para a plataforma 
digital.

_ Ampliação para todo o território nacional.

_ Em 2020, as ações foram realizadas em São 
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. 
Já em 2021, a Anip alcançou outras periferias 
do Sudeste e, no segundo semestre, avançou 
para o Norte e o Nordeste.

_ Realização de fóruns, rodas de conversa e 
ações empreendedoras.

2020:

_ 30 empreendedores de periferia acelerados; 

_ 89 participantes em rodas de conversa sobre 
empreendedorismo; 

_ 219 participantes no fórum anual.

O que faz Fundação Onde atua Como a Arymax contribui Resultado de impacto

2018. Território 
nacional 
(desde 2022).

Além do apoio financeiro, 
apoiamos a consolidação da 
metodologia Anip de fomento, 
criação e fortalecimento 
de empreendedores e 
seus negócios de impacto 
periféricos, bem como para 
a sua disseminação para outros 
territórios.

2021 

_ 2 turmas; 

_ 60 empreendedores de periferia acelerados; 

_ 275 participantes em rodas de conversa sobre 
empreendedorismo; 

_ 574 participantes no fórum anual; 

_ 472 na Feira N/NE.

www.articuladoranip.com/

https://www.articuladoranip.com/
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O que faz 

A cátedra itinerante, 
coordenada pelo Cebrap, em 
parceria com a Fundação 
Arymax, Instituto humanize e 
Fundação Tide Setubal, produz 
e sistematiza conhecimentos 
sobre Inclusão Produtiva em 
áreas rurais e interioranas 
no Brasil. O objetivo é apoiar 
iniciativas de pesquisa e 
produção científica sobre 
Inclusão Produtiva rural em 
diferentes centros de estudo e 
pesquisa do Brasil, ampliando a 
capacidade de repercussão e 
aplicação desse conhecimento 
para fomento das melhores 
práticas públicas e privadas no 
campo.

Fundação

2020

Onde atua

Território 
nacional

Cebrap – Centro Brasileiro de Análise e Planejamento
Cátedra itinerante Inclusão Produtiva no Brasil Rural e Interiorano

https://cebrap.org.br/pesquisas/catedra-itinerante-sobre-inclusao-produtiva-no-brasil-rural-e-interiorano/

Como a Arymax contribui 

Apoiamos a criação da cátedra, 
desde a sua concepção e 
desenho, até a articulação de 
parceiros coinvestidores. Além 
disso, integramos o comitê gestor. 

Resultados 

_  Lançamento de dois editais para promover 
o fortalecimento das universidades e 
impulsionar as capacidades bem como 
a produção de conhecimento sobre o 
tema da Inclusão Produtiva em diferentes 
universidades do país. 

2020 

_  Contemplou projetos de pesquisa que 
envolveram sete instituições: Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Instituto Federal 
do Pará e Universidade Estadual do Maranhão, 
além de um consórcio que envolveu 
Fundação Getúlio Vargas, Universidade 
Federal do Piauí, Universidade Federal do 
Cariri e Universidade do Oeste do Pará.

“A contribuição da Arymax acontece de 
diferentes maneiras: a participação 
decisiva na concepção da cátedra 
itinerante, através de uma visão sistêmica 
e multidimensional, além do investimento 
de recursos e da mobilização de outros 
parceiros. A Fundação Arymax participa 
do comitê da cátedra e das tomadas de 
decisões, agregando efetivamente com a 
liderança que exerce hoje e também com o 
protagonismo no tema Inclusão Produtiva.” 

2021 

_  Sediaram a cátedra: Universidade Estadual 
de Campinas, Rede Brasileira de Pesquisa e 
Gestão em Desenvolvimento Territorial (Rete) 
e Instituto Ouro Verde. Houve o  lançamento 
do livro Mercados alimentares digitais: 
inclusão produtiva, cooperativismo e políticas 
públicas, em parceria com a Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul.

https://cebrap.org.br/pesquisas/catedra-itinerante-sobre-inclusao-produtiva-no-brasil-rural-e-interiorano/
https://www.ufrgs.br/editora/livro-aborda-efeitos-da-digitalizacao-na-dinamica-dos-mercados-alimentares/
https://www.ufrgs.br/editora/livro-aborda-efeitos-da-digitalizacao-na-dinamica-dos-mercados-alimentares/
https://www.ufrgs.br/editora/livro-aborda-efeitos-da-digitalizacao-na-dinamica-dos-mercados-alimentares/
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O que faz 

organização sem fins lucrativos 
com foco na geração de 
renda do ecossistema de 
negócios comunitários rurais 
e florestais, no fortalecimento 
dos pequenos produtores e na 
conservação de ecossistemas 
naturais. 

 Conexsus – Instituto Conexões Sustentáveis
https://www.conexsus.org/

Fundação 

2018

Onde atua 

Território 
nacional

Como a Arymax contribui 

Oferecemos apoio financeiro 
para a elaboração 
das metodologias de 
sistematização de 
conhecimento e de 
monitoramento e avaliação que 
irão apoiar o acompanhamento 
dos diferentes programas 
da Conexsus. Além disso, 
contribuímos com uma 
iniciativa criada durante 
a pandemia para ajudar 
pequenos produtores rurais a 
acessarem novos mercados 
de venda e distribuição de 
produtos, que pode ser vista 
no capítulo sobre apoios 
emergenciais.

Resultados

_  Lançamento de duas publicações pelo 
programa de gestão do conhecimento: 
Negócios pela terra: Inteligência de 
mercado para empreendimentos 
comunitários (2020) e Rumo a novos 
desafios: aprendizados no desenvolvimento 
de negócios comunitários (2021).

_  R$ 9,4 milhões concedidos de financiamento 
para 85 organizações, possibilitando a 
manutenção ou crescimento do nível de 
faturamento, bem como comprovando 
a importância de conceder crédito para 
estabilizar e apoiar essas organizações.

_  Criação do fundo de oportunidades de 
pequenos investimentos para apoiar 

“A Conexsus cresceu e a Fundação 
Arymax acompanhou esse processo. 
Tivemos desafios, pois foi necessário 
fazer alterações no projeto de escopo. 
Porém, ao longo do progresso, 
aprendemos muito, fato que abriu 
possibilidade de escala da Conexsus. 
Poucas organizações têm um olhar 
estratégico e com responsabilidade 
social como a Fundação Arymax.”

estratégias de diversificação comercial. Fundo 
de R$ 250 mil, alocados em 24 negócios, 
visando a captura de clientes e a ampliação 
de comercialização. Composto a partir de 
doações em pequena escala, esse novo 
produto financeiro tem capital reembolsável.

_  Criação do programa Trilha para São 
Paulo, em parceria com o Instituto Auá, 
que possibilita a abertura de mercado no 
estado de São Paulo. Já são treze negócios 
representados pelo Instituto. O crescimento 
do programa serviu de inspiração para o novo 
projeto, em parceria com a Arymax e com o 
apoio do Instituto humanize: a incubadora de 
soluções comerciais.

https://www.conexsus.org/
https://www.conexsus.org/website/wp-content/uploads/2020/11/negocios-pela-terra-inteligencia-de-mercado-para-negocios-comunitarios-1.pdf
https://www.conexsus.org/website/wp-content/uploads/2020/11/negocios-pela-terra-inteligencia-de-mercado-para-negocios-comunitarios-1.pdf
https://www.conexsus.org/website/wp-content/uploads/2020/11/negocios-pela-terra-inteligencia-de-mercado-para-negocios-comunitarios-1.pdf
https://arymax.org.br/novosite/wp-content/uploads/2021/07/publicacao-rumo-a-novos-desafios-2021.pdf
https://arymax.org.br/novosite/wp-content/uploads/2021/07/publicacao-rumo-a-novos-desafios-2021.pdf
https://arymax.org.br/novosite/wp-content/uploads/2021/07/publicacao-rumo-a-novos-desafios-2021.pdf
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O que faz 

Organização sem fins lucrativos 
afiliada à Generation: You 
Employed, entidade beneficente 
norte-americana de educação 
para o emprego, fundada 
em 2014 pela McKinsey & 
Co. A Generation oferece, 
gratuitamente, cursos voltados 
ao mercado de trabalho 
digital, em formato intensivo 
(oito horas diárias), com 
duração entre quatro e doze 
semanas, que combinam 
habilidades técnicas e 
comportamentais, a partir de 
mapeamentos realizados junto 
a empregadores e profissionais 
da área nas cidades de 
atuação. Após o curso, os 
formandos são encaminhados 
para vagas de emprego.

Generation Brasil
https://brazil.generation.org/ 

Fundação 

2014 (Global) 
e 2019 (Brasil)

Onde atua

São Paulo, 
Recife e 
Campinas 

Como a Arymax contribui 

Além do apoio financeiro 
institucional, buscamos 
acompanhar de perto a 
execução da estratégia do 
Generation, em um esforço 
contínuo para realizar 
articulações que beneficiem 
a organização e a ajudem a 
gerar ainda mais impacto. Com 
o objetivo de inserir jovens em 
situação de desemprego ou 
subemprego em profissões 
com grande potencial de 
crescimento no universo digital, 
apoiamos a estratégia de 
formação e empregabilidade 
da Generation.

Resultados

_  Presença em três cidades: São Paulo, 
Campinas e Recife.

_  1.600 jovens participaram do programa de 
formação.

_  86% de empregabilidade em 180 dias após 
formatura.

_  Entre os jovens empregados, 44% pagaram 
dívidas e 73% investiram no bem-estar das 
suas famílias.

“A parceria com a Fundação Arymax é colaborativa.  
Nós ficamos com o papel de executar, e a Arymax, além do 
papel de financiador, é uma forte articuladora do ecossistema 
de impacto. Essa parceria faz a diferença nas mudanças 
sistêmicas na geração de emprego.”

_  39% das pessoas formadas começam a 
poupar depois de três meses de emprego.

_  92% dos participantes continuam no emprego 
após um ano.

_  93% dos empregadores contratariam 
novamente. 

_  Taxa de empregabilidade proporcionou 
aumento de sete vezes a renda na vida dos 
jovens. 

https://brazil.generation.org/
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O que faz: 

O GOYN é um movimento 
global, liderado pelo Aspen 
Institute, que atua em diversos 
países para impulsionar a 
vida de milhões de jovens por 
meio da Inclusão Produtiva. 
No Brasil, o objetivo é 
promover, até 2030, a inserção 
produtiva de 100 mil jovens em 
situação de vulnerabilidade 
socioeconômica na cidade de 
São Paulo, alinhado com os 
Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável da Organização 
das Nações Unidas (ODS/ONU). 

GOYN – Global Opportunity Youth Network | Aspen Institute 
https://unitedwaybrasil.org.br/o-que-fazemos/goyn/ 

Fundação: 

2020 (Brasil)

Onde atua: 

Cidade de 
São Paulo. 

Como a Arymax contribui: 

Colaboramos para trazer a 
iniciativa ao Brasil e fazemos 
parte do comitê gestor da 
rede. O intuito é criar, nos 
próximos dez anos, um espaço 
multissetorial, que considere o 
problema da inclusão produtiva 
jovem de forma ampla, 
buscando soluções coletivas 
e de grande escala para a 
geração de oportunidades de 
trabalho e renda entre os jovens 
da cidade de São Paulo.  

Resultados:

_  80 OSCs conectadas ao GOYN São Paulo 
atuando de forma coordenada.

_  15 empresas conectadas ao GOYN São Paulo.

_  2.855 jovens conectados ao GOYN São Paulo.

“A parceria com a Arymax começou junto com a pandemia e foi 
fundamental para tirar o projeto do zero e pensar em estratégias. 
A Fundação trouxe legitimidade ao processo, atuando como 
financiadora e cocriadora, além de também abordar e construir 
a agenda da Inclusão Produtiva. Com a parceria, aprendemos a 
encontrar os pontos cegos, nos conectamos com outros atores e 
aumentamos o tecido colaborativo.” 

_  617 jovens que finalizaram processos de 
intervenção.

_  83 jovens acessaram oportunidades 
econômicas via GOYN São Paulo.

_  36 parcerias fundadas por contrato.

https://unitedwaybrasil.org.br/o-que-fazemos/goyn/
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O que faz 

Empresa social que prepara 
jovens de baixa renda para 
o mercado de trabalho. Os 
alunos do programa realizam 
cursos de trezentas horas 
(cerca de quatro meses), que 
complementam a formação do 
Ensino Médio e que garantem 
condições melhores de ingresso 
em estágios e oportunidades 
de emprego remunerado 
em empresas nacionais e 
multinacionais.

Instituto Aliança Emprego (IAÊ)

Fundação 

1988

Onde atua: 

Território 
nacional

Como a Arymax contribui 

O investimento da Arymax 
ajudou no desenvolvimento do 
braço comercial do Instituto, 
o IAÊ, visando diversificar a 
arrecadação e o impacto 
em escala, por meio do 
desenvolvimento de uma 
plataforma tecnológica que 
será oferecida a empresas 
para viabilizar a contratação de 
jovens formados pelo Instituto 
Aliança e empregadores. 

Resultados

_  Desenho do braço comercial – Instituto Aliança Empregos.

_  Desenvolvimento da plataforma digital que será pilotada em 2022.

 https://www.nesst.org/br-news-source/category/Neg%C3%B3cios+Sociais 

“A NESsT acredita que o investimento da 
Fundação Arymax em inclusão produtiva é 
fundamental para o Brasil. Essa é a única forma 
de conseguirmos eliminar os vieses existentes 
em processos seletivos e outras barreiras que 
impedem que jovens brasileiros de baixa renda 
acessem oportunidades dignas de emprego.”

https://www.nesst.org/br-news-source/category/Neg%C3%B3cios+Sociais
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O que faz 

Instituição que busca formar 
e desenvolver competências 
e habilidades pessoais e 
profissionais em jovens 
de baixa renda vindos de 
escolas públicas. O objetivo 
principal é ajudar jovens com 
poucas oportunidades a se 
tornar protagonistas de suas 
próprias vidas.

Instituto PROA
https://www.proa.org.br/

Fundação

2007

Onde atua 

São Paulo, Rio 
de Janeiro, 
Santa 
Catarina e 
Rio Grande 
do Sul 

Como a Arymax contribui 

Atuamos para potencializar 
o ganho de escala da 
metodologia PROA, apoiando 
a entrada da organização no 
sistema público de ensino, 
por meio da formação de 
professores e alunos. O 
resultado do apoio ainda 
pode ser percebido no 
desenvolvimento dos dois 
projetos da instituição, o curso 
Proprofissão e a Plataforma 
PROA, que visam proporcionar 
mais competências 
comportamentais e 
socioemocionais, bem como 
conexão com emprego 
para jovens em busca de 
oportunidades de trabalho.

“A Arymax acredita no potencial 
de criar projetos. Além de trazer 
o conceito de Inclusão Produtiva, 
nos fez refletir sobre o caminho ao 
qual queremos chegar, com apoio 
na parte técnica e financeira. 
O PROA quer fazer o jovem se 
sentir capaz e prepará-lo para o 
mercado de trabalho.”

Resultados

_  138 professores formados para a Secretaria 
de Educação do Estado de São Paulo e Centro 
Paula Souza (SP). O conteúdo das aulas do 
Projeto de Vida foi incluído por 54 escolas.

_  Aumento do número de alunos formados: de 
300 em 2020 para 8.500 para 2021.

_  Em 2021, taxa de empregabilidade dos jovens 
de 85% em até seis meses, com salário médio 
superior a R$ 2.500.

_  506 jovens empregados em 2020 e 1.046 em 
2021. 

https://www.proa.org.br/
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O que faz

A iniciativa visa impulsionar 
o tema da Inclusão Produtiva 
e está focada em três 
pilares: (a) apoio direto a 
empreendedores vulneráveis, 
por intermédio do programa 
de formação e capacitação 
digital Já_É; (b) estratégia 
de inovação aberta com o 
governo, de modo a identificar 
negócios com as melhores 
tecnologias capazes de suprir 
as demandas do Poder Público, 
exercendo trabalho conjunto 
entre empreendedores e 
gestores para escalar o impacto 
em Inclusão Produtiva;  e 
(c) estratégia de disseminação 
da causa,  de forma a levantar 
novos conhecimentos e 
referências para alimentar e 
conscientizar o ecossistema 
empreendedor e inspirar 
melhores práticas de inclusão 
produtiva.

Artemisia – Coalizão pela Inclusão Produtiva
 https://artemisia.org.br/

Fundação 

2021

Onde atua 

Território 
nacional 
(áreas de 
periferias 
urbanas)

Como a Arymax contribui

Além do apoio financeiro, 
a Arymax integra o Comitê 
Estratégico da Coalizão e ajuda 
na mobilização de parceiros. 

“A Arymax é o parceiro fundador e 
coidealizador e tem ajudado a difundir a 
iniciativa. Queremos chamar a atenção 
da sociedade e de vários atores do 
ecossistema para que o programa possa 
ser reproduzido. A ideia é escalar para mais 
ciclos e com mais atores engajados.”

Resultados 

_ Mais de 1.000 empreendedores inscritos, em 
estágio inicial do projeto.

_  Taxa de conclusão dos alunos matriculados 
de 78%, incluindo certificado.

_  Participação de 51% de mulheres negras 
inscritas nas turmas.

_  Alta taxa de aprovação do curso com 
avaliação positiva superior a 93%.

https://artemisia.org.br/
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O que faz

O Programa de Aceleração 
Modela foi idealizado pelas 
organizações Emperifa e 
Casulo para promover o 
empreendedorismo no 
setor da moda na Zona 
Leste de São Paulo. As 
organizações somaram 
forças e compartilharam 
conhecimento e experiências 
para executar um programa 
de geração de impacto e apoio 
à sustentabilidade de micro e 
pequenos empreendedores dos 
negócios da moda da região.

Emperifa e Projeto Casulo – Modela
https://modela.cc/

Fundação 

2020

Onde atua 

Zona Leste de 
São Paulo

“Buscamos a Fundação Arymax para nos apoiar na 
mentoria, e a parceria se tornou também um apoio 
financeiro. Fomos muito bem acolhidos pela equipe 
da Fundação, que nos ajudou nos caminhos a seguir 
para desenvolver o programa Modela.”

Como a Arymax contribui:

Paralelamente ao apoio 
financeiro, ajudamos a refinar o 
desenho do programa Modela 
e na articulação com os 
parceiros, além de dar diretrizes 
para resultados mais escaláveis 
e sustentáveis.

Resultados

_  Participação de 31 negócios na fase de imersão.

_  Aceleração de 12 negócios na etapa 2 do 
Programa.

_  Índice de aprovação (NPS – Net Promoter Score) 
do programa foi de 93.

_  150% de crescimento de receita nos negócios 
participantes.

_  Índice de aprovação da aceleração feita com 
12 negócios teve 100 pontos.

https://modela.cc/
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O que faz 

É um centro de pesquisa 
global que trabalha para 
reduzir a pobreza, garantindo 
que políticas públicas sejam 
balizadas por evidências 
científicas. A JOI Brasil é uma 
iniciativa global do J-PAL, 
que chega ao Brasil para 
financiar pesquisas rigorosas 
que sejam relevantes para 
o debate público sobre os 
desafios urgentes do mercado 
de trabalho no país. O objetivo 
é melhorar a qualidade dos 
programas e políticas de 
trabalho, além de afetar 
positivamente a vida de muitos 
brasileiros e brasileiras.

J-PAL (Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab)   
JOI Brasil (Jobs and Opportunity Initiative) 
 https://www.povertyactionlab.org/latin-america-caribbean

Fundação 

2021 (Brasil) 

Onde atua 

Território 
nacional

Como a Arymax contribui 

Em parceria com a B3 Social, 
Potencia Ventures e o BID, 
e com o apoio do Insper, 
viabilizamos a vinda do J-PAL 
ao Brasil, por meio da  JOI 
Brasil. Além de liderar os 
esforços e mobilizar parceiros, 
a Arymax integra o Comitê 
Estratégico, que responde pelo 
direcionamento do programa, 
além de apoiar o J-PAL na 
coordenação geral da iniciativa.

“A Fundação Arymax entrou como âncora para viabilizar a vinda do J-PAL ao Brasil. 
Afora apoiar financeiramente, é uma parceria para criar evidência e pensar juntos, 
respeitando a metodologia da J-Pal. A Arymax ajudou a pensar governança, além 
de agregar e capitanear o debate sobre a Inclusão Produtiva no país.”

Resultados

_ Lançamento oficial da JOI Brasil no mês de 
maio.

  Contratação e estruturação da equipe.

_  Definição da estrutura de governança, 
construção do organograma e desenho do 
programa.

_  Escolha dos líderes acadêmicos: Marianne 
Bertrand (diretora do setor de trabalho do 
J-PAL e co-chair da JOI Global), Claudio Ferraz 
(diretor científico do J-PAL LAC e professor 
na PUC-Rio e na Universidade de British 
Columbia) e Rodrigo Soares (professor do 
Insper). 

_  Criação da Teoria da Mudança e do Plano de 
Monitoramento.

_ 1º Webinar “Evidências consistentes e 
melhores práticas em avaliação: Conheça 
a JOI Brasil e faça parte do processo de 
avaliação de impacto do J-PAL”, com mais de 
300 inscritos.

https://www.povertyactionlab.org/latin-america-caribbean
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O que faz 

Associação sem fins lucrativos 
que tem como missão dobrar a 
oferta de mão de obra no Brasil 
em tecnologia em até oito anos 
e aumentar a produtividade do 
país a partir da inclusão social 
por meio do digital.

Meu Futuro Digital
https://meufuturodigital.org/

Fundação 

2019

Onde atua 

Território 
nacional

Como a Arymax contribui

Contribuímos no desenho e 
oferecemos apoio institucional 
para o fortalecimento do 
movimento Meu Futuro Digital. 

Resultados  

_  Implementação da rede com 42 parceiros oficiais e 78 
membros, entre empregadores e organizações formadoras. 

_  Estruturação da equipe para apoio a programas de 
formação e empregabilidade jovem.

“O papel da Arymax vai muito além do apoio financeiro, pois, por 
meio de seus estudos e publicações na área de inclusão produtiva, 
vem nos ajudado a identificar oportunidades para ampliar cada 
vez mais nossa atuação e torna-la ainda mais eficaz. Um exemplo 
é o estudo “Inclusão Produtiva de Jovens com ensino médio e 
técnico 2022” que nos inspirou a criar o programa Jovem Aprendiz 
TECH, em parceria com outras organizações da rede, e que tem 
foco na inclusão de jovens para o primeiro emprego na área de 
Tecnologia integrando uma formação efetiva para a área técnica 
atendendo aos requisitos da Lei de Aprendizagem.”

https://meufuturodigital.org/
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O que faz

Iniciativa multissetorial 
articulada entre atores públicos 
(Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico do Estado de São 
Paulo), privados (99 Jobs) 
e do Terceiro Setor (Mais 
Unidos). A Teconecta é uma 
plataforma de match entre 
freelancers formados pelos 
cursos oferecidos pela SP Tech 
(Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico do Estado de São 
Paulo) e donos de pequenos 
e médios negócios. O objetivo 
da plataforma é apoiar recém-
formados em tecnologia 
a gerar renda e construir 
um portfólio para buscar 
trabalho. Além disso, pretende 
apoiar pequenos e médios 
negócios em seus desafios de 
digitalização, com oferta de 
serviços a preço justo. 

TEConecta
https://teconecta.tec.br/

Fundação 

2021

Onde atua

Estado de 
São Paulo

Como a Arymax contribui 

Apoiamos financeiramente 
a iniciativa e participamos 
de conversas para o 
desenho da plataforma e o 
desenvolvimento dos pilotos. 

Resultados

_  A fase piloto disponibilizou para 100 egressos 
de cursos da SP Tech a oportunidade 
de oferecer serviço a pequenos e 
médios negócios.

_  A perspectiva era desenvolver uma 
plataforma para garantir escala desse 
processo. Entretanto, identificou-se 

baixo interesse dos alunos formados no 
SPTech para a realização dos trabalhos 
como freelancer. 

_ Realização de uma pesquisa para ajustar 
a rota do programa. Os resultados da 
pesquisa ficarão prontos após a publicação 
desse relatório.
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4 Comunidade 
Judaica
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Apoiar o 
fortalecimento 
institucional como 
estratégia para gerar 
autonomia e fomentar 
a inovação.
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Comunidade 
Judaica
Tradição e valores 
aliados à consolidação 
e à formação 

A força que vem das raízes. As ações da 
Fundação Arymax se guiam pelos valores 
judaicos, desde a criação da organização. 
Como forma de retribuir toda ajuda recebida 
pela família Feffer, ao migrar para o Brasil, 
em 1921, a Arymax apoia organizações 
da Comunidade Judaica que atuam no 
território nacional.

Além de apoio financeiro, a Fundação 
investe no fortalecimento institucional das 
organizações, por meio do Programa Yala, que 
as auxilia no desenvolvimento de capacidades 
fundamentais de gestão, governança e 
sustentabilidade, para que possam obter 
maior impacto em sua atuação. 

A Arymax apoia organizações de visão  
plural e inclusiva em quatro pilares 

Advocacy  
Organizações que representam 
a Comunidade Judaica 
perante a sociedade brasileira 
e contribuem para fomentar 
uma convivência harmônica e o 
respeito à diversidade no país 

Disseminação da  
cultura judaica 
Promoção da cultura, história, 
valores, tradições e/ou 
costumes judaicos à sociedade

Formação judaica 
Oferta de educação judaica de 
visão plural em escolas e em 
instituições não escolares

Convivência comunitária 
Oferta de oportunidades de 
convivência para as pessoas 
da comunidade, preservando 
valores, costumes e tradições e 
promovendo a continuidade da 
vida comunitária judaica

Tzedaká: o compromisso  
com a justiça social

A Arymax ancora suas ações na Tzedaká, 
preceito judaico baseado na justiça social 
que sempre exerceu um papel central no 
modo de ser e de atuar da Fundação.

“A palavra Tzedaká, que geralmente é traduzida 
como caridade, filantropia ou doação, tem um 
significado mais profundo. Ela vem da mesma 
raiz da palavra em hebraico tzedek, que significa 
justiça, e implica que dar caridade por si só não 
é suficiente. Pela tradição judaica, enquanto 
desfrutamos de nossas próprias bênçãos 
materiais, devemos fazer tudo o que pudermos 
para garantir que a sociedade seja construída 
sobre os pilares da justiça econômica e social.”
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Em 2020, a Fundação Arymax lançou o 
Programa Yala, com o objetivo de apoiar 
organizações da Comunidade Judaica 
em seus desafios institucionais, de forma 
a melhorar a eficácia de seu trabalho e 
ampliar os impactos de suas ações. 

Yala, que vem do hebraico e significa “vamos!”, 
é um incentivo para alguém fazer algo. 

Nas duas edições realizadas em 2020 e 2021, 
o Programa contou com a participação de 
dezessete organizações da Comunidade 
Judaica e trabalhou em três eixos 
estratégicos, visando seu fortalecimento 
institucional: processos de formação, ações 
de troca de conhecimento e atuação 
em rede e Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI).

No primeiro ano, as organizações passaram 
por um processo de aceleração, em que foram 
abordados temas como gestão, governança, 
inovação e sustentabilidade. Já em 2021, no 
segundo ano do Yala, além das formações, 

o Programa apoiou ações de fortalecimento 
da rede, que possibilitaram trocas e parcerias 
entre as organizações e também o desenho 
de um Plano de Desenvolvimento Institucional 
que definiu metas e objetivos individuais de 
desenvolvimento para cada organização, com 
o apoio de uma consultoria especializada.

Para agregar o conhecimento e as melhores 
práticas do terceiro setor, o Programa conta 
com a expertise e a metodologia de parceiros 
técnicos, como a Phomenta, a Escuta Pesquisa 
e a Innovatio, que compartilham aprendizados, 
ferramentas e estudos de casos.

“O grande ativo do Yala foi dar 

oportunidade para as organizações 

olharem para suas necessidades 

e, ao mesmo tempo, adquirirem 

ferramentas modernas de gestão 

do terceiro setor. Além disso, o 

Programa propiciou a construção 

de uma rede de confiança entre 

os participantes, de modo a 

permitir maior troca, aprendizados 

e parcerias, consolidando o 

apoio mútuo entre todas e, 

consequentemente, o fortalecimento 

de cada instituição individualmente 

e da Comunidade Judaica”.

Equipe Arymax

“O Yala veio ao encontro do que 
nós precisávamos: conteúdo 
relevante junto a pessoas de outras 
organizações. O essencial é a troca que 
podemos ter, com a escuta dos outros  
– sejam parceiros ou facilitadores.”  
Comunidade Shalom
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5 Filantropia 
Estratégica
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Filantropia 
estratégica
Para gerar mudanças 
positivas, sustentáveis  
e de longo prazo

A escolha de uma causa como campo de 
atuação é uma grande responsabilidade 
para toda instituição filantrópica. Tão 
importante quanto essa escolha é a 
definição de sua estratégia de atuação, de 
forma que o investimento filantrópico possa 
beneficiar um grande número de pessoas e 
propor estratégias eficazes para a resolução 
dos seus desafios. 

Por isso, ao definir sua causa de atuação 
e a maneira como se relaciona com seus 
aliados e investidos, a Arymax adota 
conceitos como venture philantropy, 
effective altruism ou altruísmo eficaz e trust-
based philantropy, que estão na vanguarda 
da atuação filantrópica e podem ajudar 
a potencializar os resultados pretendidos. 
Todos ganham, e a filantropia avança e se 
expande para gerar cada vez mais impacto 
na sociedade brasileira.

Premissas do novo 
posicionamento 
decorrente dos 
movimentos de 
effective altruism e de 
venture philanthropy

Utilização de conhecimento 
técnico e científico para 
gerar evidências e definir 
estratégias de intervenção.

Monitoramento e 
avaliação contínuos.

Investimentos 
recorrentes e de 
médio prazo.

Efeito demonstrativo, com 
foco no ganho de escala.

Apoio financeiro e 
não financeiro a 
organizações. 

Impacto, 
sustentabilidade 
e resiliência.

A filantropia estratégica articula diferentes 

mecanismos financeiros de apoio, a partir 

de diversos atores dos setores privado e 

público, além do terceiro setor. Esse tipo 

de filantropia vem para ajudar a propor 

intervenções inovadoras e colaborativas 

que compreendam o Brasil em sua 

complexidade, levando em consideração 

suas particularidades territoriais. 
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Apoio e impacto
O fortalecimento de atores-chave que atuam em rede para 

avançar o campo de filantropia no Brasil complementa a 

estratégia de atuação da Arymax.  

Conheça algumas organizações apoiadas a seguir: 
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Associação dos investidores sociais do Brasil, 
sejam eles institutos, fundações ou empresas. 
Tem como papel gerar conhecimento, a partir 
de articulações em rede, para aperfeiçoar o 
ambiente político institucional do investimento 
social, além de ampliar qualidade, 
legitimidade e relevância da atuação dos 
investidores sociais privados.

 
1989

Abrangência nacional

Grupo de Institutos 
Fundações e 
Empresas (GIFE)

gife.org.br 

Instituto para o 
Desenvolvimento do 
Investimento Social (Idis) 

Organização da sociedade civil pioneira no 
apoio técnico ao investidor social no Brasil. Sua 
atuação baseia-se na geração de conhecimento, 
consultoria e realização de projetos de impacto, 
que possam contribuir para o fortalecimento 
do ecossistema da filantropia estratégica e da 
cultura de doação.
 
 
 
1999

Estado de São Paulo.

www.idis.org.br

O que faz  

Fundação  

Onde atua  

O que faz  

Fundação  

Onde atua  

Rede latino-americana de filantropos e 
investidores sociais que conecta e estimula 
capital humano, intelectual e financeiro. Atua 
para mobilizar diferentes tipos de atores e 
garantir implementação mais eficaz dos 
recursos financeiros e não financeiros para 
gerar impacto social e ambiental positivo, 
sustentável e de longo prazo. 

2020

América Latina

LATIMPACTO

www.latimpacto.org

O que faz  

Fundação  

Onde atua  

https://gife.org.br/
https://www.idis.org.br/
https://www.latimpacto.org/
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6 Desafios 
enfrentados 
na pandemia
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Desafios 
enfrentados 
na pandemia
A contribuição da Arymax 
diante das consequências 
da Covid-19 

Além dos graves problemas de saúde, 
a pandemia provocou, logo em seu início, 
consequências como a interrupção parcial 
ou total das atividades econômicas, 
resultando na queda de renda de milhões de 
trabalhadores. Seus impactos exigiram uma 
reavaliação sobre quais ações de Inclusão 
Produtiva seriam mais efetivas nesse 
novo cenário. A necessidade de continuar 
atuando com base em evidências resultou 
na produção do segundo estudo O futuro da 
Inclusão Produtiva: da emergência social ao 
pós-pandemia, coordenado pelo Instituto 

Veredas e lançado em 2021 pela Fundação 
Arymax, em parceria com B3 Social.

O estudo caracterizou o impacto da 
crise, analisou as respostas oferecidas 
e apresentou recomendações de ações 
no futuro, bem como alternativas de 
enfrentamento à exclusão produtiva 
que ocorreu nesse período, reforçando 
a Inclusão Produtiva como um tema 
ainda mais urgente e central no debate 
social, diante de desafios econômicos 
amplificados pela pandemia. 

Fortalecemos quem 
já está fazendo 

para que possam 
fazer muito mais.
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Apoio 
emergencial 
Covid-19 
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Ao estruturar suas ações emergenciais 
no primeiro ano da pandemia, em 2020, 
a Fundação optou por apoiar iniciativas 
de suporte aos empreendedores das 
periferias urbanas e aos pequenos 
produtores e agricultores familiares, bem 
como ações que visassem a preservação 
dos empregos das populações 
mais vulneráveis.

Já em 2021, diante da grave crise de 
segurança alimentar causada pela privação 
de renda de muitas famílias, a Fundação 
Arymax flexibilizou seu foco de atuação para 
apoiar organizações que estavam distribuindo 
cestas de alimentos e itens básicos de higiene 
para a população mais vulnerável. 



Dez iniciativas receberam apoio 
emergencial da Fundação Arymax durante 

os dois primeiros anos da pandemia 
causada pela Covid-19:  
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O que fez O que fez 

Localidade impactada

Localidade impactada

Conexsus

Crédito Emergencial Covid-19

Resultado Resultado

Em parceria com a União Nacional das 
Cooperativas de Agricultura Familiar e 
Economia Solidária (Unicafes), o Conselho 
Nacional de Populações Extrativistas (CNS) 
e o Fundo Vale, a Conexsus montou um 
Plano de Resposta Socioambiental aos 
impactos que a pandemia teve na economia 
de cooperativas, associações e pequenos 
negócios da agricultura familiar sustentável 
e do extrativismo. O apoio aconteceu por 
meio de soluções financeiras, alternativas 
de comercialização para escoamento 
de produção, além da disseminação de 
conhecimento e fortalecimento institucional 
das organizações comunitárias.

o Fundo Volta por Cima é uma iniciativa criada 
pelo Banco Pérola e pela Anip. Surgiu como 
uma resposta direta ao desafio urgente de 
empreendedores que precisam manter seus 
negócios na pandemia, garantindo emprego 
e renda. Foi articulado para conceder 
empréstimos a juro zero aos empreendedores 
de negócios de impacto social de periferia 
e de outros grupos vulneráveis afetados 
pela crise.

Banco Pérola e Articuladora de Negócios 
de Impacto da Periferia (Anip) 
 Fundo Volta por Cima

www.conexsus.org/plano-de-resposta-ao-covid-19 impactosocial.artemisia.org.br/fundovoltaporcima

território nacional.

_  Mais de 80 organizações atendidas.

_  Mais de 10 mil produtores familiares 
beneficiados.- Mais de R$ 6 milhões 
concedidos em financiamento.

Cidade de São Paulo

_  64 negócios com média de empréstimos 
de R$17.472 por NIP (Negócio de Impacto 
da Periferia).

_  Finalista do Prêmio Legado Pós-Pandemia 
2021, da Folha de S.Paulo.

https://www.conexsus.org/plano-de-resposta-ao-covid-19/
https://impactosocial.artemisia.org.br/fundovoltaporcima
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O que fez 

Localidade impactada

Resultado

Lançado em 2019, o Matchfunding Enfrente é 
uma plataforma de financiamento coletivo 
para iniciativas de geração de renda e 
assistência social nas periferias de todo o 
Brasil. A ação combinou financiamento coletivo 
(crowdfunding) e aporte direto da Fundação 
Tide Setubal e de seus parceiros. A primeira 
chamada do Enfrente convocou iniciativas 
emergenciais de combate aos efeitos do 
coronavírus nas periferias urbanas brasileiras.

Enfrente 
Financiamento coletivo pelo 
fortalecimento das periferias

Movimento sem fins lucrativos lançado 
em 2020, durante a pandemia, para 
oferecer apoio financeiro e capacitação a 
pequenos empreendedores de negócios 
cujo faturamento mensal ficava entre R$ 
10.000 e R$ 400.000. O objetivo é que esses 
empreendedores pudessem retomar seus 
negócios e manter os empregos associados.  

Estímulo 2020  
Grandes apoiando pequenos para 
a retomada de seus negócios 

O que fez 

Localidade impactada

Resultado

Território nacional.

_  422 projetos apoiados voltados para a 
promoção da sustentabilidade de micro 
e pequenos empreendimentos.

_  Distribuição de donativos.

_  Realização de campanhas de 
conscientização e cuidados com a saúde 
física e emocional.

_  Entre 2020 e 2021 foram mobilizados 
R$ 12.091.017,00.

_  19.547 colaboradores engajados nas 
campanhas. 

Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Santa Catarina e São Paulo.

_  Entre março de 2020 e dezembro de 2021, 
o movimento concedeu mais de R$ 110 
milhões em créditos.

_  60 mil negócios cadastrados, dos 
quais cerca de 2 mil já receberam 
financiamento, gerando e preservando 
mais de 22 mil empregos. 

benfeitoria.com/canal/enfrentewww.estimulo2020.org

https://parcerias.benfeitoria.com/canal/enfrente
https://www.estimulo2020.org/
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Criou a aliança de organizações que reúne 
atores do ecossistema de empreendedorismo 
negro no Brasil. O objetivo é enfrentar o 
racismo estrutural e as disparidades de 
gênero para promover um empreendedorismo 
baseado na oportunidade. A atuação é 
coletiva, a fim de apoiar as experiências de 
empreendedores e empresas que souberam 
transformar sua cultura em inovação para 
produtos e serviços voltados ao consumo 
da população negra e não negra. Durante 
a pandemia, captou recursos de empresas 
para montar um fundo emergencial, com o 
intuito de minimizar o impacto em grupos de 
empreendedores de maior vulnerabilidade, 
como mulheres, jovens e afro-brasileiros, além 
de realizar mentorias de apoio para gestão 
dos empreendimentos. 

ÉdiTodos

O que fez Localidade impactada

Resultado

O que fez 

Localidade impactada

Resultado

Coalizão Negra por Direitos 
e organizações parceiras
Se Tem Gente com Fome, Dá de Comer Fundo Emergências Econômicas ÉdiTodos

Esta campanha de apoio humanitário é uma 
iniciativa da Coalizão Negra por Direitos, 
articulação que reúne duzentas organizações, 
grupos e aliados do movimento negro em todo 
território nacional, em parceria com Anistia 
Internacional, Oxfam Brasil, Redes da Maré, Ação 
Brasileira de Combate às Desigualdades, 342 
Artes, Nossas – Rede de Ativismo, Instituto Ethos, 
Orgânico Solidário, Grupo Prerrogativas e Fundo 
Brasil. A campanha nacional de arrecadação foi 
lançada em 16 de março de 2021, com intuito de 
arrecadar fundos para ações emergenciais, de 
enfrentamento à fome, à miséria e à violência 
na pandemia.

pretahub.com/editodos www.temgentecomfome.com.br

Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito 
Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, 
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Norte e Rio Grande do Sul.

_  Entre junho de 2020 e maio de 2021, foram 
844 empreendedores capacitados.

_  25 oficinas.

_  50 horas utilizadas para encontros de 
mentorias.

_  Mais de 500 pessoas participaram das 
oficinas on-line.

Território nacional

_  Entre abril e agosto de 2021, foram 
entregues 28.723 cestas básicas.

_  53.902 cartões de alimentação.

_  55.454 cestas com alimentos orgânicos.

_  103.083 famílias alimentadas, oriundas de 
periferias, favelas, palafitas, comunidades 
ribeirinhas e quilombos, em todo o território 
nacional.

_  R$ 21.473.248 arrecadados, doados por 
mais de 10 milhões de pessoas físicas e 
jurídicas, sendo a Fundação Arymax uma 
das organizações que contribuiu com 
doação. 

https://pretahub.com/editodos/
https://www.temgentecomfome.com.br/
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A Ação da Cidadania nasceu em 1993, 
formando uma imensa rede de mobilização 
de alcance nacional na luta contra a fome. 
Para ajudar a população vulnerável durante 
a pandemia, a organização, junto com a 
rede de comitês e voluntários, distribuídos 
nos 26 estados e Distrito Federal, convocou 
a sociedade civil e o setor privado para levar 
alimentos aos mais atingidos pela crise 
agravada pela Covid-19 e pelo fim do Auxílio 
Emergencial. 

Ação da Cidadania 

O que fez O que fez 

Localidade impactada

Localidade impactada

Resultado Resultado

A Unibes atende crianças, adolescentes, 
idosos e famílias que vivem em situação 
de vulnerabilidade social, de modo a levar 
dignidade e promover a justiça social, um 
forte valor judaico. Durante a pandemia, a 
organização entregou cestas de alimentos 
e produtos de limpeza e higiene suficientes 
para suprir as necessidades das famílias.  

União Brasileiro-Israelita do 
Bem-Estar Social – Unibes

Brasil sem Fome Ação durante os cem primeiros dias de pandemia de Covid-19

Território nacional

_  As ações foram realizadas durante sete 
meses em 2021.

_  R$ 100 milhões arrecadados.

_  20 milhões de quilos de alimentos 
comprados e doados.

_  Mais de 8 milhões de pessoas 
beneficiadas pelas doações feitas por 
todas as organizações contribuintes.

www.brasilsemfome.org.br

Cidade de São Paulo

_  Ao longo de 2021 foram distribuídas mais 
de 30 mil cestas de alimentos.

_  Mais de 6 mil cestas de higiene e limpeza.

_  Cerca de 6 mil famílias beneficiadas.

www.unibes.org.br

https://www.brasilsemfome.org.br/
https://unibes.org.br/
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Organização que reúne voluntários de todo 
o Brasil, sem Envolvimento político, e que 
atua como uma liga de uniões estaduais 
– todas são independentes e têm como 
objetivo comum apoiar as comunidades mais 
vulneráveis às consequências do coronavírus. 

União Br
União Br contra o Coronavírus – #TÔDENTRO

O que fez O que fez 

Localidade impactada

Resultado

Localidade impactada

Organização que há trinta anos atua contra 
a fome em São Paulo. Seu compromisso 
é melhorar a qualidade de vida de 
pessoas em situação de vulnerabilidade 
social, com combate à fome, resgate da 
dignidade humana e oferta de atendimento 
individualizado e qualificado. Desde o início 
da pandemia, segue as recomendações do 
Ministério da Saúde e da Organização Mundial 
da Saúde, entrega refeições completas, em 
domicílio, para centenas de pessoas idosas 
e em situação de vulnerabilidade social que 
possuem limitações físicas, problemas de 
locomoção ou que residem sozinhos e/ou 
distantes. 

Ten Yad 
Ampliação do trabalho já realizado pela organização

Os recursos foram destinados para os 
seguintes estados brasileiros: Alagoas, 
Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, 
Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. 
O recurso da Arymax beneficiou famílias da 
Bahia, Rio Grande do Norte e Sergipe.

_  Mais de R$ 250 milhões arrecadados.

_  Mais de 15 milhões de pessoas 
beneficiadas.

_  Cerca de 24 mil toneladas de alimentos 
compradas.

_  Mais de 9 milhões de equipamentos de 
proteção individual (EPIs) adquiridos. 

www.movimentouniaobr.com.br

_  892 mil quilos de alimentos servidos e 
entregues.

_  1.236 famílias atendidas (compostas, em 
média, por duas a três pessoas).

_  990 mil atendimentos em todos os 
programas.

_  76% dos usuários com mais de sessenta 
anos de idade.

_  2.400 refeições (almoço e jantar) servidas 
por dia na sede da TenYad e no Bom Prato 
25 de Março.

tenyad.org.br

Cidade de São Paulo

Resultado

https://www.movimentouniaobr.com.br/
https://tenyad.org.br/
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Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras 
da Fundação Arymax (“Fundação”), que com-
preendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2020 e as respectivas demons-
trações do resultado, do resultado abrangente, 
das mutações do patrimônio líquido e dos flu-
xos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explica-
tivas, incluindo o resumo das principais políti-
cas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações finan-
ceiras acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Fundação 
Arymax em 31 de dezembro de 2020, o desem-
penho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, incluindo as disposições contidas no 
ITG 2002 (R1) - “Entidade sem finalidade de lu-
cros”.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de au-
ditoria. Nossas responsabilidades, em confor-
midade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações 

financeiras”. Somos independentes em rela-
ção à Fundação, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas pro-
fissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas conforme essas nor-
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para funda-
mentar nossa opinião.

Responsabilidades da administração e da go-
vernança pelas demonstrações financeiras

A administração da Fundação é responsá-
vel pela elaboração e adequada apresenta-
ção das demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil, incluindo as disposições contidas no ITG 
2002 (R1) - “Entidade sem finalidade de lucros” 
e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distor-
ção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, 
a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Fundação continuar ope-
rando, divulgando, quando aplicável, os as-
suntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações financeiras, a 

não ser que a administração pretenda liquidar 
a Fundação ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Funda-
ção são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em  conjunto, estão livres de distorção relevan-
te, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de audito-
ria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são considera-
das relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e interna-

cionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional 
ao longo da auditoria. Além disso:

• • Identificamos e avaliamos os riscos de dis-
torção relevante nas demonstrações finan-
ceiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fun-
damentar nossa opinião. O risco de não de-
tecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de bur-
lar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencio-
nais.

• • Obtemos entendimento dos controles in-
ternos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas não com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Fundação.

• • Avaliamos a adequação das políticas con-
tábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-
mativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração.

• • Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continui-

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras2020

dade operacional e, com base nas evidên-
cias de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade ope-
racional da Fundação. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demons-
trações financeiras ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria ob-
tidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a 
Fundação a não mais se manter em conti-
nuidade operacional.

• • Avaliamos a apresentação geral, a estrutu-
ra e o conteúdo das demonstrações finan-
ceiras, inclusive as divulgações e se essas 
demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apre-
sentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significati-
vas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. 
CRC 2SP000160/O-5

Daniel Vinícius Fumo 
Contador CRC 1SP256197/O-9
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Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras 
da Fundação Arymax (“Fundação”), que com-
preendem o balanço patrimonial em 31 de de-
zembro de 2021 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, do resultado abrangente, 
das mutações do patrimônio líquido e dos flu-
xos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explica-
tivas, incluindo as políticas contábeis significa-
tivas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações finan-
ceiras acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Fundação 
Arymax em 31 de dezembro de 2021, o desem-
penho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de au-
ditoria. Nossas responsabilidades, em confor-
midade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em relação 

à Fundação, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profis-
sional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabili-
dade, e cumprimos com as demais responsa-
bilidades éticas conforme essas normas. Acre-
ditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.

Responsabilidades da administração e da go-
vernança pelas demonstrações financeiras

A administração da Fundação é responsá-
vel pela elaboração e adequada apresenta-
ção das demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distor-
ção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, 
a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Fundação continuar ope-
rando, divulgando, quando aplicável, os as-
suntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações financeiras, a 
não ser que a administração pretenda liquidar 
a Fundação ou cessar suas operações, ou não 

tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Funda-
ção são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras 

Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevan-
te, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de audito-
ria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são considera-
das relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria, exercemos julgamento 

profissional e mantemos ceticismo profissional 
ao longo da auditoria. Além disso:

• • Identificamos e avaliamos os riscos de distor-
ção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimen-
tos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apro-
priada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que 
o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representa-
ções falsas intencionais.

• • Obtemos entendimento dos controles inter-
nos relevantes para a auditoria para plane-
jarmos procedimentos de auditoria apro-
priados às circunstâncias, mas não com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Fundação. 
Avaliamos a adequação das políticas con-
tábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-
mativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração.

• • Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continui-
dade operacional e, com base nas evidên-
cias de auditoria obtidas, se existe incerteza 
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relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade ope-
racional da Fundação. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstra-
ções financeiras ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem ina-
dequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria ob-
tidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a 
Fundação a não mais se manter em conti-
nuidade operacional.

• • Avaliamos a apresentação geral, a estrutu-
ra e o conteúdo das demonstrações finan-
ceiras, inclusive as divulgações e se essas 
demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apre-
sentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance e da época dos trabalhos de au-
ditoria planejados e das constatações signifi-
cativas de auditoria, inclusive as deficiências 
significativas nos controles internos que, even-
tualmente, tenham sido identificadas durante 
nossos trabalhos.

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. 
CRC 2SP000160/O-5

José Vital Pessoa Monteiro Filho 
Contador CRC 1PE016700/O-0
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“Estamos apenas no 
começo. Sabemos que a 
agenda é densa e requer 
paciência para construir 
soluções estruturantes 
e sustentáveis, por um 
lado, e o senso de urgência 
que nos leve a produzir 
respostas para aqueles 
que estão excluídos hoje  
e que não podem esperar.“
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