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Contexto de atuação  

 

O contexto nacional de atuação do Fundo, ao longo dos dois últimos anos, foi marcado por uma crise 

econômica e política que teve seu ápice em 2016, com o afastamento definitivo da presidenta Dilma Rousseff, 

mediante aprovação do impeachment pelo Senado.  

 

Vimos a continuidade do processo de criminalização das organizações e movimentos sociais defensores de 

direitos; o aumento excruciante da mortalidade de jovens negros e da periferia numa ‘clara’ investida dos 

ideários racistas; o esfacelamento dos bens e serviços públicos com repercussões alarmantes sobre a condição 

de vida da população pobre, sobretudo a negra; o aumento do feminicídio; a flexibilização da legislação 

ambiental que impacta diretamente populações tradicionais, dentre elas as quilombolas; a paralização da 

reforma agrária e posterior retomada de forma morosa - comprometendo a produção dos assentamentos de 

reforma agrária pelo bloqueio ao acesso às linhas de crédito, assistência técnica, não observância do 

calendário agrícola; a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); a redução de recursos 

destinados a órgãos como  Incra; a Proposta de Emenda Constitucional 55 (PEC 55), aprovada pelo Senado, 

em dezembro de 2016, conhecida como a PEC da Morte, por limitar drasticamente, por até 20 anos, os gastos 

públicos em áreas fundamentais, como saúde, educação e, inclusive, a Reforma Agrária; dentre outros. 

 

As áreas de atuação dos projetos apoiados pelo Fundo, de forma geral, foram marcadas pelas consequências 

dessas restrições de direitos. No nordeste, a situação foi agravada pela seca pelo sexto ano consecutivo, 

considerada a mais severa em pelo menos 100 anos. Em 2016 não se restringiu apenas ao Sertão, e 

municípios no Agreste e na Zona da Mata também sofreram com fortes e prolongadas estiagens.  

 

Permanecem atuais os desafios impostos ao Fundo Baobá e demais organizações que operam na perspectiva 

dos direitos: de continuar a driblar a intimidação imposta aos movimentos e organizações sociais; encontrar 

formas de enfrentamento à violência racial e patriarcal. 

 

Contudo, apesar dos retrocessos, uma grande conquista foi a criação do Fórum Permanente pela Igualdade 

Racial (FOPIR) que congrega 14 organizações. O FOPIR foi lançado em novembro/2016, em Brasília, com 

representantes da ONU e de várias organizações antirracistas, tem como objetivo desenvolver estratégias de 

mobilização para fortalecer o enfrentamento do racismo e a defesa das políticas de promoção da igualdade 

racial e de gênero1. Atuar neste espaço e fortalece-lo são fundamentais na presente conjuntura polícia e 

econômica de forma a criar estratégias para a incidência política e viabilizar novos mecanismos de diálogo 

democrático. 

 

Nesse cenário, o Fundo iniciou o ano com as seguintes perspectivas: 

                                                 
1
 São membros do FOPIR: Anistia Internacional Brasil, Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras (AMNB), Associação Brasileira de 

Pesquisadores Negros (ABPN), Baobá - Fundo para Equidade Racial (Fundo Baobá), Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades 
(CEERT), COJIRA\RJ, Geledés, Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (GEMAA/IESP-UERJ ), Instituto de Estudos Socioeconômicos 
(INESC), Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros (IPEAFRO), Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e 
Desenvolvimento(Laeser/UFRJ), Observatório de Favelas – RJ, Odara - Instituto da Mulher Negra, e a Redes de Desenvolvimento da Maré (Redes da 
Maré). https://www.facebook.com/FOPIR-F%C3%B3rum-Permanente-pela-Igualdade-Racial-630209607158637/  

https://www.facebook.com/FOPIR-F%C3%B3rum-Permanente-pela-Igualdade-Racial-630209607158637/
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2016FORÇAS

• Boas práticas de gestão e governança consolidadas

• Fundo Patrimonial instalado

• Conselhos representativos

• Aumento da penetração via redes sociais

• Amadurecimento das ações programáticas

• Dialogo fortalecido com organizações negras

• Dialogo com organizações privadas para parcerias

OPORTUNIDADES

• Fortalecer as relações com organizações privadas

com o objetivo de desenvolver parcerias

• O novo cenário político e econômico no Brasil, aponta

urgência na articulação de ações para promoção d@s negros

• Fortalecer a penetração através de ações com redes sociais

• Manter relacionamento e parcerias institucionais

• Captar novos parceiros e projetos especialmente com

Organizações do Movimento Social Negro

• Instalar sistema de gestão de projetos

FRAQUEZAS
• Estrutura de equipe muito enxuta frente aos

desafios e as necessidades de conhecimento
especializado

• Não ter sede própria

• Cenário de arrocho econômico que impacta
fortemente as organizações negras

• Baixa ou nenhuma capacidade de fazer co-

investimento

• Baixa sensibilização da população brasileira para
• relações raciais no tocante a promoção da

equidade

• Converter mentes e corações de públicos
estratégicos, como formadores de opinião e

tomadores de decisão.

AMEAÇAS

• Recrudescimento do racismo

• Cenário político e econômico conservador

• Tempo necessário para formação de novos

quadros

• Competitividade com fundações empresarias e

Organizações da sociedade civil para acessar

recursos

 
A matriz SWOT, embora formulada ao final de 2016, traz um panorama realístico das forças, oportunidades, 

fraquezas e ameaças, levantadas na avaliação interna feita pelo Fundo, sobre as quais a equipe se debruçou 

durante todo 2016. A análise da documentação e as entrevistas demonstram que o Fundo, mantendo uma 

gestão preventiva, dedicou especial atenção aos instrumentos de governança, a captação de recursos e ao 

monitoramento dos projetos do primeiro edital.   

 

No âmbito da gestão administrativo-financeira e programática, as mudanças implementadas em 2015, 

atingiram um excelente patamar em 2016, com a equipe do Fundo muito bem avaliada tanto nas entrevistas 

para este documento como nas demais avaliações externas (avaliação dos projetos do primeiro edital e dos 

projetos de recursos aditivos). Segundo essas avaliações, uma conquista simbólica é ter um Fundo voltado 

exclusivamente para a equidade racial e comporto por uma equipe com representantes negras e mulheres, 

um avanço inimaginável na sociedade brasileira.   

 

Na área de gestão administrativa, destaca-se a consolidação da governança corporativa (Prestação de contas 

2016). O foco das ações esteve voltado para a construção da legitimidade junto às organizações do 

movimento negro e a excelência na gestão, sob os valores da transparência e ética. Nesse sentido, o 

desempenho do Conselho Deliberativo e a Diretoria executiva foram fundamentais para: i) o funcionamento 

regular das instâncias de governança e a criação do Comitê de Investimento, encarregado da gestão do 

Fundo Patrimonial; e ii) a adoção e implementação de normas, como o Estatuto Social, o Regimento Interno 

e o Regimento Interno do Fundo Patrimonial. 
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Os destaques ficam a cargo da formação do Comitê de Investimentos e da constituição do Fundo 

Patrimonial. Composto por três integrantes que se reúnem quatro vezes por ano, o Comitê é responsável 

por assessorar o Conselho Deliberativo na revisão da política de investimento do Fundo Patrimonial, 

supervisionar sua gestão financeira, determinar o montante retirado anualmente, com poderes para vetar 

bancos, fundos, ativos, parceiros ou provedores de serviços. A formação do Comitê era uma exigência para a 

qualificação técnica-operacional fundamental para a constituição do Fundo Patrimonial com a W.K. Kellogg 

Foundation (WKKF). O fundo foi constituído em setembro/2016 com a primeira doação, no valor de R$ 

6.653.105,552. 

 

Por fim, em agosto de 2016, houve investimento na elaboração inicial  do planejamento estratégico do Fundo 

Baobá, considerando: i) a análise de conjuntura de atuação o Fundo, ii) seu reposicionamento estratégico, 

incluindo uma análise sobre seu posicionamento na sociedade brasileira, iii) e atualização de suas linhas 

estratégicas de atuação.  

 

Com relação à área programática, 2016, embora considerado, por alguns entrevistados, ainda como tendo 

acompanhado um público pequeno, no apoio a projetos pontuais e com dois anos efetivos em projetos por 

meio de editais, o Baobá já investiu mais de R$ 400.000,00 em 74 projetos e apoios pontuais, beneficiando 

diretamente 17.137 pessoas nas cinco regiões do país. Indiretamente, foram alcançadas 51.411 pessoas por 

meio de eventos, divulgação, campanhas e atos públicos” (Prestação de constas 2016). Ao todo foram 

lançados 5 editais públicos, com o recebimento de 1.559 propostas de todo o Brasil, incluído áreas remotas, 

uma transparente capacidade convocatória do Fundo.   

 

Iniciativas como o apoio a mulheres para participarem da Marcha de Mulheres Negras, em Brasília, feiras 

comerciais de empreendedores negros e apoio a projetos, resultaram: no fortalecimento institucional de 

organizações negras; no apoio na constituição de mídias alternativas; no fortalecimento da identidade de 

jovens em situação de violência; no fortalecimento político de grupos do movimento de mulheres negras; no 

fortalecimento da autoestima de mulheres e jovens negras; na melhoria da condição de ensino de crianças e 

jovens; além da melhoria da condição de vida de centenas de pequenos agricultores (as) quilombolas – com 

acesso a titulação de terras, diversificação da produção, o empoderamento de lideranças quilombolas; dentre 

outros. Sem dúvida, provas de sua relevância para a população negra e na luta antirracista.   

 

No primeiro semestre de 2016, foi realizada a avaliação dos 22 projetos do primeiro edital (2014), financiados 

com recursos da Fundação Kellogg e Fundação Ford. O Baobá ampliou as parcerias com o Instituto Unibanco e 

Coca-Cola Brasil, através de editais lançados este ano. Estabeleceu parcerias com o Instituto Lojas Renner e 

ONU Mulheres a fim de apoiar 15 projetos que contribuam para o empoderamento das mulheres a partir do 

empreendorismo e geração de renda. O edital Empodera disponibilizou até o limite de 1 milhão de reais, 

lançado em maio/2016 recebeu 157 propostas3. Os 15 projetos selecionados receberam, em média, 60 mil 

reais cada um. Os projetos representam 8 estados da federação com predominância da região Sudeste.  

                                                 
22

 Mais detalhes em Relatório de Prestação de Contas 2016.  
3
 http://www.onumulheres.org.br/noticias/instituto-lojas-renner-e-onu-mulheres-lancam-edital-para-apoiar-projetos-de-

empoderamento-das-mulheres/  

http://www.onumulheres.org.br/noticias/instituto-lojas-renner-e-onu-mulheres-lancam-edital-para-apoiar-projetos-de-empoderamento-das-mulheres/
http://www.onumulheres.org.br/noticias/instituto-lojas-renner-e-onu-mulheres-lancam-edital-para-apoiar-projetos-de-empoderamento-das-mulheres/


 

 
5 

 

 

Além disso, em parceria com a Johnson&Johnson em co-criação com a  Associação Cultural de Mulheres 

Negras (ACMUN) e implementação em parceria com o Instituto de Mulheres Negras do Amapá -  

IMENA, viabilizará um projeto voltado para a saúde das mulheres negras em período de gestação, 

beneficiando um conjunto de comunidades quilombolas no Amapá4. 

 

A área programática tem cumprindo seu papel de acompanhar os projetos em curso e tem se empenhado em 

buscar qualificação para o desenvolvimento do seu ciclo de PMA: rotina de monitoramentos, instrumentos de 

acompanhamento, registros e avaliação. Nesse sentido, realizou em novembro o II encontro de parceiros do 

1° Edital, no Rio de Janeiro. O evento debateu a atual conjuntura, pensou estratégias conjuntas, bem como 

analisou e registrou os aprendizados acumulados durante o desenvolvimento dos projetos. Na ocasião, foi 

feita a gravação de  vários vídeos curtos com os representantes sobre seus projetos e a conversa para a 

elaboração do documento da segunda etapa de avaliação dos projetos. A área de comunicação e captação de 

recursos teve avanços significativos em 2016, fruto de uma estratégia com ênfase na construção de um novo 

website bilíngue e na ativação das redes sociais. Essas medidas vêm contribuindo para o fortalecimento da 

identidade institucional e, consequentemente, para a sua visibilidade para potenciais parceiros. Desde o 

resgate da página no Facebook, em janeiro de 2016, até janeiro de 2017 a página foi curtida 6.307 vezes. Com 

relação ao site, novembro de 2016 foi o mês com o maior número de acesso, 8.420. Talvez em função de ser o 

mês da Consciência Negra e da Campanha de combate ao racismo. Ao considerar essa hipótese, o site do 

Fundo já se destaca como uma fonte de informação importante e de valor para os usuários.   

 

O fortalecimento institucional também tem levado em conta a construção de sua ‘memória’, neste sentido foi 

lançado  em São Paulo e Salvador o livro ‘Memórias do Baobá: raízes e sementes na luta por equidade racial 

no Brasil’ que resgata a história de criação do Fundo Baobá, em junho/20165. 

 

 

Inicialmente, a previsão era de que a captação começasse a “decolar” em 2017, ou seja no segundo ano do 

plano. Mas, já em 2016, foram captados cerca de 2,5 milhões de reais (parcerias descritas na parte 

programática) levando ao reajuste da programação de captação. O trabalho articulado entre a consultoria 

especializada (contratada em 2015), a dedicação da equipe do Fundo e o apoio do Comitê Deliberativo para a 

implementação do plano de Captação foram primordiais para os resultados alcançados. A concentração de 

forças e recursos deu-se em dois, dos três pilares estabelecidos no Plano, a saber: 1) nas ações de 

comunicação e 2) nas relações institucionais. O Baobá pretende caminhar para o investimento 3) em 

indivíduos e grandes doadores, mas carece de recursos próprios para iniciar essa estratégia.  

 

Destaca-se,ainda, o lançamento da linha de bonecas Adunni, em parceria com a empresa Ri Happy e Estrela 

S.A como uma nova ação de Marketing e de negócio, um percentual relativo às vendas é destinado ao Baobá.  

 

                                                 
4
 O público destas comunidades haviam sido mapeados por uma pesquisa realizada pelo Fundo Baobá sobre mortalidade infantil e 

saúde da mulher.  
5
 http://baoba.org.br/primeiro-post/  

http://baoba.org.br/primeiro-post/
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Vale lembrar que com a permanência nos próximos anos desse cenário político adverso, o Baobá tem a 

oportunidade de reforçar sua imagem e atuação no campo da filantropia para justiça social, sendo proativo na 

visibilidade de alternativas, na construção de articulações e no apoio a projetos, aumentando a sua relevância 

e se aproximando cada vez mais dos seus objetivos estatutários.  

 

RESULTADOS ALCANÇADOS: 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

2016 foi um ano composto por muitos desafios em termos globais e locais, o Brasil viveu uma profunda crise 

política e econômica, que afetou muitos setores da economia e organizações da sociedade civil.  O ano foi 

especialmente desafiador ao que diz respeito a retrocessos envolvendo lutas históricas do movimento negro. 

Em um cenário tão árido, o fortalecimento institucional e atuação estratégica do Baobá – Fundo para 

Equidade Racial, se faz imprescindível e foi neste momento que a organização viveu importantes progressos 

em termos de consolidação. 

 

Consolidação da Governança 

Com o objetivo de construir um fundo com elevada reputação, que atue sob a égide da ética, da transparência 

e da excelência em gestão, o Conselho Deliberativo do Baobá focou primeiramente na criação de uma 

estrutura institucional robusta, pautada pelas melhores práticas em gestão financeira, administrativa e de 

pessoas. Nos últimos dois anos, chegamos ao ápice desse processo, alcançando:  

 O funcionamento regular das instâncias de governança e a criação do Comitê de Investimento, 

encarregado da gestão do Fundo Patrimonial. 

 A adoção e implementação de normas, como o Estatuto Social, o Regimento Interno e o Regimento 

Interno do Fundo Patrimonial. 

 A implementação de boas práticas de gestão, o que ocorreu pela qualificação da gestão, pela adoção 

de políticas internas de gestão, entre outras iniciativas. 

Em 2016, destacamos a formação do Comitê de Investimentos composto por 3 integrantes e reúne-se pelo 

menos 4 vezes ao ano. É responsável pelo assessoramento do Conselho Deliberativo no que tange a revisão 

da política de investimento do Fundo Patrimonial, bem como supervisiona sua gestão financeira, determina o 

montante retirado anualmente, podendo vetar bancos, fundos, ativos, parceiros ou provedores de serviços. 

Composição: 

o Edson Dias 

o Felipe Sotto-Maior 

o Leonardo Letelier 

A formação e atuação do Comitê de Investimentos, foi fundamental para atingirmos as exigências, 

qualificações e procedimentos administrativos necessários à formalização do contrato de doação do para o 
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fundo patrimonial, mediante regras negociada entre as parte e recebimento no segundo semestre deste 

mesmo ano da primeira parcela de doação da WKKF para a formação do fundo patrimonial. 

 

 

Em função do cumprimento de todas as etapas legais e administrativas requeridas em agosto de 2016, o 

Baobá recebeu a primeira parcela da doação da via Fundação Kellogg, regulada por um  contrato específico de 

parceria acerca da construção do  fundo patrimonial. 

 

 
Extrato referente ao primeiro aporte de doação da Fundação Kellogg, para construção do  Fundo Patrimonial. 

Resgate Anual 

 

Nos termos do artigo 11, alínea III, do Regimento Interno para o Fundo Patrimonial Vinculado, compete ao 

Comitê de Investimento avaliar e definir anualmente o valor do Resgate Anual a ser praticado, observado o 

valor máximo permitido, apurado pela Diretoria.  

 

Ainda, de acordo com os artigos 23 e 24 do mesmo Regimento, não serão permitidos resgates durante o 

primeiro ano de funcionamento do Fundo Patrimonial Vinculado (setembro/2016 a setembro/2017) e a 

doação inicial realizada pela WKKF não será computada para o cálculo do Resgate Anual durante os primeiros 

5 anos de funcionamento (setembro/2016 a setembro/2021). 

 

QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO: 

A qualificação e a seriedade ético-profissional da gestão são fatores chave para o sucesso de qualquer 

organização da sociedade civil. Desde o início, o Fundo Baobá dedicou significativos esforços para estabelecer 

uma gestão executiva eficiente e efetiva, capaz de materializar as orientações institucionais. 

Superados os desafios da primeira fase (2011 a 2013), em que se criou a instituição, incluindo sua estrutura 

básica de governança e gestão e sua apresentação inicial à sociedade brasileira, o Fundo Baobá pôde avançar 

na qualificação da sua gestão a partir de 2014. 

Nos últimos 2 anos, o Baobá implantou diversas iniciativas visando qualificar a gestão. Dentre os principais 

resultados, destacamos: 

 A contratação da nova Diretora Executiva, com experiência de gestão organizacional, em agosto 2014; 
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 A contratação de escritório de advocacia especializado no Terceiro Setor, que vem nos assessorando 

desde 2015; 

 A adequação dos Estatutos para qualificação do Baobá como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público); 

 A adoção de Regimento Interno, instituído em 2015 pelo Conselho Deliberativo, o qual estabeleceu 

orientações e parâmetros concretos que favorecem a boa governança e as boas práticas de gestão, 

como:  

 O estabelecimento de rotinas e fluxos para as reuniões institucionais, estimulando a transparência e a 

qualidade de discussões assim como a efetividade das decisões. 

 A criação de um Comitê Executivo dentro do Conselho Deliberativo, visando melhorar a supervisão, 

orientação e apoio à Diretoria Executiva. 

 O estabelecimento de princípios e regras sobre conflito de interesses. 

 O fortalecimento do compromisso do Baobá com a transparência na gestão, pela indicação de um 

conjunto básico de documentos que devem ser disponibilizados no website institucional. 

 A promoção de princípios e procedimentos de regulação das relações de trabalho. 

 A previsão de regras a serem observadas na contratação ou aquisição de trabalhos ou serviços. 

 A definição de políticas para a área de Recursos Humanos; 

 A elaboração e a implementação de políticas para contratações e pagamentos de fornecedores 

(dezembro de 2014); 

 A elaboração e a implementação de uma política de viagens e deslocamentos nacionais e 

internacionais (setembro de 2014); 

 A elaboração de um Manual de Orientação ao Parceiro, visando garantir o alinhamento sobre a 

prestação de contas dos projetos/ organizações da sociedade civil (OSCs) que recebem doações do 

Baobá com os princípios e regras do Fundo (outubro de 2015); 

 A realização de auditorias externas anuais, a partir de 2014, visando garantir e comprovar as boas 

práticas de gestão. A auditoria de 2015 atesta a evolução nas práticas de gestão, destacando o 

cumprimento adequado de todas as normas estabelecidas; 

 A contratação de consultoria especializada em captação de recursos, que vem nos assessorando desde 

2015  

Para o exercício de 2016, podemos destacar:  

 A execução do um plano estratégico para captação de recursos 
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 O desenvolvimento de uma estratégia de comunicação social, com ênfase na atuação na construção de 

um novo website bilíngue e na ativação das redes sociais; 

 Lançamento em São Paulo e Salvador do livro - Memórias do Baobá: raízes e sementes na luta por 

equidade racial no Brasil, que resgata a história da consolidação do Fundo Baobá  

 O início do planejamento estratégico do Fundo Baobá, elaborado a partir de uma análise de contexto e 

reposicionamento estratégico, incluindo uma análise sobre seu posicionamento na sociedade brasileira 

e atualização de suas linhas estratégicas de atuação (agosto de 2016); 

 

 

 
 

 

 

AREA PROGRAMÁTICA  

 

Atuação Programática 

Em seus primeiros anos de atuação, o Baobá investiu aproximadamente R$ 3.000.000,00 em 63 projetos e 8 

apoios pontuais, beneficiando diretamente 17.137 pessoas nas cinco regiões do país em iniciativas que 
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variaram desde a Marcha de Mulheres Negras em Brasília até feiras comerciais de empreendedores negros, 

passando por reuniões estratégicas entre lideranças nacionais do movimento negro e pelo apoio ao 

fortalecimento institucional de organizações. Indiretamente, foram alcançadas 51.411 pessoas por meio de 

eventos, divulgação, campanhas e atos públicos.  

O Baobá também lançou 5 editais públicos, recebendo 1559 propostas de todo o Brasil. Além de viabilizar a 

execução dos projetos selecionados, os editais demonstraram a capacidade de convocatória do Baobá, cujas 

mensagens chegaram a uma multiplicidade de atores em diversos cantos do Brasil, incluindo áreas bastante 

remotas.  

 

Projeto Parceiros Descrição e 

Objetivos 

Alcance Resultados 

  

Edital 2014 

– Fundo de 

Apoio a 

Pequenos 

Projetos 

Financiadores: 

Fundação 

Kellogg e 

Fundação 

Ford 

Selecionar e 

apoiar 

organizações 

pequenas e 

médias da 

sociedade civil 

(OSCs) afro-

brasileiras na 

implementação 

de projetos que 

ampliem a 

promoção da 

equidade racial 

no Brasil. 

194 propostas 

de 20 Estados 

das 5 regiões. 

22 projetos 

aprovados, 

com 

predominância 

do Nordeste. 

R$ 50.000 de 

investimento 

médio. 

A diversidade dos temas abarcados nesta 

primeira chamada dialoga diretamente com o 

intuito do Fundo Baobá de fazer uma espécie de 

mapeamento a fim de identificar e atender a 

demandas vindas do movimento social negro.  

 

Segundo avaliação externa: “O apoio do Fundo 

BAOBÁ foi fundamental para cada uma das 

organizações, em sua maioria com grande 

potencial, mas sem estrutura técnico-

administrativa”.  

A avaliação externa também destacou como 

efeitos dos projetos o fortalecimento da 

identidade por parte de jovens em situação de 

violência, o fortalecimento político de grupos do 

movimento de mulheres negras, o 

empoderamento de lideranças quilombolas, a 

ampliação de parcerias para promover ações 

afirmativas e a maior articulação entre diversos 

atores – jovens, organizações de mulheres e 

movimentos sociais – na proposição de políticas 

para a juventude negra. 
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Edital 

“Gestão 

Escolar para 

a Equidade 

– Juventude 

Negra” 

(2014) 

Financiador e 

parceiro 

técnico: 

Instituto 

Unibanco  

  

Parceiro 

técnico: 

Universidade 

Federal de 

São Carlos 

(UFSCAR) 

Apoio técnico: 

CEERT 

Selecionar, 

apoiar e 

acompanhar a 

execução de 10 

projetos que 

buscasssem 

elevar os 

resultados 

educacionais de 

jovens negros em 

escolas públicas 

de Ensino Médio. 

124 propostas 

de 21 Estados 

das 5 regiões.  

  

10 projetos 

aprovados, de 

8 estados, com 

maior 

concentração 

no Nordeste. 

  

R$ 30.000,00 

de 

investimento 

médio. 

O número de propostas recebidas indica o 

cumprimento de um dos objetivos do 

lançamento do Edital: disseminar a mensagem 

de que o Ensino Médio é um gargalo para os 

avanços educacionais da população negra e que 

a gestão escolar deve enfrentar o racismo para 

gerar melhores resultados educacionais para 

jovens negros.  

O principal objetivo desta iniciativa era aprender 

a partir da empiria, gerando insumos para o 

desenvolvimento de referências que pudessem 

ser replicadas em outras escolas. Os relatórios 

da UFSCAR, ainda não publicizados, analisaram 

os projetos e identificaram alguns elementos 

comuns às melhores experiências, além de 

apresentarem categorias de tipos de 

intervenção. Esses resultados preliminares ainda 

estão sendo discutidos entre os parceiros para a 

definição de futuros desdobramentos, que 

podem incluir ações de comunicação que 

disseminem essas conclusões e o lançamento de 

um novo Edital. 

O pioneirismo desse modelo de atuação, 

reunindo um instituto privado focado em 

Educação, uma universidade pública e um fundo 

de direitos, foi objeto de um evento público 

realizado no Congresso do GIFE, principal 

espaço de convergência do mundo fundacional 

privado no Brasil.  

Edital 

“Cultura 

Negra em 

Foco” 

(2015/2016) 

Financiador: 

Coca-Cola 

Brasil 

Selecionar 10 

organizações 

com ou sem fins 

lucrativos que 

desenvolvam 

projetos 

inovadores que 

promovam a 

identidade e a 

cultura negra no 

Brasil. 

900 propostas 

recebidas de 

25 Estados das 

5 regiões. 

10 projetos 

aprovados de 

8 Estados, com 

predominância 

na região o 

Sudeste. 

  

R$ 40.000,00 

O altíssimo número de propostas recebidas 

indica, pelo menos, duas hipóteses: a ausência 

de financiamento para o apoio à cultura negra e 

a alta concentração de organizações que 

trabalham com o tema da cultura negra.  

  

As propostas se dividem em três eixos 

principais: desenvolvimento econômico, 

circulação de espetáculos, produção de 

conteúdo e formação. 

As organizações receberam a primeira parcela 

do recurso em agosto de 2016. Está prevista 
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de 

investimento 

médio. 

  

para novembro deste ano uma reunião remota 

de monitoramento. O primeiro conjunto de 

relatórios (narrativo e financeiro) será entregue 

em fevereiro de 2017. 

Edital 

Empodera 

(2016) 

Financiador: 

Instituto Lojas 

Renner 

  

Parceiro 

Técnico: ONU 

Mulheres 

Apoiar 15 

projetos que 

contribuam para 

o 

empoderamento 

das mulheres a 

partir do 

empreendorismo 

e da geração de 

renda. 

157 propostas 

recebidas. 

  

15 projetos 

aprovados de 

8 Estados, com 

predominância 

na região 

Sudeste. 

  

R$ 60.000,00 

de 

investimento 

médio. 

  

As organizações selecionadas receberam o 

recurso em setembro de 2016. 

  

Representantes das organizações selecionadas 

participaram de um treinamento com três dias 

de duração. Foram discutidos temas como 

Trabalho decente; Gênero e raça; Cadeia de 

Valor da moda e têxtil; Gestão Financeira & 

Acesso ao crédito e Planejamento do negócio, 

entre outros assuntos relevantes.  

  

Está previsto para dezembro de 2016 o 

recebimento dos primeiros relatórios narrativo e 

financeiro. 

Edital 

“Gestão 

Escolar para 

a Equidade 

– Juventude 

Negra” – 2a 

edição 

(2016) 

Financiador e 

parceiro 

técnico: 

Instituto 

Unibanco  

  

Parceiro 

técnico: 

Universidade 

Federal de 

São Carlos 

(UFSCAR) 

Apoio técnico: 

CEERT 

 Identificar, 

reconhecer e 

acompanhar 

projetos com 

foco na gestão 

que se 

proponham a 

enfrentar de 

forma criativa as 

desigualdades 

raciais no 

ambiente escolar 

e promovam a 

melhoria da 

qualidade da 

educação dos 

jovens negros e 

negras. 

184 propostas 

recebidas. 

  

  

R$ 35.000,00 

de 

investimento 

médio. 

O edital foi lançado no dia 24 de outubro de 

2016, com inscrições encerradas em 11 de 

dezembro.  O resultado final será divulgado em 

13/03/2017. 
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PROJETOS COM INVESTIMENTO DIRECIONADO 

Atividade Parceiro 

 

Descrição e Objetivos Resultados 

Fortalecimen

to 

institucional 

do Instituto 

Mídia Étnica 

(2014 – 

2016) 

Instituto 

Coca-Cola 

Brasil  

Fortalecimento 

institucional do 

Instituto Mídia Étnica; 

Colaborar com o ICCB 

para a elaboração da 

estratégia de 

comunicação 

comunitária do 

Coletivo Coca-Cola;  

Aluguel de espaço para criação da Casa do Instituto 

Mídia Étnica; Reforma e compra de mobiliário e 

equipamentos para a Casa; Contratação de pessoal e 

planejamento do crescimento do site. 

 

Fortalecimen

to 

institucional 

da ONG Voz 

da 

Comunidade 

(2014 – 

2016) 

Instituto 

Coca-Cola 

Brasil 

Reconstruir a sede da 

Voz da Comunidade; 

Colaborar com o ICCB 

para a elaboração da 

estratégia de 

comunicação 

comunitária do 

Coletivo Coca-Cola; 

Processo de institucionalização do grupo Voz da 

Comunidade, aluguel de espaço e compra de 

mobiliário e equipamentos para funcionamento da 

sede contratação e pessoal, possibilitando um 

funcionamento mais estruturado do grupo. 

Feira Preta 

(2014 e2015) 

Coca-Cola 

Brasil 

Planejamento de ações 

da Feira Preta e 

pagamento parcial do 

aluguel do espaço 

(Anhembi) para 

realização do evento. 

Execução da Feira Preta nos anos de 2014 e 2015, 

com aproximadamente 100 expositores de produtos 

voltados para estética negra, com extensa 

programação sociocultural, envolvida em um 

contexto de ações previamente planejadas; 

participação média de 14 mil pessoas. 

Lançamento 

da Campanha 

pelo Fundo 

Nacional de 

Combate ao 

Racismo 

(2015) 

Instituto 

Arapyaú 

Viagens para 

divulgação da 

Campanha e criação de 

pontos focais locais da 

Campanha para as 

seguintes cidades: Rio 

de Janeiro, São Paulo, 

Aracaju, Recife, Vitória 

e Salvador. 

Apesar da efetiva sensibilização de militantes locais 

para engajamento na Campanha e criação de pontos 

focais em cada estado e do apoio político de 

diversas instituições relevantes na defesa da 

democracia, a saber: Ordem dos Advogados do 

Brasil - OAB, Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil – CNBB, Comissão de Justiça e Paz (nacional), 

Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC, 

Central Única dos Trabalhadores – CUT, foi relatada 

a dificuldade de montagem das estruturas estaduais 

por falta de recursos humanos e financeiros para se 
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tocar uma campanha de âmbito nacional a fim de 

obter de cerca de um milhão e quatrocentas mil 

assinaturas em todo o país, cuja logística necessita 

de viagens, montagem de um sistema de 

arrecadação, de um esquema mínimo de divulgação 

e publicidade que ainda não foi elaborado. 

Fortalecimen

to 

institucional 

do Instituto 

Feira Preta 

(2015) 

Instituto 

Arapyaú 

Planejamento 

Estratégico 2015 do 

Instituto Feira Preta e 

acompanhamento do 

mapeamento de 

empreendedores afro-

descendentes em nível 

nacional. 

O processo do planejamento estratégico 
proporcionou traçar estratégias e cenários para 
tornar a Feira Preta mais competitiva, rentável e 
possibilitar sua expansão no mercado, além de 

promover a troca de experiências e gerenciamento 
de expectativas entre seus membros, realinhando e 
integrando áreas e gerando compromissos coletivos. 

 

Já o mapeamento trouxe o perfil dos mais de 100 

empreendedores entrevistados, bem como uma 

análise dos desafios e avanços no cenário em que 

atuam.  

Abordando a 

mortalidade 

materna 

entre 

Comunidades 

Quilombolas 

do Estado do 

Amapá 

(2016) 

Johnson&Joh

nson 

A partir da construção 

de um ambiente 

coletivo de troca de 

experiências 

profissionais e 

vivências pessoais, 

capacita trabalhadores 

e trabalhados da área 

de saúde e ativistas do 

movimento social 

sobre a saúde da 

população negra, 

especificamente a 

partir do tema da 

mortalidade materna e 

infantil com foco na 

abordagem do racismo 

institucional presente 

no Sistema Único de 

Saúde (SUS).   

O projeto foi aprovado em Dezembro de 2016, 

quando da finalização deste relatório, tendo iniciado 

apenas as reuniões de planejamento.   
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Encontro com Parceiros: 

 

O encontro de organizações parceiras for realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2016, no Rio de Janeiro e 

teve como objetivo discutir a atual conjuntura e pensar estratégias para o futuro, bem como analisar e 

registrar os aprendizados acumulados durante o desenvolvimento do projeto.  

 

Seguindo o exercício de escuta e avaliação, passamos a um plano mais geral, com a realização de uma análise 

de conjuntura. Essa foi uma atividade aberta para algumas outras pessoas que, de formas distintas, dialogam 

com a questão racial e/ou movimentos sociais, a fim de compartilhar as reflexões sob diversos pontos de 

vista, tornando ainda mais rico o nosso encontro.  

  

No segundo dia foram realizadas duas oficinas sobre segurança digital e a internet enquanto um território a 

ser ocupado, bem como uma oficina sobre saúde da população negra, pensando o auto cuidado como um ato 

político.  



 

 
16 

 

  

O evento foi muito bem avaliado pelas pessoas representantes das organizações parceiras, com destaque 

para os temas levantados – em especial a oficina sobre autocuidado como ato político. Foi ressaltada a 

importância e a sensibilidade de trazer o debate sobre o racismo sobre uma abordagem mais humanizada.  

  

 

 

 

De maneira ampliada podemos mencionar a atuação programática do Baobá em seus primeiros anos 

destacou-se nas seguintes searas: 

 Cultura e Comunicação 

A superação do racismo no Brasil depende, entre outros fatores, da mudança da imagem e representação do 

negro no imaginário coletivo. Essa mudança passa por ações no campo da Cultura, da Arte e da Comunicação. 

Não coincidentemente, de acordo com mapeamento de organizações Afro-Brasileiras da sociedade civil  

realizado pelo ICEAFRO – Instituto Ceafro em novembro de 2009,  a maioria das organizações do nordeste 

brasileiro atuam no campo da cultura.  

Em 2016, em parceria com a Coca-Cola Brasil, o Baobá lançou o Edital “Cultura Negra em Foco”, com o 

objetivo apoiar projetos capazes de alavancar iniciativas promotoras da cultura e da identidade negras. Foram 

recebidas 900 propostas e selecionados 10 projetos. Com um valor médio de R$ 40.000, os projetos buscam 
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elevar a qualidade e/ou ampliar o alcance de trabalhos que já vinham sendo desenvolvidos pelas 

organizações. Os projetos, que começaram a ser executados em 1º de agosto de 2016, incluem a implantação 

de uma produtora colaborativa de conteúdos digitais em Belém do Pará, o fortalecimento de uma rede de 

empreendedores culturais negros em Minas Gerais, espetáculos teatrais itinerantes sobre a violência policial 

contra jovens negros em Fortaleza e o fomento à produção de livros infantis que representem a diversidade 

racial brasileira, entre outros. 

A inserção do Baobá nos campos da Cultura, da Arte e da Comunicação também permitiram que o Fundo 

assumisse o papel de fiscal sponsor, conectando o segmento da responsabilidade social corporativa com 

organizações da sociedade civil bem como realizando o repasse e o monitoramento financeiro dos recursos 

para o Instituto Mídia Étnica e para o grupo Voz da Comunidade, a fim de contribuir para o fortalecimento 

institucional dessas organizações. Como contrapartida, essas organizações participam da implementação da 

estratégia de comunicação comunitária do projeto Coletivo, que é uma iniciativa do Instituto Coca-Cola Brasil. 

Por fim, vale ressaltar que o Edital de Pequenos Projetos de 2014 também apoiou algumas iniciativas sobre 

Arte, Cultura e Comunicação. Anteriormente, em novembro de 2013, o Baobá apoiou o evento “Encontro das 

Áfricas”, produzido pelo Centro de Informações das Nações Unidas (UNIC) e pela Prefeitura da Cidade do Rio 

de Janeiro, com a participação de 50 artistas nacionais e internacionais, reunindo um público de 700 pessoas. 

Esse encontro celebrou a elaboração de um manifesto pela aprovação da DÉCADA DA AFRODESCENDÊNCIA 

(2015-2025). Para além da parceria com a UNIC/ONU, este evento colaborou ainda para o fortalecimento e a 

visibilidade da marca Baobá.  

 Mobilização  

Atividades de mobilização e incidência política são fundamentais para dar visibilidade para as agendas do 

movimento negro e conectar atores para torná-los mais fortes. Um exemplo desse tipo de atuação foi o apoio 

do Baobá à Marcha das Mulheres Negras em novembro de 2015 em Brasília, que contou com a participação 

de 30 mil mulheres, segundo as organizadoras, e culminou com a entrega a Carta das Mulheres Negras à 

Presidenta Dilma Roussef. Também foi o caso do apoio ao CEERT – Centro de Estudos das Relações de 

Trabalho e Desigualdades, viabilizou a realização de um encontro com 20 lideranças expressivas do 

movimento para análise de conjuntura política em 2013. 

A parceria com o Instituto Arapyaú em 2015 contribuiu para a campanha por um fundo nacional de combate 

ao racismo, iniciativa em parceria com OAB, CNBB, Comissão Justiça e Paz, INESC, CUT e diversas entidades do 

movimento negro, como Educafro, Unegro, Conen, MNU, Ipeafro e CEERT.  

Em 2013, o Baobá apoiou as ações de advocacy e comunicação de um grupo de comunicadoras negras na 3ª 

Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CONAPIR). O processo iniciou-se em encontro entre o 

Geledés - Instituto da Mulher Negra, a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial do Rio de Janeiro (Cojira-

Rio) e o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT-SP), integrantes do FOPIR, que 

desencadeou ações para incidir na CONAPIR com intuito de aprovar as propostas no campo da comunicação, 

focadas em gênero e raça, e realizar cobertura deste evento na perspectiva do grupo de comunicadoras 

negras. As comunicadoras negras criaram uma fanpage no Facebook (Comunicadoras Negras), produziram 04 

boletins, vídeos, fotografias, matérias, produção de textos e conteúdos, stream, entrevistas e material para 

rádio, que foram distribuídos e veiculados na Fanpage, nos sites do Geledés – Instituto da Mulher Negra, do 

Instituto Patrícia Galvão e nas redes sociais. 
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Também em 2013, competiu ao Fundo Baobá atuar como secretaria executiva do Fórum que reúne um 

conjunto de organizações da sociedade civil (OSCs), representativas em vários níveis e atuantes no campo de 

defesa de direitos, em torno do tema da promoção da igualdade racial. Essas organizações, além do campo de 

atuação, também têm em comum o fato de desenvolverem ou ter desenvolvido projetos em parceria com a 

Fundação Ford no âmbito do portfólio de justiça racial da Fundação. 

O FOPIR é uma coalização de organizações antirracistas que visa a desenvolver estratégias e ações de 

diagnóstico, mobilização, comunicação e incidência política capazes de deflagrar um debate amplo e 

democrático em prol do enfrentamento do racismo e na defesa das políticas de promoção da igualdade racial 

e de gênero. Este fórum possuim uma função estratégica para o enfrentamento da conjuntura  atual no Brasil. 

As ações do FOPIR têm por objetivo final impactar governos, parlamentares, formuladores e operadores de 

políticas públicas, mídia e sociedade como um todo, na luta por um estado democrático e inclusivo. 

 

 Educação 

As cotas nas Universidades, previstas em lei como resultado de anos de luta do movimento negro, não serão 

suficientes para assegurar avanços significativos para a população negra se persistirem os baixos resultados 

educacionais de jovens negros no Ensino Médio. Este representa hoje um gargalo para os avanços 

educacionais da população negra no Brasil, motivo pelo qual o Baobá entende que atenção especial deve ser 

dada a essa etapa da Educação Básica.  

Nossa primeira iniciativa nesse sentido foi o lançamento do Edital “Gestão Escolar para a Equidade – 

Juventude Negra” em parceria com o Instituto Unibanco, o instituto privado com mais ampla atuação no 

Ensino Médio, e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), uma referência no tema de Educação e 

Relações Raciais. Os parceiros decidiram lançar um edital pois, além de permitir a identificação de projetos 

fora do nosso radar, um edital também constitui um bom meio para disseminar a mensagem de que o Ensino 

Médio é um gargalo para os avanços educacionais da população negra e que a gestão escolar é peça 

fundamental no enfrentamento do racismo na escola. Esse objetivo de comunicação foi largamente 

alcançado, o que pôde se verificar pelas 124 propostas recebidas de 21 estados. 

O Edital selecionou 10 projetos que buscavam elevar os resultados educacionais de jovens negros em escolas 

públicas de Ensino Médio em 4 regiões brasileiras, incluindo 8 estados, com maior concentração no Nordeste. 

Esses projetos beneficiaram diretamente 2.867 jovens. Dentre os resultados dos projetos, pode-se citar o 

estímulo à participação da gestão escolar na discussão sobre equidade racial, parcerias entre organizações da 

sociedade civil e instâncias de secretarias de educação proporcionando atividades formativas para professores 

e identificação de elementos que podem sugerir propostas para a geração de um protótipo com fins de 

replicabilidade.  

O objetivo principal dessa parceria era aprender a partir da empiria, gerando insumos para o desenvolvimento 

de referências que pudessem ser replicadas em outras escolas. Os relatórios da UFSCAR, ainda não 

publicizados, analisaram as experiências e identificaram alguns elementos comuns às melhores experiências, 

além de apresentarem categorias de tipos de intervenção. 

Em 2016, lançamos o 2° edital para Gestão Escolarpara Equidade – Juventude Negra, nesta  nova edição 

busca-se mapear práticas passíveis de oferecer elementos que contribuam para a criação de modelo passível 
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de replicação em escolas públicas brasileiras, tendo como eixo orientador práticas de gestão para promoção 

de jovens negros, balizadas pelas: 1 ) valorização da diversidade; 2) combate às desigualdades; 3) estímulo ao 

protagonismo juvenil e 4 ) Participação da comunidade escolar. Em dezembro, concluimos a etapa de 

inscrições com 184 projetos e o resultado final foi  divulgado em março de 2017, com a seleção de  iniciativas 

provenientes de escolas públicas de Ensino Médio dos estados do Acre, Alagoas, Pernambuco, Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo, sendo que em alguns casos serão desenvolvidas em 

parceria com organizações da sociedade civil. 

Outra atividade de destaque no campo das Educação foi o apoio ao CEERT para a 6ª Edição do Prêmio “Educar 

para a Igualdade Racial” em 2012, viabilizando a produção de publicação incluindo cases destinada à Região 

Nordeste, um documentário sobre experiências e um seminário virtual sobre história e cultura africana e afro-

brasileira na escola.  

O Edital de Pequenos Projetos de 2014 também apoiou algumas iniciativas de Educação e Relações Raciais. 

 Empreendedorismo direcionado à população Negra 

Um desenvolvimento econômico inclusivo passa pela ampliação do protagonismo de negros e negras como 

empreendedores. Esse é um elemento importante tanto para a inclusão econômica como para a valorização 

de produtos e serviços que valorizem a identidade da população negra. 

Segundo dados de 2015 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 50% dos donos de negócio no país são 

negros. No entanto, este público apresenta uma série de desvantagens sociais em relação ao mesmo grupo na 

população não negra: tem proporcionalmente menos anos de estudo (6,5 anos), são mais jovens, (em média 

têm 43 anos), recebem um rendimento médio mensal que equivale a menos da metade do recebidos pelos 

brancos que são donos de negócio, tem a maior proporção de pessoas que começou a trabalhar com até 17 

anos de idade, trabalham menos horas por semana no negócio (39 horas/ semana), tem menos acesso aos 

recursos de telefonia e informática, menor proporção de pessoas coberta por algum sistema de previdência, 

menor proporção de pessoas que trabalha em local fixo urbano, maior percentual de indivíduos que trabalha 

na construção e a maior concentração no Nordeste do país. Contam ainda com menor acesso a 

financiamentos para seus negócios, de acordo com pesquisa do Laboratório de Análises Econômicas, 

Históricas, Sociais e Estatísticas das Relações Raciais (LAESER), do Instituto de Economia (IE) da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. 

 O Baobá contribuiu em 2015 para a realização de uma pesquisa com 191 entrevistados sobre avanços e 

desafios do empreendedorismo para os afro-brasileiros, em uma parceria com o Instituto Arapyaú. Além 

disso, o Baobá contribuiu para um grande evento e dois eventos de menor porte sobre empreendedorismo 

negro.   

A Feira Preta, maior feira de empreendedores negros do país, com a participação média, por edição, de 140 

expositores e 10.000 visitantes, recebeu o apoio do Baobá para a realização das edições de 2014, 2015 e 

2016, em uma parceria com a Coca-Cola Brasil e o último sendo apoio pontual feito exclusivamente pelo 

Baobá.  

Ainda em 2015, o Baobá em parceria com o Instituto Arapyaú, viabilizou o plano estratégico do Instituto Feira 

Preto, a fim de contribuir com as ações que celebraram os 15 anos de existência da Feira. 

 O Festival Afreaka vem se firmando na cidade de São Paulo como um importante evento cultural que 

promove uma perspectiva positiva e que foge aos estereótipos comumente relacionados ao continente 
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africano. Aliando o que há de mais moderno com referências mundiais, como o laureado escritor nigeriano 

Wole Soyinka, o festival faz uso de filmes, mostras fotográficas, performances e debates para ressaltar a 

riqueza intelectual e cultural de alguns países africanos. O festival também trata da indelével contribuição 

sociocultural do continente africano ao Brasil.  

Na 2ª edição do Festival Afreaka, realizada entre 01 e 25 de junho 2016, o Baobá apoiou a Feira Baobá, em 

que grupos, coletivos, empresas e indivíduos apresentaram trabalhos sobre empreendedorismo negro. Foram 

recebidas 150 inscrições e selecionados 20 participantes, que expuseram na feira.   

Em 2015, o Baobá apoiou o 2º Festival PERCURSO de Economia Solidária, destinado a jovens que trabalham 

por meio da economia solidária em áreas como produção cultural, de alimentos, moda, arte e comunicação. 

Esse segmento alcança um público majoritariamente negro, em especial nas periferias. O Festival, inclusive, 

fez parte do Projeto REDES – Rede de Empreendimentos Culturais Solidários da zona sul de São Paulo.  

O Edital de Pequenos Projetos de 2014 também apoiou uma iniciativa de Empreendedorismo Negro. 

 

A atuação programática dos anos iniciais do Baobá revela a sua capacidade como agente que: 

 Fortalece os diversos atores do movimento negro, incluindo redes, organizações, coletivos e 

indivíduos, contribuindo para: 

 A execução de seus projetos e programas. 

 A ampliação de suas capacidades e seu fortalecimento institucional. 

 A geração de conexões que: 

 Ativam a inteligência coletiva para a definição de estratégias. 

 Fortalecem a atuação em rede desse conjunto de atores. 

 Serve como um indutor de pensamento estratégico para o movimento negro e atores relevantes, 

como financiadores, governos e mídia: 

 Posicionando o tema da equidade racial como central para a sociedade brasileira.  

 Criando novas frentes de atuação em nichos nos quais o movimento negro não tem trabalhado 

significativamente. 

 Fortalecimento do movimento negro 

O Baobá vem contribuindo para o fortalecimento do movimento negro desde o processo que levou à sua 

criação, o qual suscitou reflexões importantes sobre a sustentabilidade do movimento.  

Para além do desenvolvimento institucional de organizações, o Baobá também vem contribuindo para o 

fortalecimento do movimento negro por meio da geração de conexões que fortalecem a atuação em rede 

desse conjunto de atores e ativam a inteligência coletiva para a definição de estratégias.  

Esse foi o caso de todas as ações de Mobilização acima mencionadas, como o apoio à Marcha das Mulheres 

Negras, o apoio ao CEERT para a realização de um encontro entre lideranças do movimento negro e de novas 

conexões entre o mundo privado e o movimento negro. Um outro exemplo é  articulação promovida pelo 

Baobá através parceria com a Johnson&Johnson, para viabilizar um projeto de co-criação com a  Associação 

Cultural de Mulheres Negras, ACMUN, focado na atenção à saúde das mulheres negras em período de 

gestação, beneficiando um conjunto de comunidades quilombolas no Amapá. Os grupos dessas comunidades 
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haviam sido mapeados por uma breve pesquisa realizada pelo Fundo Baobá sobre mortalidade infantil e 

saúde da mulher para a elaboração da proposta. 

Como resultado, está em curso um projeto que, a partir da construção de um ambiente coletivo de troca de 

experiências profissionais e vivências pessoais, capacita trabalhadores e trabalhados da área de saúde e 

ativistas do movimento social sobre a saúde da população negra, especificamente a partir do tema da 

mortalidade materna e infantil com foco na abordagem do racismo institucional presente no Sistema Único de 

Saúde (SUS).   

 

 

CAPTAÇÃO e COMUNICAÇÃO  

Em 2015 foi elaborado o plano de negócios conjugando ações de captação e comunicação, a fim de contribuir 

para o fortalecimento da imagens institucional do Baobá e aumentar o atrativo na condução da captação de 

parcerias. 

A meta de captar recursos para receber US$ 25 milhões em matching funds da Fundação Kellogg  tem sido 

uma prioridade para o Baobá desde a sua criação em 2011. Como descrito nas seções anteriores, esse esforço 

caminhou junto com a própria criação do Baobá, suas esferas de governança, a qualificação de sua gestão e o 

início de sua atuação programática. Os dois últimos anos foram marcados por uma profissionalização da 

captação de recursos, na qual investimos em uma estratégia de comunicação focada em branding e 

conquistamos uma visibilidade bastante positiva. 

Com base na experiência da equipe de consultores, desenhamos um plano de captação considerando a 

atuação em 03 pilares: 1) Comunicação para o Desenvolvimento, 2) Relações Institucionais e 3) Indivíduos e 

grandes doadores. Entretanto, em função da nossa capacidade de investimento para executar todo o plano, 

concentramos nossos esforções em ações de comunicação e relações institucionais. 

 

A execução do Plano de Comunicação e Mobilização de Recursos envolveu um grande esforço de 

mapeamento, prospecção, realização de reuniões, elaboração de propostas e projetos, além de todo o 

processo de acompanhamento dos desdobramentos de cada uma dessas fases. 
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A fase de mapeamento envolveu pesquisas sobre os perfis dos potenciais financiadores e seus contatos, 

resultando na identificação de 105 instituições contatadas na perspectiva de serem potenciais financiadores, 

tendo como resultado a identificação de 63 oportunidades de parcerias. Entretanto após as o primeiro 

envolvimento obtivemos concordância de 33 instituições para o envio de proposta de parceria, das quais 6 já 

foram aprovadas.  

A pirâmede invertida abaixo apresenta as diversas fases da captação de recursos, desde a prospecção até a 

aprovação da proposta do Baobá. Os números à direita, referentes ao ano de 2016, indicam os potenciais 

financiadores identificados ou abordados em cada fase. 

 

 

 
 

 

Vale destacar que de acordo com o plano desenhado o ano de 2016, havia previsão de captar R$ 1,5 milhões,  

entretanto, mesmo mediante um cenário de crise política e econômica no Brasil, superamos o plano e 

executamos a captação em R$ 2.345 milhões. Desta forma e otimistas com as possibilidade advindas do nosso 

processo de fortalecimento e reconhecimento institucional, revisamos as metas para os próximos 5 anos, 

incluindo a estratégia de captação com indivíduos. 

 

 

 

 

 

Comunicação 

 

A estratégia concentrou esforços no fortalecimento da identidade institucional da organização a fim de 

contribuir para ações de captação com instituições e futuramente indivíduos.  

Abaixo segue a relação de ações e seus respectivos resultados: 

68 

105 

33 

11 

6 

R$  11.8  milhões 

R$   2.29 milhões 
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Novo site bilíngue lançado em junho/2016 

 

 

 
 

 

Facebook: crescimento de 264% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lançamento de Livro nas cidades de São Paulo e Salvador 
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Produção de novo folder – português e inglês: 

 
 

 

Relacionamento com a imprensa: 

 

• 13 releases  

• Total de 125 inserções  através  de midias online e offline. 

 

Tema Quantidade de releases Inserções em mídias 

Coca-cola edital 3 releases 34 inserções 

Instituto Renner edital 1 release 5 inserções 
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Feira Baobá - Festival Afreka  2 releases 9 inserções 

Livro “Memórias do Baobá” 2 releases 4 inserções 

Gestão para equidade racial - GIFE GIFE Congress 5 inserções 

Campanha para sensibilização sobre relações 

raciais no Brasil 
3 releases 24 inserções 

Adunni – lançamento da linha de bonecas 1 release 44 inserções 

 

 

 

Entrevistas para televisão 

Programa “Repórter São Paulo” da TV Brasil; 

Tema – edital em parceria com Coca-Cola 

Entrevista completa: 

http://goo.gl/v3BnGk  

 
 

Tema – edital em parceria com Instituto Unibanco 

Entrevista completa: 

http://tvbrasil.ebc.com.br/reportersaopaulo/episodio/projeto-busca-elevar-resultados-educacionais-de-

jovens-negros-no-ensino 

http://goo.gl/v3BnGk
http://tvbrasil.ebc.com.br/reportersaopaulo/episodio/projeto-busca-elevar-resultados-educacionais-de-jovens-negros-no-ensino
http://tvbrasil.ebc.com.br/reportersaopaulo/episodio/projeto-busca-elevar-resultados-educacionais-de-jovens-negros-no-ensino
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Lançamento da boneca Adunni – ação de Marketing relacionado à causa, onde um percentual relativo a 

vendas das bonecas é destinado ao Baobá. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O Baobá encerra seu quinto ano de operação com um saldo positivo. Tornou-se uma instituição sólida que 

conta com um fundo patrimonial no valor de cerca de US$ 2.000.000,00 (dois milhões de dólares). 

Governança e equipe executiva fortes e atuantes, gestão com padrões de excelência, uma atuação 

programática significativa e uma capacidade de captação de recursos comprovada.  

Com a consolidação institucional do Baobá, inaugura-se uma nova fase, em que o Conselho Deliberativo 

pretende aperfeiçoar a estratégia da atuação programática do Fundo, potencializando suas fortalezas e sua 

posição única no movimento negro brasileiro.  

Inauguramos em 2017 uma nova fase, e esta etapa será implementada em um momento altamente 

desafiador para o Brasil, em que a crise econômica e crise política tendem a gerar efeitos negativos como 

demostrado mais detalhadamente o capítulo de contexto. 

 


