PREMISSAS PARA O
INVESTIMENTO SOCIAL DO
INSTITUTO ARREDONDAR

CRITÉRIOS DE
INVESTIMENTO DO
INSTITUTO ARREDONDAR

O Brasil é um país de enormes proporções
e diferentes contextos sócio-econômicos e
suas questões e necessidades são inúmeras.
As iniciativas que surgem para suprir essas
necessidades são, em sua maioria, relevantes e
estão inter- relacionadas para o desenvolvimento
do país.

1. A complexidade e diversidade de causas e
contextos no Brasil reforça a importância de uma
atuação ampla e em rede dos investimentos sociais.

As organizações da sociedade civil são atores de
extrema importância para o desenvolvimento do
país, e contribuem para o avanço das políticas
públicas e inovação social no Brasil.
O impacto das organizações da sociedade civil
vai além da atuação direta dos seus projetos.
As organizações são organismos vivos, únicos
e complexos, que demandam atenção, cuidado
e investimento em seus processos de gestão,
ações, projetos e equipe. Os resultados de uma
organização para a sociedade estão relacionados à
qualidade desse todo.
Uma relação de parceria entre investidor e
organização beneficiada pressupõe vinculo de
confiança e compromisso de médio e longo prazo.
Transparência financeira e comunicação constante
são fundamentais para que essa relação seja sadia.

a. O Instituto Arredondar escolhe então a bandeira
dos objetivos do milênio da ONU como orientador
da sua contribuição, podendo assim abranger essa
diversidade, sem perder o foco.
b. O Instituto Arredondar fomenta a troca e
colaboração em rede das organizações que apóia.

2. O Instituto Arredondar apóia e investe em
organizações como um todo, não apenas em
projetos, por um período de 3 anos. Sua relação
busca compreender as necessidades de cada
organização e seus desafios e vai além de uma
relação apenas financeira.
a. Os aportes financeiros vão até 10% do total
de despesas operacionais realizadas do exercício
anterior da organização, limitado a R$ 150
mil por ano. O uso do recurso é indicado pela
organização de acordo com suas necessidades de
desenvolvimento.
b. O apoio é organizacional, então o Instituto
Arredondar celebra os resultados globais da
organização, na causa em que ela atua.
c. A priorização das organizações apoiadas
acontece de acordo com a qualidade dos seus
processos de gestão, ações, projetos e equipe.

3. O Instituto Arredondar apóia organizações que
estejam dispostas a serem auditadas, publicarem
relatórios financeiros de prestação de conta e que
mantenham uma comunicação constante com o
Instituto acerca de sua atuação.
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