






O Instituto Malwee realizou de 17 de junho a 14 de setembro, a campanha de financiamento coletivo “Comida na 

Mesa é Atitude do Bem”, para arrecadar fundos para a compra de cestas básicas para crianças cujas famílias 

estão em situação de insegurança alimentar. Com as aulas suspensas e sem merenda, muitas crianças estavam 

com sua nutrição comprometida. 

A cada R$ 1,00 arrecadado pela campanha, o Instituto Malwee doou mais R$ 1,00. O montante foi revertido em itens 

e mantimentos para proporcionar segurança alimentar para milhares de famílias de todo o Brasil, atendidos pelas 

organizações sociais Aldeias Infantis SOS Brasil e Orgânico Solidário.

Para participar, bastava entrar no link https://www.kickante.com.br/campanhas/instituto-malwee-atitudes-do-bem e 

realizar a doação online.

O valor arrecadado chegou a R$ 20.210,00 e o Instituto Malwee dobrou esse valor, doando um total de R$ 40.420,00.



O Instituto Malwee já havia realizado a doação direta de R$ 67.500,00 ao projeto social Aldeias Infantis SOS Brasil após o início da pandemia, com o 

objetivo de distribuir cestas básicas às famílias mais vulneráveis, buscando mitigar os impactos da COVID-19 sobre as crianças privadas da merenda 

escolar neste período. 

Segundo a Presidente do Instituto, Diana Zerbini Martins, “O propósito do Instituto Malwee é atuar para que crianças tenham a garantia de uma 

infância digna, saudável e feliz. Por isso, vimos a necessidade de atuar de forma emergencial no momento de pandemia, quando tantas crianças 

estão fora da escola e sem merenda, e com a renda das famílias comprometida em decorrência da necessidade de isolamento social e

fechamento das escolas. A merenda, em muitos casos, era a principal, ou até a única fonte de alimentação destes estudantes, portanto neste 

momento entendemos que temos que agir para garantir a segurança alimentar dessas crianças”.

Além da doação de alimentos, a campanha Comida na Mesa é Atitude do Bem contribuiu com a geração de renda, pois o projeto social Orgânico 

Solidário - uma das instituições apoiadas - adquiriu os alimentos de uma rede agricultores orgânicos, que também sofreram o impacto da crise 

econômica. Desta forma, o projeto, além de destinar alimentos frescos e saudáveis, em complemento à cesta básica tradicional, visou estimular os 

produtores rurais ligados a uma agricultura orgânica e sustentável a manterem suas fontes de trabalho e renda.



Nosso propósito é inspirar uma transformação social por meio de #AtitudesdoBem. O Instituto atua em causas que tenham como objetivo criar uma 

sociedade que prioriza uma relação sustentável com o meio ambiente e a garantia de uma infância digna, saudável e feliz. Desde sua criação o 

Instituto Malwee já realizou até outubro de 2020, doações diretas a entidades que atuam com crianças em um total de R$ 968.230,00. 

Como organização humanitária global, líder em cuidado infantil direto, a Aldeias Infantis SOS Brasil (SOS Children’s Villages International) atua no 

país há 53 anos, onde cuida de crianças, fortalece famílias, dá resposta a situações de emergência e advoga pelo direito de viver em família e 

comunidade. Presente em 31 localidades de Norte ao Sul, a organização oferece atividades diárias que geram impactos positivos para mais de 11 

mil pessoas, por meio de projetos de educação, esporte, lazer, geração de renda e empregabilidade, com foco na quebra dos cic los de pobreza, 

violência e exclusão. 

O Orgânico Solidário é uma iniciativa sem fins lucrativos, que está levando alimentos frescos e saudáveis, em complemento à cesta básica 

tradicional, para milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social agravada durante a pandemia do COVID-19. Cada doação é uma 

contribuição social, econômica e ambiental, que auxilia famílias em risco de insegurança alimentar, ao mesmo tempo que estimula produtores 

rurais ligados a uma agricultura orgânica e sustentável.



Resultados da Campanha



*Baseado em um número médio de 4 pessoas por família
**Tomando como base 6 Unidades Familiares de Produção Agrícola (UFP). Cada UFP rural é composta por no mínimo 1 família, sendo que cada entrega de cestas pode envolver 2 à 4 UFPs





Como organização humanitária global, líder em 
cuidado infantil direto, a Aldeias Infantis SOS Brasil 

(SOS Children’s Villages International) atua no país há 
53 anos, onde cuida de crianças, fortalece famílias, dá 

resposta a situações de emergência e advoga pelo 
direito de viver em família e comunidade. 

Acolhimento de crianças, 
fortalecimento de vínculos 

familiares, educação, lazer, geração 
de renda e empregabilidade

2.800 crianças 
atendidas

Cartões alimentação 
distribuídos para 131 famílias

31 localidades de 
Norte ao Sul

R$ 20.210,00
destinado

As doações contribuíram para a Campanha 
#SOSPrecisamosContinuar, neste momento de Emêrgência

Social causado pela pandemia. A Instituição criou um Fundo 
de Emergência Humanitária, para arrecadação de recursos 

financeiros e materiais. Com a contribuição na Campanha de 
Crowdfunding realizada pelo Instituto Malwee, o Fundo de 
Emergência conseguiu distribuir cartões alimentação para 

131 famílias no valor médio de R$ 150,00.





O projeto Orgânico Solidário é uma iniciativa 
socioambiental, sem fins lucrativos, que por meio de 
doações arrecadadas em sua plataforma online faz a 

compra de frutas legumes e verduras de produtores rurais 
orgânicos e leva esses alimentos frescos e saudáveis para 

famílias em situação de vulnerabilidade social nos 
estados de RJ, SP, SC e PR. É organizado sob a forma de 
um fundo filantrópico gerido pela SITAWI Finanças do 

Bem.

Democratização do acesso a 
alimentação orgânica a famílias em 
situação de vulnerabilidade social, 

concomitante à geração de renda para 
produtores rurais orgânicos

3 mil crianças 
atendidas

450 cestas contendo Frutas, 
Legumes e Verduras orgânicas

Rio de Janeiro (e Grande Rio), São 
Paulo (e Grande São Paulo), 

Florianópolis (e Grande Florianópolis), 
Piedade-SP, Carapicuiba-SP, Maringá-

PR.

R$ 20.210,00
destinado

Com a contribuição na Campanha de Crowdfunding realizada 
pelo Instituto Malwee, o projeto conseguiu distribuir 450 
cestas no valor de R$ 45,00 cada uma, contendo frutas, 

legumes e verduras orgânicas para famílias em situação de 
vulnerabilidade social na Grande Florianópolis (Morro 

Mocotó, Vila União, Morro do Horácio, Monte Serrat, Nova 
Descoberta, Chico Mendes, Morro da Mariquinha, Morro da 

Caixa, Novo Horizonte) e São Paulo (União de Vila Nova, 
Jardim Colombo/Paraisópolis).







INSTITUIÇÕES APOIADAS

CNPJ Nome da Organização Valor da doação Conheça a instituição

1 35.797.364/0012-81 Aldeias Infantis SOS Brasil R$ 20.210,00 https://www.aldeiasinfantis.org.br/

2 09.607.915/0001-34 Sitawi gestora do Fundo Projeto Orgânico Solidário R$ 20.210,00 https://organicosolidario.org/

DADOS DOS VALORES

Período da campanha 17/06 a 14/09/20 

Arrecadação do público R$ 20.210,00

Valor líquido recebido pelo Instituto Malwee R$ 18.891,35

Custo da Campanha (% Kickante) R$ 1.318,65

Valor doado pelo Instituto Malwee (recursos próprios) R$ 21.528,65

Montante final que foi doado R$ 40.420,00

Instituições apoiadas 2

https://www.aldeiasinfantis.org.br/
https://organicosolidario.org/

