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Querido ano 
de 2020,

No dia 19 de março, entrega-

mos as chaves dos nossos 

escritórios em Curitiba e São 

Paulo. De frente a pandemia 

do Coronavírus, decidimos, 

não somente prezar pela se-

gurança do nosso time, mas 

também ser ágeis e empáti-

cos para mudar nossa forma 

de atuação e continuar zelan-

do pela segurança e desen-

volvimento das pessoas com 

deficiência e suas famílias, 

principalmente as em situa-

ção de vulnerabilidade.

Sabe, 2020, nós fizemos o que 

o mundo precisa: escutamos. 

Ouvimos as organizações 

sociais, as pessoas com 

deficiência, suas famílias e as 

empresas para compreender 

as necessidades e as possí-

veis contribuições que po-

deríamos fazer no momento. 

Assim pudemos agir rápido 

e em grupo. Criamos ações 

para dar suporte no dia a 

dia, como doação de alimen-

tos, mas também articula-

ções e projetos para apoiar 

e conectar a todos, com 

um apoio de médio a longo 

prazo, a fim de enfrentar a 

pandemia da “melhor” forma 

possível. 

Em meio a uma montanha 

russa de emoções e aconte-

cimentos, chegamos a todas 

as regiões do Brasil. Conhe-

cemos pessoas incríveis 

que cruzaram rios, morros e 

cidades, e que mobilizaram 

milhares de pessoas, virtu-

almente, para dar suporte 

às famílias afetadas pela 

COVID-19. Os chamamos de 

“amigos da ASID”. Aliás, obri-

gado, 2020, por nos apre-

sentar essas pessoas.

Queremos lembrar de você 

como um ano que viven-

ciamos a nossa missão 

intensamente. A ASID existe 

para unir diversos grupos 

e construir uma sociedade 

mais inclusiva para a pessoa 

com deficiência. Há 10 anos, 

no início da nossa história, 

imaginávamos que a arti-

culação era a resposta para 

a evolução da nossa socie-

dade e em 2020 isso acon-

teceu com força e sincroni-

cidade, nos proporcionando 

um grande progresso. Todos 

juntos pela inclusão.

Fizemos este relatório para 

vibrar esses avanços que 

vivemos. Desejamos que o 

conteúdo inspire o leitor a 

encontrar seu papel na cons-

trução de uma sociedade 

mais inclusiva, junto com a 

gente, mesmo em pandemia.

Valeu, 2020!

Há quem queira te apagar da 

memória ou quem te ache 

irrelevante, e não podemos 

julgar, você foi realmente 

difícil. Há, também, quem te 

destaca e considera você 

uma página escrita com ce-

nas importantíssimas sobre 

a vida. Nós fazemos parte 

desse grupo.

Um grande abraço, 
time ASID 2020              
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informações.



RE
LA

TÓ
RI

O 
DE

 IM
PA

CT
O 

20
20

4

Alexandre Schmidt de Amorim

Bianca Costa Beltrami

Carla Reuter

Caroline Ananias Ferronato 

Dayara Moreira

Flávio Santos

Isabela Jardim Bonet

Isabella Paparella 

João Míron

Leonardo Mesquita

CONSELHO
ESTRAT́EGICO 

NOSSO TIME

Alexandre Nunes
Diretor de Estratégia na 
MadeiraMadeira

Bruno Mahfuz
Fundador do Guiaderodas

Diego Hideo Tutumi Moreira
Co-Fundador da ASID Brasil
e Coordenador de Business
Growth na Endeavor

Eliziane Gorniak
Diretora do Instituto Positivo

Flávia Cordeiro Portela
Agente profissional na Secretaria de 
Estado da Justiça, Família e Trabalho

Lina Maria Useche Kempf
Co-fundadora e Diretora Executiva 
da Aliança Empreendedora

Márcio Rabelo
Professor Associado da Fundação 
Dom Cabral (FDC)

Rudi Pelissari
CEO na Pelissari Gestão e Tecnologia 
– Uma Empresa CAST GROUP

Luiz Hamilton Ribas

Mariana Pasin Sedoski

Matheus Garcia de Carvalho

Paola Silva

Pedro Ivo Toscano 

Rafael Ruas 

Sarah Darcie

Thaís Moreira

Wilson Moretti Mencaroni

https://www.linkedin.com/in/afnunes/
https://www.linkedin.com/in/brunomahfuz/
https://www.linkedin.com/in/diegotutumi/
https://www.linkedin.com/in/eliziane-gorniak-04258517/
https://www.linkedin.com/in/fl%C3%A1via-bandeira-cordeiro-portela-65519221a/
https://www.linkedin.com/in/linakempf/
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RAIO X

QUANTIDADE DE PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL:

Vivemos em uma sociedade inclusiva 
para a pessoa com deficiência?

 Fonte: IPEA

Fonte: ASID

Fonte: 3Hippos

Entre cada 100 funcionários, 
somente 1 tem deficiência.

 Fonte: Levantamento com 
palavras chaves através

do site do IPEA

Você consegue imaginar 
como é viver com esse valor?

Ou seja, 1 pessoa a cada 13. 
Geralmente uma sala de aula 

tem entre 20 e 30 alunos... 

TRABALHO:
Os trabalhadores registrados 

com deficiência representam 

Muito, muito pouco, 
não acha?

Você teve colegas de 
classe com deficiência 
ao longo da sua vida? com deficiência são 

atendidas por institui-

ções especializadas. 

RENDA:

17,4 MILHÕES
 DE PESSOAS 

2,6 MILHÕES
 DE FAMÍLIAS 

340 MIL
PESSOAS

4 MIL ONGs

(8,4% da população)

inferior  a  1/4 apenas 1,04%
do salário mínimo

de pessoas com deficiência viveram em 2019 

com uma renda mensal per capita

(um quarto)

ACESSO AO
DESENVOLVIMENTO:

Apenas

(organizações sem fins 

lucrativos) que oferecem 

serviços e soluções para 

a pessoa com deficiência 

no Brasil.

E há mais de

de toda a população de pes-

soas empregadas no Brasil.

 Fonte: IBGE

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/20438-panorama-nacional-e-internacional-da-producao-de-indicadores-sociais.html?edicao=20935&t=sobre
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10386/1/brua_22_ensaio_regional_artigo_2.pdf
https://mapaosc.ipea.gov.br
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/31445-pns-2019-pais-tem-17-3-milhoes-de-pessoas-com-algum-tipo-de-deficiencia
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NOSSA SOLUÇÃO

ASID, Ação Social para Igualdade 
das Diferenças

INCLUSÃO DA PESSOA    

COM DEFICIÊNCIA NO    

MERCADO DE TRABALHO 

Gerar mudanças na 

perspectiva de vida da 

pessoa com deficiência 

que têm poucas opor-

tunidades por meio da 

empregabilidade em 

um ecossistema in-

clusivo: empresas que 

empregam, famílias que 

apoiam e organizações 

que desenvolvem. 

DESENVOLVIMENTO DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Garantir melhores organi-

zações (serviços e solu-

ções) para a pessoa com 

deficiência usufruir.

CIDADANIA E                          
INCLUSÃO SOCIAL
Garantir a participação 

ativa da pessoa com 

deficiência e sua famí-

lia na sociedade, aces-

sando seus direitos, 

interagindo com outros 

grupos sociais em sua 

comunidade, tendo 

participação cidadã.

Nossa missão é construir               

uma sociedade mais              

inclusiva para a pessoa com 

deficiência. Fazemos isso 

unindo diversas pessoas e 

grupos – pessoas com de-

ficiência, suas famílias, orga-

nizações sociais, empresas 

e voluntários – em projetos 

sociais com metodologias 

próprias. Todos os projetos 

que articulamos, lideramos                        

e executamos abordam um       

a três objetivos de transfor-

mação social:
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NOSSA SOLUÇÃO: PORTFÓLIO

EMPREENDA
Descoberta de talentos e 

suporte para geração de 

renda para a pessoa com 

deficiência e/ou sua família.INCLUSÃO NO 
MERCADO DE 

TRABALHO

CENTRO DE INOVAÇÃO
Proposição e execução de 

soluções inovadoras dentro 

de grandes empresas que 

viabilizam a inclusão da    

pessoa com deficiência.

JORNADA DA INCLUSÃO
Preparação das empresas, 

pessoas com deficiência, 

familiares e instituições, por 

meio de programas de capa-

citação e sensibilização, uti-

lizando o emprego apoiado¹ 

como metodologia base.

CURSO DE DIVERSIDADE   
& INCLUSÃO
Estimular, em cada profissio-

nal, o desejo de construir um 

ambiente de trabalho e uma 

empresa mais inclusiva para 

a pessoa com deficiência.

GESTÃO ESPECIAL
Diagnóstico de gestão e 

criação de uma jornada de 

desenvolvimento e mento-

rias para organizações com 

desafios em gestão básica.

DESENVOLVIMENTO 
DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA

HACKATHON SOCIAL
Uma metodologia de co-cria-

ção de soluções para desa-

fios de organizações sociais 

que atuam na causa da 

pessoa com deficiência.

GESTÃO GLOBAL
Capacitações e mentorias 

para lideranças de organi-

zações especializadas no 

atendimento das pessoas 

com deficiência para o de-

senvolvimento de gestão e 

inovação social.

PROFISSIONAIS DO BEM
Impulsionar profissionais 

(assistentes sociais e edu-

cadores) a melhorarem os 

atendimentos às pessoas 

com deficiência por meio 

de trocas, conhecimentos             

e ferramentas.

REDE ASID
Rede de organizações que 

atuam na causa da pessoa 

com deficiência em todo o 

Brasil e que acessam proje-

tos e oportunidades da ASID 

Brasil, além de trocarem 

boas práticas.

¹ O Emprego Apoiado é 

uma metodologia que 

respeita e reconhece as 

escolhas, interesses, 

pontos fortes e 

necessidades de apoio 

das pessoas com 

deficiência durante o 

processo de inclusão no 

mercado de trabalho.

PROJETO INFORMAÇÕES
Facilitação do acesso à 

informação, de forma simpli-

ficada, inclusiva e assertiva 

para a garantir os direitos e 

deveres da pessoa com defi-

ciência e/ou sua família.

CIDADANIA E 
INCLUSÃO SOCIAL

ASAS
Mentoria para desenvolvi-

mento de planos de futuro 

e fortalecimento de redes 

de amizade e de apoio para   

pessoas com deficiência e 

suas famílias.

REDE +
Articulação de diferentes 

atores para compreender 

demandas locais, ofertas           

de serviços e o relaciona-

mento entre os agentes 

locais para criar um ecossis-

tema inclusivo.

MAPA DA INCLUSÃO
Mapeamento de pessoas 

com deficiência em exclu-

são social. Articulação local      

para inclusão e encaminha-

mento para acesso à servi-

ços públicos.

ENSINA
Facilitação de atividades 

para pessoas com defici-

ência de acordo com seus 

gostos e talentos.
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Definição do planejamento 
estratégico com foco na 

mensuração e expansão do 
impacto social.

Início das estratégias de combate à 
COVID-19 e lançamento da campanha: 

“Este é um Momento de União”.

Lançamento dos projetos de gestão 
de crises para organizações sociais 
e de informações acessíveis para 
pessoas com deficiência e famílias.

Lançamento do 
projeto Empreenda 

Segunda Edição em 
Araucária/PR.

A Campanha Esse é um Momento 
de União atinge a marca de 

R$1,3 milhões arrecadados e 
mais de 7 mil famílias atendidas 

em todo o país.

FEV

MAR ABR

MAI

SET

OUT NOV

DEZ

Início da implementação do 
projeto ASAS, uma iniciativa para 

desenvolver planos de futuro e 
fortalecer as redes de famílias 

de pessoas com deficiência em 
Curitiba e São Paulo.

Após um ano e meio de 
desenvolvimento, encerra-se o 
Programa Gestão Especial, que 
desenvolveu escolas na região 
de Cuiabá/MT em parceria com o 
Instituto Votorantim.

Divulgação do estudo Panorama Brasileiro 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência no 

Mercado de Trabalho, feito em parceria com a 
Fundação Grupo Volkswagen.

Formatura dos 
participantes do Programa 

Empreenda 2020.

ASID EM 2020: TRAJETÓRIA
Iniciamos o ano com um 

planejamento estratégico 

focado na mensuração e ex-

pansão do nosso impacto. A 

inesperada pandemia trouxe 

a necessidade de adapta-

ções e conseguimos adequar 

nossos projetos para novos 

formatos, mantendo nosso 

objetivo de garantir a trans-

formação social mesmo sem 

a possibilidade de atuações 

presenciais. Monitoramos 

demandas sociais de milhares 

de famílias em todo o país 

e, junto ao poder público, a 

sociedade civil e as iniciativas 

privadas, conseguimos dar 

assistência às pessoas com 

deficiência e suas famílias 

em um contexto de grande ne-

cessidade e vulnerabilidade.

AGO
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ASID EM 2020: RESULTADOS

2019 20202015 2016 2017 2018

R$  2.796.736,00

R$  3.165.676,43

R$  646.338,00

R$  886.184,00

R$  1.076.958,00

R$  1.887.903,00

2019 20202015 2016 2017 2018

35

49
55

30
29

20

  22 PESSOAS
COM DEFICÎENCIA

incluídas

841 VOLUNTÁRIOS

mais de
    2.900 BENEFICIÁRIOS
     diretamente impactados

mais de
  12.000 PESSOAS
   receberam informações    
  relacionadas à causa

O crescimento do faturamento da ASID 
reflete a assertividade na estratégia 
de diversificação de recursos, 
relacionamento com parceiros e 
acompanhamento de resultados e 
impacto dos projetos sociais.

O número de projetos realizados se 
manteve estável, contudo, os projetos 
realizados tiveram um alcance de 
impacto mais profundo, atingindo uma 
quantidade maior de beneficiários e 
envolvendo mais atores. 

9 DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
8 DE INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO
3 DE CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL

FATURAMENTO

20 PROJETOS REALIZADOS

 Saiba mais

(pessoas com deficiência, familiares e gestores)

 (empregabilidade,   
 acesso a serviços, 

acesso a direitos)

https://asidbrasil.org.br/br/a-asid/#transparencia
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SOBRE A REDE ASID

 em
    82 CIDADES

Benefícios
de fazer parte

da Rede ASID
 em 2020

Apoiamos a Rede ASID com 

informações sobre a causa 

da pessoa com deficiência, 

disponibilizando canais de 

trocas experiências com 

outras instituições e, princi-

palmente, damos acesso aos 

nossos programas e editais.

Conhece alguma organização 
que atua na causa da     
pessoa com deficiência? 

+ 63 NOVAS 
ORGANIZAÇÕES 

articuladas

230 no total

representando 
20 ESTADOS 
brasileiros

ACESSE NOSSO SITE

E saiba como fazer parte         
da Rede ASID.
A participação é gratuita!
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instituições participantes da 

rede têm a oportunidade de  

se conectarem e trocarem 

boas práticas.

Em 2020, a força e capilaridade 

da Rede ASID possibilitou uma 

rápida resposta aos desafios 

da COVID-19 e, em poucas se-

manas, conseguimos mapear 

e atender demandas básicas 

de milhares de pessoas com 

deficiência e famílias.

Por meio dessas conexões, 

conseguimos entender os 

diferentes contextos e de-

mandas sociais de acordo 

com cada região para propor 

soluções rápidas, inovadoras 

e com metodologias adequa-

das. Em contrapartida, as 

Um dos nossos maiores 

projetos é a articulação de 

uma rede nacional de orga-

nizações da sociedade civil e 

negócios de impacto social 

que atuam diretamente na 

causa da pessoa com defici-

ência: a Rede ASID.

http://www.asidbrasil.org.br/sou-instituicao
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PROJETOS, ARTICULAÇÕES E MUDANÇAS

PROJETO CONVERSAS INCLUSIVAS
– JORNADA DE IMPACTO

INCLUSÃO NO 
MERCADO DE 

TRABALHOOB
JE

TI
VO

Essa ação aconteceu graças ao 
investimento de:

Sabemos que entrar no mercado de trabalho 

é o sonho de muitas pessoas com deficiên-

cia. No entanto, existem grandes desafios 

para que essa inclusão aconteça. A falta de 

conhecimento sobre a empregabilidade é um 

dos principais impeditivos. O Projeto Conver-

sas Inclusivas surge dessa demanda e visou 

disseminar informações para diversos atores 

da sociedade: pessoas com deficiência, 

instituições, familiares e empresas. Foram 

realizados seis encontros para abordar 

temas como a capacitação de pessoas com 

deficiência, lei de cotas e BPC, acessibilida-

de e cases de inclusão dentro das empre-

sas. Todos eles contaram com a presença 

de especialistas da área e se tornaram uma 

série compacta de vídeos no YouTube para 

garantir que as discussões permaneçam 

acessíveis para todos. Além disso, realizamos 

um estudo com levantamento de dados, em 

parceria com a 3Hippos, que mostra o atual 

panorama da inclusão e empregabilidade de 

pessoas com deficiência no Brasil.

Acesse a playlist de 
vídeos desenvolvidos 
para o projeto:

Conheça alguns dos nossos 
projetos de 2020

https://fundacaogrupovw.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Panorama-Brasileiro-de-Inclusa%CC%83o-da-Pessoa-com-Deficie%CC%82ncia-no-Mercado-de-Trabalho.pdf
https://fundacaogrupovw.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Panorama-Brasileiro-de-Inclusa%CC%83o-da-Pessoa-com-Deficie%CC%82ncia-no-Mercado-de-Trabalho.pdf
https://youtube.com/playlist?list=PL1yOJ2yhWGBDuzv_a0f2ZferoMJBTdUbh
https://youtube.com/playlist?list=PL1yOJ2yhWGBDuzv_a0f2ZferoMJBTdUbh
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OB
JE

TI
VO

EMPODERAMENTO 
DA FAMÍLIA

PROGRAMA EMPREENDA

Essa ação aconteceu graças ao 
investimento de:

Acesse o 
Relatório de 

Impacto:

Essa ação aconteceu graças 
ao investimento de:

Parceria:

Acreditamos que o empreendedorismo pode 

trazer autonomia e aumento de renda para 

as pessoas com deficiência e suas famílias 

e é isso o que o Programa Empreenda faz. Por 

meio do empoderamento e a partir de uma 

série de baterias de capacitações, o projeto 

transformou oito mães de crianças com defi-

ciência em mulheres empreendedoras com 

projetos prontos dos seus próprios negócios. 

PROGRAMA INFORMAÇÃO
Levar conhecimento às pessoas com 

deficiência e suas famílias é uma maneira 

de garantir direitos. Com o projeto #Infor-

maçãoBPC, desenvolvido em parceria com 

o Instituto Mara Gabrilli, disseminamos 

informações sobre o Benefício de Presta-

ção Continuada (BPC) e auxiliamos todas 

as pessoas que precisavam de apoio na 

requisição desse direito. Isso foi possível 

porque produzimos cartilhas e vídeos, 

didáticos e acessíveis, e criamos um 

canal para atendimento e suporte para os 

beneficiários por whatsapp. 

PROJETOS, ARTICULAÇÕES E MUDANÇAS

Acesse o 
conteúdo e 

divulgue:

Conheça alguns dos nossos 
projetos de 2020

VEJA UM DOS DEPOIMENTOS:

“A ASID abriu meu olhos, me 
ajudou a iniciar um negócio e a 
ter meu emprego. Agora posso ir 
atrás dos meus outros sonhos”

https://www.youtube.com/watch?v=OuU6PfIozFw&list=PL1yOJ2yhWGBCrZTGy3jTmhXWp6GrGtg_t
https://drive.google.com/file/d/1Ko0py3YKPkxEx-EiExrpYfu7Ma7leM8z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ko0py3YKPkxEx-EiExrpYfu7Ma7leM8z/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=OuU6PfIozFw&list=PL1yOJ2yhWGBCrZTGy3jTmhXWp6GrGtg_t
https://www.youtube.com/watch?v=OuU6PfIozFw&list=PL1yOJ2yhWGBCrZTGy3jTmhXWp6GrGtg_t
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DESENVOLVIMENTO 
DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIAOB
JE

TI
VO

PROJETOS, ARTICULAÇÕES E MUDANÇAS Conheça alguns dos nossos 
projetos de 2020

GESTÃO ESPECIAL – INSTITUTO VOTORANTIM

JORNADA DE 
DESENVOLVIMENTO – SAP

Essa ação aconteceu graças ao 
investimento de:

Essa ação aconteceu graças ao 
investimento de:

Essa ação 
aconteceu graças ao 
investimento de:

Acesse os 
e-books do 

projeto:

Maximizamos o nosso impacto quando forta-

lecemos agentes da mudança. Por meio do 

projeto Gestão Especial, durante 2 anos, as 

escolas de educação especial, nos municí-

pios de Cuiabá e Várzea Grande, no Mato Gros-

so, receberam capacitações nas áreas de 

liderança, recursos humanos, planejamento 

estratégico, gestão financeira e captação de 

recursos, juntamente com mentorias perso-

nalizadas. Como resultado, houve uma média 

de crescimento nas áreas trabalhadas nas 

escolas de 33,9% e o surgimento de uma rede 

de apoio às pessoas com deficiência.

BTG SOMA – BTG PACTUAL 
Seis organizações foram im-

pactadas com o projeto BTG 

Soma. Ao total foram mais 

de 80 horas de capacitação, 

mentorias e workshops e um 

time de profissionais espe-

cialistas para realizarem as 

aulas, mais os voluntários 

do BTG Pactual, que atuaram 

como mentores, para alavan-

car diversas áreas de gestão 

das instituições, tais como: 

modelo de negócios, finan-

ças, avaliação de impacto e 

planejamento estratégico.

A continuidade do desen-

volvimento da pessoa com 

deficiência foi o foco do pro-

jeto Jornada de Desenvolvi-

mento. A partir de 04 pilares: 

fortalecimento da gestão 

de organizações sociais, 

desenvolvimento de técni-

cas de aprendizagem online 

para professores, desen-

volvimento da pessoa com 

deficiência no mundo digital 

e empoderamento das 

famílias, colaboradores da 

SAP atuaram como voluntá-

rios realizando oficinas de 

promoção do conhecimento 

tecnológico e escreveram 

ebooks para gestores de 

organizações do terceiro se-

tor, professores, familiares 

e pessoas com deficiência. 

Com essa ação atingimos 

40 voluntários e 92 benefi-

ciários capacitados em 88 

horas de oficina.

Acesse o vídeo 
do projeto:

GE
ST

ÃO
 DE ORGANIZAÇÕES

GE
ST

ÃO
 DE ORGANIZAÇÕES

GE
ST

ÃO
 DE ORGANIZAÇÕES

https://youtu.be/p_ruWIGOjnY
https://drive.google.com/drive/folders/1M1ruYp0iAgEVO5Ag_UfWx-8_7o5Uyf-K?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M1ruYp0iAgEVO5Ag_UfWx-8_7o5Uyf-K?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M1ruYp0iAgEVO5Ag_UfWx-8_7o5Uyf-K?usp=sharing
https://youtu.be/p_ruWIGOjnY
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ESSE É UM MOMENTO DE UNIÃO
Sobre a Campanha e as estratégias de combate à COVID-19 
para a pessoa com deficiência e sua família

As pessoas com deficiência e suas famílias 

enfrentaram grandes dificuldades para 

sobreviver à crise sanitária e social ocasio-

nada pela pandemia de COVID-19. Além de 

todos os riscos relacionados à contaminação 

do Coronavírus, a instabilidade do mercado 

formal de trabalho e a suspensão do atendi-

mento especializado criaram um cenário de 

terríveis incertezas para essas pessoas.

Um momento marcante em 

nossa história, na qual com-

binamos a ação e a solida-

riedade de diversas pessoas 

para transformar a vida de 

quem precisa.

“Para nós, veio em 
uma ótima hora. Nesse 
projeto eu vi Deus”

Confira o vídeo
da campanha:

EMPRESAS 
PARCEIRAS:
Copagri, JBS, 
Lenovo, MSD,             
N Reasons to Win, 
Novartis, Instituto 
Serendipidade, 
Takeda, Fundação 
Telefônica Vivo, 
Warner Media, TESA

STARTUPS 
PARCEIRAS:
Madeira Madeira, 
Ebanx, Olist, Pipefy, 
BCredi, Tecnofit, 
Banco Bari, 
Chaves na mão, 
GhFlyNetwork, 
HeroSpark, Ideris, 
James, Juno, 
PhomeTrack, 
Rentcars, Vhsys

Com a ajuda do alcance nacional da Rede 

ASID, mapeamos milhares dessas famílias 

que estavam em situação de vulnerabilida-

de e que tiveram suas vidas prejudicadas e 

lançamos a Campanha Este é um Momento 

de União para captar recursos e comprar 

cestas básicas e kits de higiene para elas.

Foi nesse momento que vimos o verdadeiro 

sentido da palavra “união”. Ao todo tivemos 

27 empresas parceiras e mais de 1.700 doa-

dores que conseguiram impulsionar a coleta 

a todo o Brasil, totalizando uma arrecadação 

de R$2 milhões por diversos meios: doações, 

leilões, financiamentos coletivos e reversão 

na venda de produtos. 

“A nossa gratidão e o 
nosso muito obrigada”

“Nós somos em 5 pessoas na casa, 
a gente gasta bastante, e agradeço 

a Deus e peço para dar bastante 
saúde para quem mandou essa 

cesta básica e está nos ajudando”

“Nosso muito obrigada 
a todos vocês”

VEJA DEPOIMENTOS DE 
ALGUNS BENEFICIADOS:

7 MIL
FAMÍLIAS

23 ESTADOS

Atendemos mais de

em

 um time de 
As atividades realizadas 
contaram com o apoio de

60 VOLUNTÁRIOS 
que foram responsáveis por

parcerias, negociação 
com fornecedores 
locais, compras e

logística de entrega. 

https://youtu.be/ftT1G74YpFU.
https://youtu.be/ftT1G74YpFU.
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PARCEIROS



seguintes aspectos: aces-

sar serviços de desenvol-

vimento pessoal, garantia 

de direitos, aumentar 

ou gerar renda e perten-

cer a uma rede de apoio 

e rotinas sociais. Para 

alcançar isso, continuare-

mos unindo pessoas com 

deficiência, suas famílias, 

instituições, empresas 

e voluntários. Contamos 

com você para construir 

uma sociedade inclusiva!

Melhorar a qualidade de 

vida de pessoas com defici-

ência em exclusão social é 

nossa visão de futuro. Até 

2025 estaremos focados 

em gerar soluções que ga-

rantam o acesso a oportu-

nidades para pessoas com 

deficiência envolvendo os FO
TO

: A
SI

D 
BR

AS
IL

 



CURITIBA \\ SÃO PAULO

asidbrasil.org.br
contato@asidbrasil.org.br

https://asidbrasil.org.br
mailto:contato%40asidbrasil.org.br?subject=
http://facebook.com/asidbrasil
https://www.instagram.com/asidbrasil/
https://www.linkedin.com/company/asidbrasil

