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Tempos de desafios são tempos de superação. A eclosão da pandemia do novo coronavírus nos 

convoca ao aprofundamento das nossas capacidades de ação pública e à reflexão sobre as 

transformações devidas para a reconstrução do futuro. Encontra também um país e mundo sob o 

impacto da persistência de desigualdades históricas, dos efeitos disruptivos das novas tecnologias, das 

pressões crescentes sobre o equilíbrio ambiental e da emergência de novos conflitos a ameaçar os 

fundamentos da coexistência cidadã e da vida democrática

Em contextos assim, vale mais que nunca afirmar os sentidos da inovação e da produção compartilhada 

de respostas. Somar esforços e perspectivas para a abertura de novos caminhos para o exercício da 

solidariedade, da tolerância e da construção plural, diversa e enriquecedora em sociedade. Novos 

modos de mobilização e destinação efetiva de recursos para fazer frente às dimensões múltiplas da 

crise. Novos instrumentos e práticas de ação para superar barreiras na realização da nação e planeta 

genuinamente mais justos, livres, íntegros, dinâmicos e sustentáveis a que aspiramos. Novas agendas e 

repertórios para corresponder aos chamados da contemporaneidade.



O 11º Congresso GIFE - Fronteiras da Ação Coletiva - é/será um espaço para caminhar em conjunto na 

geração e partilha dessas respostas. Iluminar e renovar as contribuições possíveis da filantropia, do 

investimento social privado e da sociedade civil brasileiras para elas. Apontar e impulsionar a vitalidade de 

um espaço de cidadania em expansão e diversificação contínuas no país e seu valor para a renovação dos 

horizontes comuns. Como sempre no percurso da nossa rede, combinar visões e experiências para atualizar 

as pautas que nos desafiam e somar aprendizados para ir além delas.

Para isso, e em sintonia com o momento, mais do que os três dias de encontro o Congresso será dessa vez 

um trilho para a promoção desses objetivos, no curso da travessia que vivenciamos agora. Iniciando-se com 

a Semana do Investimento Social, em 3 a 7 de agosto, as atividades ocorrerão nos meses seguintes em 

uma programação intensa de diálogos e trocas online, mobilizando os atores diversos do setor no país e 

oferecendo a seus participantes uma jornada vibrante de colaboração e intercâmbio no rumo da superação 

dos desafios do momento. Por fim, a realização do encontro presencial do Congresso, em 24 a 26 de março 

de 2021, proporcionará a síntese e panorama dos acúmulos dessa jornada, ao lado da celebração da 

oportunidade de estar presencialmente juntos e voltados para o futuro, extraindo da adversidade a força e 

inspiração para seguir adiante.



Nesse ano que marca também os 25 anos do GIFE, é 

o que mais naturalmente podemos propor-nos, na 

homenagem a todos que vitimados pela pandemia e no 

compromisso renovado pelo momento de fazermos 

sempre mais e melhor na realização do nosso destino 

coletivo. Esperamos que o Congresso possa ser uma 

contribuição e experiência enriquecedoras nesse 

sentido, com a alegria desde já do caminhar nelas com 

todos que somando-se para vivenciá-las em conjunto.



Agosto-Fevereiro

Trilho Diálogos e Intercâmbios 

Temáticos

- Atividades online

- Encontros presenciais (caso/quando

possível)

- Site como plataforma dinâmica de 

conteúdos e acúmulos dos debates

Arco amplo de temas do setor, da 

cidadania e agenda pública do país e 

de pautas contemporâneas globais

3 a 7 de agosto

Semana do Investimento Social

- Construção compartilhada com atores

do campo

- Exploração de ferramentas e 

dinâmicas inovadoras

- Participação de interlocutores de 

pontos diversos do país e do mundo

Temas estratégicos do setor, agendas 

e respostas em face da pandemia, 

horizontes e perspectivas de futuro

24 a 26 de março de 2021

Congresso 

- Formato e dinâmica tradicionais do 

Congresso ou que se mostrarem 

viáveis no contexto

- Expansão do uso de recursos online 

(possibilidades de participação e 

interação remotas etc.)

- Consolidação dos debates e acúmulo 

do percurso iniciado em agosto

Sintetização de agendas e horizontes 

comuns, conectados com as fronteiras 

da ação coletiva no país e os "próximos 

25 anos" para o campo e GIFE



Encontro Presencial

24 a 26 de março/21

Fecomercio - SP
dias de trocas e debates3

Programação Aberta

Plenária de abertura e 

encerramento

16 sessões de debate

Programação Fechada

+ de 30 atividades



BRONZE PRATA OURO MASTER PLATINUM

30 mil 75 mil 150 mil 250 mil 500 mil

COTAS DE APOIO

GIFE 

25 ANOS



Bronze Prata Ouro Master Platinum

Exclusividade Platinum

Oferecimento nos vídeos do Congresso (pós) *

Oferecimento no teaser do Congresso *

Oferecimento em momento de visibilidade exclusiva *

Vídeo institucional de 30 segundos nos telões da plenária de abertura *

Merchandising

Logomarca no aplicativo do evento * * *

Agradecimento oficial na abertura do Congresso * * * *

Logomarca em painel na sala de palestrantes/imprensa * * * *

Inserção da logomarca no programa oficial do evento * * * * *

Logomarca em painel/banner no evento - área de convivência * * * * *

Logomarca em painel/banner no evento - foyer das salas das sessões * * * * *

Mídia

Logo no banner do Congresso no site do GIFE * *

Citação nos press-releases * *

Matéria de apresentação do Congresso com citação do apoiador * *

Banner do Congresso para hospedar em seu site * * * *

Logomarca no hotsite do evento * * * * *

Relacionamento

Inscrições gratuitas 1 3 5 10 15

Almoço/jantar com palestrante especial/key note e conselho do gife (2 pessoas) * *

Prioridade na realização de atividade aberta * *

Logomarca em e-mail marketing enviado ao mailing do GIFE * * *

Promoção

Distribuição de brindes e material institucional * *

Stand no evento * * *

Valor em R$ 30 mil 75 mil 150 mil 250 mil 500 mil

CONTRAPARTIDAS 

COTAS 

DE APOIO



CONTRAPARTIDAS 

ADICIONAIS

SEMANA 

DO INVESTIMENTO

SOCIAL

Bronze Prata Ouro Master Platinum

Exibição de logomarca única nos 

vídeos/gravações das atividades online 

disponibilizados no site do Congresso GIFE

*

Menção na fala no início da atividade de 

abertura da Semana ISP
* * *

Página dedicada aos apoiadores com 

informações da organização no site do 

Congresso GIFE;

* * * *

Exibição de logomarca nos vídeos/gravações 

das atividades online disponibilizados no site 

do Congresso GIFE

* * * * *


