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Revelar o poder
da bondade, da 
solidariedade, 
 da empatia e da 
generosidade.

Juliano Son
Presidente do Conselho

do Instituto Livres

PALAVRA DO
PRESIDENTE DO 
CONSELHO

A vida, ou o Autor da Vida, tem nos 
surpreendido grandemente.

Nem todas as palavras que eu possa escrever aqui sintetizariam  
a evolução, as oportunidades, os desafios, os resultados e as  
principais transformações impulsionadas que contrariam dados  
dos setores da economia brasileira neste período.

No ano de 2022, celebramos 16 anos de atuação que podemos resumir 
no propósito maior de amar o nosso próximo. Há 16 anos adentrávamos 
o universo da ação social, assistencial, acolhedora, sem imaginar os 
caminhos e as proporções as quais chegaríamos. 

Como ignorar que o relato de um “causo” pode ganhar tamanha 
repercussão e autoridade a ponto de hoje ser a gênesis de uma  
atuação que já beneficiou mais de 183 mil pessoas no Brasil?  
Como ignorar a força de um chamado, de um propósito,  
de uma missão?

OLHAR PARA TRÁS E 
FAZER UMA REFLEXÃO 
NOS SURPREENDE,
NOS IMPRESSIONA.
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A verdade é que, de forma bem simples, posso afirmar que um 
“causo” se tornou uma grande causa, que não mais pertence a 
um indivíduo, nem a uma instituição, mas a um coletivo social, 
que foi despertado para se doar por um bem maior, comunicado 
abertamente por meio da vida,  das nossas ações, seus  
resultados e o impacto disso na sociedade.

O que posso dizer da nossa jornada é que as muitas vozes que 
foram despertadas em favor de um contexto “do próximo”  
não podem se calar, não podem sucumbir às aparentes 
circunstâncias externas, contudo, devem continuar revelando 
o poder da bondade, da solidariedade, da empatia, da 
generosidade. 

Ao celebrar os 16 anos do LIVRES e fazer um balanço sobre o 
trabalho realizado até aqui, olhando para os novos aprendizados 
e formas de lidar com a superação em cada situação, desejo que 
possamos continuar inspirando e mobilizando pessoas para os 
próximos anos a servirem e amarem o seu próximo!

O QUE É O RELATÓRIO 
DE IMPACTO?

Um dos temas mais relevantes no mercado nacional 
e internacional na atualidade é a gestão do impacto 
social, ambiental e econômico gerados. 

Os direcionamentos internos das instituições para 
essa temática visam incrementar a compreensão 
sobre os resultados de impacto e implementar ações 
de potencialização da agenda positiva e mitigação 
das externalidades negativas, além de ampliar a 
efetividade da participação e comunicação dos 
esforços empenhados para os stakeholders envolvidos 
em suas cadeias.

O processo de medição de impacto está em pleno 
desenvolvimento e há muito não se via um movimento 
tão maduro em prol dessa abordagem, que possui, 
hoje, diversas linhas de pensamento e de estruturação.

Por meio do Relatório de Impacto, percebe-se o 
quanto a identificação e a mensuração são de 
fundamental importância para que a organização 
consiga, de forma cada vez mais integrada e 
orgânica, aliar sua estratégia aos seus valores 
de sustentabilidade e responsabilidade social, 
além de gerar atratividade e oportunidades de 
investimento.
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A mensuração e a gestão dos impactos socioambientais gerados por 
projetos e negócios são pilares fundamentais para a potencialização 
dos seus resultados positivos e mitigação das externalidades 
negativas para a sociedade e para o meio ambiente.

Esses processos permitem uma maior transparência e  
confiabilidade da atuação organizacional, com ampliação da 
comunicação e envolvimento dos stakeholders em sua operação. 

O Relatório de Impacto é uma 
materialização desse movimento 
institucional, constituindo-se em  
ativo para as organizações 
ampliarem a sua ação 
transformadora. 

Gabriela Ferolla 
Diretora Executiva SEALL

SU
MÁ
RIO

IMPACTO
NO SERTÃO

ALINHAMENTO
COM A AGENDA
2030

MENSAGEM
DO CEO

EXPECTATIVAS 
PARA O FUTURO

IMPACTO 
DO PROJETO

PARCERIAS

SOBRE O 
INSTITUTO
LIVRES

NOSSAS
SOLUÇÕES
SOCIAIS

11 24

80 82

36

73

66

72

76



Inspirar e 
mobilizar 
pessoas para a 
transformação

CARTA DE 
APRESENTAÇÃO

Com apoio da SEALL, organização especializada em 
processos de mensuração, avaliação e gestão do 
impacto, demonstramos resultados de nossos esforços 
em transformar a realidade de comunidades carentes, 
entendendo que somos parte da solução para os desafios 
da sociedade. Através de nossos projetos, reforçamos 
o nosso compromisso em promover oportunidade às 
comunidades não alcançadas do sertão por meio de ações 
sociais, ambientais, culturais e econômicas.

Trabalhamos fortemente nos vetores 
para o nosso crescimento: ser uma 
organização única, relevante, com 
criação de valor que atende ao 
propósito, inspirando e mobilizando 
pessoas a construir o futuro que 
queremos para nós e para o mundo.

Buscando ser uma organização de referência em 
projetos de melhorias sustentáveis no sertão, 
nos disponibilizamos de forma a nos mover 
pelo bem do próximo, desenvolvendo soluções 
inovadoras, econômicas, ecológicas e socialmente 
retroalimentadas pelos seus resultados. 
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Sobre o projeto

Nossos projetos contribuem  
diretamente para o alcance de  
31 das 169 metas dos 17 ODS 
(Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável) contemplados pela 
matriz da  Agenda 2030, direcionados 
por uma implementação alinhada 
com a metodologia de gestão e 
governança proposta pela FDC, 
garantindo a confiabilidade  
dos parceiros e da Instituição 
perante a sociedade. 

Os reconhecimentos recebidos nos últimos anos atestam a 
qualidade das atividades realizadas, e o comprometimento 
e competência de todos os colaboradores. 

Falar de nossos resultados transcende o propósito do 
relatório de impacto. É erguer oportunidades para que as 
pessoas se engajem com a transformação da realidade 
adversa, guiadas pelo amor ao próximo e conscientes 
sobre o reflexo de suas ações para com a sociedade.

Impacto 
no sertão
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Impacto no sertão

índice de  
mortalidade
infantil

índice de 
analfabetismo 
funcional

Das residências 
não possui  
água encanada

PIB per capita
R$5.373,00

+20%

33%

26%
251,5 mil km2

IMPACTO SERTÃO
LIVRE E MAIS ÁGUA

Assim como outros   
estados nordestinos,  
 o Piauí enfrenta grandes  
 desafios em relação a sua  
condição socioeconômica. 

A parte sudeste do estado faz parte do semiárido  
brasileiro e o restante do território tem um clima 
tropical quente e úmido – sob influência do  
ambiente amazônico. Essas condições 
climáticas potencializam as vulnerabilidades 
presentes  no território. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 
que mede as desigualdades pautadas pelas 
dimensões de renda, educação e saúde, 
apontam que o Piauí possui o terceiro pior 
desempenho entre os estados brasileiros, com 
uma média de 0,65. 

Essa condição se soma a medida  do Produto 
Interno Bruto per capita (PIB per capita) de  R$ 
5.373,00, sendo o menor entre todos os estados 
do Brasil. 

De acordo com essa métrica, é possível afirmar 
que cerca de 45% da população do estado vive 
abaixo da linha de pobreza. Um diagnóstico 
encomendado pelo Tribunal de Contas da União 
(TCU), publicado em 2018, com a finalidade 
de compreender melhor os desafios para 
o desenvolvimento do Piauí, aponta que os 
maiores esforços devem ser empenhados para 
a redução dos índices de mortalidade infantil 
(que era superior a 20% à época do estudo) e o 
enfrentamento ao analfabetismo funcional  
(com um índice de cerca de 33%).

50%
Não contam com 
coleta de lixo

45%
da população do estado vive 
abaixo da linha de pobreza. 

HABITANTES
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Impacto no sertãoImpacto no sertão

O diagnóstico apontou ainda a necessidade de ampliação da 
rede de tratamento de esgoto do estado, visto que o percentual 
de residências que possuem esse serviço ainda é incipiente, 
menor que 2% do total de domicílios.

A média dos demais estados nordestinos chega a 
aproximadamente 37% de residências com rede de esgoto, 
percentual que, no Brasil, ultrapassa os 58%. 

Outro problema de ordem social no Piauí se refere ao 
saneamento: cerca de 26% das residências não possuem água 
encanada e 50% não contam com coleta de lixo.

O auditor de controle externo do TCU, Luiz Henrique 
Oliveira, lembra ainda que:

“A baixa rede de tratamento 
de esgoto e os índices de 
mortalidade infantil estão 
diretamente correlacionados, 
crianças no Piauí estão morrendo 
mais do que em outros lugares.”

A ÁGUA É ELEMENTO 
ESSENCIAL PARA A VIDA 
E GRANDE PARTE DA 
POPULAÇÃO DO SERTÃO 
NORDESTINO CONVIVE COM 
A SECA E O POUCO ACESSO À 
ÁGUA POTÁVEL. 

Deparando-se com todas essas 
questões, o Instituto Livres decidiu 
agir e engajar cada vez mais 
pessoas em prol das comunidades 
mais carentes do estado do Piauí. 
Os nossos objetivos com as intervenções no estado são:

Moradores de centenas de comunidades e municípios 
sobrevivem a partir do consumo de água salgada, 
barrenta, carregada de coliformes fecais e outras 
substâncias, retirada de poços, açudes e barragens que 
ainda não secaram por completo. Sem tratamento 
algum, o consumo dessa água coloca em risco a saúde e 
a vida de milhares de crianças e adultos. 

01

04

02

05

03

06

Combater situações 
de violação dos 
direitos da criança e 
do adolescente

Inspirar e mobilizar 
pessoas para o 
engajamento com as 
causas sociais

Promover ações 
sociais que 
promovam melhorias  
efetivas na vida 
de pessoas e 
comunidades

Viabilizar acesso 
à água potável 
em comunidades 
desassistidas

Promover ambientes 
acolhedores 
de proteção e 
desenvolvimento 
saudável para a 
criança e o adolescente

Promover ações que 
cooperem para o 
debate social cultural, 
sob a perspectiva da 
cidadania por meio 
de conferências, 
apresentações, 
palestras e música

14 15
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Impacto no sertãoImpacto no sertão

Reunir voluntários de 
todo o país em favor de 
comunidades desassistidas

ESTRATÉGIA

O projeto mobiliza e reúne 
voluntários de todo o país 
em favor de comunidades 
desassistidas, com alto índice 
de vulnerabilidade social no 
sertão, privadas de benefícios 
e acessos básicos para a 
dignidade humana. 

Ações de visitas às casas das 
comunidades para geração e 
fortalecimento de vínculos;

Atividades pedagógicas, 
recreativas e esportivas com 
crianças e adolescentes;

Atendimentos e exames 
multidisciplinares de saúde;

Construção de espaço de 
socialização para a comunidade;

Realização de atividades culturais, 
musicais e recreativas nas praças 
da cidade;

Palestras, oficinas, cursos 
profissionalizantes e 
atendimentos individualizados 
sobre direitos e benefícios sociais.

O que acontece 
durante as ações do 
Instituto Livres?

A imersão acontece  
2 vezes ao ano,  
nos meses de janeiro e 
julho, durante 10 dias.

bem como seus vilarejos e 
comunidades do interior. 

Betânia do Piauí
Capitão Gervásio
Acauã
Queimada Nova
São Francisco de Assis
Bocaina
Caldeirão Grande
Curral Novo do Piauí
Monsenhor Hipólito
Massapê do Piauí
Picos
São Raimundo Nonato
Paulistana

Em 15 edições, o projeto 
Impacto Sertão Livre já 
beneficiou as cidades de 

16 17
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O Impacto Sertão Livre 
também contribui para o 
fomento da economia local, 
o fortalecimento da cultura 
sertaneja e o empoderamento 
social das comunidades, por 
meio da aquisição dos itens 
da construção, alimentação e 
hospedagem da equipe com os 
fornecedores locais, contratação 
de artistas regionais e parceria 
com a Defensoria Pública da 
União do Piauí para atendimento 
da comunidade.

EDIÇÕES DO
PROJETO

COMUNIDADES ATENDIDAS

PESSOAS BENEFICIADAS

VOLUNTÁRIOS

15 102

4.093

VISÃO GERAL
DO IMPACTO

140.184

1918



SISTEMAS DESSALINIZADORES

ATENDIMENTOS PELA EQUIPE DE SAÚDE 
(MÉDICO E ODONTOLÓGICO)

PESSOAS CERTIFICADAS EM CURSOS 
PROFISSIONALIZANTES

ATIVIDADES CULTURAIS 
ABERTAS

VISÃO GERAL
DO IMPACTO

14.285.000

7.163.000

104.255.000

1.200.000

INVESTIMENTO  (EM R$)

RETORNO PARA A POPULAÇÃO

DESONERAÇÂO DO PODER PÚBLICO

INVESTIMENTOS

COMÉRCIO LOCAL

17
38.182

930
259

Inspirar e 
mobilizar 
pessoas para a 
transformação

PRODUTOS

Impacto no sertão Impacto no sertão
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PRINCIPAIS 
CAUSAS

PÚBLICO  
BENEFICIADO

EIXOS DE ATUAÇÃO

Assistência
social

Cultura 
e Lazer

Saúde e  
bem-estar

Geração 
de trabalho 
e renda

Socio educativo

Infraestrutura

Defesa  
dos direitos

Criança, família, 
sertão nordestino 
e voluntariado

Crianças  
(2 a 13 anos)
• Atividades e 

técnicas cognitivo-
comportamentais

• Combate a situações 
de violação

• Reflexão sobre valores 
fundamentais com 
atividades práticas

• Recreação
• Atendimentos de saúde
• Cultura, lazer, esporte

Mulheres
• Promoção de ação 

de fortalecimento do 
papel da mulher no lar

• Oficinas e cursos 
profissionalizantes

• Empoderamento e 
empreendedorismo

Povos e 
Comunidades 
Tradicionais e 
Quilombolas
• Orientação vocacional 

e cuidado social 
integrado

• Cultura e lazer
• Conhecimento
• Atendimentos de 

cidadania
• Atendimentos de 

saúde

Adolescentes  
(13 a 18 anos)
• Palestras socioeducativas
• Cultura e lazer
• Oficinas e cursos 

profissionalizantes
• Atendimentos de saúde

Família
• Conhecimento

• Oportunidades de 
transformação do 
contexto local

• Atendimentos de 
saúde

• Atendimentos de 
cidadania

• Cultura e Lazer

• Geração de renda

• Cursos e oficinas 
profisionalizantes

Impacto no sertão Impacto no sertão
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Com o intuito de contribuir efetivamente para que os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 
(ODS) possam ser alcançados, o Instituto Livres assumiu 
o compromisso de compreender como as suas ações 
podem impactar e impulsionar o alcance das metas 
propostas pelos ODS.

Radar de Alinhamento
Estratégico aos ODS
METODOLOGIA EXCLUSIVA SEALL

30
A G E N D A

SAIBA MAIS SOBRE OS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA 
ONU (ODS) E SUAS 169 METAS.

Alinhamento com a  

Agenda 2030 
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Assistência a famílias em 
extrema pobreza levando 
alimentos e suprimentos.

Geração de emprego e renda 
via empreendedorismo social 
amplamente inclusivo.

COMO ATUAMOS?

COMO CONTRIBUÍMOS?

1.3 Implementar, em nível nacional, medidas e 
sistemas de proteção social adequados, para 
todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a 
cobertura substancial dos pobres e 
vulneráveis.

1.a Garantir uma mobilização significativa de 
recursos a partir de uma variedade de
fontes, inclusive por meio do reforço da 
cooperação para o desenvolvimento, para
proporcionar meios adequados e previsíveis 
para que os países em desenvolvimento,
em particular os países menos desenvolvidos, 
implementem programas e políticas para 
acabar com a pobreza em todas as suas 
dimensões.

ACABAR COM A 
POBREZA EM TODAS 
AS SUAS FORMAS, EM 
TODOS OS LUGARES.

Erradicação
da pobreza1

Entrega de alimento a famílias 
desassistidas no vale da 
miséria brasileiro.

COMO ATUAMOS?

COMO CONTRIBUÍMOS?

2.1 Acabar com a fome e garantir o acesso de 
todas as pessoas, em particular os pobres
e pessoas em situações vulneráveis, incluindo 
crianças, a alimentos seguros, nutritivos e
suficientes durante todo o ano.

2.4 Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de 
produção de alimentos e implementar
práticas agrícolas resilientes, que aumentem a 
produtividade e a produção, que
ajudem a manter os ecossistemas, que 
fortaleçam a capacidade de adaptação às
mudanças climáticas, às condições 
meteorológicas extremas, secas, inundações e
outros desastres, e que melhorem 
progressivamente a qualidade da terra e do solo.

ACABAR COM A FOME, 
ALCANÇAR A SEGURANÇA 
ALIMENTAR E MELHORIA DA 
NUTRIÇÃO E PROMOVER A 
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL.

milhões 

DE PESSOAS

agricultura
sustentÁVEL2 7
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COMO CONTRIBUÍMOS?

3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade 
prematura por doenças não transmissíveis por meio de 
prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o 
bem-estar.

3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a 
proteção do risco financeiro, o

3.9 Até 2030, reduzir substancialmente o número de 
mortes e doenças por produtos químicos perigosos, 
contaminação e poluição do ar e água do solo. 

3.c Aumentar substancialmente o financiamento da 
saúde e o recrutamento, desenvolvimento e formação, 
e retenção do pessoal de saúde nos países em 
desenvolvimento, especialmente nos países menos 
desenvolvidos e nos pequenos Estados insulares 
em desenvolvimento.

COMO ATUAMOS?
 
 
ATENDIMENTO  
DE SAÚDE. 

 TRATAMENTO DA ÁGUA  
SALOBRA E/ OU  
CONTAMINADA

ASSEGURAR UMA VIDA SAUDÁVEL E 
PROMOVER O BEM-ESTAR PARA TODAS 
AS PESSOAS, EM TODAS AS IDADES.

SAúde e
bem-estar3

COMO CONTRIBUÍMOS?

4.2 Até 2030, garantir que todos os meninos e 
meninas tenham acesso a um desenvolvimento 
de qualidade na primeira infância, cuidados e 
educação pré-escolar, de modo que estejam 
prontos para o ensino primário.

4.3 Até 2030, assegurar a igualdade de acesso 
para todos os homens e mulheres à educação 
técnica, profissional e superior de qualidade, a 
preços acessíveis, incluindo universidade.

4.4 Até 2030, aumentar substancialmente 
o número de jovens e adultos que tenham 
habilidades relevantes, inclusive competências 
técnicas e profissionais, para emprego, trabalho 
decente e empreendedorismo.

4.a Construir e melhorar instalações físicas para 
educação, apropriadas para crianças e sensíveis 
às deficiências e ao gênero, e que proporcionem 
ambientes de aprendizagem seguros e não 
violentos, inclusivos e eficazes para todos.

ASSEGURAR A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
E EQUITATIVA E DE QUALIDADE, E 
PROMOVER OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA.

28

COMO ATUAMOS?
 
 
Crianças e adolescentes 
efetivamente na escola.

Atividades de reforço escolar 
para garantir desenvolvimento 
de qualidade.

Cursos profissionalizantes 
para jovens, mulheres e 
adultos.

Orientação de jovens para 
o primeiro emprego e 
independência profissional.

Cursos de extensão, 
especialização e 
profissionalização gratuitos na 
plataforma do protagonista.

Convenções de conhecimento 
e formação para todos os 
empreendedores sociais.



COMO CONTRIBUÍMOS?

8.3 Promover políticas orientadas para o 
desenvolvimento que apoiem as atividades 
produtivas, geração de emprego decente, 
empreendedorismo, criatividade e inovação, e 
incentivar a formalização e o crescimento das 
micro, pequenas e médias empresas, inclusive por 
meio do acesso a serviços financeiros.

8.6 Até 2020, reduzir substancialmente a proporção 
de jovens sem emprego, educação ou formação.

COMO ATUAMOS?  
Advocacy.
 
Empreendedorismo social 
inclusivo.
 
Acolhimento 
integral.
 
Articulação para o direito da 
criança e do adolescente

PROMOVER O CRESCIMENTO 
ECONÔMICO, INCLUSIVO E 
SUSTENTÁVEL, EMPREGO PLENO E 
PRODUTIVO E TRABALHO DECENTE 
PARA TODAS E TODOS.

30

COMO CONTRIBUÍMOS?

6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a 
água potável e segura para todos.

6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene 
adequados e equitativos para todos, e acabar com a 
defecação a céu aberto, com especial atenção para as 
necessidades das mulheres e meninas e daqueles em 
situação de vulnerabilidade.

6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do 
uso da água em todos os setores e assegurar retiradas 
sustentáveis e o abastecimento de água doce para 
enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o 
número de pessoas que sofrem com a escassez de água.

6.a Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o 
apoio à capacitação para os países em desenvolvimento 
em atividades e programas relacionados à água e 
saneamento, incluindo a coleta de água, a dessalinização, 
a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a 
reciclagem e as tecnologias de reuso.

6.b Apoiar e fortalecer a participação das comunidades 
locais, para melhorar a gestão da água e do saneamento.

COMO ATUAMOS?
 
 
Acesso à água potável – 
soluções sociais hídricas.
Litros de água potável.
 
Gestão do tratamento e 
distribuição da água potável.
 
Redução do número de pessoas 
que sofrem com a escassez de 
água.
 
Dessalinização da água em 
comunidades do sertão.
 
Inclusão das comunidades na 
gestão e uso correto da água 
com treinamento para uso do 
sistema dessalinizador.

ASSEGURAR A  DISPONIBILIDADE  
E GESTÃO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA E 
SANEAMENTO PARA TODAS E TODOS. 

Impacto no sertão
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COMO CONTRIBUÍMOS?

11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos 
à habitação segura, adequada e a 
preço acessível, e aos serviços básicos e 
urbanizar as favelas.

TORNAR AS CIDADES E OS 
ASSENTAMENTOS HUMANOS 
INCLUSIVOS, SEGUROS, 
RESILIENTES E SUSTENTÁVEIS.

COMO ATUAMOS?
 

Acesso a 
serviços básicos.

Infraestrutura 
sustentável.

3232

COMO CONTRIBUÍMOS?

10.1 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, 
econômica e política de todos, independentemente 
da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, 
condição econômica ou outra.

10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, 
econômica e política de todos, independentemente da 
idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, 
condição econômica ou outra.

10.b Incentivar a assistência oficial ao desenvolvimento 
e fluxos financeiros, incluindo o investimento externo 
direto, para os Estados onde a necessidade é maior, 
em particular os países menos desenvolvidos, os 
países africanos, os pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento e os países em desenvolvimento 
sem litoral, de acordo com seus planos e 
programas nacionais.

COMO ATUAMOS?
 
 
O projeto promove palestras com 
temas socialmente relevantes de 
modo a acessibilizar e difundir 
informações, promover ações 
de relevância para os direitos e 
cidadania das comunidades, além 
do incentivo e instrução da prática 
do voluntariado.

Atendimentos de cidadania 
no impacto.

Atendimentos 
de saúde.

Água potável 
para todos.

Eventos de cultura e lazer 
abertos ao público.

REDUZIR A DESIGUALDADE 
DENTRO DOS PAÍSES E 
ENTRE ELES. 

32
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COMO CONTRIBUÍMOS?

16.1 Reduzir significativamente todas as formas de 
violência e as taxas de mortalidade relacionadas, em 
todos os lugares.

16.2 Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as 
formas de violência e tortura contra crianças.

16.3 Promover o Estado de Direito, em nível nacional e 
internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça, 
para todos.

16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, 
participativa e representativa em todos os níveis.

COMO ATUAMOS?
 

Acolhimento 
integral.

Articulação para o direito da 
criança e adolescentes.

Atendimentos de cidadania 
via articulação órgãos 
competentes. 

PROMOVER SOCIEDADES  
PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 
PROPORCIONAR O ACESSO À  
JUSTIÇA PARA TODOS E CONSTRUIR  
INSTITUIÇÕES EFICAZES, RESPONSÁVEIS 
E INCLUSIVAS A TODOS OS NÍVEIS

Desenvolvimento de 
vida e convivência



MENSURAÇÃO DE IMPACTO

13
ATÉ 2020, O 
LIVRES ATUOU EM

MUNÍCIPIOS
DO ESTADO DO PIAUÍ
COM 15 EDIÇÕES  DO 
PROJETO.

TODOS OS
MUNICÍPIOS
QUE RECEBERAM  A 
INTERVENÇÃO
POSSUEM:

Veja a visão 
detalhada sobre 
cada munícipio 
atendido na
próxima página.

DESENVOLVIMENTO HUMANO EDUCAÇÃO ACESSO A ÁGUA

IDHM
0,485 a 0,698
baixo a médio

Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) entre 
0,485 e 0,698 (IBGE, 2010), que é 
considerado como um Índice de 
Desenvolvimento Humano de 
baixo a médio.

Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB, 2019) sinaliza 
valores abaixo da média brasileira 
para a qualidade da educação - 5,9.  

Outros dados sugerem o alto nível de
vulnerabilidade destes municípios: o
percentual de pessoas em domicílio
com abastecimento de água está
entre 2% e 49,3%.

5,9 2% a 
 49,3%

pessoas em
domicílio com 
 ABASTECIMENTO
DE ÁGUA

Impacto no sertão
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Impacto 
do projeto



Acauã Betânia 
do Piauí

Bocaina Caldeirão 
Grande 
do Piauí

Campo 
Alegre do 
Fidalgo

Capitão 
Gervásio 
Oliveira

Curral Novo 
do Piauí

Massapê 
do Piauí

Monsenhor 
Hipólito

Paulistana Picos Queimada 
Nova

São Francisco 
de Assis 
do Piauí

São Raimundo 
Nonato

IDHM:  Índice de 
Desenvolvimento 
Humano Municipal 

Índice de 
Vulnerabilidade 
Social

IDEB - anos iniciais 
fundamental (2019)

Densidade 
demográfica

0.528 0.489 0.632 0.588 0.537 0.553 0.527 0.525 0.561 0.600 0.698 0.515 0.485 0.661

0.432 0.597 0.305 0.507 0.552 0.485 0.490 0.589 0.433 0.481 0.286 0.481 0.506 0.433

5,6 4,5 5,4 5,9 _ 4,4 5,3 5,0 5,5 4,6 4,8 3,6 3,9 4,5

5,27 10,65 16,27 11,46 7,13 3,42 6,47 11,94 18,41 10,04 137,3 6,32 5,06 13,38
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Para medir o legado para as comunidades ocasionado pelas 
atividades do Instituto Livres, escolhemos aplicar duas técnicas 
de pesquisa que trazem resultados complementares entre si: 

A seguir, serão apresentados os resultados das análises realizadas.

O Retorno Social sobre Investimento (SROI), 
realizado a partir da identificação das cadeias 
de impacto e dos valores médios associados 
a indicadores que sintetizam as nossas 
prioridades de atuação e refletem como 
enxergamos as contribuições das nossas 
ações para uma sociedade melhor.

Pesquisa de percepções sobre o projeto 
com o auxílio de quatro formulários on-line 

direcionados a diferentes stakeholders e 
construídos de acordo com a objetividade  

dos dados desejados. 

01

02

SROI
Retorno Social do 

Investimento

PESQUISA 
DE PERCEPÇÃO

 233 
pessoas, de 10 municípios

diferentes participaram
da pesquisa de percepção

sobre o projeto. 

SROIRETORNO SOCIAL  
DO INVESTIMENTO

PARA O CÁLCULO, FORAM CONSIDERADAS  4 
CADEIAS DE IMPACTO:

Todos os dias nossas ações transformam o mundo  
ao nosso redor criando ou destruindo valores. 

Os valores que criamos vão muito além do que pode ser financeiramente 
mensurado, mas este é, em grande parte, o único valor contabilizado e, 
consequentemente, com maior significado.

  O Retorno Social do Investimento (SROI) é uma estrutura para mensurar 
e contabilizar este conceito de valor muito mais amplo; ela busca reduzir 
a desigualdade e a degradação ambiental e melhorar o bem-estar ao 
incorporar custos e benefícios sociais, ambientais e econômicos. 

03 ATENDIMENTO
À SAÚD

01 02
04E

SOLUÇÕES DE
ACESSO À ÁGUA

PROGRAMA
DE VOLUNTARIADO

O SROI conta a história de como as mudanças 
estão sendo criadas ao medir os resultados 
sociais, ambientais e econômicos e utiliza 
valores monetários para representá-los. Isso 
permite que uma proporção entre custos e 
benefícios seja calculada.”

- IDIS, 2012

Inteligência de impacto e 
escuta da  comunidade

EDUCAÇÃO,  
CULTURA E LAZER

Impacto no sertão
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INSTALAÇÃO DE

SISTEMAS 
DESSALINIZADORES

RETORNO SOCIAL DO INVESTIMENTO

O QUE GEROU PARA OS STAKEHOLDERS

01SOLUÇÕES DE
ACESSO À ÁGUA

PARA CADA R$1,00 INVESTIDO

TEM-SE UM RETORNO SOCIAL DE

R$ 6,30

17

POPULAÇÃO 
LOCAL

5,14 0,99 0,05 0,12R$ R$ R$ R$

SISTEMA 
PÚBLICO DE 
SAÚDE

PRESTADORES 
DE SERVIÇOGOVERNO

TRABALHO E
RENDA PARA
O ENTORNO

ECONOMIA 
DE ENERGIA

DIMINUIÇÃO DE 
INTERNAÇÕES

DESONERAÇÃO 
DO ESTADO

O QUE GEROU PARA OS STAKEHOLDERS

02PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO

PARA CADA R$1,00 INVESTIDO

TEM-SE UM RETORNO SOCIAL DE

R$ 4,73

0,13 0,13R$ R$

COMÉRCIO 
LOCAL

PRESTADORES 
DE SERVIÇO

AUMENTO NAS VENDAS 
E SERVIÇOS DO 
COMÉRCIO LOCAL

GERAÇÃO DE RENDA 
À CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS

DOAÇÃO DE 
CESTAS BÁSICAS

POPULAÇÃO 
LOCAL

0,67R$3,80R$

VOLUNTÁRIOS

EXPERIÊNCIA DOS 
VOLUNTÁRIOS 
NA PRÁTICA NO 
SERTÃO

Impacto no sertão
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O QUE GEROU PARA OS STAKEHOLDERS

03 ATENDIMENTO 
À SAUDE

PARA CADA R$1,00 INVESTIDO

TEM-SE UM RETORNO SOCIAL DE

R$ 7,64

POPULAÇÃO 
LOCAL

2,89R$

MEDICAMENTOS 
DISTRIBUÍDOS

EXPERIÊNCIA DOS 
VOLUNTÁRIOS NA ÁREA 
DA SAÚDE

CENTENAS DE EXAMES 
ESPECIALIZADOS 

DESONERAÇÃO 
DO SUS

DOAÇÃO DE 
CESTAS BÁSICAS

1,00R$

SISTEMA 
PÚBLICO DE 
SÁUDE

ATENDIMENTOS DE 
SAÚDE DESTINADOS À 
POPULAÇÃO

3,75R$

VOLUNTÁRIOS

O QUE GEROU PARA OS STAKEHOLDERS

04EDUCAÇÃO, 
CULTURA E LAZER

PARA CADA R$1,00 INVESTIDO

TEM-SE UM RETORNO SOCIAL DE

R$ 9,75
CRIANÇAS 
BENEFICIADAS

930 CERTIFICADOS 
PROFISSIONALIZANTES

OFICINAS CRIATIVAS 
DE CAPACITAÇÃO

DESONERAÇÃO PARA O 
GOVERNO EM RELAÇÃO 
A INVESTIMENTO COM 
EDUCAÇÃO E CULTURA

14 CURSOS 
PROFISSIONALIZANTES 

ATIVIDADES DE 
CULTURA E LAZER

POPULAÇÃO 
LOCAL

6,98R$ R$

VOLUNTÁRIOS

2,44 0,99R$

GOVERNO

0,33

ATIVIDADES DE 
CULTURA E LAZER, 
ATIVIDADES 
RECREATIVAS, 
OFICINAS E CURSOS 
PROFISSIONALIZANTES

Impacto no sertão
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Impacto no sertão

PESQUISA DE
PERCEPÇÕES
COM STAKEHOLDERS

A percepção dos atores sociais 
envolvidos no projeto é uma ferramenta 
poderosa para nos dizer se estamos
mesmo no caminho certo. 

As pesquisas foram realizadas 
de forma concomitante 
no período de 21 a 25 de 
junho de 2021,  seguindo 
todas as recomendações e 
precauções de contenção 
da pandemia da Covid-19.

Compreender como as nossas ações são interpretadas pelas 
pessoas que as recebem pode contribuir de maneira grandiosa 
para correção de rotas e incorporação de novas atividades que 
possam produzir cada vez mais um impacto positivo para a 
sociedade. 

Para melhor colheita destas percepções, articulamos dois 
mecanismos de pesquisa: entrevistas em profundidade de caráter 
exploratório e formulários de pesquisa online na plataforma Google 
Forms. 

O objetivo em estabelecer modelos de questionários variados 
foi potencializar o alcance a qualquer stakeholder que não foi 
compreendido nas outras etapas de levantamento de dados, 
com o intuito de analisar e entender a concepção de impacto e os 
resultados dos projetos Impacto Sertão Livre e Mais Água.
 

Os públicos ouvidos foram divididos em:

PODER
PÚBLICO
LOCAL

 

COMUNIDADE
LOCAL

1

2

3

4

Ouvir as pessoas 
é estar  atento às 
necessidades

LÍDERES DE 
IGREJAS LOCAIS

COMERCIANTES 
LOCAIS
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Impacto no sertão

pessoas, de 10 municípios 
 diferentes participaram  da 

pesquisa de percepção 
 sobre o projeto.

De maneira geral, os resultados 
demonstram que a percepção dos 
respondentes vai além dos benefícios 
econômicos, de saúde e acesso à água.

As pessoas ouvidas
vocalizam as percepções
de um universo de

A seguir serão 
apresentados os 
resultados por grupo 
de atores ouvidos.pessoas que residem nos

14 municípios atendidos.

Na concepção dos públicos ouvidos, o conceito de saúde é amplamente 
abordado quanto aos benefícios emocionais e sociais que são trazidos 
como grandes ganhos da realização do projeto.

O contato interpessoal, a oportunidade de compartilhamento da fé e o 
acolhimento como essência base das ações desenvolvidas, promoveram 
relações mais afetivas, leves e de maior esperança. 

A percepção relacionada às questões de melhorias de gestão também se 
apresentaram como resultados positivos evidentes. A nossa articulação 
com governos municipais, na percepção das pessoas ouvidas, provocou um 
maior engajamento das gestões locais em desenvolver ações voltadas aos 
maiores desafios enfrentados pela sociedade e em se tornarem mais ativos 
no fornecimento de serviços essenciais. 

A fim de captar como o poder público local enxerga os impactos gerados 
pelo projeto, foram consultadas 16 pessoas - de 5 dos 13 municípios 
beneficiados.

Ao serem consultados sobre a participação em outras edições do projeto 
Impacto Sertão Livre, todos os gestores responderam que já tiveram contato 
com o projeto em alguma edição.   

A maior parte dos respondentes (50%) tiveram contato na edição de 2020, 
no município de Paulistana. Os outros tiveram contato com o projeto em 
edições anteriores, sendo em Capitão Gervásio em julho de 2014 ou na 
edição Capitão Gervásio e São Francisco de Assis em janeiro de 2016. 

MUNICÍPIOS QUANTIDADE DE PESSOAS OUVIDAS

Poder Público

1 PODER PÚBLICO LOCAL

100%

PERCEPÇÃO DE MUDANÇAS
POSITIVAS
IMPACTO SERTÃO LIVRE 

dos representantes 
do poder público local 
consideram que o projeto
provocou mudanças na  
gestão pública e contribui 
para o desenvolvimento 
de profissionais locais. 

CONTRIBUIÇÃO DOS 
ATENDIMENTOS DE 
SAÚDE OFERECIDOS AO 
LONGO DO PROJETO

dos representantes do poder 
público alegaram que houve 
colaboração na gestão de 
funcionamento nas unidades 
de saúde (UBS/postos de 
saúde) pública local. 

87%

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE SAÚDE DO PROJETO PARA A 
GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
TODOS OS RESPONDENTES 

CONSIDERAM ALTA  
OU MUITO ALTA.

 71,4%

28,6%

alta muito alta

Acauã  .........................................................................................................................................................................................1

Capitão Gervásio Oliveira  ..................................................................................................................................................... 5

Curral Novo do Piauí  ................................................................................................................................................................1

Paulistana  ................................................................................................................................................................................ 8

São Francisco de Assis do Piauí  ............................................................................................................................................1

16
Pessoas foram
consultadas 

Elas se relacionam de alguma forma com a gestão 
pública local, exercendo funções voltadas à 
comunidade e à administração pública nos órgãos 
e unidades de saúde, educação e prefeitura.

233

+201 mil
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PERCEPÇÃO DE IMPACTO
NA SAÚDE PÚBLICA LOCAL. 

O principal impacto 
positivo relatado é o 
amplo atendimento à 
saúde, contemplando 
uma maior demanda 
e tornando-se capaz 
de atender questões 
específicas com 
maior qualidade. 

A distribuição de medicações e o atendimento 
médico permitiu à população um sentimento de 

dos respondentes consideram 
que os voluntários vindos de 
outros estados e municípios 

contribuíram para melhorias 
da cidade/região.

DEMONSTRARAM TER 
UMA PERCEPÇÃO  CLARA 
DESSE IMPACTO. 

100%

87,5%

O projeto formou jovens mais engajados, 
comprometidos com a mudança e com 
valores mais sólidos e comunitários.

O tema lazer e bem-estar foi percebido nas atividades recreativas 
com as crianças e na oportunidade de realização de atividades físicas 
em grupo.

Os benefícios emocionais e sociais foram despertados a partir 
da comoção com o acolhimento e o trabalho dos voluntários, 
impulsionando relações pessoais mais afetivas e leves. 
A atividade comercial da região foi aquecida pelo aumento das 
vendas e pela possibilidade de troca de experiências e relacionamento 
interpessoal.   

Em resumo, os respondentes enfatizaram o quanto o projeto contribuiu 
para o desenvolvimento da saúde, das relações e da economia local. 
Compreender a importância do elo emocional e social foi a percepção 
de maior valor para os representantes do poder público.

PERCEPÇÃO DE IMPACTO
DAS SOLUÇÕES DE ACESSO À AGUA

dos respondentes afirmaram 
que  contribuíram para a gestão 
e operação do acesso à água 
potável para as comunidades 
beneficiadas.   

OFERECIDAS PELO INSTITUTO LIVRES.

87,4%

CONTRIBUIÇÃO DAS SOLUÇÕES DE ACESSO 
À AGUA PARA A GESTÃO PÚBLICA LOCAL

 
 

84,6%

15,4%

ALTA MUITO ALTA

PRINCIPAIS IMPACTOS RELATADOS
PELOS ENTREVISTADOS

 

A qualidade de vida obteve uma 
melhora significativa, além das 
vantagens econômicas 
relacionadas aos custos anteriores. 

A redução das enfermidades e 
questões de saúde relacionadas ao 
uso e ingestão de água

Todos os respondentes consideram 
alta ou muito alta.

Impacto no sertão
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Betânia do Piauí  ...................................................................................................................................................................... 6

Capitão Gervásio Oliveira  ..................................................................................................................................................... 5

Curral Novo do Piauí  ................................................................................................................................................................1

Paulistana  .............................................................................................................................................................................. 22

São Francisco de Assis do Piauí  ..........................................................................................................................................10

MUNICÍPIOS QUANTIDADE DE PESSOAS OUVIDAS

IMPORTÂNCIA
DO PROJETO

A importância do projeto para 
o estabelecimento ao qual 
está vinculado foi percebida 
de forma muito clara para os 
respondentes

Elas representam os diferentes ramos 
comerciais dos municípios e exercem funções 
administrativas ou são proprietários dos 
estabelecimentos.

De forma geral, a maior parte dos 
estabelecimentos consultados 
estão localizados no município de 
Paulistana e São Francisco de Assis.

2
44
Pessoas foram
consultadas 

COMERCIANTES LOCAIS

Paulistana São Francisco
de Assis

50% 23%
seja pela aquisição para 

fornecimento ao projeto ou 
indiretamente através do 

aumento do fluxo de pessoas 
durante os dias de evento

dos respondentes 
percebeu impacto no 

número de vendas

COMÉRCIO LOCAL

PRINCIPAIS RAMOS DE ATUAÇÃO 
DOS ENTREVISTADOS

OUTROS SETORES 
ENTREVISTADOS

Mercado
18

Vestuário
8

Farmácia
4

Vestuário
8

Restaurante
2

BAR
PAPELARIA 
SAPATOS
LAN HOUSE

ELETRODOMÉSTICOS
HOTELARIA
EMBALAGENS 
SOUVENIR

UTILIDADES EM GERAL
SORVETERIA 
PADARIA

Podemos observar uma grande variedade de setores 
e atividades, com destaque para áreas alimentícias, 
farmácias, supermercados e vestuário.

Foram entrevistados apenas 
1 de cada categoria ao lado

SOLUÇÕES DE ACESSO À ÁGUA REALIZADAS PELO PROJETO

Para este público, há uma baixa percepção de mudança 
relacionada a esta questão. No entanto, quando 
indagados sobre mudanças significativas na vida da 
comunidade em geral, 100% dos comerciantes disseram 
que o projeto contribui de modo significativo ou muito 
significativo para as comunidades.

De forma geral, os relatos 
enfatizaram o quanto o 
projeto contribuiu com os 
desafios de convivência e 
saúde dos municípios. 

A comunidade tornou-se mais 
ativa, passou a frequentar 
mais os espaços de convívio 
e a prezar mais pelas relações 
interpessoais e comunitárias.

MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DA COMUNIDADE

86,4%

93,2%

Impacto no sertão
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Elas representam as igrejas locais 
exercendo  funções de missionários 
e pastores e foram ouvidas sobre os 
impactos gerados pelo projeto.

Betânia do Piauí  ...................................................................................................................................................................... 3

Capitão Gervásio Oliveira  ......................................................................................................................................................1

Curral Novo do Piauí  ............................................................................................................................................................... 2

Monsenhor Hipólito  .................................................................................................................................................................1

Paulistana  ................................................................................................................................................................................ 2

Picos  ...........................................................................................................................................................................................1

São Francisco de Assis do Piauí  ............................................................................................................................................1

MUNICÍPIOS QUANTIDADE DE PESSOAS OUVIDAS

3
11
Pessoas foram
consultadas 

LÍDERES DE IGREJAS LOCAIS

100%
ACREDITAM QUE O PROJETO
CONTRIBUIU DE FORMA
EFETIVA PARA A MISSÃO
EVANGELIZADORA LOCAL. 

ACREDITAM QUE O PROJETO
CONTRIBUIU DE FORMA
EFETIVA PARA A MISSÃO
EVANGELIZADORA LOCAL. 

PARTICIPAÇÃO E ENGAJAMENTO NAS INICIATIVAS

Todos os líderes apoiaram o projeto em algum 
momento e muitos dos líderes consultados tiveram 
essa atuação em mais de uma edição em diversas 
comunidades atendidas. 

RECONHECEM A IMPORTÂNCIA DO 
PROJETO NA ADOÇÃO DE NOVAS 
PRÁTICAS OU FERRAMENTAS PARA
ALCANÇAR AS PESSOAS COM O
ANÚNCIO DO EVANGELHO

90,9% FOI O AUMENTO DE 
CONVERSÃO E NÚMERO 
DE FIÉIS PRESENTES NAS 
IGREJAS LOCAIS

63,6% dos representantes afirmaram ter presenciado 
testemunhos de cura vinculados à realização do projeto. Igreja local 

fortalecida

63,6%

55



As relações junto aos 
voluntários e as ações 
do projeto permitiram a 
construção de um ambiente 
colaborativo, de ganhos e 
impactos efetivos para  todos 
da comunidade. 

Após o Impacto Sertão 
Livre, as igrejas passaram a 
funcionar de novas formas, 
proporcionando um ambiente 
mais inclusivo e de novas 
perspectivas. 

A comunidade passou a se 
dedicar mais ao próximo e a 
semear o amor em todas as 
relações. A Igreja se tornou um 
local de reafirmação das boas 
ações e da boa convivência.

Um ponto de atenção levantado pelos 
respondentes é a dedicação e adesão ao 
pós Impacto Sertão Livre. Muitas igrejas 
não continuaram o trabalho, tornando 
mais difícil a consolidação de todas as 
ações realizadas pelo projeto.  

Inclusão, novas
perspectivas e
amor ao próximo
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Elas fazem parte das 
comunidades dos municípios  
atendidos pelo projeto.

Acauã  .........................................................................................................................................................................................1

Betânia do Piauí  .....................................................................................................................................................................15

Campo Alegre do Fidalgo  ......................................................................................................................................................4

Capitão Gervásio Oliveira  ....................................................................................................................................................14

Curral Novo do Piauí  ............................................................................................................................................................. 25

Paulistana  .............................................................................................................................................................................. 73

São Francisco de Assis do Piauí  ......................................................................................................................................... 29

Picos  ...........................................................................................................................................................................................1

MUNICÍPIOS QUANTIDADE DE PESSOAS OUVIDAS

4
162
Pessoas foram
consultadas 

COMUNIDADE 
LOCAL

FAIXA DE IDADE DO PÚBLICO ENTREVISTADO

A maior parte das entrevistas com esse público foi realizada nos municípios 
de Paulistana (45,1% dos respondentes), São Francisco de Assis do Piauí 
(17,9%) e Curral Novo do Piauí (15,4%).

A pesquisa prezou por um equilíbrio de gênero e uma diversificação 
intergeracional para garantir um olhar amplo da percepção de impacto 
das comunidades atendidas. 

DISTRIBUIÇÃO POR
FAIXA DE IDADE

Entre 36
e 50 anos

34%

Entre  21
e 35 anos

24,7%

Entre  51 
e 65 anos

24,7

Mais de
65 anos

8%
Menos de
14 anos

6%

Entre 14
e 20 anos

8%

Do total de respondentes, 

afirmaram que os Amarelinhos - 
voluntários do projeto - estiveram 
em suas casas em alguma edição.

A percepção geral é de 
que se sentiram acolhidos 
no momento das visitas e 

gostariam de recebê-los 
novamente. 

Se dizem beneficiados por alguma edição do Projeto

83,3%
83,3%
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A comunidade relatou que as 
iniciativas do Instituto Livres 
representaram benefícios à saúde 
mental, emocional, espiritual e 
aumento de esperança, para além 
dos efeitos físicos, como a distribuição 
de alimentos e a implementação de 
soluções de acesso à água. 

alegaram ter recebido 
atendimentos voltados à 
saúde de forma gratuita

afirmaram que não teriam 
condições próprias de 
acessar esses serviços 
oferecidos pelo Impacto 
Sertão Livre.

De forma geral, os respondentes demonstraram 
satisfação na resolução de problemas que interferiam 
em sua qualidade de vida e felicidade. 

A redução das filas de 
espera por médicos 
e o acolhimento dos 
voluntários tornou o 
ambiente mais leve e 
esperançoso na concepção 
da comunidade. 

68,4%
76,3%

Mais sentimento de esperança e 
confiança em si e no próximo.

Alegria, conforto e 
auxílio às famílias 
em situação de 
vulnerabilidade
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PERCEPÇÃO DE IMPACTO
DAS SOLUÇÕES DE  
ACESSO À AGUA 

SE SENTEM BENEFICIADOS 
PELAS AÇÕES DO PROJETO 

OFERECIDAS PELO INSTITUTO LIVRES

72,2%
tinham acesso à água 
através de terceiros 
(caminhão pipa, 
engarrafada);

acessavam a água por 
poços artesianos, não 
tratados. 

A frequência com que as comunidades 
tinham acesso à água antes do projeto 
também foi aferida pela pesquisa. 

ACESSO À ÁGUA  ANTES 
DO PROJETO

ACESSO À ÁGUA   
APÓS O PROJETO

37,2%
Mensal

54,8%
Mensal

30,2%
Semanal

38,1%
Semanal

51,2%

18,6%

O contexto vivido  pela 
comunidade demonstra que 
o projeto Mais Água trouxe 
impactos significativos no 
fornecimento de água potável. 

Dos respondentes 
atribuíram satisfação 
 máxima com as 
soluções de acesso à 
água propostas  
pelo projeto. 

SE BENEFICIARAM DO MAIS 
ÁGUA COM OS SISTEMAS 
DESSALINIZADORES

97,7%
88,9%
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PERCEPÇÃO  DA COMUNIDADE LOCAL SOBRE O IMPACTO DA 
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS REALIZADA PELO PROJETO 

49,4%

64,2% 91,5%

dos respondentes 
 receberam doações 
 de cestas básicas
em suas casas.

consideraram 
essencial à 
alimentação 
de sua família o 
recebimento das 
cestas básicas. 

Afirmaram que 
não teriam 
condições de 
pagar ou acessar 
esses alimentos. 

A percepção da comunidade local é que as ações promovidas auxiliam na importância da saúde 
e da alimentação, além de provocar aproximação das relações, da convivência e aumento da 
esperança. 

Na visão dos que 
foram consultados, 
as doações e 
visitas promovem 
mais qualidade 
de vida, atenção 
às crianças, 
as relações 
construídas e o 
sentimento de 
confiança na 
solidariedade e na 
palavra de Deus. 
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O Instituto Livres é uma organização do 
terceiro setor com propósito de ser um 
agente efetivo para o alcance de uma 
sociedade mais igualitária e livre de 
injustiças. Proporcionar oportunidades 
de melhoria e transformação na vida de 
pessoas e comunidades em situação 
de vulnerabilidade e alto risco social é o 
motor da nossa busca em sermos uma 
organização referência em projetos de 
melhorias sustentáveis no sertão.

Nossa atuação é direcionada a atender 
as comunidades sertanejas em suas 
necessidades básicas, promovendo 
transformação de bem-estar, autoestima e 
desenvolvimento de vida e convivência.  

Conheça nossa 
VISÃO, nossa MISSÃO 
e NOSSOS VALORES

Sobre o 
Instituto Livres
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Impacto no sertão

NOSSA 
HISTÓRIA
 
Os primeiros passos da nossa caminhada 
surgem da preocupação causada por 
relatos de tráfico e abusos de crianças 
no Nepal, em 2006. Desde então, o LIVRES, 
por meio da representatividade social de 
seu fundador - Juliano Son, tem reunido e 
engajado pessoas em ações sociais que 
promovem uma assistência integral a 
crianças e adolescentes e suas famílias. 

Para conhecer mais sobre a 
nossa história, acesse 

Instituto Livres e os Objetivos 
de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU

Queremos ser referência de melhorias 
sustentáveis no sertão. O que nos move 
é agir pelo bem do próximo, buscando 
implementar soluções inovadoras nas 
dimensões econômica, ecológica e social.

Todos os nossos projetos estão alinhados aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
ONU (ODS) e contribuem diretamente para o 
alcance de diversas metas.

institutolivres.org.br/ods

Prêmios e Reconhecimento

Título de Utilidade Pública

O título de Utilidade Pública é o reconhecimento da União, dos Estados 
e dos Municípios de que a entidade presta relevantes serviços 
desinteressadamente à sociedade. Confere credibilidade à entidade, pois 
é um reconhecimento oficial do serviço prestado por ela.

institutolivres.org.br/transparencia/certificacoes/

Selo Doar

O Instituto Livres é atestado com o conceito A + do Padrão de Gestão 
e Transparência das organizações sem fins lucrativos, conferido pelo 
Instituto Doar.

institutolivres.org.br/certificado-instituto-livres/

O Instituto Livres possui os títulos de utilidade pública estadual e 
municipal, estando registrado e habilitado também no CMAS – 
Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André, CMDCA – 
Conselho Municipal dos direitos da criança e do adolescente de Santo 
André, CEAS – Conselho Estadual de Assistência Social do Piauí e CNEAS 
– Cadastro nacional de entidades de assistência social. 

Estamos também habilitados para desenvolver convênios com os 
governos federais e estaduais por meio do SICONV e certificação do 
CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.

VISÃO DO  
IMPACTO GERAL 
INSTITUTO LIVRES
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Impacto no sertão

NOSSAS CAUSAS

Livres 
Experience

Livres 
Educacional

Voluntariado 
local

Impacto  
Sertão  

Livre

Mais  
Água

Missão  
Social

Livre  
Ser

ORGANOGRAMA

MAPA DO 
CONTEXTO  
LIVRES

JULIANO SON 
Presidente do Conselho

CLEVER MURILO PIRES 
Diretor Executivo

DANIELA BRANDÃO PIRES 
Relacionamento Estratégico e Parcerias

DIEGO BOAVENTURA 
Comunicação

Sociedade Civil Empresas PrivadasIgrejas

Diretoria

Gestão

Comunicação

Gestão de 
projetos

Captação de 
Recursos e 

Relacionamento

Voluntariado

Adm-Financeiro

Conselhos

Agente público

Parcerias

Fornecedores

Água

Crianças Sertão

Famílias

Transformação 
social de médio  
e longo prazo

Promoção do  
bem-estar social  
e espiritual

Resultados sociais:Stakeholders

Beneficiários

Governo

OSCs

Sociedade Civil

Igrejas

Comunidades 
Quilombolas

Comunidades 
Sertanejas

Famílias

Crianças
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Mais Água

Livre Ser Sertão 

Juntos pelo Sertão

Missão Livres

Impacto Sertão Livre 

Livre Ser Acolhimento

https://institutolivres.org.br/programas/missao-social/

https://institutolivres.org.br/programas/impacto-sertao-livre/

https://institutolivres.org.br/programas/missao-social/

https://institutolivres.org.br/programas/mais-agua/

https://institutolivres.org.br/programas/acolhimento-livre-ser/

https://institutolivres.org.br/programas/juntos-pelo-sertao/

Para conhecer todas as soluções implementadas pelo Instituto Livres, acesse o nosso site: institutolivres.org.br

Nossas 
Soluções Sociais

Impacto no sertão Impacto no sertão
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Parcerias

MISSÃO LIVRES e Retornar 

Para a plena execução de nossas atividades, para 
conseguirmos levar auxílio às famílias que vivem em 
regiões distantes e de difícil acesso no sertão, o LIVRES 
precisava de um veículo adequado. Nossa equipe 
rodava em um Uninho que, ao final de 2020, literalmente 
deu PT.

Mobilizamos os amigos, voluntários, doadores e 
parceiros que nos ajudaram a conseguir não apenas 
um, mas dois veículos para o cumprimento da missão. 
Queremos agradecer à Retornar, que se solidarizou nos 
doando uma Pajero TR4 e a todos os demais que nos 
ajudaram a adquirir também uma S-10!

MAIS ÁGUA, FORTLev e 
Instituto Água Viva

A sólida e muito representativa parceria entre o LIVRES, a 
FORTLev e o Instituto Água Viva continua! Nossos amigos 
e parceiros atuam conosco em favor de promover o 
acesso à água potável no sertão.  

Para que os sistemas dessalinizadores funcionem, as 
caixas d’água para armazenamento da água salobra, 
da água boa e do resíduo são fundamentais.

Nossos parceiros têm nos assistido com as caixas de 
água, tanto para implementação de novos sistemas, 
quanto para substituição das caixas que já estão 
antigas em outros.

MISSÃO LIVRES e Movimento 
Família apoia Família

Nossa gratidão se mistura com alegria e suor por essa 
parceria tão estratégica nos tempos atuais. Em parceria 
com o MFAF, a plataforma Benfeitoria e seus parceiros, 
tanto pessoas físicas como empresas – Grupo UOL, 

Instituto GALO da Manhã, Instituto ACP, Família Ponzoni 
e outros –, conseguimos assistir milhares de famílias 
com toneladas de alimentos via cestas básicas. Uma 
iniciativa despertada pela necessidade de socorro 
no enfrentamento da Covid-19, mas que, localmente, 
nos permite combater os extensos quadros de 
extrema pobreza, fome, seca e sede. Obrigado!
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As articulações do LIVRES visam novos modelos, 
conexões e parcerias com projetos corporativos de 
responsabilidade social. Além de preservar os programas 
e projetos sociais, buscamos oportunidades de 
crescimento fazendo mais, melhor e diferente.

As empresas têm deixado de ser apenas negócios, 
passando a assumir o protagonismo de empresas-
cidadãs, com uma posição proativa de contribuir e 
encaminhar soluções para problemas sociais. Assim, as 
empresas definem um compromisso ético, dedicando 
tempo e recursos materiais, humanos e financeiros para 
desenvolver o bem comum.

No contexto atual, as parcerias são ainda mais 
decisivas para a sobrevivência e continuidade das 
organizações sociais. É uma parceria benéfica para 
ambos os lados: para o cumprimento do objetivo social 
das OSCs e para a valorização das empresas frente ao 
mercado de investimentos que já exige o engajamento 
corporativo na análise de seus ativos.

“Temos buscado um posicionamento de 
mercado coerente, inovador e sustentável, 
estando abertos para conversar sobre 
outras possibilidades, negócios e modelos 
de atuação social”

Clever Murilo Pires
CEO do Instituto Livres

“As organizações sociais têm que implementar 
parcerias de acordo com seu objetivo de negócio e 
mercado, que cooperem para o seu crescimento, 
evidenciando sua capacidade de execução, 
entrega, governança e transparência, prestando 
contas detalhadas regularmente, bem como 
potencializando a transformação e o impacto a 
serem gerados”.

Compassion do Brasil, uma 
entidade fundada em 1952 em 
resposta à pobreza e à desolação 
de crianças que se tornaram órfãs.

A Compassion atua em 27 países com seus programas 
de desenvolvimento para crianças e líderes. Nossa 
parceria tem como objetivo ampliar o atendimento às 
crianças do sertão.

Juntos, Compassion e LIVRES vão atuar de forma mais 
contundente na formação e no desenvolvimento de 
crianças, por meio da implementação de metodologias e 
ferramentas reconhecidas internacionalmente.

PARCERIA  
LIVRE SER SERTÃO  
E COMPASSION
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A educadora e empreendedora social Meire Nascimento, 
através do projeto Ciranda do Saber, nos presenteou com 2.100 
livros para os trabalhos de desenvolvimento de habilidades e 
competências com as crianças no sertão do Piauí.

A Ciranda do Saber é uma empresa 
social que realiza o fomento da leitura 
através da destinação de livros a 
ONGs, distribuição em locais públicos, 
eventos literários e projetos sociais, 
além de promover cursos sociais. 

O projeto é autossustentável e mantido pela comercialização 
dos livros doados. Cada livro que chega até a Ciranda do 
Saber promove inclusão e incentivo à leitura.

Estamos muito felizes com essa parceria. Acreditamos que a 
leitura traz diversos benefícios na vida de todos, em especial 
das crianças do sertão. 

PARCERIA LIVRE SER SERTÃO  
E CIRANDA DO SABER

Queremos compartilhar com vocês nossa 
alegria com o parceiro Lar Bom Jesus, 
que abriu uma filial em Teresina/PI para 
assumir e dar continuidade ao trabalho 
de acolhimento institucional integral 
de crianças e adolescentes, que foi 
executado há alguns anos pelo Instituto 
Livres na capital e deixa um legado no 
estado de referência em projetos de alta 
complexidade direcionado a crianças.

O Livres expandiu sua atuação para 
atividades de combate às situações 
de violação que levam a criança ao 
acolhimento por meio da promoção de 
projetos de contraturno no sertão com 
as crianças e ações direcionadas ao 
fortalecimento da família. 

O Livres concedeu ao Lar Bom Jesus 
a propriedade e a terra em que o 
“Acolhimento Livre Ser” funcionava na 
capital piauiense para que possam 
dar continuidade aos serviços de 
atendimento estaduais.

O Lar Bom Jesus é 
reconhecido pelo 
excelente trabalho que 
desenvolve de proteção, 
cuidados e restauração 
da oportunidade e 
esperança de crianças 
acolhidas. 

O Projeto conta com duas unidades 
ativas de acolhimento em RN e uma 3ª 
em andamento, além de unidades no 
Maranhão, Goiânia e agora, Teresina.
Nossos sinceros agradecimentos ao Lar 
Bom Jesus por se unir conosco nessa 
missão e dar continuidade ao trabalho 
desenvolvido. Cremos que vocês terão 
muito sucesso em levar adiante o projeto 
de acolher crianças com todo amor, 
cuidado e excelência, sabendo que este 
também é o desejo do coração de vocês.

PARCERIA ACOLHIMENTO 
LIVRE SER E LAR BOM JESUS
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Estamos 
alegres porque 
chegamos à fase 
de consolidação  
do nosso SROI.

Clever Murilo Pires
CEO do Instituto Livres

MENSAGEM 
DO CEO

Estamos em um setor que lida com o que temos de mais 
valioso: a vida. Todos os desafios que enfrentamos para nos 
estabelecer como entidade no Terceiro Setor brasileiro, bem 
como os desafios que agora enfrentamos para sobreviver 
nesse cenário pandêmico, vieram para nos mostrar que dá 
para ser mais eficiente e, ao mesmo tempo, ampliar o acesso a 
quem precisa. Tudo isso sem perder a essência, a humanização 
do cuidado e o propósito.

Somos uma organização com Balanced Scorecard-BSC 
e metodologias de gestão para alcance do resultado de 
legado dimensionado no planejamento estratégico. Somos 
uma organização que estimula a criatividade, a inovação e 
processos ágeis com adoção de tecnologias digitais para a 
promoção de uma sociedade mais justa, inclusiva, cooperando 
para as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da Agenda 2030 da ONU.

É uma satisfação hoje ver mensurados os impactos sociais, 
econômicos e financeiros que promovemos em nossa 
sociedade.

Nosso papel nessa jornada de aprendizados, conhecimento e 
transformação, é também criar pontes entre as comunidades 
desassistidas com pessoas que verdadeiramente se importam, 
os apoiando na ressignificação do entendimento sobre si 
mesmos, sobre seus contextos e oportunidades. 

Sobre os nossos resultados, o que nos motiva é saber que esses 
dados não são apenas números, mas reflexo das nossas ações 
propiciadas pela solidariedade e engajamento de milhares de 
pessoas que doam e se doam para essas causas.

Nada do que fazemos seria possível sem os doadores, 
parceiros e voluntários.
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Temos dezenas de comunidades avaliadas com extrema 
necessidade de soluções de acesso à água e que, com os 
muitos parceiros, podemos assisti-las. O projeto Toneladas 
de alimentos também se tornou um pilar e só é exequível com 
a união das muitas entidades que têm força de articulação e 
capital para fomentarmos a economia local e atendermos a 
tantas famílias em situação de extrema pobreza.

Nosso forte desejo é retomarmos as edições do Impacto 
Sertão Livre. A não realização das edições do Impacto têm um 
efeito negativo, sim. Quando não podemos nos reunir em uma 
força de voluntariado e parceiros prestando diversos serviços 
sócio humanitários naquela região, deixamos de promover 
transformação e levar esperança para as famílias que se 
encontram em situação de extrema pobreza. As comunidades 
tradicionais são as mais impactadas negativamente.

Com o projeto, promovemos milhares de atendimentos de 
saúde, distribuímos medicamentos, realizamos ações de 
cidadania para que as pessoas tenham acesso a seu registro 
de nascimento e RG, fortalecemos a cultura e as lideranças 
locais, promovemos cursos profissionalizantes e oficinas que 
criam oportunidades de inserção no mercado de trabalho 
local, fomentamos a economia, pois buscamos adquirir 
todos os recursos necessários à realização do projeto com 
fornecedores locais, sem falar nos grandes eventos de cultura 
e lazer todas as noites, na praça pública, abertos ao público.

Apesar dos efeitos da covid-19, em que a entidade 
também se viu em um cenário inusitado, quando 
foi preciso redesenhar todo planejamento, 
programação e atuação da organização, nossa 
Liderança foi impulsionada para a criatividade 
e inovação, sempre seguindo os pilares que nos 
sustentaram até aqui.

Buscando ser uma organização referência em 
projetos de melhorias sustentáveis no sertão, 
nos disponibilizamos de forma a nos mover 
pelo bem do próximo, desenvolvendo soluções 
inovadoras, econômicas, ecológicas e socialmente 
retroalimentadas pelos seus resultados.

Para os anos que ainda estão 
por vir, mantemo-nos focados 
em alcançar mais vidas, 
transformar a realidade, o 
contexto em que atuamos, 
trazendo melhorias efetivas 
para o sertão.
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