O ENGAJAMENTO QUE EXISTE EM TUDO O QUE O BMA FAZ
A SERVIÇO DE UMA SOCIEDADE MELHOR.

Acreditamos nos caminhos da educação, da cultura e do empreendedorismo com impacto social como
instrumentos de transformações profundas e duradouras na sociedade. Por isso, o BMA InspirAção nasce com o
claro objetivo de atuar nestes três segmentos. Desejamos e acreditamos que podemos gerar retorno efetivo para
a sociedade como um todo, como já fazemos com nossos clientes.

O foco é em cultura, educação
e empreendedorismo social.

As atividades têm forte sinergia
com a filosofia do escritório.

A forma de agir
é a parceria.

Selecionamos parceiros cujos projetos, estilos e objetivos se identificam com a filosofia do BMA InspirAção e
os apoiamos através da prestação dos seguintes serviços em caráter pro bono:
. Consultoria jurídica;
. Elaboração de contratos e outros instrumentos relacionados;
. Aulas e treinamentos;
. Palestras.
As atividades do BMA InspirAção são coordenadas pelo Comitê de Responsabilidade Social. Ele garante que
todas as atividades estejam alinhadas com os valores do escritório, suas normas éticas e regulatórias. Além
disso, avalia as parcerias e todos os trabalhos realizados, antes e depois da entrega.

Quer participar? Propor um projeto? Dar uma sugestão? Entre em contato: bmainspiracao@bmalaw.com.br

As parcerias são de caráter institucional e os serviços não podem ser prestados a dirigentes, membros, sócios, associados, beneficiários, particulares,
entre outros. O BMA se reserva o direito de recusar-se a prestar serviço de consultoria a qualquer associado/acelerado/incubado ligado aos
parceiros que estejam em desacordo com suas políticas internas.

PARCEIROS

Fundada em 1980 na Índia e presente desde 1986 no Brasil, a Ashoka é uma organização sem fins lucrativos
que lidera um movimento global pela criação de um mundo no qual todos se reconheçam como agentes de
transformação positiva na sociedade. É considerada a 5ª ONG de maior impacto social no mundo, segundo a
publicação suíça NGO Advisor.

Tombado em 1938, o Paço Imperial, depois de restaurado, tornou-se um centro cultural vinculado ao Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, subordinado ao Ministério da Cultura. Mais do que um museu,
trata-se de um espaço voltado para a pesquisa e a produção de conteúdo e para o mapeamento, o incentivo
e a difusão de manifestações artísticas e intelectuais.
Ao longo dos anos, o Paço Imperial, promoveu a formação de profissionais na área da cultura. Além da
programação de mostras de artes visuais, o museu promove ações na área da música e das artes cênicas. Um
programa de formação de jovens monitores de exposições é realizado a cada ano, com duração de cerca de
6 meses.

PARCEIROS

Fundada em 2000, no Complexo da Maré, Rio de Janeiro, a organização utiliza boxe
e artes marciais combinados com educação e programas de desenvolvimento
pessoal para promover o potencial de jovens que vivem em áreas afetadas pelo
crime e a violência. Utilizando a metodologia dos Cinco Pilares, trabalha as
habilidades dos jovens integrando esporte, educação, empregabilidade, suporte
social e liderança juvenil.

Consultoria estratégica que ajuda as organizações a desenhar negócios promovendo
inovação, valor compartilhado e intraempreendedorismo, a Cria se propõe a causar
impacto social por meio de negócios que geram valor para todos e a promover
experiências interativas e diferenciadas com abordagens criativas que levam à
inovação. A organização se preocupa em fazer a diferença e ampliar a consciência de
todos com quem se relaciona, cria e empreende negócios transformadores.

O Capitalismo Consciente é um movimento global, originário dos EUA. Hoje a
organização está presente em 12 países: Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, Chile,
Colômbia, Costa Rica, Dinamarca, Espanha, Inglaterra, Israel e México. Desde 2013, o
Capitalismo Consciente Brasil é o representante brasileiro do Conscious Capitalism
Inc., organização sem fins lucrativos dedicada a cultivar teoria e práticas do
Capitalismo Consciente. Raj Sisodia (acadêmico que identificou e documentou as
bases teóricas do Capitalismo Consciente no livro Empresas Humanizadas: Pessoas,
Propósito e Performance) e John Mackey (cofundador da rede de supermercados
Wholefoods) são os fundadores do Capitalismo Consciente.

Organização líder no apoio a empreendedores de alto impacto ao redor do mundo, a
Endeavor está presente em mais de 20 países e conta com 8 escritórios em diversas
regiões do Brasil. Por entender que a força do exemplo é o caminho para multiplicar
empreendedores, a organização busca inspirar e capacitar, promover mudanças no
ambiente empreendedor e selecionar e potencializar empreendedores de alto impacto
– gente inovadora que sonha grande, transforma os setores em que atua, gera novos
empregos e aumenta a competitividade do país.

Fundada em 1919, a Casa Santa Ignez é uma das mais antigas fundações de cunho
social do Rio de Janeiro. Voltada para a educação infantil na primeira infância, através
da creche, e ao reforço escolar e assistência social consistente em educação
complementar, ela tem como foco principal crianças e pré-adolescentes de
comunidades carentes da região da Gávea, Rocinha, Vidigal e arredores. Seu
compromisso é abranger em todas as atividades aspectos relacionados a cidadania,
cultura, esporte e lazer, primordiais para o desenvolvimento social e intelectual das
crianças, com enfoque na matemática e nas capacidades relativas à língua portuguesa,
especialmente a leitura.

PARCEIROS

Situada no Centro do Rio de Janeiro, a escola atende, de forma gratuita e em horário integral, 150 crianças e
adolescentes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, a maior parte deles moradores da região portuária. A
fundação acredita que os pilares Família e Escola devem caminhar juntos, em busca de uma melhor qualidade
de aprendizagem e ensino. Com base nessa premissa, desenvolve projetos onde os pais/responsáveis são
convidados a participar de todo o processo diário da escola, atuando como voluntários.

PROJETO
ADOÇÃO TARDIA

Fundada em Brasília em dezembro de 1997, a instituição Aconchego deixou de ser o “Projeto Aconchego”
para firmar-se como organização. Em 2007, nasceu o projeto Adoção Tardia, a fim de possibilitar o
acolhimento, o acompanhamento e o apoio à adoção, à convivência familiar e à troca de experiências entre
as famílias formadas por adoção tardia (crianças maiores de dois anos de idade). O principal objetivo é
oferecer apoio técnico e suporte psicológico às famílias nos processos de adaptação e superação de
dificuldades associadas à adoção tardia.

Umas das atividades do Instituto Adhara é o serviço de convivência e fortalecimento de
vínculos para crianças, adolescentes e jovens com surdez e suas famílias, em idades de 3 a 59
anos. O serviço procura estimular, incluir e ampliar o desenvolvimento da comunicação,
priorizando a interação familiar e comunitária, com autonomia e protagonismo. A equipe do
instituto é formada por profissionais multidisciplinares, prestadores de serviço e voluntários,
e realiza diversas atividades para promover a inclusão social das pessoas com surdez e suas
famílias, valorizando a autoestima e contribuindo para o desenvolvimento da capacidade de
comunicação do seu público.

O Arredondar é um movimento que tem como missão alavancar a cultura de doação do
Brasil. Surgiu em 2011 com a ideia simples de garantir que todos clientes de lojas parceiras
possam arredondar os centavos de suas compras para cima e doá-los para organizações
sociais e ambientais sérias e previamente selecionadas. Sempre trabalhando com doações de
até 1 real, o Arredondar apoia hoje 30 organizações e já mobilizou mais de 25 marcas e 7
milhões de doadores em seu propósito. Em 2016, foi um dos vencedores do Desafio de
Impacto Social Google e recebeu o Prêmio Empreendedor Social de Futuro da Folha de
S.Paulo, e em 2017 foi reconhecido com o Prêmio TRIP Transformadores.

PARCEIROS

Fundado em 2009 pelos irmãos Fernando e Humberto Campana, o objetivo central
do Instituto Campana é a transformação da sociedade através do design. A
associação civil de direito privado sem fins lucrativos realiza esse objetivo por meio
de parcerias e acordos de cooperação com instituições estrangeiras e nacionais,
empresas, organizações e entidades públicas e privadas. Um dos principais atributos
do trabalho dos irmãos Campana é a inspiração pelas técnicas artesanais tradicionais
de diferentes partes do Brasil e do mundo.

O Instituto-E é uma organização da sociedade civil de interesse público que acredita
que compartilhar informações é o primeiro passo para promover o desenvolvimento
humano sustentável. A partir dessa concepção e do desejo de inovar, ele recorre a
uma linguagem alternativa e multimídia para canalizar a energia da sociedade e
direcioná-la para a defesa da nossa biodiversidade, do direito à informação e à
educação e do patrimônio histórico e cultural do Brasil. O Instituto-E visa cumprir sua
missão por meio da criação e gestão de uma rede potencializadora de sinergias entre
diferentes iniciativas e agentes da sociedade. O Instituto surgiu a partir do e-brigade,
um movimento de ativismo ambiental que transforma conceitos em atitudes. Sua
atuação se concentra em seis eixos: terra, meio ambiente, energia, educação,
empoderamento e economia.

O Instituto Phi – Philantropia Inteligente faz a ponte entre pessoas físicas ou jurídicas e projetos sociais de
qualidade. Seu objetivo é garantir que o investimento social tenha resultado efetivo, chegando a instituições
de excelência. O acompanhamento é personalizado: quem doa define a causa de atuação e a forma como
deseja se relacionar com o projeto apoiado.

VOLUNTARIADO

Fundado em 2001, o Instituto Pro Bono é uma organização da sociedade civil de interesse público, sem fins
lucrativos, que tem por objetivo contribuir para a ampliação do acesso à Justiça por meio do estímulo à
prática da advocacia pro bono, da assessoria jurídica gratuita, da difusão do conhecimento jurídico e da
conscientização dos profissionais do Direito acerca da função social da advocacia. O Instituto preza por uma
sociedade na qual todas as pessoas tenham acesso à Justiça, independentemente de sua classe social ou
disponibilidade financeira. Isso requer que os operadores do Direito tenham consciência das desigualdades
existentes e da função social de sua profissão, atuando na promoção do acesso à Justiça e na consolidação
da cidadania e da universalização dos direitos.

PARCEIROS

Associação educativa sem fins lucrativos, mantida pela iniciativa privada, o objetivo da Junior Achievement é
despertar o espírito empreendedor nos jovens, ainda na escola, estimulando o seu desenvolvimento pessoal,
proporcionando uma visão clara do mundo dos negócios e facilitando o acesso ao mercado de trabalho. No
Brasil, já foram 4 milhões de alunos beneficiados e 150 mil voluntários envolvidos. As atividades da associação
se desenvolvem através de programas educativos criteriosamente formulados, aplicados junto aos jovens
através de parcerias com escolas e voluntários dispostos a compartilhar suas experiências e conhecimentos
com estudantes de diferentes faixas etárias. O sucesso da Junior Achievement é resultado da sinergia e da
dedicação de todas as partes envolvidas: empresas, escolas e alunos, tendo como principal vínculo entre eles
os voluntários.

VOLUNTARIADO

Inaugurado em 2004, a partir da coleção particular do diretor-curador Emanoel Araujo, o Museu Afro Brasil
construiu, ao longo de 10 anos, uma trajetória de contribuições decisivas para a valorização do universo
cultural brasileiro ao revelar a inventividade e ousadia de revelar a história, memória e arte do país na
perspectiva afro-brasileira. Localizado no Pavilhão Padre Manoel da Nóbrega, dentro do mais famoso parque
de São Paulo, o Ibirapuera, o museu abriga um acervo com mais de 6 mil obras, entre pinturas, esculturas,
gravuras, fotografias, documentos e peças etnológicas, de autores brasileiros e estrangeiros, produzidas entre
o século XVIII e os dias de hoje. O acervo abarca diversas dimensões do nosso universo cultural, abordando
temas como religião, trabalho, arte e escravidão, entre outros, registrando a trajetória histórica e as influências
africanas na fundação da sociedade nacional.

O Museu da Imagem e do Som (SP), instituição da Secretaria de Cultura do Estado de
São Paulo, foi inaugurado em 1970. Seu acervo conta com mais de 200 mil itens, como
fotografias, filmes, vídeos e cartazes. Além de mostras de cinema e grandes
exposições, como Stanley Kubrick, David Bowie e Castelo Rá-Tim-Bum, o MIS possui
uma programação cultural diversificada, que conta com eventos regulares como a
Maratona Infantil, voltada para crianças, Notas Contemporâneas e Estéreo MIS
(música) e Cinematógrafo (cinema). Também abre espaço para novos artistas, que, por
meio de convocatórias, podem exibir seus trabalhos dentro de programas como Cine
MIS, Nova Fotografia e Dança no MIS.

O Parque Ibirapuera Conservação, ou PIC, é uma organização da sociedade civil que
transforma lugares – e pessoas – através de atividades de conservação e melhorias no
Ibirapuera. Trabalha em três frentes. Primeiro com reformas/restaurações de espaços
construídos e jardins no parque. Segundo, mobilizando e engajando frequentadores
em atividades de conservação e preservação.VOLUNTARIADO
E, por último, criando material e
ferramentas para que o frequentador possa ter uma experiência cada vez mais rica no
dia a dia do Ibirapuera.

A Camerata Laranjeiras é uma orquestra de cordas independente, sediada na Casa da
Música Laranjeiras, que visa desenvolver habilidades musicais e interpessoais entre
jovens músicos de diversas classes sociais e lugares.

www.bmalaw.com.br

