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MENSAGEM
DO CEO

 O ano de 2020 marcou um momento de grandes mudanças na história
moderna da humanidade e, naturalmente, na história do Favela Inc.
Um ano de muitos desafios, perdas, aprendizado e solidariedade. Um
ano em que a sociedade olhou para o terceiro setor para preencher as
lacunas do apoio às pessoas mais vulneráveis do nosso mundo. 

No início da pandemia, a Favela Inc. foi forçada a olhar para dentro de si
para tentar enxergar com mais clareza qual era o verdadeiro propósito da
organização. Quando a situação econômica começou a atingir as favelas no
Rio de Janeiro causando fome, fechamento das escolas e dos negócios e
desabrigando pessoas, nós decidimos agir. Agimos sem medo, deixando os
planos e planejamento de trabalho para depois para ajudar a nossa
comunidade. Rapidamente formamos um coletivo de organizações e
pessoas de liderança da favela do Vidigal. Formamos parcerias
institucionais para garantir canais de doações de recursos essenciais à
sobrevivência das pessoas e desenvolvemos uma tecnologia própria para
possibilitar que isso acontecesse. O projeto Vidigal Vive nasceu e decidimos
juntos dedicar nossos esforços na ajuda às famílias mais vulneráveis de
uma forma inteligente, colaborativa e transparente. 

Desde então, entregamos milhares de unidades de produtos e alimentos
emergenciais e desenvolvemos um modelo replicável de como formar e
apoiar coletivos de ONG´s da favela enquanto ensinando como usar novas
tecnologias e metodologias de gestão. Nesse processo intenso,
aprendemos muito e fortalecemos a nossa dedicação à nossa missão,
ganhando clareza sobre a nossa metodologia de impacto. 



Relações de confiança e intimidade com as lideranças da comunidade;
Flexibilidade, empatia e adaptabilidade de modificar cronogramas e
metodologias quando desafios aparecem;
Integração das pessoas na criação de soluções e alinhamento constante
entre os envolvidos. 

O desenvolvimento de novos modelos de inovação e impacto positivo nas
favelas depende de 3 fatores:

Fechamos o ano de 2020 com um sentimento principal dominando as
nossas emoções: a GRATIDÃO. Somos gratos a todos os nossos doadores
que contribuíram para viabilizar as nossas ações e confiaram em nosso
time. Somos gratos a nossos parceiros da comunidade do Vidigal, ao redor
do Rio de Janeiro e do mundo. E somos gratos para nós mesmo, por ter
tido coragem de enfrentar essa pandemia com amor, dedicação e
humildade. 

Como Presidente da organização eu me sinto tão grato por poder estar
liderando uma organização composta por pessoas tão inteligentes e
amorosas e acreditam no potencial das favelas do Brasil e do mundo. Me
sinto mais confiante no futuro da nossa organização do que em qualquer
momento da nossa história. A Favela Inc. está crescendo, e a credibilidade
que nós afirmamos através das nossas ações em 2020 será o fundação
necessária para gerar um impacto inovador, auto-sustentável e de longo
prazo na vida de milhões de pessoas ao redor do Brasil. Chega logo 2021,
nós estamos prontos para continuar firme, dedicado e confiante na força
da nossa rede para evoluir a Favela inc. ao próximo patamar.

Gratidão infinita!

Adam Powers Newman



FAVELA INC
Incluir para transformar.

Somos uma organização sem fins
lucrativos de fomento à
empreendimentos locais que
trabalha nos pilares da educação,
inovação tecnológica e
desenvolvimento sustentável
em comunidades de baixa renda.
Buscamos fortalecer as
comunidades e seus cidadãos a
longo prazo, fornecendo-lhes
acesso a informação, redes, infra-
estrutura e parcerias que lhes
permitam serem os protagonistas
do desenvolvimento
socioeconômico de sua própria
comunidade.

Ajudamos a remover as limitações
inerentes causadas pela exclusão
econômica generalizada e pelo
racismo institucional, devolvendo à
favela o poder da autonomia
econômica e da sustentabilidade.
Construímos pontes entre
mundos desconectados.
Utilizamos nossas vastas redes
nacionais e internacionais para
interligar projetos inovadores de
favelas a oportunidades de
arrecadação de fundos, mentores
profissionais, empresas, ONGs e
universidades de todo o mundo.



NOSSO PROPÓSITO
A Favela Inc transforma a realidade de

moradores das favelas do Rio de Janeiro.

A partir da mentalidade empreendedora, nossas
iniciativas encontram soluções possíveis para
desafios cotidianos, com impacto de médio e longo
prazo na qualidade de vida de seus beneficiados.

Somos a ponte que conecta o desafio à
oportunidade. Para isso, oferecemos suporte
para problemas emergenciais e programas de
capacitação, para que conquistem o seu melhor
futuro.



VISÃ
O

A partir dos projetos pilotos desenvolvidos
pela Favela Inc, queremos encontrar

soluções-sociais escaláveis. Nosso objetivo
é sistematizar essas iniciativas e ações a

fim de expandir nosso modelo de
negócios para além do Vidigal, Rio de

Janeiro. Para isso, utilizamos os pilares:
tecnologia, educação e consciência

ambiental.



Favelas são comunidades urbanas de baixa renda, que foram
estereotipadas por séculos e ainda hoje vivem sob a sombra desses
preconceitos, recebendo pouco ou nenhum apoio das autoridades públicas
e dos pouquíssimos turistas. 

O Vidigal é uma comunidade de quase 30.000 habitantes, formada por
nordestinos, afro-brasileiros e estrangeiros, dos quais uma grande
porcentagem tem entre 18 e 24 anos. Sua localização privilegiada na zona
sul do Rio, entre o Leblon e São Conrado, oferece à comunidade vistas
espetaculares do oceano, fácil acesso à praia e uma forte conexão com a
natureza, incluindo a famosa montanha Dois Irmãos. A renda média é de
aproximadamente R$1200, quase 20% acima do salário mínimo.

NOSSA HISTÓRIA

Sobre a Nossa História



Dito isto, o Vidigal ainda enfrenta problemas significativos no que diz
respeito à infraestrutura precária, esgotos a céu aberto e eventuais
violências de policiais e de facções. No entanto, a rica cultura e as
pessoas proativas do Vidigal proporcionam um ambiente enérgico no
qual você nunca precisará se preocupar em ser assaltado ou agredido,
onde as crianças ainda brincam nas ruas e onde todos conhecem
seus vizinhos. 

Aqui você encontrará um forte senso de comunidade, onde as
pessoas se respeitam e se ajudam. Caminhando pelas ruas estreitas
típicas da comunidade, você encontrará uma grande variedade de
acontecimentos culturais, como a escola de Capoeira, aulas de
percussão, esportes, teatro, música ao vivo e projetos sociais. Há
muita coisa para se fazer e ver aqui. A praia do Vidigal se esconde da
estrada principal onde o único acesso é uma escadaria sinuosa. É mais
apreciado pelos habitantes locais e muito mais seguro que as demais
praias turísticas. A cena de arte de rua do Vidigal é incrível. Paredes
inteiras são telas gratuitas para artistas talentosos do Rio que as usam
como uma saída criativa. O Vidigal também é privilegiado por estar
localizado perto do oceano, no pé do morro Dois Irmãos e a um custo
muito mais acessível do que "no asfalto".

A favela não deve ser vista em termos de miséria, drogas e crime, mas
um lugar em que pessoas trabalhadoras passaram décadas investindo
e construindo bairros sem apoio do governo. As favelas não são
'redutos de pobreza', as pessoas que vivem nessas comunidades não
são ignorantes ou complacentes. Muito pelo contrário, eles possuem
um espírito de "faça você mesmo" e uma mentalidade de "construa
você mesmo", com os quais a sociedade convencional brasileira tem
muito a aprender.

Sobre a Nossa História



NOSSO
TRABALHO
A Favela INC desenvolve
soluções sociais,
ambientais e
econômicas nas favelas
através do fomento ao
empreendedorismo e à
formação de redes
colaborativas.

Educação 
Inovação tecnológica
Desenvolvimento sustentável 
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O Capacitações, cursos, palestras e workshops
contextualizados para a favela, desenvolvidos
em parceria com especialistas e organizações.

Estamos focados nas habilidades pessoais e
profissionais essenciais que os
empreendedores, empresários e profissionais
modernos precisam conhecer.

O futuro depende da educação de nossos
jovens e nos dedicamos a oferecer a eles o
melhor que o mundo tem a oferecer.



INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA 
Entendemos que a maioria das ideias, projetos,
empreendimentos e soluções passam pela esfera
tecnológica. Para isso, a Favela Inc utiliza da tecnologia
para conectar moradores da comunidade a projetos
de educação, esporte e cultura, recursos emergenciais
e oportunidades de emprego. Nosso objetivo é facilitar
a distribuição de recursos dentro das favelas e trazer
visibilidade para pessoas em situação de
vulnerabilidade social por meio da informação.
Trazemos a solução tecnológica necessária para
otimizar recursos e maximizar a transformação da
qualidade de vida da população das comunidades
brasileiras.



A Favela Inc acredita ser extremamente necessário
trabalhar sustentabilidade econômica e ambiental
em nossos empreendimentos, ideias e projetos. A
partir do que cultivamos hoje, podemos registrar o
passado e colher um futuro melhor. Humano e
natureza estão juntos, pois temos a mesma origem. Por
isso, aplicamos a economia circular em nossas ações
e com isso criamos regeneração. Sustentabilidade é
como garantimos a geração e manutenção de renda
para a comunidade sem faltar com respeito ao meio
ambiente.
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2020: Um ano voltado
para o atendimento aos
mais vulneráveis à
pandemia.

Em um ano em que toda a energia do mundo se voltou ao
combate da pandemia - em todos os campos de impacto - a
Favela Inc utilizou sua estrutura e sua rede de apoiadores e
parceiros para buscar amenizar as consequências
econômicas e sociais da COVID-19 na comunidade.

Promoveu a união das entidades de apoio do Vidigal e
criou o Coletivo Vidigal Vive como viabilizador da
assistência àquela comunidade em período pandêmico.



O Vidigal Vive é um coletivo que reúne várias ONGs e entidades
da favela do Vidigal para apoiar as famílias mais
vulneráveis   da comunidade.

Visando suprir as necessidades econômicas e sociais trazidas pela
COVID-19, usamos a tecnologia a nosso favor e transformamos a
maneira como a distribuição de ajuda sempre aconteceu aqui. 
Criamos um sistema que mapeia as necessidades da favela,
fazendo com que esse apoio chegue a quem mais precisa. Além
de fazer doações às famílias, incentivamos a geração de
empregos, remunerando o trabalho dos moradores nas
operações, fazendo girar a economia local. E essa engrenagem
começa com a sua solidariedade.

COLETIVO
VIDIGAL
VIVE 
Juntando esforços e
unificando as iniciativas
de mobilização de
recursos para atender
às necessidades geradas
pela pandemia, nos
unimos a 9 parceiros
locais - dentre ONGs e
lideranças comunitárias
da favela do Vidigal e
criamos o Vidigal Vive.



Estabelecemos uma coordenação das nossas iniciativas através
de um sistema de banco de dados desenvolvido para mapear
as necessidades da favela a fim de evitar entregas duplicadas à
mesma família e de identificar e priorizar aquelas em maior
situação de vulnerabilidade.

O QUÊ?

Criamos uma plataforma única de cadastro com acesso por todos
os parceiros do Coletivo. Nessa plataforma o cadastrador informa
o perfil das famílias inserindo os dados estipulados para o
cadastramento. Esses dados são utilizados para a priorização na
fila de recebimento de doações, bem como as quantidades
envolvidas.
Alguns critérios de priorização são: renda, configurações
familiares especiais (mãe solteira desempregada, por exemplo),
famílias com integrantes PNE, entre outros.
Após trabalho de priorização de acordo com a quantidade de
doações disponíveis, as famílias são contactadas para
agendamento da coleta.
A família comparece no local, dia e hora marcados com a
documentação dos membros da família. Realizamos o registro
de entrega no sistema e distribuímos os recursos. Dessa forma,
temos o controle de qual dia a família recebeu a cesta e em
quanto tempo aproximado será realizada a próxima distribuição a
ela. Para os casos especiais, em que as pessoas foram
diagnosticadas ou têm sintomas de COVID-19, organizamos a
entrega em domicílio.

COMO?

Sobre o Coletivo Vidigal Vive



OS NÚMEROS DO
NOSSO IMPACTO DE 2020 

famílias cadastradas
no sistema
desenvolvido por nós
para mapear e servir à
comunidade.

+ 3.000

toneladas de
alimentos foram
distribuídas às famílias
em situação de
vulnerabilidade no
Vidigal.

74.154 

de refeições
totalizando mais de 

5,5 toneladas 

quentinhas para a
população de rua, cujo
número aumentou
durante a pandemia.

7.274

cestas básicas e kits
de higiene que
conseguimos
arrecadar graças à
rede de abundância
da qual fazemos
parte.

4.050

garrafas de álcool em
gel distribuídos que
auxiliam na prevenção
contra o coronavírus
na comunidade.

1.620

máscaras foram
distribuídas junto com
informação de
qualidade sobre como
se proteger contra a
COVID-19.

4.450



Outras ações do Coletivo em resposta à
crise econômica e social gerada pela

pandemia.

Com a diminuição da renda, muitas famílias ficaram sem ter
como comprar comida para os animais de estimação. O
número de animais abandonados nas ruas da comunidade
aumentou consideravelmente. 
Recebemos doações de alimentos para animais e organizou-
se de maneira espontânea ações de castração animal, bem
como foram encontrados lares para muitos dos animais
abandonados.

É a estimativa aproximada do
número de animais abandonados.

2.350
castrações realizadas evitaram
pelas ruas da favela do Vidigal.

76

A população de rua no entorno da comunidade (e na cidade,
em geral) também se multiplicou durante a pandemia, o que
levou a um grupo de membros do coletivo a preparar
quentinhas para os moradores em situação de rua.

Ação com Animais

Refeições para moradores de rua.
7.274

SOS do Bem



PRÓXIMOS PASSOS
do Coletivo Vidigal Vive 

Em parceria com o Orgânico Solidário, começaremos
a distribuir uma cesta de alimentos orgânicos em
complemento aos moradores em situação de
vulnerabilidade.

Essa distribuição será realizada mediante a
participação em um curso que abordará nutrição,
saúde integral, prevenção de doenças,
aproveitamento de alimentos e plantio.

Sobre o Coletivo Vidigal Vive



Próximos passos da Favela Inc

Após atender as urgências trazidas pela pandemia e ter a
oportunidade de olhar para dentro, no final de 2020, a Favela
Inc começou seu processo de estruturação da gestão. O
principal objetivo é o fortalecimento da Favela Inc como
instituição para poder cada vez mais prover soluções
escaláveis e assistir um número maior de pessoas.

O processo começou com o recrutamento e seleção de pessoas
que pudessem assumir posições chave na organização com o
compromisso de trazer e contribuir com suas habilidades na gestão
da Favela Inc. Assim, formou-se a diretoria, cujos cargos de
marketing, recursos humanos e financeiro foram preenchidos. 

A chegada do novo corpo diretivo possibilitou as áreas institucionais
da Favela Inc se estruturarem internamente, pensando em gestão e
em ferramentas para execução e acompanhamento de atividades.
O desenho dos seus processos, a elaboração de indicadores e o uso
das ferramentas de gestão compuseram as primeiras tarefas
executadas pelos diretores.

O prazo para o término do processo é outubro de 2021 quando já
teremos a perspectiva de quando poderemos ter reuniões
presenciais, colaborações e trocas offline, e, assim, desenhar os
planos para 2022.

Além disso, continuaremos na assistência aos danos
econômicos e sociais causados pela pandemia e retomando
nossos projetos em educação, tecnologia e sustentabilidade,
a Favela Inc. tem como próximos passos ações de progressão
ao trabalho dos projetos de Incubação, Hub de Inovação e
Agro Favela e também novas ideias/ empreendimentos.



O curso piloto foi conduzido para 78 famílias do Vidigal,
selecionadas por ONGs locais. No fim de cada módulo, cestas
orgânicas cultivadas em fazendas na periferia foram entregues
em parceria com o Orgânico Solidário.

Para 2021, o planejamento é capacitar os colaboradores do
Parque Ecológico local, que desenvolverão uma
agrofloresta sustentável e identificarão outros espaços
abandonados da favela para o desenvolvimento de hortas. 

Futuramente, criaremos uma estratégia de escala para as 20
favelas que fazem parte da atual rede do Orgânico Solidário.

Conheça nossos projetos 

AGRO_
FAVELA 
É um projeto que cultiva
ecossistemas auto-
sustentáveis de
agricultura orgânica,
educação alimentar e
saúde nas favelas,
gerando renda e
emprego local enquanto
melhoram a qualidade
de vida dos moradores.



Conheça nossos projetos 

INCUBA_
ÇÃO
Através de nosso processo de
seleção, selecionamos
projetos de favelas
inovadores. Entendemos os
desafios que são enfrentados.
Nosso programa é flexível,
adaptável e reflete isso.
Fornecemos serviços de
consultoria de negócios 1 a 1
para cada um de nossos
incubados, a fim de entender
suas necessidades e desafios
individuais, ajudando-os a
cultivar o caminho de menor
resistência para alcançar sua
visão.

Temos uma história de sucesso na rodada 2018-19 de incubação,
que nos mostrou que a Favela Inc. tem a habilidade de
impulsionar projetos da favela e assim transformar vidas.

Essa experiência, além de impactar positivamente 5 organizações
diretamente ( mais de 150 pessoas indiretamente) nos permitiu
identificar fatores chave para o sucesso de futuras rodas, assim
como lições aprendidas em metodologia, setup organizacional e
competências necessárias para atingir os objetivos.

Para 2022 estamos prevendo o início de nova rodada com a
inclusão de novos parceiros.



Através da tecnologia e parceria com ONGs locais, cadastramos e
colhemos informações socioeconômicas de residentes de
comunidades e conectamos a projetos de educação,
oportunidades de trabalho e recursos emergenciais. Já
registramos mais de 3000 famílias do Vidigal em parceria com 6
ONGs locais.

Nosso sonho é que “Qualquer pessoa socioeconomicamente
vulnerável no Brasil seja cadastrada, facilmente encontrada por
aqueles que desejam ajudá-la e tenha acesso a educação,
oportunidades e condições de sobrevivência garantidos”. 

O planejamento para 2022 é a expansão do projeto para a
Rocinha, uma das maiores favelas da américa latina.

Conheça nossos projetos 

VISION
Revelando o Invisível. O
nome , Vision, Visão em
português, foi inspirado na
gíria comum nas favelas
“Pega a Visão”. Mas, o que
ele representa de verdade é
a essência do nosso projeto,
que é dar visibilidade à
população vulnerável das
comunidades do Rio,
escondida nos altos do
morro e invisível ao olhar até
daqueles que desejam
ajudar.



O espaço já sediou um coletivo de 10 organizações e líderes
locais, 5 empreendedores e 3 organizações sociais, e é a sede da
Favela Inc. Além disso, hospeda aulas de inglês, francês, visitas
turísticas e grupos universitários do mundo todo. Terá uma loja
de produtos locais e estrutura para abraçar as necessidades de
equipes remotas/híbridas que surgiram durante a pandemia.

Para 2021, o planejamento é seguir com a criação de
espaços de trabalho para despertar uma comunidade de
agentes de mudança. Nosso objetivo é promover o ambiente
certo para as inovações sociais florescerem. Seguiremos
fornecendo à nossa comunidade os espaços, conexões e recursos
necessários para trabalhar, conectar, criar e transformar.

Conheça nossos projetos 

HUB DE
INOVAÇÃO 
Espaço de coworking sediado
na favela, com o objetivo de
providenciar a líderes, ongs,
empreendedores e projetos
da comunidade acesso a
equipamento, tecnologia,
estrutura e capacitação de
qualidade, cultivando uma
comunidade empreendedora
local, que se desenvolva
pessoalmente e
profissionalmente sem se
deslocar para longe de casa.



Este programa visa estimular a criatividade de jovens em situação
de vulnerabilidade socioeconômica, despertando uma
mentalidade empreendedora, inspirando-os a pensar ativamente
em soluções para os problemas de sua própria comunidade de
forma dinâmica, expandindo suas perspectivas para o futuro.

O planejamento é que em 2021 o projeto piloto será
aplicado no Vidigal. 

Conheça nossos projetos 

FAVELA DO
FUTURO 
Curso imersivo de
empreendedorismo,
inglês e inovação para
adolescentes entre 13 e
20 anos nascidos e/ou
criados na favela. 



Empresa:
C.N.P.J.:
Período:
Balanço encerrado em:

FAVELA INC
34.249.794/0001-43
01/01/2020 a 31/12/2020
31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO
   ATIVO CIRCULANTE
      DISPONÍVEL 
         CAIXA
            CAIXA GERAL

36.064,16D
28.439,18D
28.439,18D

1.820,90D
1.820,90D

BANCO CONTA MOVIMENTO
   BANCO ITAÚ
   PAGBANG

ADAM POWERS NEWMAN
PRESIDENTE
CPF: 061.856.127-71

Descrição Saldo Atual 

ONILIA SIDNEIA ARAUJO DA SILVA
Reg. no CRC - RS sob o No 079765/O-9
CPF: 904.074.150-68

Sistema licenciado para I.CON.CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

Balanço 2020

26.618,28D
24.802,95D

1.815,33D

ATIVO NÃO CIRCULANTE
   IMOBILIZADO
      EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
         COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
         (-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

7.624,98D
7.624,98D
7.624,98D
7.749,84D

124,86C

PASSIVO
   PATRIMONIO SOCIAL
      RESULTADO OPERACIONAL
         RESULTADO OPERACIONAL
            SUPERÁVITS ACUMULADOR

36.064,16C
36.064,16C
36.064,16C
36.064,16C
36.064,16C



Empresa:
C.N.P.J.:

FAVELA INC
34.249.794/0001-43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERXÍCIO EM 31/12/2020

RECEITAS BRUTA 140.868,66

ADAM POWERS NEWMAN
PRESIDENTE
CPF: 061.856.127-71

Descrição Total

DRE 2020

ONILIA SIDNEIA ARAUJO DA SILVA
Reg. no CRC - RS sob o No 079765/O-9
CPF: 904.074.150-68

Folha:
Número livro:

0001
0008

Saldo

RECEITAS CORRENTES
DOAÇÃO

RECEITAS FINANCEIRAS
RENDIMENTO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESPESAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
TARIFA BANCÁRIA
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS
ENERGIA ELÉTRIC
MANUTENÇÃO E REPARO 
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
COPA/COZINHA - HIGIENE E LIMPEZA
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
MAT GRÁFICO E REPRODUÇÕES
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO
DESPESAS COM VIAGENS
MENSALIDADES E ASSINATURAS
LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE
PROPAGANDA E PUBLICIDADE
BENS NÃO ATIVÁVEIS
DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS
CURSOS
DESPESAS COM ENTREGAS 

DESPESAS FINANCEIRAS
IOF
TAXA DE CAMBIAL

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

140.812,13140.812,13

56,5356,53

(101.511,47)

(1.094,76)
(39.700,00)

(690,30)
(1.603,13)

(746,07)
(1.496,71)
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(65,00)
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(8.840,98)
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PARCEIROS
Favela Experience
Turismo de Impacto Social

Planeterra Foundation
Turismo sem fins lucrativos

Impacto
Impacto Social

Plataforma Impact
Sem fins lucrativos

Abercrombie & Kent Philanthropy
Companhia de Viagens de Luxo

Youth Climate Leaders
Soluções Climáticas

Rotman Business School
Universidade de Toronto

London Business School
Universidade de Londres

I.Con
Companhia de Contabilidade

MC Law
Legal Firm

Siqueira Castro
Legal Firm

Grupo Sal
Agência de Marketing

ReNature
Regenerative Agroforestry 

Mirante do Arvrão
Bar, Restaurante e Hotel

PRÊMIOS
Prosas
Empreendedor Social do Ano

Prêmio INNXBR
Innovation by Brazil


