
Educar é dar asas. Encoraje esse voo!



A Operação
A operação do Voar é um tripé constituído por: captação, alocação e manutenção. A

captação constitui o patrimônio do fundo através da estratégia de comunicação e

campanhas de arrecadação. A alocação define o modelo de distribuição resguardando

premissas estabelecidas. Por fim, a manutenção é o que garante a estabilidade do fundo,

gerindo contratos, impostos, transações financeiras, contábeis e fiscais. A seguir os

principais destaques:

Contexto
Dois mil e dezessete foi o ano da nossa criação. E junto com a nossa criação um ano de

enorme aprendizado. Analisando a necessidade de jovens professores engajados em

transformar a educação pública do Brasil, criou-se o Voar com a missão de “conectar

pessoas comprometidas em transformar a educação brasileira”. O nosso objetivo é

conseguir através de ações concretas e direcionadas alcançar a nossa visão de que “um dia

todos poderão fazer a diferença na educação”.

Atualmente a educação básica no Brasil não consegue atingir de forma satisfatória seu

objetivo que é entregar uma educação de qualidade a todos os brasileiros, como é

facilmente observado em indicadores municipais, estaduais, nacionais e internacionais.

Nós, que somos jovens professores em salas de aulas espalhadas pela periferia do Brasil,

vivemos a escola pública, e o consenso é que a situação é demasiadamente complexa, por

isso são necessárias pessoas com diferentes visões, competências e experiências para

orquestrar ações efetivas que melhorem o aprendizado dos alunos.

O compromisso do Voar é justamente criar oportunidades para que quaisquer jovens

comprometidos com a transformação da educação possam se engajar na docência,

garantindo um papel protagonista para todos aqueles dispostos a se dedicar nessa

transformação, independente do seu contexto, origem e situação econômica.

Captação
Alocação

Manutenção

Seguindo nosso modelo, 
priorizamos as solicitações, 

através de critérios claros de 

distribuição

Com o registro junto a 

Receita Federal do CNPJ 
abrimos nossa conta bancária
para operar financeiramente

Lançamos nossa página no 

Facebook e um dos nossos 

post teve mais de 1000 
likes. Nosso vídeo teve 

6,5 mil visualizações 



Ficaram disponível para empréstimo
R$20.950, e visando equilibrar as
solicitações com a estabilidade do
fundo, durante o processo de alocação
foram definidas premissas para
empréstimos com devolução em 8
parcelas ou em 20 parcelas, .

Prestação de contas
Comprometidos com o nosso valor de transparência, detalhamos a seguir o destino, bem
como algumas projeções, do montante que arrecadamos com a sua doação.

Projeção simplificada da carteira atual
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Fundo Emergencial Emprestado Disponibilidade

O nosso principal desafio até agora foi a
campanha de arrecadação. O bom é
que gostamos de desafios, e através de
um time que não mediu esforços para
ver o projeto acontecer, ganhamos
visibilidade e arrecadamos um total de
R$30.608.

sem juros. Esses recursos foram utilizados por 13 voantes (como gostamos de chama-los),
selecionados entre aqueles com maior necessidade.
Em junho de 2018 eles começaram a pagar de volta ao Voar, para que no próximo ano os
recursos já possam ser utilizados em novos empréstimos. Minimizamos onde possível os
nossos custos, contamos inclusive, com o trabalho pro bono de profissionais para nos
auxiliar em assuntos específicos, mas para operar temos custos financeiros (ex:
transferências bancárias), legais (ex: impostos), de marketing (ex: brindes), e de
inadimplência. Todos impactam no nosso patrimônio.

Enfrentamos alguns entraves burocráticos e decidimos usar como estratégia principal
uma plataforma de crowdfunding, que cobrou uma taxa significativa em cima das doações
recebidas, R$1.744. Constituído nosso patrimônio, reservamos, como já estava previsto,
R$3.000 para estabelecer um fundo emergencial. O caixa foi estabelecido a partir de
estimativas com despesas financeiras, de marketing, contábeis e legais.

Arrecadação – Total: R$30.608
R$ 1.744

Taxas cobradas 
pela plataforma 

de crowdfunding

R$ 28.864
Montante 
constituinte do 
nosso 
patrimônio

Empréstimos (Alocação) – Total: R$20.950
Em 20 parcelas31%

Voantes3
2167 Valor médio

Em 8parcelas69%
Voantes10

1449 Valor médio R$

Em mil R$

Os recursos em caixa são
suficientes para cobrir essas
despesas até o final do ano. Está
prevista nova campanha de
levantamento de doações para o
início de 2019. Estimamos que o
valor doado seja semelhante ao
levantado em 2018. Esses novos
recursos, junto com o retorno dos
empréstimos, permitirá o
atendimento de uma quantidade
maior de pessoas em 2019.



Próximos Passos
Estamos organizados como uma associação e no nosso estatuto estão previstas eleições
anuais. Esse formato garante uma constante renovação de ideias e pessoas que estejam em
sala de aula amplificando cada vez mais o alcance do Voar.
Assim, visando crescimento, mas também continuidade e estabilidade, iniciamos o processo
de sucessão. Prevemos um período de cogestão com o objetivo de encontrar e engajar
jovens professores que queiram contribuir com a nossa missão.

Olha quem você ajudou...
“[...] me dedicar mais a fundo em meu propósito de contribuir com a mudança do país
através da educação. E, para me ajudar no começo dessa caminhada, o Fundo Voar foi a
rede de segurança que precisava naquele momento. São jovens que, assim como eu,
acreditam num propósito maior e sabem que cruzar os braços e só reclamar não adiantará
de nada... O auxílio financeiro do Fundo Voar foi primordial para que seguisse tranquila e
com muito gás na minha jornada de educadora ” – Professora de Língua Portuguesa em
Campo Grande, MS.
“Inicialmente as despesas são muito altas com toda essa mudança de vida. Foi neste
momento que o Fundo Voar me ajudou a ter mais tranquilidade e segurança do ponto de
vista financeiro para que eu pudesse focar no mais importante: minha missão com a
educação!” – Professora de História em Caruaru, PE.
“Compreendo que é desejo de muitas pessoas, contribuir para a melhoria da educação
publica em nosso país e compreendo também que nem todos tem condições de transformar
seus desejos em realizações. Eu tinha esse desejo mas o que estava dificultando sua
realização era “um dinheirinho para começar a vida do zero em outro estado”. Para minha
sorte, colegas que passaram pelas mesmas dificuldades financeiras que eu viria a
enfrentar tiveram uma super ideia. Criaram o “Fundo Voar” e possibilitaram que pessoas
como eu pudessem apertar o play e ativar o modo Professor, fazendo a diferença por
esse Brasilzão a fora! ” – Professora de Química em Serra, ES.

Obrigada por ter encorajado esse voo!

Quem somos?
Camila é a nossa presidente e está sempre em busca de
novas arrecadações para aumentar o nosso alcance.
Quer contribuir? Entre emcontato: (11) 99713 1226

Mari é a nossa diretora de operações e está sempre
procurando potencializar as ações do fundo. Quer apoia-
la com ideias? Entre emcontato: (65) 99811 4968

Laís é a nossa diretora financeira e está sempre de olho
para garantir a estabilidade do nosso patrimônio. Quer
ajuda-la? Entre emcontato: (35) 99156 7585

Acompanhe nossa nova campanha em:
facebook.com/fundovoar


