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A Fundação ABH impulsiona o desenvolvimento de 

comunidades, ampliando acesso à oportunidades e 

melhoria da qualidade de vida.

Estamos sediados na zona sul de São Paulo e  

reconhecemos a importância da proximidade  

física e geográfica para se trabalhar em parceria e 

fomentar o desenvolvimento local. Assim escolhemos 

a periferia sul de São Paulo como nosso território 

de atuação, com o objetivo de maximizar o potencial 

das ações em prol do desenvolvimento comunitário.

O desenvolvimento comunitário é o esforço para 

melhorar as condições de vida daqueles que 

habitam um local, sempre considerando suas  

especificidades, de maneira equilibrada e integrada 

à comunidade, com o máximo respeito pelos seus  

valores próprios e sua riqueza histórica. O desenvolvi-

mento local conta com os ativos e atores da comu-

nidade para transformar as necessidades e sonhos em 

realidade! Conduz à uma tomada de consciência 

acerca das potencialidades locais, promovendo, 

consequentemente, iniciativas geradoras de riqueza 

e de emprego que correspondam a um plano local 

de desenvolvimento integrado.

Quando trabalhamos o desenvolvimento de comu-

nidades, entendemos que todos os temas como 

educação, saúde, meio ambiente, empreendedo-

rismo, etc. são interdependentes e que, quando 

trabalhados priorizando as necessidades da  

comunidade e a relação entre elas, temos maior 

probabilidade de mudar o status quo local.

Conheça a 
Fundação ABH
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+1milhão+150mil+30

Cada um de nós tem o poder de transformar 
vidas e juntos somos mais fortes e chegamos 
mais longe!
Acreditamos em uma sociedade unida e ativa 
na transformação social: construindo pontes 
e sonhos por um Brasil melhor e mais justo!

Impulsionar o  
desenvolvimento de 
comunidades, ampliando  
acesso à oportunidades e  
melhoria da qualidade 
de vida.

•	 Comprometimento;
•	 Cooperação;
•	 Empatia;
•	 Ética;
•	 Mentalidade ganha-ganha.

INDICADORES (DESDE 2015) 

Iniciativas receberam 
investimento e suporte 

estratégico

Pessoas foram 
impactadas direta e 
indiretamente pelas 

ações sociais

Investidos com 
segurança em 

iniciativas de confiança
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Nosso Tripé
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3,8 
milhões
de habitantes



Porque Escolhemos 
a Periferia Sul de 
São Paulo
Além de estarmos geograficamente próximos, a 

periferia sul é uma região de grandes contrastes, 

com altos índices de vulnerabilidade social mas, 

por outro lado, com grande abundância de recur-

sos humanos e naturais que propiciam um enorme 

potencial de transformação e desenvolvimento. 

O alto índice populacional traz desafios ao  

desenvolvimento e acesso à oportunidades, mas  

também nos presenteia com um terreno fértil para 

se trabalhar com pessoas criativas e engajadas 

em transformar a realidade local em parcerias em 

prol da comunidade. Em nenhum outro território que  

visitamos, em São Paulo e outras cidades do país, 

vimos tamanha cooperação e sinergia entre os 

atores locais, refletindo na quantidade de  

coletivos, eventos cult rais e economia solidária 

que são únicos na região.

Se a zona sul fosse

um município, seria o

3o maior
do Brasil, 
ficando atrás apenas

de SP e RJ

 seria o
15o maior
distrito do Brasil

30%

a zona sul 
representa

da população de  
São Paulo
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Habitantes / km2

MENOS DE 3300 (5)

DE 3.300 A MENOS DE 8.500 (26)

DE 8.500 A MENOS DE 13.000 (38)

DE 13.000 A MENOS DE 19.000 (20)

MAIS DE 19.000 (7)



Densidade  
Demográfica
O Brasil possui uma densidade demográfica de 23,6 

habitantes por km2, enquanto no município de São 

Paulo o índice é 7.398 habitantes por km2.

Um dos resultados de um alta densidade são as fa-

velas, a falta de serviços públicos que atendam com 

qualidade toda a população assim como falta de in-

fraestrutura básica.

Brasil

23,6
hab/km2

Região 
Sudeste

91,4
hab/km2

Estado 
de São Paulo 

166,2
hab/km2

Município 
de São Paulo 

7.398
hab/km2

Distrito de 
Capão Redondo 

19.795
hab/km2
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2.087
é o número de favelas

localizadas na  
cidade de São Paulo

2.162.368
pessoas vivem em favelas na cidade 

de São Paulo. Isso equivale à  
população de Paris na França.



Favelas e  
Assentamentos
A região metropolitana tem 2 milhões de         

pessoas, o equivalente a 11% da população, 

vivendo em favelas e outros assenta-

mentos irregulares.

Cerca de 95% dos domicílios em 

favelas têm responsáveis ganhan-

do entre zero e três salários míni-

mos, contra 68% na população em 

geral da cidade.

3 das 5
subprefeituras com 
maior número de  
favelas estão na  

periferia sul de SP

Campo Limpo
(59.483 casas em favelas)

Cidade Ademar 
(25.468 casas em favelas)

M’Boi Mirim 
(42.350 casas em favelas)

1

2

3

o município de 
São Paulo abriga

33%
do total de 

favelas no Brasil
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IDH bairros periferia sul SP

Capão Redondo (0,782)

Pedreira (0,777)

Jardim Ângela (0,750)

Grajaú (0,754)

Parelheiros (0,747)

Marsilac (0,701)



IDH e Serviços 
Públicos
A cidade de São Paulo tem um IDH (índice de 

desenvolvimento humano) de 0,805, considera-

do elevado em relação à outros municípios 

brasileiros. Entretanto, quando avalia-se 

individualmente os 96 distritos do muni-

cípio, 6 dos 20 bairros piores avaliados 

estão na zona sul.

IDH de São Paulo  

0,805

6 dos 20
bairros com o pior IDH  
estão na periferia sul

89%
da população de Marsilac 

depende do SUS
Marsilac
não tem
hospital

IDH bairros periferia sul SP

Capão Redondo (0,782)

Pedreira (0,777)

Jardim Ângela (0,750)

Grajaú (0,754)

Parelheiros (0,747)

Marsilac (0,701)
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46.477
pessoas estão 

na zona sul

Legenda

Zona Especial de Produção Agrícola e Extração 

Mineral (ZEPAG)

Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM)

Parques e Reservas Existentes

Hidrografia



Quantidade 
de OSCs

Zona Rural

da população de 
Marsilac  
vive fora da zona 
urbana

6%
da área de São Paulo 

está classificada 
como zona rural

Pode parecer improvável, mas São Paulo, a maior 

metrópole do país, ainda tem muitas áreas rurais. 

Dos seus 10 milhões de habitantes, pelo menos 621 

mil vivem no ‘campo’ dentro dos limites da cidade. 

É um número considerável, que equivale a toda a 

população de São José dos Campos/SP.

Das 820* mil OSCs (Organizações da Sociedade 

Civil) mapeadas no Brasil, 46.359* estão no 

município de SP, sendo aproximadamente 15% delas 

na periferia sul.

621 mil
moradores

vivem no campo

83,17%

6.954*
OSCs estão na periferia 
sul aproximadamente

Brasil SP

* Esse número contempla apenas organizações legalmente constituídas.
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Remanescentes da Mata Atlântica

Hidrografia



Pulmão Verde

80%
do abastecimento 

de água de SP vem  
de áreas da 

zona sul

27,5%
dos parques lineares

de SP estão na zona sul

100%
das APAs (áreas de proteção 
ambiental) estão na zona sul

100%
dos rios banháveis em SP 
correm na zona sul. São 2!

34,7%
dos parques urbanos 

de SP estão localizados 
 na zona sul

83%
dos parques naturais 

municipais estão 
na zona sul

A qualidade do ar que a gente respira na 

capital depende de duas florestas que estão nos 

extremos sul e norte da cidade. A Serra da 

Cantareira, ao norte, e a mata de Parelheiros e 

Engenheiro Marsilac, ao sul, são os dois conjuntos 

de árvores que representam quase metade da 

cobertura vegetal da cidade. São os  pulmões 

verdes de São Paulo.



PARTICIPAÇÃO DA
COMUNIDADE NO PROCESSO
DECISÓRIO

CONHECIMENTO
TERRITORIAL

REDE DE CONTATOS E CONEXÃO
COM A COMUNIDADE

CURADORIA DE
PROJETOS

MONITORAMENTO
DE RESULTADOS

 
 

 

DO RECURSO DOADO  
É INVESTINO

  
-

2

3

1 ACESSE O SITE
DOE.FUNDACAOABH.ORG.BR

NAVEGE ATÉ AS OPÇÕES
E ESCOLHA O VALOR QUE
DESEJA CONTRIBUIR 

PREENCHA SEUS DADOS
COMPLETOS E CLIQUE NO
BOTÃO “DOAR”

Porque Doar

QUAL É A VANTAGEM DE DOAR PARA 
A FUNDAÇÃO ABH AO INVÉS DE PARA 
UMA “ORGANIZAÇÃO FIM”?

DO RECURSO 
DOADO  
É INVESTIDO

NAS INICIATIVAS
APOIADAS100%

Como doador, você pode ter certeza que:
Sua contribuição será investida nas comunida-

des que mais precisam de recursos e têm 

potencial para geri-los, ajudando a impul-

sionar o desenvolvimento, ampliando o acesso 

à oportunidades e melhoria da qualidade de vida  

de seus moradores.

As iniciativas serão acompanhadas e monitora-

das. Você receberá nosso boletim com atualiza-

ções periódicas e relatório anual com indicadores 

de desempenho.
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NAVEGE ATÉ AS OPÇÕES
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Como Fazer 
Para Participar

PLATAFORMA ONLINE
Invista de maneira recorrente no desenvolvimento 

comunitário da periferia sul de São Paulo através da 

nossa plataforma online de doação.

DEPÓSITO CC
Nos ajude a fazer o bem! Sua contribuição pode 

transformar realidades. Por sermos reconheci-

dos como uma organização promotora dos direitos 

humanos, somos isentos do pagamento de ITCMD 

sobre as doações recebidas.

APOIO INSTITUCIONAL – FOMENTO AO ENDOWMENT 
(FUNDO PATRIMONIAL)
OBJETIVO: Contribuir com o desenvolvimento comunitário da periferia sul de São Paulo, de maneira contí-

nua para que juntos possamos: mobilizar, articular e apoiar investidores sociais, organizações da sociedade 

civil, coletivos e empreendedores locais.

Favorecido: Fundação Affonso Brandão Hennel 

CNPJ: 19.712.720/0001-08 

Banco: Alfa (025) 

Agência: 003 

Conta Corrente: 34885-6



 

DOAÇÃO VIA LEI DE INCENTIVO – OSCIP  
(SOMENTE EMPRESAS)

O QUE É UMA OSCIP?
Conhecida também como “A Lei do Terceiro Setor”, 

define OSCIPs (organização da sociedade civil de 

interesse público) como entidades civis que prestam 

serviços à comunidade.

COMO DOAR?
Por ser uma OSCIP, as doações efetuadas à 

Fundação ABH serão dedutíveis do imposto de 

renda e da contribuição social sobre o lucro real 

(empresas tributadas pelo lucro real).

Pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real podem 

contabilizar a contribuição como despesa dedutível 

para fins de imposto de renda e contribuição social 

sobre o lucro líquido.

O efeito sobre o resultado será o valor da 

contribuição menos o da carga tributaria correspon-

dente. A dedutibilidade nas doações fica limitada a 

2% do lucro operacional na pessoa jurídica, antes de 

considerada a doação.

Não há uma dedução do imposto de renda a 

ser pago, mas uma dedução da base de cálculo do 

imposto de renda.

Doações devem ser feitas mediante crédito em 

conta bancária diretamente em nome da entidade 

beneficiária.

Opera-se uma “recuperação” de aproximadamente 

35% do valor doado às OSCIPs (deixa-se de pagar 

para o Estado e investe-se na entidade).

Este limite não inclui as doações feitas para o 

Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente 

e para projetos culturais.

Pode-se verificar, na página ao lado, o reflexo no 

resultado para três situações:

•	 Empresa que não fez doação durante o exercício;

•	 Empresa que contribuiu com 2% do resultado 

operacional;

•	 Empresa que fez doações acima do limite de 2% 

do seu resultado operacional.

PASSO A PASSO:

1

2

3

Sua empresa é tributada pelo lucro 

real? Se sim então:

Decida a montante que deseja doar 
(até 2% do resultado operacional 
é dedutível do IR) para a Fundação 
ABH.

Encaminhe ao seu contador o 
recibo de doação para que ele possa 
contabilizar a doação como despesa 
dedutível e contabilizar a dedução 
da base de cálculo do IR (Imposto  
de Renda).



Verificar se a entidade está enquadrada como 

OSCIP, pois a Receita Federal só aceita a 

dedutibilidade como despesa se a entidade tiver essa 

certificação legal.

A parcela da doação que exceder a 2% do Lucro 

Operacional deverá ser adicionada no Lalur – Livro 

de Apuração do Lucro Real, por ser despesa não 

dedutível, para fins do Imposto de Renda.

Nota: As parcelas indedutíveis deverão ser adiciona-

das também à base de cálculo da Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido.

INVISTA na Fundação ABH, entidade sem fins 

lucrativos regularmente classificada como OSCIP, 

para alavancar o desenvolvimento das comunidades 

da periferia sul de São Paulo.

Acesse o nosso site www.fundacaoabh.org.br e 

conheça todas as iniciativas apoiadas pela Fundação.

Por sermos reconhecidos como uma organização 

promotora dos direitos humanos, somos isentos 

do pagamento de ITCMD (Imposto de Transmissão 

Causa Mortis e Doação) sobre as doações recebidas.

SEM DOAÇÃO
DOAÇÃO DE 2% DO 

LUCRO OPERACIONAL
ECONOMIA TRIBUTÁRIA

DOAÇÃO ACIMA 
DE 2% DO LUCRO 

OPERACIONAL
ECONOMIA TRIBUTÁRIA

RECEITA BRUTA 5.000.000 5.000.000 5.000.000

CUSTO DOS PRO-
DUTOS VENDIDOS (2.500.000) (2.500.000) (2.500.000)

MARGEM BRUTA 2.500.000 2.500.000 2.500.000

DESPESAS 
OPERACIONAIS

VENDAS (500.000) (500.000) (500.000)

ADMINISTRATIVAS (200.000) (200.000) (200.000)

DOAÇÃO À FUN-
DAÇÃO ABH (36.800) (50.000)

RECEITA FINAN-
CEIRA LÍQUIDA 40.000 40.000 40.000

LUCRO OPERA-
CIONAL (A) 1.840.000 1.803.200 1.790.000

PROVISÃO PARA 
IR E CSLL

IMP. RENDA: 15% (B) (276.000) (270.480) 5.520 (270.480) 5.520

CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL: 9% (C) (165.600) (162.288) 3.312 (162.288) 3.312

IR - ADICIONAL DE 10%

(A-(B+C))

(10%) ADICIONAL DE 
IR SOBRE O LUCRO 
REAL QUE EXCEDE 

A R$ 240.000

(139.840) (137.043) 2.797 (137.043) 2.797

11.629 11.629

LUCRO LÍQUIDO 1.258.560 1.233.389 1.220.189

O limite de 2% de é calculado em cima do lucro operacional da coluna “Sem Doação” - 2% de R$ 1.840.000 = R$ 36.800

Note que na provisão para IR e CSLL, tanto no cenário “Doação de 2% do Lucro Operacional” como “Doação Acima de 2% do Lucro Operacional” os valores perma-
necem iguais pois o limite é 2%.

Note que, embora no cenário “Doação de 2% do Lucro Operacional” a doação tenha sido de R$ 36.800,00, o custo real para a empresa que lucrou R$ 1.840.000,00 
e se dispôs a doar 2%, foi de R$ 25.171,00. (R$ 11.629,00 é a economia por causa da Lei de Incentivo para OSCIP)

Note que, embora no cenário “Doação Acima de 2% do Lucro Operacional” a doação tenha sido de R$ 50.000,00, o custo real foi de R$ 38.371,00 ou seja, R$ 
12.512,00 é a economia por causa da Lei de Incentivo para OSCIP.

PROCEDIMENTOS A OBSERVAR:



DOAÇÃO DE APOIO A PROJETOS PARA 
RESIDENTES NOS EUA

FUNDOS DE IMPACTO SOCIAL

Passamos por um rigoroso processo de auditoria 
nos Estados Unidos onde checaram nossas docu-
mentações, planejamento, contabilidade e alocação 
de recursos. Fomos reconhecidos pela nossa idonei-
dade e transparência!

Para o doador, o fato da Fundação ABH ter o selo 
da CAF America, significa que residentes nos EUA 
agora podem doar para nós com segurança e isen-

ção fiscal.

Se você é residente nos EUA e deseja doar para 

a Fundação ABH e usufruir da isenção fiscal, 

contate info@cafamerica.org ou acesse o site 

https://www.cafamerica.org/.

Eles ajudarão com todos os 

passos do processo.

FUNDO PRÓPRIO

Faça seu investimento social pela Fundação ABH!  

Se você ou sua empresa têm uma causa com a qual 

se sensibiliza, mas não deseja constituir uma organi-

zação social para realizar seu sonho, o fundo próprio 

é a solução ideal!

OBJETIVO: Promover a aproximação entre 

doadores (pessoas físicas ou jurídicas) e organizações 

da sociedade civil, proporcionando um canal para a 

realização de investimento social de forma planejada 

para responder aos desafios da periferia sul do mu-

nicípio de São Paulo.

COMO FUNCIONA:

•	 Os	 fundos	 próprios	 geridos	 pela	 Fundação	 ABH	

são constituídos a partir de um investimento mínimo 

de R$ 80.000,00 / ano.

•	Abrimos	uma	conta	 corrente	exclusiva	para	este	

fundo próprio.

•	 Definimos,	 junto	 com	 o	 doador,	 causas	 sociais	 

que serão priorizadas.

•	 Elaboramos	 juntos	 um	 plano	 estratégico	 de 

investimento social que orientará as ações do fundo.

•	 Realizamos	 o	 investimento,	 respondendo	 aos 

desafios do território e o plano estratégico, por meio 

de apoio à organizações da sociedade civil, grupos 

e movimentos da região.

POR QUE UM FUNDO PRÓPRIO?

•	 Conhecimento	 do	 território,	 seus	 desafios 

e potenciais.

•	 Curadoria	 das	 organizações	 da	 sociedade	 civil,	

grupos e movimentos da região.

•	Informações	sistemáticas	sobre	o	investimento	por	

meio de relatório com as demonstrações financeiras 

e avaliação do investimento.

Por sermos reconhecidos como uma organização 

promotora dos direitos humanos, somos isentos do 

pagamento de ITCMD sobre as doações recebidas.





F I L A N T R O P I A  C O M U N I T Á R I A

ENDEREÇO: AVENIDA PAULISTA, 171 / 4 ANDAR 

PARAÍSO – SÃO PAULO/SP – 01310-000 

TELEFONE: +55 11 94177-7711 

E-MAIL: CONTATO@FUNDACAOABH.ORG.BR

F U N D A C A O A B H . O R G . B R


