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Bem-vindo ao relatório de ações sociais
de resgaste da visão para pessoas em
vulnerabilidade social da ONG Renovatio.

www.renovatio.org.br
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transformar
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Os últimos dois anos foram transformadores para a nossa ONG. Mudanças,
abandono de ideias que não funcionavam mais, novas pessoas integrando o
time e muitos obstáculos superados.
Em 2018, durante o mês de outubro, realizamos a maior ação social da nossa história.
Atendemos mais de 4.900 pessoas na cidade de Barretos, aqui no estado de São Paulo,
em apenas três dias. Nunca pensei ver que as ações que um dia foram realizadas por mim
e por um voluntário, sozinhos, pudessem ser escaladas e ocupassem o salão de eventos do
Hospital de Amor de Barretos. Foram mais de 40 profissionais envolvidos para oferecer
gratuitamente atendimento oftalmológico para aqueles que mais precisam.
Em 2019, também tivemos grandes marcos. Fizemos nossas duas primeiras ações sociais
internacionais, no Haiti e Moçambique, adquirimos novos equipamentos oftalmológicos
que transformaram nossos processos e agora nos permitem atender muito mais pessoas
em menos tempo, e também adquirimos mais um ponto de atendimento oftalmológico
móvel: um contêiner adaptado com capacidade para até três atendimentos simultâneos.
Conquistar todos esses avanços não foram uma tarefa fácil, e envolveu muito, mas muito,
trabalho.
Apesar das conquistas, sabemos que ainda podemos e precisamos fazer muito mais por
aqueles que precisam de nós e não tem condições de pagar nem por um exame
oftalmológico, muito menos por um par de óculos de grau. E acreditando nisso, mais uma
vez vamos levantar as mangas para seguir em frente e vencer os próximos desafios. Muito
obrigado a todos que nos acompanham e nos ajudaram a tornar os resultados presentes
neste relatório em realidade.

Ralf Toenjes - Fundador da ONG Renovatio
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MAIS DE

41.000
ÓCULOS
DOADOS

A ONG
RENOVATIO
Nascemos com um objetivo único:
democratizar o acesso à visão. Importamos
da Alemanha a tecnologia de fabricação do
Good Vision Glasses, um modelo de óculos
de grau de alta efetividade e baixo custo,
que não necessita de energia elétrica para
a sua montagem. E com ele queremos
disseminar a saúde visual por todo o
Brasil. Um par de óculos tem a capacidade
de transformar vidas e mudar histórias, em
5 anos realizando ações sociais por todo o
país entendemos que não estamos apenas
realizando exames oftalmológicos gratuitos
e doando óculos de grau, estamos dando a
diversas pessoas a chance de uma vida
mais digna.
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ENTENDENDO
O PROBLEMA DA SAÚDE
OCULAR NO BRASIL
No Brasil, hoje, existem mais de 42 milhões de pessoas que precisam de óculos e não sabem. Segundo o
censo oftalmológico, no país, 85% dos municípios brasileiros não possuem sequer um médico oftalmologista.
Outro fator relevante é a relação entre o abandono escolar e o problema da visão em escolares. Segundo o PNUD, o Brasil ocupa o
terceiro lugar no índice de evasão escolar entre os 10 países com maior IDH, e 22,9% desse abandono está relacionado a problemas de visão.
Por isso, a importância de buscarmos atingir o maior número de crianças possível, isso afeta diretamente a educação do país e indiretamente a
economia a longo prazo. Estima-se que 40% dos jovens brasileiros não conclui o ensino médio. Além disso, de acordo com a Associação Brasileira
de Medicina, crianças com problemas de acuidade visual têm rendimento escolar pior em 75% dos casos. Existem hoje mais de 2 milhões de
crianças e adolescentes fora da escola. Sendo possível verificar uma acentuação à medida que se aproxima dos anos finais: desses 2 milhões, 65%
estão entre os últimos anos do ensino médio.
Referências:
Estacia, Paulo et al. Prevalência de erros refrativos em escolares da primeira série do ensino fundamental da região nordeste do Rio Grande do Sul. Rev Bras Oftalmol 66.5 (2007): 297-303.
MEC.ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA. Brasília: s.d
Toledo, Carolina Cumani et al. Detecção precoce de deficiência visual e sua relação com o rendimento escolar. Rev Assoc Med Bras 56.4 (2010): 415-9
https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/evasao-escolar-e-um-dos-principais-problemas-da-educacao-no-brasil/
https://www.somospar.com.br/evasao-escolar-no-brasi/
https://educacao.uol.com.br/noticias/2013/03/14/brasil-tem-3-maior-taxa-de-evasao-escolar-entre-100-paises-diz-pnud.htm
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JÁ LEVAMOS
O GOOD VISION
GLASSES PARA
MAIS DE 21 ESTADOS
BRASILEIROS!
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RESULTADOS
DE 2018

41.229

33

47.629

Óculos doados

Municípios

Atendimentos

“Óculos de grau
não deveriam ser
artigos de luxo,
mas sim uma questão
básica de saúde”
Ralf Toenjes, Fundador Renovatio

AÇÕES
DE 2018
ALGUMAS DAS PRINCIPAIS
AÇÕES REALIZADAS AO
LONGO DO ANO DE 2018.

INSTITUTO
PHI
Abril / 2018
São Gonçalo / RJ
2.100 atendimentos
1.187 consultas
920 óculos doados

Novembro / 2018
Mangueira / RJ
600 atendimentos
422 consultas
381 óculos doados
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INSTITUTO
UNIMED
(VITÓRIA)
Em dois anos, 6.350
crianças foram triadas e
712 óculos doados em
22 escolas públicas em 9
cidades do Espírito Santo!
2017 - 3.100 crianças triadas e 329
óculos doados
2018 - 3.250 crianças triadas e 383
óculos doados
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EDS
Maio / 2018
Amazonas / AM
400 triagens
400 consultas
327 óculos doados

Setembro / 2018
Maranhão / MA
500 triagens
500 consultas
412 óculos doados

Novembro / 2018
São Paulo / SP
200 triagens
200 consultas
47 óculos doados
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ONESIGHT
(Barretos)
- 4.977 atendimentos
- 5.302 óculos doados
9 dias de trabalho social para resgatar a
saúde da visão de 4.977 mil pessoas.
Parceria com a ONG internacional Onesight,
também fizemos parceria com o Hospital de
Câncer de Barretos.
77% de todos os pacientes apresentaram
erro refrativo e precisaram de receita
oftalmológica;
71,9% dos atendidos sabiam da
necessidade de óculos mas não podiam
comprar;
14,78% foram diagnosticados com patologias
que precisam de acompanhamento médico.

AÇÃO SOCIAL REALIZADA
EM PARCERIA COM A ONG
INTERNACIONAL ONESIGHT
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HISTÓRICO
DAS AÇÕES

2018

Fambraz
Paralheiros

Instituto
Verter

20/05/2018

21/07/2018

Expedicionários
da Saúde
20/05/2018

Instituto Phi
13/02/2018 a
15/02/2018

Instituto
Unimed Vitória
22/05/2018 a
30/05/2018

Médicos da
Floresta
06/08/2018 a
12/08/2018

Turma do Bem
25/08/2018

Rotary Club
Ipiranga

Instituto
Verter

24/02/2018

29/05/2018

L’Occitane
Au Brésil

Médicos da
Floresta

Expedicionários
da Saúde

24/02/2018

04/06/2018 a
11/06/2018

07/09/2018 a
19/09/2018

Médicos da
Floresta

Fambraz
Guarulhos

Fambraz
Vila Formosa

10/06/2018

22/09/2018

16/04/2018 a
23/04/2018

Adote Saúde

Secretaria
da Saúde

Via Varejo
26/08/2018

Onesight
24/09/2018 a
05/10/2018

19/04/2018 a
23/04/2018

25/06/2018 a
29/06/2018

XL Catlin

Instituto
Verter

Fambraz
Bristol

30/06/2018

30/09/2018

03/05/2018 a
04/05/2018

Cruz de Malta

Expedicionários
da Saúde

Bovespa

10/11/2018

24/11/2018

Instituto
Porto Seguro

Médicos da
Floresta

Arquidiocese
de Aparecida

29/10/2018 a
30/10/2018

12/11/2018 a
19/11/2018

26/11/2018 a
30/11/2018

23/10/2018

FIIS

Instituto Phi

05/11/2018 a
06/11/2018

24/11/2018 a
25/11/2018

Fambraz Céus Caminhos
do Mar

FEFIG

Leopoldo
Pagotto

Casa Pequeno
Mundo

24/11/2018

15/12/2018

10/11/2018

09/12/2018

CONHEÇA
ALGUMAS
DAS NOSSAS
HISTÓRIAS
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A criança Myrella Aparecida, estudante do
primeiro ano, 6 anos de idade, com miopia de
+5.5, está usando óculos pela primeira vez,
graças à Ação Social da Renovatio e PHI no
Rio de Janeiro. A mãe da criança relatou que
ela se queixava de fortes dores de cabeça,
mas que infelizmente não conseguia
atendimento médico para a sua filha.
Residente da comunidade da Mangueira,
Myrella estuda próximo de casa, sua família
participa de diversas atividades sociais e
culturais da comunidade. A partir de agora
Myrella poderá melhorar o seu rendimento
escolar, e participar mais ativamente das
atividades da comunidade.
Myrella Aparecida - 08 anos
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Maria Lúcia tem uma história bem particular
que envolve a importância da saúde visual.
Costureira há mais de 20 anos, começou a
sentir problemas de visão durante o trabalho.
Os primeiros sintomas foram dores de
cabeça e vista cansada. Ela percebia que
cada vez mais era difícil executar tarefas
simples, como colocar a linha no buraco da
agulha ou diferenciar um tecido preto de um
tecido azul-escuro, por exemplo.
O principal desafio para Maria Lúcia era que
ela precisava dos óculos para continuar
trabalhando para conseguir pagar seu INSS,
e, assim, receber sua aposentadoria.
A importância dos óculos de grau para
pessoas em vulnerabilidade social tomou
outras proporções para nossa equipe que
organiza as ações sociais.
Maria Lucia - 54 anos
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Jussara estava muito apreensivo na hora de
fazer seus óculos. Durante os exames médicos,
confessou ao oftalmologista que o atendia que
não estava “botando muita confiança” naquela
ação de resgate da visão, pois achava que os
óculos não seriam bons o suficiente. Jussara
estava usando o mesmo par de óculos por
3 anos, que apesar de terem lentes bifocais, ele
só utilizava apenas para assistir televisão.
Perguntamos a ela qual a principal coisa que
sentia falta e ela respondeu que era ler a bíblia.
Atividade que fazia todos os dias, mas pela
falta de lentes adequadas para ver coisas
próximas, só podia acompanhar a leitura em
dias de missa. Hoje Jussara pode não só ler a
bíblia todos os dias, mas também qualquer livro
ou jornal que tiver vontade.
Jussara Amoedo - 55 anos
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FONTE DE RECEITA
Graças ao aumento de doações nesse ano,
conseguimos atender 33 municípios em 2018, um
aumento de 73%. Também recebemos um aporte do
Instituto Phi em parceria com XP Investimentos, para
construir um consultório que será transportado por
carreta com capacidade de atender a três
consultórios de uma vez e ter um espaço de ótica.
Com isso esperamos atender muito mais pessoas e
com mais conforto e agilidade.

68.094,91
(6,6%)

959.411,81
(93,4%)

Pessoas Jurídicas

Pessoas Físicas
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Impostos
2,0%

Óculos
22,5%

RH
17,2%

Transporte
9,6%

Médicos
16,6%

Equipamentos
18,2%

Serviços Gerais
13,9%

DESPESAS

Nossa maior despesa é a compra dos óculos para doação e médicos para realizar o
atendimento das pessoas, que cresceu proporcionalmente às doações de óculos. Também
conseguimos comprar novos equipamentos para atender um número maior de pessoas.
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Resultados 2017
Resultados 2018
*Valor será utilizado para compra
de um novo consultório móvel.

1.027.506,72

715.053,20

312.453,52*

391.763,39

436.024,44

RESULTADO
O ano de 2018 foi excepcional para a Renovatio,
recebemos um volume maior de doações e, com isso,
pudemos atender muito mais pessoas que precisam
de óculos e não têm condições de pagar. Além disso,
com o nosso ônibus itinerário e a carreta,
conseguiremos atender em 5 consultórios
simultâneos, dobramos assim a nossa capacidade de
atendimentos em um dia.
A Renovatio é a única ONG capaz de realizar mais
de 1.000 atendimentos em um único dia.

-44.261,05

RECEITA

DESPESAS

RESULTADOS
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Bank Of
America
Seed Money

Ford C3
Desafio da
faculdade
comunitária

Mai. 2014

Renovatio

Brasil
Foundation
Recompensa
Social

Jul. 2015

Renovatio

Unilever
Soluções
Sustentáveis

5st. Enactus
Copa do
Mundo 2015

Jun. 2014

Renovatio

Mai. 2017

VerBem

Out. 2015

Renovatio

Fundação
Schwab / Folha
de São Paulo Empreendedor
Social do Futuro

ICE - BID
Negócios de
Impacto
Socioambiental

Jul. 2018

VerBem

Acelerador
de Ação
São Francisco

Nov. 2017

Ago. 2018

VerBem

VerBem

Fundação
Walmart
Empoderamento
Econômico
Desafio Enactus

Jun. 2014

Atento
Social Reward

Nov. 2015

BCG - Social
Business Brazil Porgrama de
Aceleração

Nov. 2017

Renovatio

VerBem

Renovatio

Prêmio
Santander
Universidade
Solidária

Jul. 2014

Renovatio

Jul. 2015

1st. Enactus
Copa do
Brasil
Renovatio

Mar. 2017

Set. 2016

Aceleração
Yunus Negócios
Sociais

L'Occitane
Brasil

Fev. 2018

VerBem

Renovatio

Ralf Toenjes
Forber Under 30
Renovatio / VerBem

Fev. 2018

1st. Programa de
Investimento
Allians Impact Hub
VerBem

Set. 2018

OneSight Maior projeto
oftalmológico
do Brasil
Renovatio

PRÊMIOS &
MARCOS DA
VERBEM E
RENOVATIO
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NOSSOS
PARCEIROS
FOUNDER PARTNER

DOAÇÕES PESSOA FÍSICA:

EDEMIR PINTO
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Alameda Sarutaiá, 214
Jardim Paulista, São Paulo - SP

www.renovatio.org.br
/ong.renovatio

