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Redefinir futuros na Collins Aerospace 

 
 

A Collins Aerospace está mudando a maneira como 
abordamos a responsabilidade social corporativa para olhar 
não apenas para o que podemos fazer aqui e agora, mas 
para considerar o impacto que podemos causar nas 
gerações futuras ao redor do mundo. Nós chamamos isso 
de Redefinir futuros. Esta nova e ousada abordagem 
incorpora o compromisso da nossa empresa em resolver 
alguns dos desafios mais difíceis da sociedade. 

 
Para aumentar nosso impacto local e global, estamos 
alinhando as nossas atividades voluntárias, liderança 
cívica e doação corporativa em torno de três pilares: 

 
• Educação STEM: inspirar os nossos 

jovens a seguirem carreiras em 
engenharia e tecnologia 

• Desenvolvimento da força de trabalho: investir em 
nossa força de trabalho atual e futura 

• Vitalidade da comunidade Collins: 
desenvolvimento de comunidades inclusivas e 
sustentáveis 

Se a missão da sua organização se alinha com o nosso 
foco, nós o convidamos a apresentar um pedido de 
financiamento. 

 
Financiamento e elegibilidade 

 
Os pedidos de contribuições corporativas são aceitos de 
forma contínua. Os pedidos de financiamento serão 
analisados continuamente, com decisões e pagamentos 
normalmente feitos dentro de 60 dias após a solicitação.  
 

 
Devido à nossa abordagem localizada de doações 
beneficentes, o nosso tamanho típico de doação varia de 
iniciativa e de local. 

 
Para serem consideradas para financiamento, as 
organizações devem cumprir os seguintes critérios: 

• O programa para o qual os fundos são 
solicitados deve se alinhar com os três 
pilares da Collins Aerospace. 

• A organização deve servir a comunidade da Collins 
Aerospace e estar localizada a cerca de 80 
quilômetros da Collins Aerospace. 

• A organização deve ser uma organização 501c3 
permanente, isenta de impostos ou equivalente 
internacional, que pode fornecer demonstrações 
financeiras do ano anterior. Também aceitamos 
solicitações de instituições educacionais 
credenciadas e agências governamentais não 501c3. 
Para mais opções de classificação e elegibilidade, 
consulte a nossa plataforma de gerenciamento de 
doações em causes.benevity.org ou pelo e-mail 
causes.benevity.org. 

• A organização não é uma fundação privada. 
• O engajamento atual ou anterior dos funcionários 

da Collins Aerospace é preferível, mas não é 
necessário (por exemplo, membro da diretoria, 
voluntário, mentor, etc.). 

O financiamento não será considerado para os seguintes 
fins: 
• Memoriais, doações e campanhas anuais 
• Pedidos que beneficiam indivíduos ou famílias 
• Associações profissionais e organizações 

fraternais, trabalhistas ou sociais 
• Equipes, eventos e campanhas de capital esportivos, 

além de bolsas destinadas a atletas 
• Presentes, prêmios ou rifas 
• Candidatos, campanhas ou organizações políticas 
• Organizações religiosas para fins religiosos 
• Redução do déficit 
• Organizações que discriminam com base em raça, 

etnia, cor, religião, orientação sexual, identidade de 
gênero, expressão de gênero, idade, nacionalidade, 
deficiência ou status de veterano. 

https://causes.benevity.org/
mailto:causes@benevity.org
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Como a Collins Aerospace geralmente recebe mais 
pedidos de financiamento em relação ao nosso 
orçamento anual de programas beneficentes, devemos 
priorizar o apoio a organizações e programas dignos 
que melhor se alinhem com as nossas estratégias e 
diretrizes de doação. Podemos também decidir diminuir 
o apoio a organizações que já apoiamos anteriormente, 
para que possamos explorar outros compromissos 
comunitários. 

 
Não se deve esperar que o apoio da Collins Aerospace 
continue perpetuamente, e a declinação de um pedido de 
financiamento não reflete uma avaliação negativa da 
organização ou do valor dos seus programas e serviços. 

 
 
 
Informações que as organizações precisarão 
fornecer 

 
Para concluir um pedido de financiamento, você precisará 
fornecer detalhes sobre a sua organização, como por 
exemplo: 

• Missão, visão, composição da liderança (nomes 
legais completos da sua equipe sênior e 
diretoria), orçamento anual. 

• Como a sua organização é diferente de outras 
organizações que trabalham com o mesmo 
tema. 

• Histórico de financiamento recebido da Collins 
Aerospace ou da empresa controladora Raytheon 
Technologies 

• Se aplicável, o nome de contato do(s) 
funcionário(s) da Collins Aerospace 
envolvido(s) com a sua organização 

 
Você também precisará fornecer informações sobre 
o seu pedido de financiamento, como por exemplo: 

• Descrição detalhada do projeto, incluindo a 
sua finalidade, objetivos e por que o 
financiamento é necessário. 

• Orçamento do projeto e o valor do 
financiamento que você está 
solicitando. 

• Datas do projeto, inclusive quando os 
fundos são necessários. 

• Descrição do seu público ou a população que 
será atendida ou impactada. 

• O número de pessoas diretamente 
beneficiadas por ano com este projeto 

• Oportunidades de voluntariado que a sua 
organização ou o projeto proporcionará aos 
funcionários da Collins Aerospace 

• Os resultados mensuráveis desse projeto 
• Lista de oportunidades específicas de 

visibilidade ou formas de reconhecimento da 
Collins Aerospace. 

• Lista dos parceiros da comunidade com os 
quais você trabalhará e descreva o papel de 
cada parceiro. 

• Detalhes sobre todas as outras fontes 
de financiamento que você tenha 
recebido. 

 
Também pediremos que você apresente alguns 
documentos relacionados à sua organização, que 
podem incluir (mas não estão limitados a) os seguintes: 

• para organizações sediadas nos EUA: seu 
formulário W-9, carta de determinação do IRS, 
formulário 990, relatório anual, folheto do 
programa/evento, etc. 

• para organizações sediadas na Índia: 
detalhes serão disponibilizados em março de 
2022. 

• para organizações sediadas fora dos EUA e 
da Índia: documento oficial do governo 
confirmando seu status beneficente, relatório 
anual, folheto do programa/evento, etc. 
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Como se inscrever 

 
Em 2022, a Collins Aerospace se juntou à empresa 
controladora Raytheon Technologies e às nossas 
outras divisões de negócios em uma parceria com a 
Benevity para usar o seu sistema Versaic como a 
solução de tecnologia aprovada pela empresa para 
administrar as contribuições beneficentes 
corporativas. 
 
Todos os pedidos de financiamento para 
consideração devem ser enviados online. 

 
Se você for uma organização sem fins lucrativos 
solicitando fundos para um programa, projeto ou 
patrocínio de evento, primeiro precisará se registrar no 
Benevity Causes Portal antes de preencher o pedido 
de doação beneficente da Collins Aerospace. Veja as 
informações abaixo do Benevity's Causes Portal. 

 
Assim que sua organização sem fins lucrativos estiver 
registrada no Benevity Causes Portal, você poderá 
solicitar financiamento preenchendo e enviando uma 
solicitação de doação beneficente. 

 
• Se você já for um parceiro da comunidade 

da Collins Aerospace, deve ter recebido um 
link especial de convite e um código para o 
nosso formulário de solicitação de doações 
beneficentes. Entre em contato com o(s) seu(s) 
contato(s) local(is) da Collins para receber o 
link especial e código. 

 
• Se você for uma organização sediada nos 

EUA e ainda não for um parceiro da Collins 
Aerospace, o convidamos a se inscrever em 
nosso programa beneficente ad-hoc nos EUA. 
Para acessar e preencher o formulário de 
solicitação de doações beneficentes, use o 
seguinte link e código: 

o Link para solicitação de 
doações beneficentes: 
https://rtx.versaic.com/ 

o Após fazer o login, você deverá 

fornecer um código de convite 
antes de preencher a solicitação de 
doação. Use: Collins_US_AdHoc22 

• Se você for uma organização sediada fora 
dos EUA e ainda não for um parceiro da 
Collins Aerospace, o convidamos a se 
inscrever em nosso programa beneficente ad-
hoc global. Para acessar essa solicitação 
global de doação beneficente, use o seguinte 
link e código: 

o Link para solicitação de 
doações beneficentes: 
https://rtx.versaic.com/ 

o Após fazer o login, você deverá fornecer 
um código de convite antes de 
preencher a solicitação de doação.  
Use: Collins_Global_AdHoc22 

 
• Se você for uma organização sediada na 

Índia, os detalhes do programa serão 
disponibilizados em março de 2022. 

 
Após a conclusão do nosso processo de revisão, o 
solicitante será notificado sobre o resultado. Observe 
que não somos capazes de fornecer críticas técnicas 
de propostas. Todo o processo de revisão e tomada 
de decisão pode levar até 60 dias. 

 
Se o financiamento for aprovado e concedido acima 
de US$ 50.000, você precisará se comprometer com 
um contrato de doação, que será enviado pela equipe 
de Responsabilidade social corporativa da Collins 
para assinatura. 

 
Ao enviar uma solicitação de doação 
beneficente, você deve ter em mente: 

• Se estiver acessando o link para o formulário de 
solicitação de doações beneficentes pela primeira 
vez, crie uma nova conta clicando em "Criar nova 
conta". 

• Se você for um candidato recorrente, digite seu 
nome de usuário e senha para fazer login. 

https://benevity.com/
https://benevity.com/products/grants
https://causes.benevity.org/
https://causes.benevity.org/user
https://rtx.versaic.com/
https://rtx.versaic.com/
https://rtx.versaic.com/
https://rtx.versaic.com/
https://rtx.versaic.com/
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Benevity Causes Portal e registro da sua 
organização 

 
O Benevity Causes Portal é onde as organizações sem 
fins lucrativos são avaliadas pela Raytheon 
Technologies e suas divisões de Diretrizes para 
Doações Beneficentes e podem fornecer um perfil de 
causa, preencher a Declaração de Autocertificação, 
inscrever-se para obter suas informações de 
pagamento preferidas e incluir histórias de impacto 
para potenciais financiadores. 

 
Ao registrar a sua organização sem fins lucrativos no 
Benevity Causes Portal, você poderá receber fundos de 
todos os clientes da Benevity, exportar detalhes de 
doações mensalmente  e adicionar informações sobre 
a missão e o impacto da sua organização sem fins 
lucrativos. 

 
Saiba mais aqui sobre como registrar e criar o seu perfil 
na Benevity Causes. Se precisar de ajuda para se 
registrar, consulte este site em reivindicar seu perfil ou 
envie uma solicitação de suporte aqui. 
 

Se você tiver dúvidas em relação à Benevity e o 
Causes Portal ou precisar de ajuda, visite o Benevity 
Resource Hub ou entre em contato com a equipe 
Benevity Causes em causes@benevity.org. 

 
Dúvidas? 

 
Se você tiver outras dúvidas, entre em contato com a 
equipe de Responsabilidade social corporativa da 
Collins Aerospace em 
CorporateSocialResponsibility@collins.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2022 Collins Aerospace, uma empresa da Raytheon Technologies. Todos os direitos reservados. 

https://causes.benevity.org/
https://causes.benevity.org/
https://causes.benevity.org/
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/articles/360000470283-Profile-Creation-Registration-video-
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/articles/360001158546-How-do-I-register-and-claim-my-profile
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/requests/new
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us
mailto:at%C2%A0causes@benevity.org
mailto:CorporateSocialResponsibility@collins.com
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