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Promover o
desenvolvimento do setor
social e dos membros da
entidade, bem como
estimular a conscientização
sobre questões sociais por
meio de eventos,
consultoria e incubação de
empreendimentos de
impacto

Consultoria

INSTITUTO RESPONSA

O Projeto

O Instituto Responsa é uma ONG que tem
como propósito a inserção de egressos do
sistema prisional no mercado de trabalho.
Localizada em um prédio de negócios sociais
em Pinheiros (Civi-Co), seus serviços estão
relacionados justamente no intermédio
entre as empresas e os egressos, fazendo
capacitações, monitoramento e mentoria
para as partes.

Quando prestamos consultoria para o Instituto, eles ainda eram muito novos, não tinham
nem um ano de existência, então tinham bastante dificuldade em principalmente três
áreas, nas quais trabalhamos como foco e propomos soluções: Marketing de Conteúdo,
Prospecção de empresas para realizar parcerias e construir uma estrutura organizacional
definida.

Pedro, Beatriz, André, Camila, Thais

PROJETO VIVER
O Projeto Viver é uma ONG que trabalha
com crianças e jovens no bairro do Jardim
Colombo que pertence ao complexo de
Paraisópolis. O diferencial da instituição é
que eles possuem uma cozinha semi
industrial que permite que a principal fonte
de renda deles seja a venda de kits lanches
e potes de frutas.

O Projeto
As principais demandas do projeto lidavam com sobrecarga dos funcionários e com
o Projeto Lanches, então desenvolvemos entregas como uma matriz de
responsabilidades, pesquisa de mercado sobre os lanches e mapeamento de
possíveis clientes na região.

Denise, Giulia, Ana, Arthur

CANTO CIDADÃO
"Atuamos pela vontade de promover bons
encontros, ingredientes indispensáveis para
a vida coletiva. Seja na vida, em geral, e,
especificamente, em hospitais, escolas e
outras
organizações
sociais,
pelo
voluntariado e pela arte, essencialmente."

O Projeto
Observamos os problemas, que estavam relacionados a falta de diversificação dos meios de
captar recursos, e pra resolver isso, pesquisamos possíveis doadores, dentre eles, os próprios
voluntários da ONG. Além disso, aproveitamos para propor uma melhor forma de acompanhar e
manter os membros motivados. Desta forma, concluímos o nosso projeto apresentando os
resultados que foram muito bem recebidos pelos gestores do Canto Cidadão.

Gabriel, Pedro, Laura, Ana, André, Rafaela

ABRACE
A ABRACE foi fundada em 1989 com a
missão de oferecer assistência e
desenvolvimento de pessoas com deficiência
intelectual, proporcionando a inclusão na
sociedade. Oferece atividades lúdicas
artísticas, físicas e preparatórias para o
mercado de trabalho.

O Projeto
Ao diagnosticar a OSC, foram observadas disfunções em relação à comunicação, tanto
interna quanto externa, além da captação de recursos. Duas das entregas em que
aprendemos muito foi apresentar a ferramenta do google para organizações sem fim
lucrativo e a tentativa de parceria com a porto seguro e outros estabelecimentos ao redor
da OSC.

Diego, Beatriz, Thais, Ryu, Gabriel, Gustavo, Denise

COLETIVO FEMINISTA
SEXUALIDADE E SAÚDE
A consultoria para o Coletivo foi muito
interessante, pois é uma ONG que trabalha
com a questão da saúde humanizada e
autoestima de mulheres.

O Projeto
Durante o diagnóstico identificamos diversos problemas, o que tornou o projeto muito
desafiador e, no final, gratificante. Montamos diversos manuais para elas sobre
comunicação interna e externa, captação de recursos e realizamos uma reunião de
planejamento estratégico. Foi muito legal trabalhar em um projeto feito por mulheres
para mulheres.

Camila, Giulia, Julia, Mariana

INSTITUTO CANTO DE
LUZ
O Instituto é uma ONG cuja missão consiste
em amparar as famílias do Capão Redondo,
promovendo a ampliação da Assistência
Social por meio de reforços escolares,
alimentação e atividades recreativas e
culturais.

O Projeto
Ao fim da consulturia, a partir do disgnóstico realizado e com base nas principais
adversidades enfrentadas pela ONG, foram realizadas entregas cujas elaborações
foreneceram alternativas e atualizaram os planejamentos estratégico e financeiro da
instituição, sua matriz de responsabilidades , sua maneira de materizalização de
conhecimentos e suas mídias sociais.

José, Lucas, Davi, Francis, Guilherme, Isabella

ASEC
A ASEC é uma ONG que tem como missão
viabilizar ações que promovam saúde
emocional às criancas, visando uma
sociedade solidária e feliz.

O Projeto
Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com eles auxiliando no crescimento e
divulgacao da ONG, dando suporte, aconselhando e apresentando algumas ferramentas
que faziam sentido à eles. Foi uma experiência incrível, pois apesar do grupo de
consultoria ter feito um projeto a fim de auxilia-los, fomos nós quem aprendemos com
eles.

Gabriel, Luan, Beatriz, Naomi, Arthur, Camila, Thais

REFLEXÕES
DA LIBERDADE

O Projeto

O Reflexões da Liberdade surgiu como uma
resposta a violência presente no bairro de Embu
das Artes, com o objetivo principal de fazer a
sociedade repensar sobre os processos que
enchem as prisões brasileiras. E para isso,
intervém diretamente no corpo social, através de
dinâmicas de grupo e palestras, buscando
desenvolver uma nova forma de pensar em
escolas, empresas e prisões.

Dado início ao projeto de consultoria, foi constatado no diagnóstico alguns problemas
relacionados aos setores financeiro, administrativo, de marketing e de produtos oferecidos. Após
utilizarmos uma matriz GUT e elencarmos a relação de causa e consequência entre os
problemas, decidimos atuar com dois focos, o primeiro nos problemas com a clareza
institucional e o segundo com o desenvolvimento dos produtos.

Mariana, Naomi, Ryu, Guilherme, Gabriel
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PROJETOS
INCUBADORA

A BORDAR ESPAÇO
TERAPÊUTICO

O Projeto

O A Bordar Espaço Terapêutico é um negócio
social voltado para a saúde mental
localizado no distrito do Grajaú, em São
Paulo. O espaço foi fundado em 2018 por
quatro psicólogas nascidas na região e que
são movidas pelo propósito de levar à
periferia serviços relacionados à saúde
mental.

O processo de incubação auxiliou as empreendedoras a determinarem quais atividades
de fato seriam realizadas no A Bordar, de forma que o negócio social conseguisse ser
sustentável financeiramente e, ao mesmo tempo, levasse ao Grajaú uma nova forma de
pensar a saúde.

Lucas, Yuri, Alan

FEITO DE FOLHA

O Projeto

Com o intuito de promover a disseminação de
alternativas sustentáveis aos utensílios plásticos,
o Feito de Folha almeja produzir pratos
descartáveis naturais e 100% compostáveis, a
partir da bainha de aplmeiras que caem
naturalmente ao chão. Sua produção consiste na
esterilização das folhas e, posteriormente, a
alteração de seu formato em uma prensa
térmica, processo que entrega ao consumidor
final um produto inovador, resistente, prático e
com um eco-design que carrega consigo uma
beleza natural.

No processo de incubação, nosso trabalho auxiliou na identificação objetiva do problema,
assim como a estruturação da proposta de valor. Ademais, amparamos na formatação de
um modelo de negócio inicial, visando alcance do impacto na própria cadeia produtiva.

Guilherme, Isabelle, Vinicius, Isabella

ESTAMPARIA SOCIAL

O Projeto

É um negócio social dedicado à reinclusão de
egressos do sistema prisional à sociedade através
da estampagem. Além disso, a empresa utiliza na
produção apenas algodão orgânico e tinturas não
nocivas ao meio ambiente. O negócio atua
capacitando pessoas para o ofício, promovendo
ambiente de escuta ativa e, aém disso, dando
oportunidade de emprego aos participantes, que
vendiam sua própria produção. Essa é a
Estamparia Social, feita para você por pessoas
iguais a você.

Durante o período de incubação, a FEA Social se dedicou a criar personas tanto das oficinas de
capacitação quanto da empresa em si. Estruturamos também um modelo de negócios
financeiramente sustentável, organizando o controle de custos e de estoque aplicados
anteriormente pelo empreendedor. Por mim, notamos que os processos eram pouco otimizados
e, após mapeá-los, conseguimos diminuir as perdas do processo produtivo.

Caio, João, Leonardo, Pamela

