PROJETOS
CONSULTORIA E NEGÓCIOS SOCIAIS

2016

ASSOCIAÇÃO
CULTURAL
CACHUERA!
A CACHUERA! é uma ONG que produz e preserva materiais audiovisuais sobre tradições culturais
afro-brasileiras. Realiza isso através de palestras, materiais didáticos, realização de exposições e
eventos, aluguel de instrumentos e de seu espaço físico, entre outras atividades.

Projeto
A Cachuera! necessitava de auxílio na reestruturação da ONG para a retomada das atividades em
2017. Então, diagnosticamos possíveis melhorias relacionadas à estrutura organizacional e
captação de recursos. Para resolvermos tais problemas, estruturamos modelos de bancos de dados
para que fossem armazenadas informações referentes a parcerias e ao programa de voluntariado.
Além disso, elaboramos uma guia sobre material institucional.

Gerente: Gabriel Ferreira
Projetistas: Ana Raquel Andrade, Luísa Hiraki,
Mariana Nasser, Mariana Sóler, Pietro Terra e
Thomaz Niemeyer

ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE
GRUPO SOL
A Associação Beneficente Grupo Sol foi fundada em dezembro de 1996. Tem como intuito levar amor,
reconhecimento e alegria para crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais. O Grupo Sol
se mantém por pessoas que buscam sempre fazer a diferença e que acreditam no poder de
transformação do trabalho e ajuda que realizam, através da solidariedade e fraternidade.
Mensalmente, com os recursos captados pelos Sócios Solidários e doações voluntárias, o Grupo Sol
compra e distribui em média 500kg de gêneros de primeira necessidade propiciando com isso às
instituições assistidas, economizar recursos que passam a ser direcionados diretamente na
manutenção da saúde, educação e bem estar de seus internos, além de levarem carinho e alegria à
aproximadamente 400 crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais que são atendidas por
essas instituições atendidas.

Projeto
Diagnosticamos as principais deficiências da ONG, relacionadas principalmente à falhas na
comunicação interna e ausência de uma área de recursos humanos
que acompanhe as insatisfações e necessidades dos coordenadores. Para resolver essa situação, desenvolvemos um espaço de compartilhamento em nuvem, para que todas as informações (formulários, banco de dados das instituições assistidas, etc); oferecemos
capacitações sobre o gerenciamento e uso eficiente das mídias
sociais; desenvolvemos um modelo de documento para otimizar o
armazenamento de informações relacionadas à atividade core da
ONG.

Gerente: Luísa Portilho
Projetistas: Alessandra Serra, Aline
Komatsu, Arthur Mendonça, Giovanni
Barone, Jenny Ng e Vitor Espinosa

INSTITUTO
RECICLAR
O Instituto Reciclar fomenta o empreendedorismo para jovens entre 15 e 17 anos a partir de um
programa de formação transformador, economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente
correto. Impulsionadas pelo tema da reciclagem, as atividades baseiam-se na Oficina de
Reciclagem de Papel, possibilitando a educação dos jovens pelo trabalho. Adolescentes do ensino

º registro em

médio da rede pública, maiores de 16 anos, são contratados e remunerados, tendo seu 1

carteira.O tempo que permanecem no Reciclar é dividido entre o trabalho na Oficina de
Reciclagem de Papel e a complementação educacional. O principal objetivo é romper as barreiras
sociais, ampliando as perspectivas e a visão de um futuro diferente do que os seus pais tiveram.
Além do Programa voltado aos jovens, o Reciclar contribui ativamente para a mobilização em torno
da consolidação do Terceiro Setor e de políticas públicas que favoreçam os jovens e o meio
ambiente.

Projeto
Diagnosticamos algumas dificuldades em relação à análise de desempenho e mensuração dos
resultados obtidos com a atividade core da ONG. Para resolver tal problema, elaboramos indicadores
que mensuravam, entre outros aspectos, o desempenho financeiro e a organização institucional e
pedagógica. Além disso, fizemos uma análise do orçamento da instituição, visando a verificação da
sua saúde financeira.

Gerente: Mateus Rodrigues
Projetistas: Arthur Fehr, Pedro Paulo
Silva, Mariana Schultzer, Arthur Biscuola,
Luiza Morandini, Gabriel Blacher

INSTITUTO
ÍRIS
O Instituto IRIS, é um dos pioneiros no Brasil na difusão do cão-guia como facilitador do processo
de inclusão da pessoa com deficiência visual.Fundado em 2002 pela advogada Thays Martinez, o
IRIS tem a missão de desenvolver atividades e projetos que acelerem o processo de inclusão social
das pessoas com deficiência.
O desafio da organização é aumentar o acesso das pessoas que querem um cão-guia a esse
benefício. Atualmente, o IRIS conta com uma lista composta por mais de 3 mil pessoas que
aguardam por um cão-guia. Além disso,um dos grandes projetos visionado pelo instituto é criar
uma estrutura para treinar esses animais no Brasil, oferecer classes a instrutores e disseminar
informações precisas sobre a enorme contribuição dos cães-guia na vida das pessoas com
deficiência visual ou baixa visão.

Projeto
Os principais pontos que apresentavam possibilidade de melhoria se destacaram: organização das
feiras (principal fonte de renda do Instituto), lógica na escolha dos produtos a serem comercializados
nelas e método de pós vendas inexistente, além da falta de um processo de fidelização dos clientes e
possíveis apoiadores da causa. Sendo assim, desenvolvemos uma ferramenta de precificação (assim
como foi realizada uma cotação de mercado com os produtos vendidos pelo Instituto). Além disso,
elaboramos um material de treinamento de vendas para capacitar os voluntários, assim
como uma ferramenta para controle das vendas e para a
realização de uma futura análise de desempenho. com o
objetivo de tornar mais eficiente a escolha dos produtos
ofertados (de acordo com suas demandas).

Gerente: Isabela Yumi
Projetistas: Alyne Martin, Talita Sayaka,
Luiz Felipe Augusto, Murilo Augusto
Eurides e Jordi Avanzzi

RECODE

A Recode é uma organização social que busca formar jovens autônomos, conscientes e conectados,
por meio do uso da tecnologia. Atuam em parceria com instituições comunitárias, bibliotecas e
escolas públicas para formar multiplicadores, que replicam os programas para o público final (jovens
entre 14 e 29 anos). Tem como bandeira o empoderamento digital, como instrumento de ampliação
do horizonte de oportunidades para os jovens em situação de vulnerabilidade social.
A ONG já recebeu inúmeros prêmios, como o certificado de qualidade UNESCO, o Global Impact da
YPO e o prêmio WTN (World Technology Award) em Empreendedorismo Social.

Projeto
Os principais problemas diagnosticados estavam relacionados à área de gestão de recursos (humanos,
financeiro e de conhecimento). Para resolver tal problema, além de propormos a implementação de
ferramentas de RH, como políticas de feedback, também desenhamos bancos de dados para que
informações financeiras e de parcerias não fossem perdidas.

Gerente: Isabela Gomes
Projetistas: Cindy Sieon Lee, Lucas Villas,
Guilherme Gomes, Lucas Choi, Erivan
Dantas e Vitor Neves

COLMEIA INSTITUIÇÃO A
SERVIÇO DA
JUVENTUDE
A Colméia é uma instituição que presta serviços que têm como finalidade promover atividades
educacionais, culturais e desportivas, visando ao desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens
para sua realização pessoal e social e a conscientização de sua cidadania com princípios éticos e
morais.
A Instituição presta serviços aos filhos de trabalhadores da comunidade local e moradores da periferia
da região metropolitana de São Paulo pertencentes à famílias de baixa renda. Na ONG são oferecidas
atividades complementares às escolares, assim como cursos de qualificação profissional.

Projeto
Diagnosticamos problemas na ONG relacionados à comunicação, estrutura organizacional, recursos
humanos e marketing. Para resolver os problemas administrativos da ONG realizamos: Políticas de RH
(capacitações sobre feedback e acompanhamento de funcionários); capacitação sobre
gerenciamento e uso eficiente de mídias sociais; capacitação sobre gestão de voluntariado; além da
estruturação de um programa de voluntariado; divulgação e entrega de análise sobre segmentação de
beneficiários.

Gerente: Isabela Yagi
Projetistas: Guilherme Proença, Gustavo
Bertella, Leonardo Groppa, Murilo
Cazarotto, Thiago Yoshimura e Victor
Veronesi

ESPAÇO TK
O espaço TK, criado pelas sócias Thaís e Karen, oferece para a comunidade um ambiente de lazer
e cultura para crianças, adolescentes e adultos. O espaço conta com atividades que tem o
intuito de auxiliar no desenvolvimento das aptidões das crianças, através de atividades que ajudam
na conservação da saúde física, mental e no equilíbrio sócio-afetivo.

Projeto
Diagnosticamos alguns problemas relacionados à saúde financeira da ONG no longo prazo e à área
de marketing. Para resolver isso, desenvolvemos modelos de documentos para controle das diferentes
atividades financeiras da ONG. Na parte de marketing, oferecemos capacitações sobre o
gerenciamento e uso eficiente das mídias sociais, com o intuito de consolidar a imagem da ONG e
levar a mensagem para seu público-alvo.

Gerente: Giulia Marco
Projetistas: Guilherme Rivera, Luana Kaplan,
Lidia May, Marco Funchal, Maria Luiza Mendes.

INSTITUTO
ECOTECE
A ONG Ecotece tem como missão modificar as lógicas de produção e consumo para que a moda
possa ser mais ética, limpa e inclusiva. Acredita que um possível caminho para mudança é a
humanização dos processos produtivos, promovendo mais inclusão, satisfação e conexão entre os
envolvidos da cadeia da moda: criadores, produtores e consumidores. A Ecotece oferece

formações,

vivências e experiências práticas para o aprendizado e desenvolvimento das pessoas atendidas,
visando o aperfeiçoamento para a atuação no mercado de moda e design.

Projeto
Diagnosticamos problemas relacionados à estrutura administrativa da ONG e na parte de fluxos de
informação. Para resolver isso, estruturamos um modelo de divisão de tarefas para a ONG e o
implementamos através de capacitações e manuais sobre a ferramenta. Além disso, apresentamos
diferentes ferramentas de organização de projetos e elaboramos um manual sobre a ferramenta
escolhida. E para a melhora na comunicação formalizamos os feedbacks internos e externos.

Gerente: Isabella Sammi
Projetistas: Alana Porcino, Carolina Kondratovich, Elis
Cotosky, Giovanni Dalio, Thomas Leite, Vinicius Loyolla

CUIDADOSO
O aplicativo Cuidadoso, do empreendedor Fernando Cymbaluck, busca possibilitar uma maior
qualidade de vida ao público da terceira idade conectando cuidadores e profissionais da saúde
com as famílias que precisam desse serviço. Além do benefício esperado para os idosos, o
empreendimento deseja fomentar a profissão de cuidador, oferecendo maiores ofertas de trabalho e
possíveis capacitações.

Incubadora de
Negócios Sociais
Auxiliamos nesse processo atuando principalmente na parte de mercado, buscando identificar
agentes envolvidos, conhecendo melhor seus clientes e beneficiários e traçando estratégias para
melhor alcançá-los, além de uma série de ferramentas voltadas para isso. Além disso, fornecemos um
grande arcabouço teórico através do modelo de negócio, técnicas de Pitch, e das palestras com os
nossos mentores, tornando o empreendedor apto a apresentar sua ideia para possíveis investidores,
sócios e afins.

Equipe: Fernando Vezzani, Richard Bessa, Felipe
Moreira, Beatriz Chequetto

MOVA
O projeto MOVA, idealizado por Anna Carolina Marco e Carolina Metzger, pretende elaborar
projetos de espaços de uso coletivo e, concomitantemente, organizar mutirões para a construção
dos mesmos, empregando mão de obra da própria comunidade e financiando o projeto mediante a
captação com o próprio público alvo. O MOVA tem como objetivo fomentar a construção coletiva,
expandir o senso de pertencimento e, ao mesmo tempo, garantir a melhoria da infraestrutura em
comunidades em situação de vulnerabilidade.

Incubadora de
Negócios Sociais
A incubadora de Negócios Sociais da Fea Social pôde auxiliar as empreendedoras em diversos
aspectos. Começamos com um projeto piloto cuja atividade era completamente diferente e, após
algumas reuniões e exposições do projeto, mudamos o plano de negócios para o modelo atual.
Atuamos no planejamento estratégico, garantimos o contato com uma parcela da rede de mentoria e
desenvolvemos o empreendimento num geral, auxiliando-o a ganhar mais maturidade

Equipe: Fernando Vezzani, Richard Bessa, Felipe
Moreira, Beatriz Chequetto

MUDA MEU
MUNDO
O negócio social das empreendedoras Débora e Priscilla Veras, com uma proposta de comércio
justo, busca criar um ambiente favorável para que pessoas de classe média tenham acesso à produtos
orgânicos por um preço menos abusivo, e, ao mesmo tempo, que os produtores desses alimentos
possam alcançar melhores qualidades de vida, através de um pagamento adequado e maior contato
com o processo de venda.

Incubadora de
Negócios Sociais
Promovemos um enriquecimento e um aprimoramento desse empreendimento. Os aspectos mais
abordados se referem à pesquisa e conhecimento de mercado no qual o Muda Meu Mundo iria atuar, a
capacitação sobre o planejamento estratégico do empreendimento, e a elaboração do mínimo
produto viável para houvesse a validação dos serviços.

Equipe: Fernando Vezzani, Richard Bessa, Felipe
Moreira, Beatriz Chequetto

