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Mariana Santana
Raquel de Queiroz
Kayque Ivamberto
Luann Kenji
Jullyna Song
João Cláudio

Ellen Nunes
Sakuko Tsujihana 
Gabriel Nogueira
Nathália Delever
Beatriz Marinho
Laura Fabbro

Letícia Nobre
Isabella Bouza
Larissa Lopes
Leonardo Teruya
Matheus Hideki

Aplicamos nossos conhecimentos adquiridos na graduação e capacitações da própria
entidade a fim de aumentar a eficiência operacional de organizações do setor 3.0 e do
setor 2.5. Em 2020, trabalhamos com 6 projetos no total, sendo 4 com Organizações da
Sociedade Civil (setor 3.0) e 2 com Negócios de Impacto Socioambiental (setor 2.5).



Etapas de um projeto
Com nossa metodologia, passamos por quatro principais fases durante o projeto. 

A primeira consiste na análise interna e externa, mapeando, por meio de ferramentas
administrativas, pontos fortes e fracos de cada organização. 

Definição de quais serão os campos de atuação durante o projeto, levando em
consideração as necessidades de cada instituição. 

Por fim, é aplicado aquilo que foi programado durante o planejamento, em um
processo de cocriação junto aos gestores das organizações. 

Além disso, mantemos um acompanhamento contínuo do nosso trabalho, colhendo
feedbacks constantes com os nossos parceiros.

1.Diagnóstico

2.Planejamento

3.Implementação

4.Acompanhamento

consultoria



consultoria
Associação Desportiva e Cultural Mão Solidária
A Associação tem como missão contribuir para o desenvolvimento físico, emocional e social de
crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, tendo como fio condutor o handebol.

Principais disfunções

Nossa Atuação

Fragilidade no planejamento financeiro, falta de uma coesão no corpo gestor. Captação de recursos e
contratação de novos colaboradores.

Suporte à transição da gestão da ONG, que contou com
uma reformulação quase completa do corpo gestor. Foi
entregue um Mídia Kit, uma Planilha Financeira em
conjunto ao gestor do financeiro, e foi estruturado um
material de Contratações: desde as artes para divulgação,
passando pelas perguntas de entrevistas e o contrato
burocrático.

João Cláudio, Laura Sadala, Luann Kenji,
Marina Gabriela

Integrantes



consultoria
Associação Movimento Futuro
Organização da Sociedade Civil (OSC) que tem como
propósito, a partir da gamificação (um jogo de seis
etapas), desenvolver habilidades socioemocionais em
alunos dos ensinos fundamental e médio.

Principais disfunções

Nossa Atuação

Áreas de Marketing e Captação de Recursos da OSC.

No que tange ao Marketing, uma solução foi a realização
de capacitações para as gestoras sobre Marketing digital,
uso das redes sociais e de ferramentas para postagem.
Elaboração da identidade visual e do Manual da marca
em conjunto com as gestoras. Além disso, criamos o
cronograma e modelos de postagem (templates). Sobre
a parte financeira, uma das entregas foi a reformulação
de toda a precificação, usando planilhas de fácil
manuseio

Isabella Bouza, Larissa Lopes, Leonardo
Teruya, Letícia Nobre, Matheus Hideki

Integrantes

Remodelamos o controle de gastos e a
prestação de contas. Mais uma entrega foi
a reestruturação da Apresentação
Institucional. Por fim, uma base de dados
automatizando o envio de email,
capacitações sobre formalização de
parcerias e um manual de campanhas.



consultoria
Cooperativa Vira-Lata
Negócio de Impacto que se destaca no cenário de coleta
seletiva, triagem e comercialização de materiais
recicláveis. Sua missão é gerar trabalho e renda alinhados
com a preservação ambiental.

Principais disfunções

Nossa Atuação

Administrativo, Operacional, Marketing e no Financeiro

Em relação aos problemas administrativos, as soluções
encontradas foram (i) criação de um drive, (ii) uso de um
aplicativo para facilitar a comunicação entre os
cooperados e (iii) a criação da matriz RACI, visando
delimitar as tarefas e responsabilidades das áreas. Em
marketing (i) reformulação da apresentação institucional,
com o intuito de promover a visibilidade da organização,
(ii) reestruturação do site, uniformizando a identidade
visual;

Gabriel Nogueira, Beatriz Marinho, Laura
Fabbro, Guilherme Dobon, Nathalia
Delever

Integrantes

Já na área de produção, foi realizado um
documento de parcerias com outras
cooperativas, pesquisas e benchmarkings
com outras cooperativas do ramo.
Na área financeira, foi feita a planilha
financeira, tendo como objetivo atender
melhor às necessidades da cooperativa.



consultoria
Instituto Água Cristalina
OSC que tem como objetivo reabilitar pessoas de baixa
renda com deficiências físicas e intelectuais através de
terapias aquáticas, como hidroterapia, hidroginástica,
hidromassagem e natação adaptada.

Principais disfunções

Nossa Atuação

 Marketing, administrativo e captação de recursos

Na área de marketing, auxiliamos na reformulação de
missão, visão e valores do Instituto, produção do manual
da marca e de instruções para o uso de redes sociais. Na
parte administrativa, focamos em capacitações
ferramentais, ajudando na organização pessoal e
profissional dos gestores e na estruturação de reuniões
periódicas na instituição. No que tange à captação de
recursos, nossas entregas se relacionaram à manutenção
e prospecção de doadores,

Amanda Kawakami, Ellen Nunes,
Guilherme Franzim, Marco Silva, Sakuko
Tsujihana

Integrantes

ao auxílio em análises financeiras, à
criação de uma plataforma de doação e à
criação de um manual de inscrição no
programa de reembolso da Nota Fiscal.
Por fim, realizamos, junto ao Instituto,
uma campanha de doação para aplicar na
prática as entregas propostas.



Dividimos a nossa atuação nas frentes: Estruturação
Interna, Operacional, Marketing e Financeiro. Na
Estruturação Interna, as soluções foram relacionadas à
divisão de responsabilidades dos voluntários e
orientações para como a comunicação interna poderia
ser feita. Para o Operacional, o grupo preparou materiais
que tornassem o trabalho mais eficiente, sendo eles:
ficha de inscrição e banco de dados dos beneficiários,
termo de voluntariado e 

consultoria
Instituto Paredão
OSC fundada que surgiu pela iniciativa de aproveitar um
espaço abandonado. A organização busca garantir
acesso à cultura, lazer e esporte para jovens em situação
de vulnerabilidade social. 

Principais disfunções

Nossa Atuação

Fontes de receita constantes e estruturação interna 

Isis Lumi, André Carlin, Mariana Santana,
Raquel de Queiroz, Kayque Ivamberto

Integrantes

termo de autorização de uso de imagem;
No Marketing, foram feitas: Apresentação
Institucional, Manual da Marca e
remodelação das redes sociais; Por fim, no
Financeiro, priorizou-se a estruturação de
planilhas de gestão e organização de um
método online de arrecadação de
recursos.



A atuação do grupo foi focada em 3 entregas. O primeiro
foco de atuação foi o modelo de negócio da NIS, com a
revisão do público alvo, precificação e reestruturação dos
serviços oferecidos para adequar as mudanças que
estavam acontecendo no contexto da pandemia. A
segunda entrega era focada no plano de negócios e
estratégia a curto e médio prazo da JA, com a elaboração
do plano operacional, financeiro, de marketing e de
impacto, sendo que cada

consultoria
Juventude Acumulada
Negócio de Impacto Social que fornece serviços de
exercícios físicos, cognitivos e de inserção digital à
pessoas idosas que buscam um envelhecimento
saudável.

Principais disfunções

Nossa Atuação

Adaptação ao meio online e serviços oferecidos

Gabrielle de Lima, Gabriela Gondo, João
Pedro Herrero, Mariana Yumi, Tamy
Beatriz Miyano

Integrantes

um deles contava com a descrição do
diagnóstico, planejamento de correção e
plano de metas. A terceira e última
entrega focou na área financeira da NIS
com a elaboração de uma planilha de
controle de movimentação de recursos e a
centralização de meios de recebimento da
empresa.



incubadora
Integrantes
Julia Smith
Julia Dias
Lilian Yuri
Melissa Yamate
Pedro Gonçalves

Área
A incubadora tem como objetivo auxiliar novos empreendedores a criarem negócios de
impacto socioambiental. Nosso serviço se estende desde as pesquisas de mercado
iniciais, buscando compreender clientes e beneficiários da empresa, até as primeiras
tentativas de venda do produto desenvolvido durante a incubação. No ano de 2020, a
equipe trabalhou com 3 projetos. Durante o desenvolvimento de cada um deles, foram,
também, promovidos encontros e treinamentos conjuntos com os gestores, com o
intuito de compartilhar experiências empreendedoras e capacitá-los em demandas
comuns.

Gabriel Ihara 
João May
Joao Victor Duarte
Julia Leão
Luana Villares

Lucas Mansk
Lucas Silveira
Pedro Moura
Rubens Alves

Vitor Canuto
Sofia Kremer
Luana Arciero
Pedro Ferraz



incubadora
Etapas de um projetoEtapas de um projeto
Com nossa metodologia, passamos por cinco principais fases durante o projeto. 

Entender o que o empreendedor fez até agora, esboçar possibilidades de produtos e
planejar a imersão

Se aprofundar no mercado, analisar concorrentes, conhecer o beneficiário, encontrar o
cliente.

Síntese de informações, definição da proposta de valor e diferenciais

Elaborar ideias de produtos e serviços, testar protótipos e verificar validação do
público-alvo.

Escolher canais de comunicação, estruturar discurso de venda e de impacto (pitch).

1.Identificação

2.Imersão

3.Definição

4.Prototipação

5.Divulgação



incubadora
Gverse

Principais disfunções

Nossa Atuação

A Gverse é um negócio de impacto social que tem por
objetivo diminuir a desigualdade de gênero no mercado
de trabalho corporativo. Por meio da gestão de
diversidade, equidade e inclusão levam inovação social
para empresas.

O escopo de atuação não estava bem definido, tanto o
público-alvo como o produto/serviço que seria oferecido.
Tampouco sabiam como tornar o negócio rentável.

Delimitação do público-alvo, conversando com mulheres
e empresas de diferentes perfis. Coleta de informações
sobre o ecossistema do projeto, por meio de pesquisas e
formulários, analisando os dados obtidos em seguida.
Feito isso, decidimos focar em mulheres jovens recém
formadas e em empresas 

que já tinham a diversidade como um
valor - startups, por exemplo. Decidimos
fazer uma plataforma de conexão, entre as
mulheres das áreas de STEM e empresas.
Por fim, desenhamos maneiras de
monetizar o serviço. As empreendedoras
apresentaram o pitch em um evento,
onde conquistaram uma investidora-anjo.

Integrantes
João Victor , Gabriel Ihara, Luana Arciero, 
Luana Villares, Melissa Yamate



incubadora
Ponte de Pedro

Principais disfunções

Nossa Atuação

Negócio de impacto social que tem como intuito
oferecer assessoria jurídica acessível para famílias de
pessoas com o transtorno do espectro autista e levar a
conscientização sobre os direitos e recursos disponíveis.

Entender as dores comuns e público-alvo, precificação e
comunicação da importância dos serviços, e
escalabilidade do negócio

Por meio de pesquisas de mercado,  e imersão na forma
como a legislação brasileira encara os direitos dos
autistas, e quais  instituições atuam com a causa. Após
esse processo, foram mapeados contatos relevantes para
fazer alguns benchmarkings. Foram feitas entrevistas e
questionários para a validação

de hipóteses; definição do público-alvo e
identificação de possíveis dores no
processo de contratação jurídica. Houve a
descrição de personas e o posicionamento
da Ponte de Pedro frente às dores
encontradas., e manual da marca. Por fim,
desenhamos a proposta de valor e a
proposta do MVP.

Integrantes
Pedro Ferraz, Pedro Gonçalves, Lucas
Mansk, Lucas Silveira, Pedro Moura, 
João May



incubadora
Cacimba de Rima

Principais disfunções

Nossa Atuação

Negócio de impacto que tem como objetivo disseminar a
cultura nordestina, em especial poetas, poetisas e artistas
plásticos. Além disso, o negócio visa contribuir com a
preservação do bioma caatinga, por meio do
revestimento de lucros a uma ONG que atua no meio.

Pretensões de lançamento: dificuldades em alinhar com
o empreendedor a necessidade de estipular e aplicar
uma estratégia de marketing para o projeto.

Desenvolvemos os seguintes estudos: Pestal, Mapa da
trajetória do consumidor, Mapa de Stakeholders, Análise
de Missão, Visão e Valores. Assim, foi realizada uma roda
de conversa com os poetas que faziam parte do projeto e
executado um formulário de análise de demanda pelo
serviço.

análise do formulário, a partir do qual
identificamos hábitos e preferências dos
possíveis clientes, possibilitando, assim,
uma prototipação voltada para elaboração
de kits que visassem atender diferentes
personas e uma precificação do produto,
de modo a tornar o negócio sustentável.
Por fim a estratégica de marketing.

Integrantes
Julia Dias, Julia Leão, Rubens Alves, Sofia
Kremer, Vitor Canuto.



Integrantes

Área
A área de Eventos se propõe a aproximar o meio universitário de questões
socioambientais por meio de ativações, palestras, feiras e produções de conteúdo
(IGTV’s, artigos e lives). Nosso objetivo é conscientizar, informar e propor reflexões
durante nossas ações, sempre visando o desenvolvimento do setor social e a
conscientização sobre questões socioambientais.

Vinicius Guimarães
Aline Morosini
Natália Esteves
Leonardo Arthur 
 Juliana Lovatte

Mariana Pires
Igor Noboru
Luna Leister
Ana Hirata
Luis Felipe Olivares 

Pedro Forlevezi
Julio Cesar
Pedro Boscayno
Alice Ahn

eventos



eventos
Bixos em Ação
O Bixos em Ação é uma iniciativa que busca tornar o
ambiente de recepção dos ingressantes na universidade
o mais acolhedor possível e, ao mesmo tempo, promover
o impacto social por meio de atividades que envolvem os
caloures.
A fim de tornar o ambiente feano acolhedor e, ao mesmo
tempo, promover o impacto socioambiental, foram
realizadas três atividades: Doação de cabelo, Doação de
sangue e visita à creche. 

1° Atividade - Doação de Cabelo
Contou com a parceria da Cabelegria e Soho Hair e foi realizada no dia de recepção dos bixos. Ao
mesmo tempo que ocorria a doação de cabelo, também aconteceu o corte solidário. Desse modo,
não só o material das perucas foi arrecadado, bem como parte do custeio de confecção, oriundo do
valor simbólico do corte de cabelo. No total, foram 40 doações e 120 reais para a ONG. 



eventos
2ª Atividade - Doação de Sangue
A doação de sangue aconteceu no Auditório Safra, localizado dentro da FEA.
Isso possibilitou que a iniciativa alcançasse doadores de toda a comunidade da
Cidade Universitária, atingindo a capacidade máxima de bolsas de sangue para
o período da ação. O evento foi realizado em parceria com o Banco de Sangue
Paulista, no total foram 88 bolsas doadas, podendo salvar até 352 vidas.

Integrantes 
Vinicius Guimarães, Aline Morosini, Natalia Esteves,
Leonardo Arthur e Juliana Lovatte

3ª Atividade - Visita à creche
Por fim, realizamos a visita à creche. Esse projeto consistiu em
promovermos uma tarde dinâmica com as crianças da creche central
da USP. Levamos 24 calouros para praticarem algumas atividades
recreativas como pintura livre e caça ao tesouro, assim, tornando a
tarde das crianças mais prazerosa.



O primeiro tema trazido para a live foi “Saúde mental:
produtividade tóxica''. Com a participação das psicólogas
Leticia Perfeito e Elânia Francisca, discutimos a
necessidade de conhecermos nossos limites físicos e
mentais, do porquê devemos buscar uma produtividade
saudável e a importância da interação social (mesmo que
à distância). 

eventos
Lives
Durante o isolamento social, uma nova dinâmica tomou
conta da vida dos brasileiros. As Lives objetivaram trazer
debates sobre assuntos inseridos nesse cenário, com
convidados e espaço para o público interagir e tirar
dúvidas. Os temas abordados foram Saúde Mental e
Racismo Asiático.

Saúde mental e produtividade tóxica

Racismo Asiático
Buscou mostrar como o preconceito
asiático é tratado no Brasil e como isso
influencia as pessoas que sofrem disso. A
live contou com a presença de Dekidin e
Leo Hwan, personalidades asiáticas que
conquistaram espaços nas redes sociais ao
abordarem o assunto. Contamos com
4800 visualizações em nossas redes.

Integrantes
Ana Hirata, Natália Esteves, Juliana
Lovatte, Vinicius Guimaraes.



O primeiro tema foi “Setor 2.5 e 3° Setor: O que são?”,
com o intuito de explicar sobre nossa área de atuação e
integrar ainda mais pessoas ao nosso trabalho. 

eventos
IGTV's
Seguindo a linha de geração de conteúdo no contexto de
isolamento social, por meio de IGTVs, a área buscou
conscientizar o público externo e promover reflexões
acerca dos seguintes temas: O setor 2.5 e o 3.0,
Objetificação feminina e Equidade na educação.

O setor 2.5 e o 3.0

Equidade na Educação
Trouxemos a reflexão acerca do aumento
das desigualdades educacionais durante a
pandemia, além de explicar a diferença
entre equidade e igualdade e como isso
pode mudar a educação básica brasileira. 

Integrantes
Vinicius Guimaraes, Leonardo Arthur,
Juliana Lovatte, Natalia Esteves, Ana
Hirata, Luna Leister, Julio Cesar, 
Mariana Pires

Objetificação Feminina
Logo em seguida realizamos outro IGTV explicando sobre
a cultura de objetificação e hipersexualização da mulher,
além de trazer as problemáticas que envolvem o assunto.



Primeira feira de carreiras de impacto social da USP. O
evento, totalmente online e gratuito, serviu de ponte
entre o setor social e os universitários, além de contar
com palestras e workshops.

A IMPACTUS foi o maior evento de 2020. O planejamento
da feira envolveu a prospecção de diversos stakeholders
e proporcionou um alto ambiente de desenvolvimento
para os projetistas da área.

eventos
IMPACTUS A feira foi realizada na Plataforma

VpEventos, que proporcionou um
ambiente interativo durante as palestras,
workshops e estandes. Contamos com a
presença de palestrantes renomados,
estandes de diversas empresas, institutos
e OSCs, bem como workshops de temas
relevantes, que foram essenciais para o
sucesso dessa edição. 

Resultados
Consolidamos a marca da IMPACTUS por meio da criação
de redes sociais próprias, o que foi essencial para a
divulgação e alcance do evento. A 2º edição da feira
contou com 1003 inscrições durante os 3 dias de evento
(10, 11 e 12 de novembro). 


