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A FEA Social, fundada em 2013, é uma entidade criada e gerida por
estudantes de graduação da Faculdade de Administração, Economia e
Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA USP). Nossa missão é
promover o crescimento do setor social, o desenvolvimento dos
membros da entidade e a conscientização sobre questões
socioambientais por meio de eventos, consultoria e incubação de
empreendimentos de impacto.

FEA Social USP 1.

Criada no ano de 2016, a Incubadora nasceu de um projeto piloto,
moldado como grupo de estudos, para uma Incubadora de Negócios de
Impacto, voltada a auxiliar empreendedores(as) sociais a criarem
negócios inovadores que geram alto impacto social e são
financeiramente sustentáveis.
Neste ano, temos o objetivo de auxiliar empreendedores, que possuem
uma ideia de negócio, a desenvolverem um projeto por meio de uma
metodologia que analisa o problema, o mercado, os clientes e
beneficiários, com objetivo de co-criar um produto mínimo viável e
testá-lo. Ao longo da incubação, incentivamos os empreendedores a
buscarem uma mentalidade empreendedora e a se conectarem com o
ecossistema de impacto. Nosso programa de incubação é totalmente
gratuito.

a. O que é um Negócio de Impacto?
Os Negócios de Impacto são empreendimentos que têm a intenção
clara de endereçar um problema socioambiental por meio de sua
atividade principal (seja seu produto/serviço e/ou sua forma de
operação). Além disso, atuam de acordo com a lógica de mercado, com
um modelo de negócio que busca retornos financeiros, e se
comprometem a medir o impacto que geram (Fonte: ICE). 
Uma forma de saber se o seu empreendimento é considerado um
Negócio de Impacto é conferir se ele atende pelo menos um dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) abaixo: 
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b. Quem faz parte da Incubação?
A equipe da Incubadora é formada por 18 estudantes de cursos variados
da FEA-USP (Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e
Atuária). Além disso, conta com parcerias-chave para auxiliar a estruturar
os negócios, como mentores associados e professores da própria FEA-
USP que se interessam pelo tema de empreendedorismo social e se
disponibilizaram a nos ajudar nesse programa.

c. Com quais estágios de negócio trabalhamos?

Estágio 1: “Estou no começo da minha trajetória empreendedora. É o
momento de explorar e realizar pesquisas iniciais para ter mais
certeza sobre minha ideia de negócio”
Estágio 2: “Tenho definida minha ideia de negócio. É o momento de
conhecer melhor meu cliente, sua necessidade e refinar a ideia.
(Validação do modelo de negócio com foco no cliente)”

Trabalhamos com os respectivos estágios de negócio, utilizando a
definição encontrada no guia 2.5 - Idealizado e criado pelo Instituto
Quintessa:

d. O que fornecemos?
A Incubadora de Negócios de Impacto trabalha e fornece aos
empreendedores(as) estes cinco pilares:

1.CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
1.1. Serão fornecidas, por meio parceiros da FEA Social, capacitações e
treinamentos para que os empreendedores desenvolvam seu
negócio.
 



2.DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO/SERVIÇO
2.1. A equipe da incubadora irá analisar o mercado e, junto com o(a)
empreendedor(a), auxiliará no desenvolvimento ou aperfeiçoamento
do produto.
 

3.DESENVOLVIMENTO PESSOAL DO(A) EMPREENDEDOR(A)
3.1. Ao longo do processo de incubação, serão realizadas dinâmicas e
conversas para desenvolver pessoalmente o(a) empreendedor(a).

4.FORMAÇÃO DE MODELO DE NEGÓCIOS
4.1. Por meio de pesquisas de mercado, a Incubadora irá auxiliar o(a)
empreendedor(a) a desenvolver um modelo de negócio sustentável
financeiramente e voltado para impacto.

5.PROMOÇÃO DE REDE DE CONTATOS
5.2. A Incubadora conectará o(a) empreendedor(a) a atores do
ecossistema de impacto que possam ajudá-lo(a) no fortalecimento
do negócio.

Metodologia3.

A incubação será guiada por uma metodologia desenvolvida pela
própria FEA Social. Ela foi criada através de 3 principais fontes: a
resolução de problemas proposta pelo Design Thinking, a lógica de
desenvolvimento de produtos da Startup Enxuta e as etapas da Jornada
da Estratégia Comercial do ICE. A nossa metodologia enfatiza a
importância da cocriação entre empreendedor e membros da
Incubadora.

A metodologia é desenvolvida em duas etapas:

1º ETAPA: Se baseia na identificação do problema que o(a)
empreendedor(a) deseja resolver, passando por etapas de imersão e
definição, buscando estudar, analisar e validar o problema que o negócio
visa resolver.
 
2º ETAPA: Após o problema validado, tenta-se criar soluções que
possuam valor para os clientes e beneficiários. Para isso realizamos a 



Se interessou pelo programa de incubação e acha que sua ideia
se encaixa na nossa definição?

 
 

Leia atentamente os nossos termos gerais e siga os próximos
passos.

prototipação e testagem a fim de validar um produto ou serviço que
gere valor para o cliente e beneficiário, seja sustentável financeiramente
e escalável no mercado.

Seleção e Programa4.
TERMOS GERAIS RELACIONADOS:

1.1. Não é necessário possuir um negócio em andamento. 
1.2. É fundamental que o negócio ou ideia de negócio atenda um
problema social e/ou ambiental, possua potencial de crescimento e
seja objetivo.
1.3. O negócio deve se situar apenas nos estágios 1 e 2 e deve se
encaixar na definição de Negócio de Impacto, de acordo com as
definições apresentadas anteriormente neste documento.

1.AO NEGÓCIO:

 
2.AOS EMPREENDEDORES(AS):

2.1. Não é necessário formação específica em alguma área do
conhecimento. 
2.2. Deve estar engajado com seu verdadeiro propósito desde sua
inscrição.
2.3. É preciso assinar um termo de compromisso que descreve os
deveres do(a) empreendedor(a). Tais deveres estão explicados no
tópico seguinte.

3.DEVERES DOS(AS) EMPREENDEDORES(AS):
3.1. É necessário o comprometimento dos(as) empreendedores(as)
nos seguintes itens que, em caso de não cumprimento, pode resultar
no desligamento do programa de incubação:

3.1.1. Ter disponibilidade para realizar reuniões no horário
comercial e realizar entregas semanais.



3.1.2. Ter comprometimento com o programa de incubação.
3.1.3. Apresentar uma comunicação ativa com o grupo via o canal de
comunicação combinado.
3.1.4. Respeitar os horários combinados.
3.1.5. Manter atitudes e conversas respeitosas com os membros da
entidade.
3.1.6. Participar da metodologia proposta pela Incubadora para o
desenvolvimento do negócio.
3.1.7. Comparecer às capacitações promovidas mensalmente.

4.1. Início previsto para a segunda semana de agosto de 2021.
4.2. Término previsto para a primeira semana de dezembro de 2021.
4.3. No início do programa, será realizado um evento de abertura no
qual é primordial a presença do(a) empreendedor(a).
4.4. A participação dos membros da FEA Social no empreendimento
se restringe somente ao período de incubação elucidado acima, salvo
futuras comunicações para pesquisas de satisfação e contatos
pontuais.
4.5. A Incubadora se propõe a realizar tanto reuniões com o
empreendedor como reuniões internas.
4.6. As reuniões serão semanais, de 1 a 2 encontros de
aproximadamente 2 horas cada e serão realizadas virtualmente.
4.7. Um grupo composto por 5 membros da Incubadora será
responsável pela incubação do projeto em conjunto com o(a)
empreendedor(a).
4.8. Com a finalização do programa, será realizado um evento de
encerramento no qual será imprescindível a presença do(a)
empreendedor(a). 

4. AO PROGRAMA DE INCUBAÇÃO:

5. AO RECRUTAMENTO DE EMPREENDEDORES(AS):
5.1. O recrutamento será feito em três fases.
5.2. Para a primeira fase, basta preencher o formulário de inscrição
(link no item 9).
5.3. Os empreendedores(as) selecionados para a segunda fase
passarão por uma entrevista (via Google Meet) para entendimento do
negócio, na qual o(a) empreendedor(a) deverá trazer uma
apresentação de no máximo 15 minutos respondendo aos três itens
abaixo. O formato será livre, mas sugerimos que traga um material de
base (ex: PowerPoint ou pdf):



6.1. Os critérios avaliados na primeira fase serão:
6.1.1. O negócio de impacto deve se situar no estágio 1 ou 2

6.1.1.2. Estágio 1: “Estou no começo da minha trajetória
empreendedora. É o momento de explorar e realizar
pesquisas iniciais para ter mais certeza sobre minha ideia
de negócio”;
6.1.1.3. Estágio 2: “Tenho definida minha ideia de negócio. É
o momento de conhecer melhor meu cliente, sua
necessidade e refinar a ideia. (Validação do modelo de
negócio com foco no cliente)”.

6.1.2. É fundamental que o negócio atenda ao menos um
problema social e/ou ambiental.
6.1.3. O potencial de impacto do negócio.
6.1.4. Disponibilidade do empreendedor.

a) Apresente o problema e a causa em que atuará;
b) Explique o mercado e as oportunidades identificadas nele;
c) Como a sua ideia ou produto/serviço se relaciona com o
problema apresentado no item “a” e as oportunidades
identificadas no item “b”.

5.4. Os empreendedores(as) selecionados para a terceira fase serão
entrevistados (via Google Meet) para análise do perfil do
empreendedor e da equipe, caso houver.
5.5. A comunicação entre a Incubadora e os empreendedores(as) se
dará via e-mail (incubadora@feasocialusp.org) e/ou WhatsApp.
5.6. Para o programa, serão selecionados somente três negócios.

6. AOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:

6.1.5. É necessário que o modelo de negócio almeje
sustentabilidade e retornos financeiros.

6.2. Os critérios avaliados na segunda fase serão:
6.2.1. Atuação direta na causa e o impacto gerado aos
beneficiários;
6.2.2. Viabilidade na incubação segundo à atuação da equipe da
incubadora;
6.2.3. Viabilidade do negócio;
6.2.4. Encaixe nos estágios 1 ou 2;
6.2.5. Equilíbrio entre impacto socioambiental e sustentabilidade
financeira;
6.2.6. Potencial e perspectiva de longo prazo do negócio;

mailto:incubadora@feasocialusp.org


6.3. Os critérios avaliados na terceira fase serão:
6.3.1. Motivo de empreender socialmente;
6.3.2. Conhecimento do problema e ligação à causa atingida;
6.3.3. Empatia;
6.3.4. Autoconsciência de responsabilidades;
6.3.5. Relacionamentos positivos e conciliação de vida profissional
e pessoal;
6.3.6. Trabalho em equipe e cocriação;
6.3.7. Audácia e criatividade;
6.3.8. Respeito e confiança no nosso trabalho;
6.3.9. Disponibilidade para reuniões e cumprimento de
encaminhamentos. 

6.4. A FEA Social se garante no direito de julgar e analisar os
empreendimentos/empreendedores utilizando os critérios acima.

6.2.7. Identificação de oportunidades e ajuste ao contexto;
6.2.8. Potencial de encaixe na rede de impacto social;
6.2.9. Impacto da incubação no empreendimento;
6.2.10. Potencial para construir uma cultura organizacional
positiva.

7. À COBRANÇA DE TAXA:
7.1. O programa de Incubação de Negócios de Impacto é gratuito,
portanto, não haverá taxa de inscrição/participação.

8. ÀS INSCRIÇÕES E DATAS RELEVANTES:
8.1. As inscrições estarão abertas do dia 31/05 ao 20/06
8.2. O resultado da 1° fase será anunciado por e-mail no dia 02/07
8.3. As 2ª e 3ª fases serão realizadas do dia 05/07 ao 23/07
8.4. Para se inscrever, basta preencher o formulário a seguir.

8.4.1. Não há respostas certas ou erradas. O objetivo das respostas
é conhecer o empreendedor(a).

8.5. O resultado final será anunciado na última semana de julho.

9. AO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO:
9.1. Para se inscrever, clique aqui.

https://forms.gle/2w1aeRPnEAzNJPPD8
https://bit.ly/2Sx1w1J


Cases de Destaque5.
MUDA MEU MUNDO

Este empreendimento treina comunidades pobres no Brasil a
cultivar alimentos orgânicos, dando aos produtores uma nova
perspectiva da terra que usam. Nós demos suporte à ideia
inicial, rodando seu modelo de negócios em um estágio inicial e
então co-criando, junto às duas empreendedoras, este modelo
único com o qual operam hoje - realizando feiras orgânicas
quase semanais com seus parceiros.

INCLUIR DÁ CERTO
Com uma plataforma física e on-line, este negócio social dedica-
se à inclusão de pessoas com deficiência (visual, auditiva, física e
mental) no mercado de trabalho, na sociedade de consumo e
buscam garantir que sejam capazes de acessar as informações
disponíveis na internet. Nós os ajudamos a estabelecer um
mecanismo on-line capaz de tornar quase todo website
acessível, promovendo, além da tradução em linguagem de
sinais para deficientes auditivos, a transcrição de texto e
imagem e contraste de cor para deficientes visuais.

A BORDAR ESPAÇO TERAPÊUTICO
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. 

SÍTIO DO FRANÇA
Esse empreendimento localizado em Natividade da Serra, São
Paulo, tem como foco produzir alimentos e produtos
agroecológicos, além de fomentar experiências de lazer,
sustentabilidade ambiental e eventos culturais. Todas elas
impactam as relações produtivas, alimentares, éticas,
organizacionais e econômicas no território. Nosso trabalho foi
encaminhar e co-criar processos para a escala do alcance do
Sítio, conectando produtores da região com o projeto. Além
disso, capacitamos a equipe com ferramentas de planejamento
estratégico e gestão eficiente, para auxiliar o desenvolvimento
do empreendimento em seu estágio inicial.

https://mudameumundo.com.br/
http://www.incluirdacerto.com.br/
https://www.facebook.com/SitiodoFranca


GVERSE BRASIL
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. Nós ajudamos a
definir o escopo de atuação, tanto o público-alvo como o
produto/serviço que seria oferecido, através de uma imersão no
ecossistema do projeto e análise de dados de pesquisas,
formulários e entrevistas. A fim de tornar o negócio rentável,
desenhamos diferentes maneiras de monetizar o serviço e os
respectivos MVPs para testar a acessibilidade da plataforma e o
interesse por parte das empresas e das mulheres beneficiárias.

PONTE DE PEDRO
A Ponte de Pedro é um negócio de impacto social que tem
como intuito oferecer assessoria jurídica acessível para famílias
de pessoas com o transtorno do espectro autista. Além disso,
também possui como objetivo levar a conscientização sobre os
direitos e recursos disponíveis para esse grupo da sociedade.
Para identificar as dores comuns e o público-alvo, realizamos
pesquisas de mercado e mapeamos contatos relevantes para
entender o posicionamento que a Ponte de Pedro tomaria
dentro do ecossistema. Além disso, repensamos o MVP do
serviço para que essa assessoria jurídica, geralmente cara,
pudesse alcançar famílias de baixa renda. Também foi criada a
identidade visual da marca para que a empreendedora pudesse
divulgar efetivamente sua proposta nas redes sociais.

Calendário6.

PERÍODO DE INSCRIÇÕES

31/05 - 20/06

RESULTADO 1ª FASE

02/07

2ª e 3ª FASES

05/07 - 23/07

*Será anunciado por e-mail

APROVADOS

Última semana de julho

https://www.instagram.com/gversebr/
https://www.instagram.com/a.ponte.de.pedro/


A Incubadora de Negócios de Impacto
da FEA Social USP te espera no nosso

programa de incubação. 

BOA SORTE!

Clique aqui para se inscrever!

@feasocialusp

/feasocial

incubadora@feasocialusp.org

www.feasocialusp.org

https://forms.gle/2w1aeRPnEAzNJPPD8

