E S P E C IA L IM PAC TO SOC IAL #1

14 brasileiros que estão
colocando o país no mapa
do empreendedorismo social
Questionadores. Inquietos. Obcecados. Em busca
de propósito e impacto, esses empreendedores
têm reinventado a forma de fazer negócios no
Brasil - e, no caminho, mudam a vida de milhares
de brasileiros. Conheça suas histórias.

A

ideia de que só existe um tipo de
negócio bem-sucedido, aquele que dá
lucro, está hoje ultrapassada. O que
surge em seu lugar é um amplo debate
socioeconômico atualmente em curso,
que nos leva a refletir sobre o papel do trabalho em
nossas vidas e a necessidade, talvez moral, de criar
impacto social positivo com um negócio.

Nesse primeiro Especial sobre impacto social, o Na
Prática traz histórias de grandes ideias que saíram
da gaveta para mudar a vida das pessoas e que se
alinham com a proposta de que as pessoas e os
negócios podem fazer parte da solução dos
problemas sociais.
São negócios sociais, organizações ainda sem
legislação específica no Brasil e que visam ser
autossustentáveis do ponto de vista financeiro, mas
também reinvestir seus lucros em si mesmas e
assim gerar ainda mais impacto, num ciclo virtuoso.
Existem em diversos formatos, alguns mais
próximos do terceiro setor e outros com "mais cara
de empresa".

De um tradutor simultâneo gratuito de linguagem
de sinais a reformas habitacionais em
comunidades carentes, passando por oferta de
microsseguros e turismo sustentável, todos estão
desbravando novas fronteiras legais, tecnológicas,
econômicas e sociais.
É uma escolha de vida que frequentemente
envolve salários pouco (ou nada) astronômicos,
agendas cheias e constantes alertas financeiros e
comportamentais. Os empreendedores sociais
apresentados aqui, no entanto, acordam com gosto
em um mundo cada vez mais aberto.
“As portas estão se abrindo”, resume um deles,
Ricardo Gravina. "O capital para investimento em
negócios sociais está cada vez maior, o mercado
está vindo cada vez mais para o nosso lado. É por
isso que eu acho que, se alguém quer iniciar
alguma coisa, deveria olhar para o negócio social.
É uma tendência."

Ronaldo, Carlos e Tadeus:
conheça os empreendedores
por trás do premiado
aplicativo Hand Talk
“O que me deixa mais feliz é que fomos lá e fizemos
algo que achavam difícil, construímos um legado e uma
solução global. Queremos servir de inspiração para que
as pessoas criem algo relevante, porque a diferença entre
ter a ideia e faze-la acontecer é grande”

E

m idos de 2008, ano em que surgiu o primeiro
iPhone, Ronaldo Tenório engavetou uma
boa ideia. Veio na primeira aula do curso de
Comunicação Social na Faculdade Maurício
de Nassau, em Maceió, que ele havia escolhido para
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substituir uma graduação em Ciência da Computação,
e envolvia criar uma plataforma de tradução simultânea para
Libras, a língua brasileira de sinais. “Fiz o projeto, apresentei e
acharam meio louco”, lembra. “Um dia eu consigo, pensei, mas
não sabia quando nem como.” Quatro anos depois, já como app,
surgia o premiado Hand Talk.
Criar algo de impacto era importante para Ronaldo, hoje
CEO da startup aos 30 anos. Ele não tem ninguém com
deficiência na família, mas ficava tocado com a ideia de uma
comunidade de 10 milhões de ‘estrangeiros’ vivendo em seu
próprio país. “Surdos têm muita dificuldade de comunicação
com ouvintes e 70% deles não conhecem o português
perfeitamente”, explica.
O alagoano co-fundou a Hand Talk com outros dois sócios,
o desenvolvedor Carlos Wanderlan e o arquiteto Tadeu Luz,
especialista em efeitos especiais e criador do Hugo, o personagem
em 3D que faz os sinais. A ferramenta gratuita é tanto dicionário
quanto tradutor móvel e converte textos e áudios para Libras.

Após ganharem uma competição de startups em Alagoas em
2012, a empreitada deixou de ser um projeto noturno e, aos
poucos, o trio foi se desligando de seus outros empregos para
se dedicar integralmente ao projeto. Vieram outros louros,
inclusive um da Organização das Nações Unidas, que elegeu
o Hand Talk o melhor app social do mundo, e uma chance de
integrar a aceleradora do Google, a Launchpad Accelerator.
Hoje, a equipe soma 10 pessoas e já emplacou mais de 700
mil downloads.
“Antes do prêmio eu tinha minhas dúvidas, mas foi essencial”,
lembra. “Esse primeiro investimento criou em nós a
responsabilidade de tornar aquilo real: tínhamos uma
pedra preciosa nas mãos e só faltava lapidar.”
Começos Quando começaram a delinear os planos e validar
a ideia com surdos e seus familiares, o grupo percebeu que
montante de trabalho era muito maior do que imaginava.
“Se nem a maior empresa de tecnologia do mundo estava
fazendo isso com o Google Translate…”, ri.
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Um grande desafio foi alinhar uma língua visual ao software
de tradução: gestos, expressões faciais e corporais são
indissociáveis da comunicação eficaz em Libras. Outro foi
a expectativa crescente da comunidade de surdos, que
percebeu depressa que aquilo podia mudar a forma com que
se relacionavam com os outros. Além dos percalços habituais
de programação e interface, ainda havia a pressão para que o
Hand Talk aparecesse depressa.
“O primeiro ponto foi a escolha do Hugo, nosso intérprete
visual. Queríamos uma figura simpática, que ia passar o
dia todo no bolso das pessoas”, resume Ronaldo. A partir
daí, começaram a incluir o vocabulário, com três mil sinais
iniciais. Hoje, o software se aprimora de maneira parecida com
o Google Translate, usando como base as mais de 100 milhões
de traduções que já foram feitas.
Quando finalmente chegou ao mercado, o app se tornou um
sucesso. Ronaldo conta com gosto dos depoimentos diários
de agradecimento: “Foi uma inovação disruptiva para eles, da

simples ação de pedir uma água até algo envolvendo educação
na sala de aula”.

Expansão internacional
O faturamento da Hand Talk vem de trabalhos corporativos
e para o setor público, como traduções para mais de três mil
sites – incluindo o portal do Comitê Olímpico Brasileiro (COB)
– e a criação de totens acessíveis com a figura do Hugo. Em
São Paulo, por exemplo, o serviço deve aparecer em breve em
instituições como o Poupatempo.
“Temos sorte de estar em um mercado em ascensão, tanto
tecnologicamente quanto em relação às leis de acessibilidade”,
fala. “Essas empresas passam a falar com um público que
queria se comunicar, que consome e que não tinha uma
ferramenta para isso.”
E se a demanda por um produto inovador existe no Brasil,
pode existir em outros lugares também. Como qualquer
idioma, a língua de sinais não é universal – são cerca
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de 200 –, e há pelo mundo 360 milhões de surdos que
poderiam se beneficiar de uma tecnologia como essa.
Após conversas com partes interessadas de diversos outros
países, a Hand Talk decidiu investir nos EUA, que conta com
uma comunidade de quase 30 milhões de surdos e onde
se pratica a American Sign Language (ASL). Agora, o grupo
planeja uma nova rodada de investimentos para trabalhar a
questão da internacionalização.
“O que me deixa mais feliz é que fomos lá e fizemos
algo que achavam difícil, construímos um legado e uma
solução global”, resume Ronaldo, que quer que outros
empreendedores tirem suas ideias improváveis do armário.
“Queremos servir de inspiração para que as pessoas criem
algo relevante, porque a diferença entre ter a ideia e faze-la
acontecer é grande.”

Como surge um negócio
social? Conheça Fernando
Assad e a criação da Vivenda
Fosse participando no grêmio da escola, ou montando
um projeto social na FEA-USP (onde estudou
administração), Fernando Assad estave sempre focado
em trabalhar com impacto social

D

Ono de uma trajetória que passa longe dos
negócios convencionais, Fernando Assad
quer agora consolidar um modelo de reformas
de baixo custo. Na verdade, ele próprio não
consegue diferenciar precisamente a diferença entre
um negócio convencional e um social. Não porque o
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empresário seja alheio ao mundo das empresas que visam
um impacto social, mas justamente porque, em 32 anos de
vida, nunca trabalhou em uma organização que não tivesse
esse objetivo.
Fernando Assad não consegue diferenciar precisamente a
diferença entre um negócio convencional e um social. Não
porque o empresário seja alheio ao mundo das empresas
que visam um impacto social, mas justamente porque, em
32 anos de vida, nunca trabalhou em uma organização que
não tivesse esse objetivo.
Fosse participando no grêmio da escola, ou montando um
projeto social na Universidade de São Paulo, onde estudou
Administração, Fernando estava sempre focado em trabalhar
com projetos socioambientais – “está no meu DNA”, assente
com convicção. Logo depois de formado, dedicou-se à criação
da Giral, uma empresa de consultoria – ou seja, que presta
auxilio em questões estratégicas e de gestão – com foco em
projetos socioambientais. Foram onze anos de empresa que,

por fim, o levaram para uma nova empreitada. “Por conta
de um projeto da Giral, tomei contato com a questão da
moradia”, lembra o empresário, mencionando o já conhecido
problema de infraestrutura e acesso à habitações de
qualidade no país.
Assad percebeu que, enquanto o enfoque das instituições
governamentais estava principalmente na construção
de novos lares, o problema era mais amplo e também
demandava a melhoria das moradias já estabelecidas.
“O problema é que na favela, mesmo após o processo de
urbanização, o que as pessoas precisam de fato é reformar as
casas. Elas já têm as casas, só que elas precisam de uma casa
mais salubre, mas digna”, explica.

Da graduação para a atuação
Com um sério problema identificado, decidiu de que maneira
agir sobre ele. Interessado nos negócios sociais desde a época
de sua graduação, o empresário viu uma ótima oportunidade
de colocar o conceito em prática. “Quando a gente viu o
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tamanho do problema habitacional a gente falou: ‘Aqui vai
cair bem essa lógica de negócio social porque o buraco é
muito mais embaixo’. Eu sempre tive contato com a literatura
do Yunus na graduação”, comenta, fazendo referência aos
livros escritos pelo empreendedor indiano que cunhou o
termo negócio social (veja Criando um negócio social e

Um mundo sem pobreza: a empresa social e o
futuro do capitalismo).
Assim, Fernando enxergou uma oportunidade para
empreender na área social exatamente na lacuna dos serviços
oferecidos pelo governo – estratégia que está por trás de
diversos outros negócios sociais bem-sucedidos.
Então começava a surgir a ideia que se consolidaria como o
Programa Vivenda. Antes de qualquer coisa, o grupo fundador
decidiu se reunir com moradores de uma favela para construir
o projeto juntamente às pessoas que seriam atendidas. A
solução seria construída conjuntamente ao longo de seis
meses de conversa e pesquisa de mercado.

O grupo foi surpreendido, nesse período, pela relação
próxima entre habitação e saúde. Durante o processo
de pesquisa, uma das moradoras da favela morreu de
pneumonia. Foi identificado que um dos fatores que
contribuíram para o óbito foi justamente a falta de janela
em seu lar.
A tragédia ajudou a direcionar o tipo de produto que
seria disponibilizado pelo Vivenda. “A gente pesquisou na
literatura médica e viu que tinha quatro principais patologias
habitacionais que mais impactavam na saúde do morador,
que eram: falta de banheiro adequado, falta de ventilação
adequada, excesso de umidade e falta de revestimento”,
aponta. Dessa maneira, os produtos foram desenhados para
cobrir precisamente essa demanda.
Com o produto definido, o negócio foi iniciado. O Programa
Vivenda passou por um processo de aceleração junto à
Artemísia e, após conseguir investidores, começou a operar
em abril de 2014.
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Cansaço Geral
Com seu “DNA socioambiental”, Fernando Assad vê nesse tipo
de negócio uma nova geração, motivada. “Eu acho que está
todo mundo já cansado do mais do mesmo. A gente já provou,
e as novas gerações vêm mostrando isso, que determinado
tipo de negócio não traz tanto retorno econômico e de
impacto como a gente precisa”, analisa.
O impacto da finalidade do negócio também é sentido na
equipe do Programa Vivenda. “Ele [o pedreiro] sente um
enorme prazer, eles valorizam muito trabalhar com a gente.
Trabalham para melhorar a qualidade de vida do vizinho”,
aponta Assad.
“Todo mundo tem uma motivação muito grande. Quando você
termina uma obra e você vê o que o morador fala, o impacto
direto que a nossa reforma tem na vida do cara que mora
na favela e tem um banheiro todo ferrado e depois tem um
banheiro novinho, dá uma motivação alucinante pra todas as
equipes”, prossegue o empresário.

Hoje, o programa opera facilitando e tornando mais acessível
todo o processo que envolve uma reforma, desde a elaboração
do projeto até facilitações de pagamento.

Próximo passo
Com o objetivo de possibilitar a todos os brasileiros terem
moradia digna e saudável para habitar, o Programa Vivenda
agora se volta para a consolidação de seu modelo de negócios.
Após fazer 104 reformas só no ano de sua inauguração, a
empresa quer crescer, mas não sem antes ter certeza de como
fará isso. “A gente tem um escritório piloto só, fica em São
Paulo, no Jardim Ibirapuera, que é onde estamos consolidando
o modelo de escritório comunitário. Quando dissermos que
‘OK o modelo é esse mesmo’ vamos querer replicar esse
modelo de escritório comunitário”, conclui o fundador.

Thomaz Srougi aplica a
cultura “sonho grande”
no mundo do impacto social
Depois de cansar do mundo dos investimentos,
Thomaz Srougi se encontrou nos negócios sociais
com o Dr. Consulta, “um misto de Ambev e Faculdade
de Medicina da USP”

T

homaz Srougi tem uma visão prática sobre
o problema do acesso à saúde no Brasil: o
governo tem um modelo falido; ONGs só
conseguem produzir ganhos incrementais,
não em escala; a resposta, portanto está na ação das
empresas privadas. Com uma visão bem clara de como
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combater problemas sociais, foi só em 2011, quando tinha
35 anos, que Srougi criou a sua empresa para agir sobre um
deles. Antes disso, o administrador de empresas já havia
percorrido um longo caminho no mercado profissional, tendo
trabalhado em empresas como Ambev e Gafisa, além de ter
atuado no mercado financeiro.
Em 2011 veio o ‘click’. Sentindo-se pouco motivado,
Srougi resolveu abrir um negócio, criar um novo desafio.
“Um dia encheu e eu pensei em montar uma operação que
tivesse alto valor social, mas que também desse dinheiro.
Montei o Dr. Consulta, em 2011, e desde então estou lá”,
lembra o empresário.

Um blend de negócios
Antes de criar a empresa, Srougi estava na Galícia
Investimentos e propôs para os sócios que se juntassem a
ele na empreitada. Ele lembra até hoje como foi: “Eu vou
montar uma empresa, se vocês quiserem entrar junto vai
ser um prazer, está aqui o que eu vou fazer”. Criou-se então

o grupo, que tinha como objetivo levar todo o know-how de
gestão para essa nova empreitada. Um negócio cujo fundador
entende como um “blend” de Ambev com Faculdade de
Medicina da USP.
A filosofia “Sonho Grande” dos fundadores da Ambev (e
também fundadores da Fundação Estudar) era sensível no
pensamento do grupo: a ambição era alta, queriam um
projeto gigante, que, se funcionasse, teria impacto global.
“Então eu me joguei nisso de cabeça e o objetivo sempre foi
montar um negócio que fosse de alto impacto, replicável,
escalável, num mercado gigante e lucrativo”, afirma o
fundador. A primeira clínica aberta foi no Heliópolis, em
janeiro de 2012. Os três anos seguintes serviram para validar
o conceito do Dr. Consulta, garantir que ele fizesse sentido
para um grande número de pessoas e, por fim, encontrar uma
maneira de tornar o negócio sustentável.
Atualmente o desafio do empreendedor é gerir o negócio,
garantir que ele funcione como deve. “Os desafios hoje são:
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tecnologia, cultura, gente e controle. Não tem mais nada
do que isso, é gestão pura. Os processos estão desenhados,
mas eles precisam ser bem executados. Para serem bem
executados, a gente precisa de gente boa e cultura, e a
tecnologia precisa continuar sendo utilizada para reduzir
custos e atender mais gente e melhor”, explica, lembrando
muito o raciocínio por trás do crescimento exponencial da
própria Ambev.

Cultura empresarial
Para contratar os necessários bons profissionais a oferta não
é a de um salário alto. Como em outros negócios sociais, a
remuneração costuma ser abaixo do valor que o mercado
oferece pelas melhores cabeças, mas o Dr. Consulta tem
suas soluções. “A gente procura pessoas sempre interessadas
no longo prazo, então trabalhamos com o modelo de stock
options e o salário realmente é bem abaixo da média. Alguém
que quer ganhar dinheiro no curto prazo, e quer ter uma
garantia, não é o tipo de pessoa que a gente procura”, afirma
o fundador. As stock options, no caso, são uma espécie de

remuneração variável que premia os melhores funcionários
com uma opção de compra ou cessão de ações.
Ainda assim, também explica a atração de bons profissionais
o impacto que um trabalho de cunho social tem no próprio
colaborador. Srougi revela sua visão sobre a diferença com
o mercado convencional: “Quando eu estava no mercado
financeiro, para que eu ganhasse, alguém tinha que perder.
Se eu estava comprando barato, alguém estava vendendo
barato. O que a gente faz hoje é muito diferente, é muito bom.
Porque se eu estou ganhando é porque alguém está ganhando.
Quanto mais produtivo eu for, melhor eu atendo as pessoas
e ao mesmo tempo, quanto mais produtivo eu sou, mais
eficiente eu sou sob o ponto de vista financeiro. É win-win”.
A empolgação do empresário, embora contrastante com a
desmotivação anterior ao empreendimento, não significa que
há plena satisfação com o trabalho. Pessoas como Thomaz
nunca estão totalmente satisfeitas, sabem que é necessário
pensar em melhoras e crescer sempre. Além do mais, o sonho
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é grande mesmo. “Foi o maior desafio que eu já tive na minha
vida, a coisa mais difícil que eu já fiz. Me sinto muito bem
porque a gente conseguiu avançar muito, mas ao mesmo
tempo me sinto ansioso porque a gente tem muita coisa para
fazer, estamos só no começo”, afirma.
“Me sinto satisfeito, mas também muito insatisfeito,
porque a gente só fez 5% do que tem que ser feito. Tem
muitos atributos da nossa proposta de valor que não foram
implantados ainda e tem muitas pessoas no Brasil que não
foram atendidas. Esse ano [2015] a gente já atendeu 250 mil
pessoas. Mas o Brasil tem 150 milhões de pessoas dependendo
do sistema público, que é fraco. Por esse lado você pensa:
‘cadê os outros 149.750?’”.
No caminho para conquistas seus maiores objetivos, Srougi
não evita mostrar que é ambicioso: “O sonho grande é
espalhar pelo Brasil e para outros países, como os Estados
Unidos. O problema lá é o mesmo, a turma lá é extremamente
eficiente e a gente sabe que o nosso modelo resolve o

problema deles também. Vamos dominar Brasil e Estados
Unidos, um passo de cada vez, primeiro São Paulo, depois
outras regiões, depois a gente pensa lá nos EUA”.

David e Hermani querem
transformar a Gastromotiva
em um negócio social
autossustentável
Criada em 2006 com o intuito de ser autossustentável,
a instituição ainda não conseguiu alcançar seu primeiro
objetivo, mas vem se reinventando

O

ano de 2015 foi notório pela febre de reality
shows gastronômicos nas emissoras brasileiras
de TV aberta. O gourmet passou a ser a regra e
a cozinha o palco dos grandes chefs. Contudo,
não é só de dirigentes que se faz um restaurante. Para
cada um desses, existem tantos outros auxiliares
trabalhando muito para que os pratos saiam dignos
de um close no horário nobre.
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Enquanto o foco da televisão fica com os grandes nomes,
revelando os novos “artistas” da cozinha, a Gastromotiva se
preocupa com a capacitação da grande massa da gastronomia.

Primeiros passos
Muito antes desses realities, em 2006, o empreendedor David
Hertz se associou com Ernani Gouvea e os dois tiraram a ideia
do papel.

teóricas da gastronomia, além das aulas de cidadania. “A
gente não acredita que a capacitação profissional esteja
destacada da formação pessoal. As aulas de cidadania
trabalham muito a formação de equipe, o que é muito
importante no trabalho em cozinha”, explica o presidente.
Além da atuação em São Paulo, onde fica a sede da
organização, a Gastromotiva também ministra cursos em
Salvador (BA) e no Rio de Janeiro (RJ).

“A gente via na cozinha um potencial muito grande de
capacitação e educação”, lembra Ernani, que é formado
em Letras pela USP e hoje atua como presidente da
organização. “Por isso que a Gastromotiva existe: nós
usamos a ferramenta da gastronomia para formar e capacitar
pessoas, principalmente de baixa renda, que não têm
capacidade de pagar um curso de cozinha. Nós formamos

Assim, Ernani Gouvea acredita agir sobre uma defasagem do
mercado profissional brasileiro: a capacitação profissional.
Na visão do co-fundador, investe-se muito em universidades,
mas pouco na formação de base, que, no caso da cozinha, são
os auxiliares. “A capacitação profissional no Brasil é muito
incipiente, é um campo ainda muito pouco explorado”, analisa.

auxiliares de cozinha”.

Prova disso é alta empregabilidade de seus alunos, entre 80 e
90%, segundo o site da organização. “Esse é o cenário ideal, em
que você capacita a pessoa e ela é empregada imediatamente.
A gente não quer ser mais um curso na vida das pessoas, a

O curso tem duração de 280 horas, distribuídas ao longo de
quatro meses, em que os alunos recebem aulas práticas e
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gente quer que as pessoas aproveitem essa oportunidade”,
comenta o presidente. Com o mercado brasileiro em retração,
contudo, esses números podem diminuir. “A principal
dificuldade é essa crise econômica, os restaurantes têm mais
dificuldade de oferecer vagas”.

Empreendedorismo
Expandindo sua própria área de atuação, a Gastromotiva
planeja agora oferecer cursos de empreendedorismo. A
nova empreitada teve início com um curso piloto para 20
pessoas, realizado em Salvador. Os alunos são profissionais
que já atuam no mercado, mesmo que de maneira informal,
vendendo seu produto. “A ideia é trazer essas pessoas,
entender o que elas produzem, tentar fazer algumas
melhorias no produto em todos os aspectos: de aparência,
textura, sabor. E, também, dar algum tipo de informação
sobre o negócio: como ele pode melhorar a precificação,
montar uma ideia de marketing. [A ideia é] Trazer essas
ferramentas do empreendedorismo para a pessoa de baixa
renda”, explica Gouvea.

Além disso, há também espaço para os empreendedores no
curso regular, só que no lugar do professor. É aula batizada
de Cozinhando com a rede. “A gente chama um restaurante
para falar sobre o seu próprio negócio e falar das dificuldades
que ele teve. Desde o início a gente entende que as pessoas
tem que ter uma noção do mercado mais real, não essa visão
científica sobre gastronomia, que às vezes os programas de
televisão dão, que não correspondem à realidade”, explica
Gouvea sobre a atividade.

Comercial e Social
Hoje uma Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público) mantida por parcerias com fundações e institutos de
outras empresas, a Gastromotiva já teve um braço comercial.
“A ideia original era que esse curso fosse autossustentável”,
lembra o presidente. A conta no papel era perfeita: capacitar
jovens de baixa renda para atuarem na cozinha e em seguida
empregá-los no serviço de buffet e catering - todo o lucro que
surgisse do braço comercial seria reinvestido na empresa para
que ainda mais pessoas pudessem atender aos cursos.

David e Hermani querem
transformar a Gastromotiva em um
negócio social autossustentável

A realidade, contudo, não atendeu às expectativas.
O limite se impôs pelo tamanho do projeto. Para competir
no mercado de buffet da capital paulista, o foco da
empresa nessa área teria que ser muito maior, tanto que
não daria conta de manter, ao mesmo tempo, o braço
social. Assim, decidiu-se pelo fechamento daquele ramo.
Contudo, Ernani Gouvea é muito claro quanto às pretensões
da organização. “Sonho de que um dia a Gastromotiva
também tenha o seu negócio e que ele possa, de alguma
forma,alimentar a parte social”.

Empresário de longa data,
Fernando Fernandes fez
um projeto “plano B” virar
prioridade em sua carreira
“O que eu queria mesmo era resolver um problema da
população de baixa renda”, conta o médico que também
virou um empreendedor social

Q

uando o médico Fernando Fernandes iniciou
o projeto do Saútil em 2011, ele queria apenas
organizar informações do SUS em um portal
acessível, a fim de ajudar pacientes, especialmente

os de baixa renda, que se sentiam perdidos.
Enquanto o foco da televisão fica com os grandes nomes,
revelando os novos “artistas” da cozinha, a Gastromotiva se
preocupa com a capacitação da grande massa da gastronomia.

Empresário de longa data, Fernando
Fernandes fez um projeto “plano B”
virar prioridade em sua carreira

“Quando a gente prescrevia remédios para pacientes crônicos,
diabéticos, hipertensos, os doentes diziam que não tinham
dinheiro para comprar, mesmo tendo plano de saúde. E a
gente falava como médico ‘vai no SUS, pega a nossa receita,
vai lá’ e os doentes não sabiam o que fazer com a receita, não
sabiam a que eles tinham direito”, explica Fernandes.

Um dia um dos diretores que trabalhava lá me encontrou pelo
Facebook e me falou que eu tinha um negócio social na mão”,
lembra o médico, que também fez uma especialização em
administração em saúde.
“O que eu queria mesmo era resolver o problema do acesso da
população de baixa renda. A gente se inseriu nesse mercado
sem querer, não havia a intenção disso”, confessa.

Formado em Medicina, o idealizador da Saútil já tinha ligação
com a temática de empreendedorismo há algum tempo,
investindo em alguns negócios. Ainda assim, o início do
portal foi bem despretensioso. “A gente nem tinha modelo de
negócios. Ficamos dois anos no Saútil sem nenhuma receita.
Nós lançamos com fins de resolver esse problema, e só depois
a gente ia pensar o que ia fazer para monetizar o negócio.
Tínhamos o Saútil como plano B”, lembra o cofundador.
Assim, sem ter a intenção de gerar lucro num primeiro
momento, Fernandes também não tinha ideia de que entrara
para o grupo dos empreendedores de negócios sociais. “Eu fui
apresentado a isso [negócio social] pelo pessoal da Artemisia.

Monetização
Mesmo sem querer, Fernandes sm viu com um novo tipo de
empresa nas mãos e, com o processo de aceleração realizado
pela Artemisia, passou a pensar em um modelo de negócios
na virada do ano de 2011 para 2012.
“Começamos a testar patrocínios. Isso trouxe uma receita
inicial, mas a gente não acreditava que esse seria modelo
duradouro. Aí começamos a criar serviços, por conta das
demandas que chegavam no portal, e vimos que tinha uma
oportunidade de oferecer serviço de orientação personalizado,
além do que já tinha no site. Empacotamos isso com o nome

Empresário de longa data, Fernando
Fernandes fez um projeto “plano B”
virar prioridade em sua carreira

de ‘Com você’, um programinha que vendemos como benefício
para funcionários de empresas”, explica o cofundador.
Por fim o site passou a ser monetizado só em 2013, com
esse primeiro modelo sendo reeditado e melhorado, além da
criação de um novo serviço, o ‘Click Saúde’. “Como a gente
não vislumbrava um grande crescimento da forma como
estávamos, nos aproximamos de algumas prefeituras para
oferecer o serviço que a gente tinha de portal web, integrando
essa plataforma com os dados de estoque dos municípios.
Colocamos nossa plataforma do Saútil no portal da prefeitura
através de web, mobile e totens espalhados pela cidade.
Dessa forma o cidadão vai até essa plataforma, busca o que
ele precisa, agenda exame, tudo integrado com o sistema da
prefeitura. Hoje temos o ‘Com você’ e o ‘Click Saúde’, que a
gente utiliza para monetizar o negócio”, afirma Fernandes.
Mesmo assim, o Saútil ainda enfrenta uma grande barreira
burocrática para conseguir atuar nos municípios. “Às vezes
a gente implanta o projeto em três meses, mas leva um ano

para superar essa barreira burocrática no Brasil. Ela atrapalha
os negócios. Nosso principal desafio hoje é reduzir esse tempo
de negociação, vencer essa barreira jurídica”, comenta.

De plano B para plano A Em 2014, com o crescimento
da empresa, Fernandes passou a trabalhar na Saútil em
tempo integral, ficando apenas como conselheiro em seus
outros negócios convencionais. Nesse sentido, ele aponta
a diferença de trabalhar em uma empresa com o enfoque
em impacto social. “No Saútil quando você vai falar com
um possível cliente, com um governo, com empresas para
tentar vender o serviço benefício, a pegada da venda é outra,
é uma pegada de gerar impacto, de você fazer algo para
ajudar o seu funcionário ou cidadão de um município. Isso
tem um apelo diferente e é diferente trabalhar num negócio
assim”, comenta.
O sentimento do co-fundador é compartilhado pelo restante
dos funcionários da empresa. “A equipe fica toda mais
motivada, a equipe trabalha com uma motivação de querer

Empresário de longa data, Fernando
Fernandes fez um projeto “plano B”
virar prioridade em sua carreira

fazer, de gerar esse impacto, isso é muito legal. É diferente,
não tem algo tão objetivo para dizer, mas é na subjetividade
mesmo, na hora em que você está falando com um cliente,
na hora em que você está entregando um serviço, na hora em
que você vê o cidadão se apropriando daquela ferramenta e
ajudando, quando a gente recebe mensagens da população
agradecendo, isso tudo é muito recompensador. Tem um outro
ganho, algo que não teria nos outros negócios”, conclui.

Ricardo Gravina fundou
a Aoka Tours, primeira
operadora de turismo
sustentável do Brasil
“Minha vida mudou completamente, encontrei meu
propósito. Nunca mais fiquei frustrado. Posso ter
perdas, tropeçar. Mas nunca tive vontade de desistir”

R

icardo Gravina sempre quis abrir um negócio.
Estava no sangue dele. O pai e o avô são
empreendedores. Contudo, quando se formou
em administração de empresas, Gravina foi
trabalhar em uma empresa que não era a sua, na área
de vendas e novos negócios.

Ricardo Gravina fundou a Aoka
Tours, primeira operadora de
turismo sustentável do Brasil

Da formatura até seus 29 anos, ele trabalhou em diversos
tipos de negócios: importação e exportação, consultoria,
comunicação interna. Não fazia diferença, nenhum desses
ramos o motivava. “Eu estava muito frustrado com o
conceito que existia por aí de empresa e eu não me via
trabalhando numa ONG”, lamenta Gravina. Esse sentimento
se manteve por muito tempo, até que, em uma conversa
com seu amigo Daniel Contrucci, ele encontrou aquilo que
mudaria sua vida.
“Eu queria abrir um negócio, só que eu não sabia o que fazer.
Eu conversei com o Daniel e ele trabalhava em uma ONG que
chamava ‘Projeto Bagagem’, que desenvolvia comunidades
para receber o turismo” lembra o empresário. Assim,
juntou-se ao amigo – que “entendia de turismo, mas nada
de negócios” – em uma parceria complementar que levou à
criação da Aoka Tours.
Quem sugeriu a ideia de fazer da empresa um negócio social,
desde o início (em 2008), foi o próprio Contrucci. Gravina, que

não conhecia o conceito, ficou maravilhado com a ideia. “Em
um mês estávamos montando o plano de negócios para essa
empresa. A gente começou a montar a Aoka [Tours] já dentro
da Artemisia, incubados”, explica o cofundador, fazendo
referência a organização pioneira em fomentar negócios de
impacto social no país.
Cunhado pelo empreendedor e Nobel da Paz Muhammad
Yunus, o termo ‘negócio social’ tem sido genericamente
aplicado para se referir a todo negócio que tem em sua
essência a busca pelo impacto social, e enxerga na geração
de lucro uma forma de atingir e ampliar esse impacto —
como é o caso da Aoka. (Vale lembrar que para Yunus, no
entanto, o termo é um pouco mais restritro e se refere
apenas aos modelos de negócio em que o lucro é 100%
reaplicado no próprio negócio, ou seja, não pode ser
distribuído entre sócios ou acionistas).

Empoderamento Nascida como a primeira operadora de
turismo sustentável do Brasil, a Aoka Tours é hoje uma

Ricardo Gravina fundou a Aoka
Tours, primeira operadora de
turismo sustentável do Brasil

marca consolidada no mercado, ainda que ele seja de nicho.
“O desafio no começo foi criar uma demanda. A gente não
partiu de uma oportunidade de mercado, pelo contrário: a
gente partiu de uma visão e aí fez a oportunidade de mercado
acontecer”, aponta o empresário.
Além da questão da sustentabilidade, Gravina também
destaca o grande diferencial das relações entre a comunidade
local e os visitantes. Tudo começa com um processo que ele
chama de “empoderamento da comunidade”. “O que a gente
faz é dar um empurrãozinho no cliente para ajudar ele a se
conectar com a comunidade e ajudar a comunidade a estar
preparada e a se sentir valorizada quando o cliente chega. O
que acontece é uma relação muito horizontal, o que a gente
não vê no turismo convencional, em que o cara abaixa a
cabeça e te serve”, explica.
Deu certo. Os elogios que ouve daqueles que fazem
viagens com a Aoka Tours são muitos. “Uma das frases
que a gente mais ouve [dos clientes] é que foi uma viagem

transformadora. Isso é a conexão entre pessoas diferentes”,
comenta Gravina.

Manutenção da cultura empresarial
Um dos desafios que a Aoka Tours encontra nesse momento,
além da constante expansão do mercado, é o de manter a cultura
fundadora do negócio em todos os funcionários. “Acredito que
o desafio seja de gestão e cultura, manutenção da visão e do
propósito da empresa, para que a coisa se mantenha como um
negócio social em que está todo mundo ligado ao propósito, senão
vira uma empresa convencional”, analisa o cofundador.

Frustração nunca mais
Depois de anos no mercado de trabalho das empresas
convencionais e mais sete anos à frente de seu próprio negócio
social, Gravina não dá nenhum sinal de arrependimento
de ter entrado na vida empreendedora. “Minha vida mudou
completamente, encontrei meu propósito. Nunca mais fiquei
frustrado. Posso ter perdas, tropeçar. Mas nunca tive vontade
de desistir”, afirma.

Ricardo Gravina fundou a Aoka
Tours, primeira operadora de
turismo sustentável do Brasil

Da mesma maneira, o chefe vê a motivação em seus
funcionários. “Agora a gente já consegue competir no
mercado por salário, mas passamos muito tempo pagando

negócios sociais está cada vez maior, o mercado está vindo
cada vez mais para o nosso lado. É por isso que eu acho que,
se alguém quer iniciar alguma coisa deveria olhar para

menos. Esse é um impacto real, a pessoa estava aqui por
causa do propósito, não era por causa do dinheiro, do
status, era porque ela trabalhava em algo que fazia sentido
para ela”, analisa.

o negócio social, porque é uma tendência”, conclui.

O impacto na sua maneira de ver as empresas foi tamanho
que o empreendedor até arrisca uma previsão. “Um dia
o conceito de negócio social vai sumir e vão ser apenas
organizações. Esse nome é só pra diferenciar dos negócios
que não ligam para o social. Acho que no futuro todas as
empresas vão ter que correr nesse sentido, não dá. As novas
gerações não estão a fim de trabalhar em um negócio em
que eles não veem sentido”, observa.
Por fim, Gravina sugere os negócios sociais tanto para quem
quer ser um funcionário como para quem quer empreender.
“As portas estão se abrindo. O capital para investimento em

Aos 23 anos e na faculdade,
Gustavo Fuga criou a 4You2,
um negócio social em
plena expansão
“Você não está ali cumprindo regras, você está ali para
quebrar e criar novas regras. Para desconstruir o que
você não gosta e para criar um mundo melhor”

A

ntes um elemento de destaque para alguns
poucos e qualificados profissionais, o
conhecimento da língua inglesa é hoje um
item básico no currículo de quem busca seu
espaço no mercado de trabalho. A solução é, então,
inscrever-se em um dos tantos cursos disponíveis no

Aos 23 anos e na faculdade,
Gustavo Fuga criou a 4You2, um
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mercado. Ainda que exista essa grande oferta de escolas de
inglês, com preços extremamente variáveis, o alcance da
segunda língua é restrito a uma parcela da população com
maior poder aquisitivo.
Foi identificando esse contexto que Gustavo Fuga, aos 23
anos e sem ainda estar formado, abriu sua primeira empresa,
a 4You2. A ideia era juntar duas pontas: as pessoas que
buscavam uma experiência internacional no Brasil e uma
população de baixa renda que tinha interesse em aprender o
inglês. Assim nasceu o modelo de negócios da escola, que hoje
conta com quatro unidades na cidade de São Paulo.
“A gente sempre pensou muito grande, em escala nacional,
mas resolvemos começar localmente, sem investimento.
Montamos um piloto no Capão Redondo, o piloto estourou,
cresceu demais. E aí pensamos “vamos abrir mais unidades”.
Começamos com 50 alunos no Capão Redondo e agora
estamos com 1600, 1700 em quatro unidades, por enquanto
todas em São Paulo”, lembra o fundador.

A experiência de Fuga com a Aiesec (organização global
de estudantes) o colocou em uma rede de contatos que se
mostrou extremamente útil para conseguir interessados
em dar aulas na 4You2. O interesse dos estrangeiros é
tamanho que gerou outro número do qual Fuga se orgulha:
15 candidatos para cada vaga de professor na empresa.
“Agora nosso trabalho é expandir, com qualidade”, afirma
o estudante de economia.
O processo seletivo da 4You2, aliás, foi o único do qual
Fuga participou. Sem nunca ter feito estágio, nem
trabalhado em outro lugar, a primeira entrevista de
emprego a que ele atendeu foi como entrevistador. Para ele,
a inexperiência não era algo do qual se envergonhar ou
mesmo com o que se preocupar. “O empreendedorismo é
um processo de aprendizado. O empreendedor de verdade
tem que saber comprar riscos. A gente precisa mudar essa
cultura do Brasil de que errar é ruim e que é um fracasso,
pelo contrário, é um passo para ter sucesso na próxima vez”,
analisa o empresário.

Aos 23 anos e na faculdade,
Gustavo Fuga criou a 4You2, um
negócio social em plena expansão

Uma organização que estimula erros
“Se as organizações não se adapatam, criamos nossas
próprias”, escreveu ele em uma coluna na Folha de São Paulo,
no final de 2015.
Começando as atividades sem investidores, Fuga tem orgulho
da autonomia que a empresa teve para se descobrir, para
entender seu próprio mercado. “Resolvemos ter autonomia
para poder errar, para poder testar, era [só] a gente. Queríamos
ouvir o nosso aluno, então começamos a vender todos
esses cursos, dar as aulas, e com esse feedback a gente foi
melhorando e hoje conseguimos ter essa satisfação alta do
aluno por causa disso, porque estamos centrados no cliente,
no aluno. ”

contrário, é um passo para ter sucesso na próxima vez. Somos
uma organização que não é avessa a erros, pelo contrário,
estimulamos que as pessoas errem. Não nos contentamos
em não errar e sermos médios. Queremos ser excelentes,
gigantes”, aponta Fuga.

Expansão pós-ímpeto

A iniciativa independente veio com muitos erros, segundo

A 4You2 vive agora um segundo momento. Depois de se
provar como negócio lucrativo e de impacto social, tudo
de maneira orgânica, ela agora deseja expandir. “Dá para
continuar esse crescimento, nesse ritmo, quatro unidades por
ano, coisa assim, só que a gente quer um crescimento muito
mais rápido. Para isso a gente está dando um passinho para
trás, de estruturação, captação de investidores, para, quando
for realmente expandir, abrir muito mais unidades no Brasil
inteiro de uma vez só”, planeja Fuga.

o criador da 4You2, mas, para ele, isso não foi problema
nenhum. “Isso [o erro] dá uma consistência para sabermos
exatamente o que temos a fazer. A gente precisa mudar essa
cultura do Brasil de que errar é ruim e que é um fracasso, pelo

Tendo planos para expandir nacionalmente apenas aos 23
anos, com uma empresa criada há quatro, Fuga não consegue
se ver em outro lugar que não seja na liderança de um negócio
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social. “Sua energia vai toda para isso [a vida empreendedora],
você sente que estava vivendo num potencial muito alto, você
é responsável por coisas grandes, toma decisões importantes,
relevantes. Você não está ali cumprindo regras, você está
ali para quebrar e criar novas regras. Para desconstruir o
que você não gosta e para criar um mundo melhor. Não
tem motivação maior, por mais dificuldade que se tenha de
empreender num país como o nosso, vale muito a pena você
ver o impacto no dia a dia. É tudo o que eu queria na minha
vida, poder desenvolver ao máximo minhas habilidades, para
poder contribuir para melhorar esse mundo de uma forma
sustentável”, pondera o empresário.

O administrador Felipe
Cunha trocou os bancos pelo
mundo dos negócios sociais
“Eu me sinto muito mais feliz. É uma outra motivação
quando você acorda para trabalhar”, diz o fundador
da Tô Garantido, startup que oferece microsseguros
à população de baixa renda

C

om exceção do ano de 2009, o PIB brasileiro
esteve em constante crescimento no século
XXI. O bom desempenho econômico do Brasil
alçou a economia à sétima colocação na escala
global. Para muitos brasileiros, incluindo os de baixa
renda, esse momento significou melhoria de vida.

O administrador Felipe Cunha
trocou os bancos pelo mundo
dos negócios sociais

O ganho econômico dos estratos sociais mais baixos,
contudo, tem uma fragilidade alta: as conquistas
como carro e casa próprios podem ser perdidas
rapidamente, sem que as famílias tenham qualquer
tipo de proteção financeira.
Esse desamparo, que pode levar muitos brasileiros de volta
à pobreza, é justamente o problema que a Tô Garantido
busca combater. Focado na venda de microsseguros, o
negócio social foi idealizado pelo administrador Felipe Cunha.

negócio em um mercado ainda com muito por atingir no
Brasil”, explica o fundador.
Além de perceber a boa oportunidade, Cunha também já
tinha alguma experiência nesse mercado de seguros, embora
tenha trabalhado boa parte da sua vida em bancos. “A minha
primeira experiência profissional, lá atrás, foi numa corretora
de seguros. Lá a gente começou a desenvolver seguros
massificados, sobretudo seguros populares que eram obtidos
através de contas de energia. Mas depois me formei, entrei em
outra área do setor financeiro, segui outro caminho”, conta.

Com 36 anos, sendo um deles à frente da empresa, Cunha
sempre teve interesse em criar um negócio que gerasse
impacto social com e também proporcionasse estabilidade

Com o projeto desenhado, o fundador da Tô Garantido foi para
o mercado. Apenas um ano depois da idealização do negócio, a

financeira. “Queria algo que fizesse sentido no final. Diante
disso eu passei a estudar alguns modelos de negócios de
impacto social e de microfinanças. Dentro deles a gente
encontrou nos microsseguros um grande potencial de

empresa recebeu apoio da aceleradora Artemisia. “No primeiro
semestre de 2014 a gente passou pelo processo de aceleração,
o que permitiu refinar nosso modelo de negócio e ter contato
com a população de baixa renda através dosworkshops

O administrador Felipe Cunha
trocou os bancos pelo mundo
dos negócios sociais

que eram realizados pela Artemisia nas comunidades,
principalmente no Jardim Ângela”.

familiarizar com o produto. Assim, o seguro auto é a porta de
entrar para os outros produtos oferecidos pela Tô Garantido.

Viabilização

Mudança de vida

Embora tenha recebido o apoio da Artemisia, a Tô Garantido
ainda teve que ralar para poder se estabelecer no mercado.
O próximo passo foi negociar e ensinar para as grandes
seguradoras o modelo de negócio que eles queriam colocar em
prática. “Foi um grande desafio, porque elas [as seguradoras]
ainda não conheciam, na maioria das vezes, qual o perfil de
risco desse consumidor de classe C e D que está comprando
seguros pela internet. Mas elas fizeram uma aposta no modelo
de negócios do Tô Garantido e conseguiram desenhar produtos
e coberturas mais simplificadas”, explica Cunha.

Além de causar impacto na vida dos clientes, a entrada
para o mundo dos negócios sociais também modificou a
rotina de Cunha. “Eu me sinto muito mais feliz. É uma
satisfação, é uma outra motivação quando você acorda para
trabalhar. Você sabe que seu trabalho, no final, vai ter um
impacto positivo na vida das pessoas. Quando a gente ouve
o depoimento das pessoas, faz a gente se sentir mais feliz e
saber que a gente de alguma forma está contribuindo para
criar um mundo melhor”, relata.

Hoje a Tô Garantido vende seguros que começam no valor de

Cunha também afirma ser perceptível a motivação extra
de seus funcionários. “Hoje somos uma equipe de oito

R$9,90 ao mês. O ‘seguro auto simplificado’ é a sua locomotiva.
Ainda que seja mais restrita ao seguro de veículos, a compra
pode se expandir, já que, por ser a primeira vez da maioria
desses clientes lidando com seguros, eles começam a se

pessoas e todo mundo está muito imbuído desse objetivo de
levar um impacto positivo na vida das pessoas. A gente quer
ajudar as pessoas que mais precisam nos momentos mais
difíceis”, exemplifica.

O administrador Felipe Cunha
trocou os bancos pelo mundo
dos negócios sociais

Por fim, Cunha explica o seu grande objetivo com a empresa
que mudou sua vida: “É o que a gente se propõe na Tô
Garantido: garantir acesso a esses produtos. Que diante dessas
adversidades as pessoas possam continuar nessa trajetória de
crescimento econômico, social e cultural, que elas continuem
se desenvolvendo”, finaliza.

Depois de chegar à vicepresidência do Goldman Sachs,
Claudio Sassaki mudou de
rumo e tornou-se um dos mais
reconhecidos empreendedores
sociais brasileiros
“Essa liberdade de você vir, se vestir como quiser,
envolver sua família e seus amigos no seu trabalho,
ser quem você é lá fora e aqui dentro também, de fazer
algo em que você acredita. Tudo isso é algo que mudou”

C

laudio Sassaki, hoje com 42 anos, sempre teve
facilidade em aprender. A primeira colocação
geral do vestibular da Fuvest no ano em que
ingressou em arquitetura foi apenas uma

Depois de chegar à vice-presidência do Goldman Sachs,
Claudio Sassaki mudou de rumo e tornou-se um dos
mais reconhecidos empreendedores sociais brasileiros

constatação de sua.capacidade. O bom resultado no concurso,
aliado ao desejo de não querer mais ser sustentado pelos pais
o levou a ser professor particular. Esse foi o primeiro passo em
direção à Geekie de sua vida, mas ainda estava muito longe
para que ele pudesse ver.
Foi ajudando outras pessoas a aprender que Sassaki
percebeu como alguns alunos se sentiam “burros” por não
compreender o conteúdo das matérias. Coube ao professor,
então, desenvolver maneiras personalizadas de ensinar
para cada estudante com dificuldade. O resultado, além
do entendimento das aulas, foi uma grande melhora da
autoestima daqueles que antes se julgavam incapacitados.
Sua atuação profissional, contudo, não foi diretamente para a
área educacional. Começou trabalhando em uma consultoria
e, em seguida, em bancos de investimentos. Ainda assim, fez
duplo MBA, com mestrado em Educação, em Stanford. Nos
EUA continuou trabalhando na área de investimentos. Atingiu
grandes cargos, tendo sido vice-presidente na Goldman Sachs.

Foi nos Estados Unidos que surgiu a ideia de montar a Geekie.
Lá, reencontrou Eduardo Bontempo (que conhecia por terem
participado juntos da abertura de capital de grandes grupos
educacionais), que também estava fazendo seu MBA, só que
no MIT. O projeto da plataforma de adaptive learning surgiu
do trabalho de conclusão de Bontempo.

Do MIT para as escolas brasileiras
Apesar da tentação de abrir o negócio nos Estados Unidos,
os dois decidiram por retornar ao Brasil. O desejo de fazer
algo importante pelo Brasil era grande. Assim, Bontempo
abandonou o MBA e voltou junto com Sassaki para iniciarem
o empreendimento.
O começo, em 2011, foi difícil. O projeto implicava criar
tecnologia de ponta do zero. Assim, Sassaki chamou para fazer
parte da equipe o melhor programador que conhecia, além de
um ex-estagiário da época em que trabalhou no Credit Suisse.
O jovem estudava no MIT e havia recusado uma efetivação no
banco por querer algo com mais propósito. Assim, Sassaki o
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trouxe junto com os melhores alunos de sua turma do
ITA, de 2011. Estava formada a equipe inicial da Geekie,
bem de acordo com o pensamento do seu cofundador:
“Se você não conseguir trazer pessoas melhores do que
você, você está ferrado”.
O início também trouxe a dificuldade de montar um
modelo de negócios. “Sempre tivemos muito claro na
cabeça de que a Geekie tinha que ser para o ensino público
também. Uma tecnologia como a nossa, se ela fica restrita
ao privado, agrava a diferença de conhecimento”, analisa
Sassaki. Adotou-se então um modelo em que para cada escola
particular que comprasse o serviço, conseguiria se financiar
para uma pública.
Hoje ainda existe bastante dificuldade em vender para o
governo, mas a Geekie já conseguiu fechar com o estado Mato
Grosso. Existe também um projeto com o estado de São Paulo,
mas que ainda não é de venda – embora planeje-se uma
renovação paga.

Com mais de 1000 escolas privadas como clientes
atualmente, a Geekie começou sem investidores, mas
que logo se mostraram necessários. Assim, foram feitas
rodadas de investimento, que implicaram um novo desafio:
alinhar os donos desse capital com a proposta social.
“Quando você traz o investidor isso gera uma pressão no
negócio, um direcionamento que, se não tivermos muito
claro que o foco também é público, nos perdemos no
caminho”, relata Sassaki.

A vida muda, o ritmo não
Depois de muitos anos trabalhando em um mundo
conhecido por ser estressante e desgastante, o CEO da
Geekie entende que o propósito do que ele faz é muito
maior. “No mercado financeiro, quando você olha para
o benefício do seu trabalho, normalmente é deixar uma
instituição mais rica”.
Ainda assim, a quantidade de trabalho é muito grande quando
se é um empreendedor. Sassaki costuma ficar até as três
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horas da manhã respondendo e-mails, mas a carga enorme de
trabalho é justificada: “Não se faz um negócio que quer mudar
o país das 9h às 18h”.
Mesmo que continue trabalhando tanto, o empreendedor vê
um outro valor no tempo gasto no escritório. “Essa liberdade
de você vir, se vestir como quiser, envolver sua família e seus
amigos no seu trabalho, ser quem você é lá fora e aqui dentro
também, de fazer algo em que você acredita. Tudo isso é algo
que mudou”, comenta.
Por fim, toda a mobilização da Geekie tem gerado resultados
não só nos negócios como no movimento de revolução

educacional. Sassaki é constantemente convidado para
eventos internacionais a fim de discutir inovação. “Não é que
estejamos atrás, o mundo inteiro está discutindo o modelo da
sala de aula. A gente quer e a gente acha que tem conseguido
puxar essa discussão também aqui no Brasil e fortalecer esse
movimento”, conclui.

Com a Renovatio,
Ralf Toenjes quer ajudar
brasileiros em situação
de vulnerabilidade social
A ONG toca projetos como o VerBem, que distribui
óculos produzidos por pessoas em situação de risco
para quem precisa; “Se o que fazemos faz sentido e tem
impacto, não tem porque não fazer”, diz Ralf Toenjes

A

missão parece enorme – atacar a vulnerabilidade
social brasileira em geral –, mas pragmatismo é
um dos traços mais marcantes de Ralf Toenjes.
“Reinserir alguém na sociedade demora e a
pessoa precisa viver dignamente, ter uma renda”, diz.“Mas
não conseguiríamos empregar o Brasil inteiro.” O jeito foi
cofundar a ONG Renovatio em 2013, que ele define como
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uma plataforma de modelos de projetos sociais que tenham
impacto social e que sejam escaláveis a nível nacional.
A organização nasceu no Insper, em São Paulo – onde,
na época, Ralf estudava Economia e Administração – e
estabeleceu sua credibilidade com a primeira iniciativa,
o Projeto VerBem. Criada em parceria com os estudantes
Fabio Rodas Blanco, Bruna Vaz e Eduardo Bastos Borim,
hoje tem três pessoas em tempo integral na equipe
(incluindo Ralf) e cerca de 15 voluntários.
A missão do Projeto VerBem, por enquanto o único
da Renvatio já fora do papel, é produzir óculos de grau
de baixo custo, distribuí-los gratuitamente para quem
precisa e ajudar quem confecciona os pares no processo,
como moradores de rua, jovens de comunidades carentes
e refugiados. As peças custam entre 25 e 30 reais e são
fabricadas em partes pela ONG alemã OneDollarGlasses,
que tem a Renovatio como representante brasileira.

Como começou?
Ralf e Fabio conheceram o OneDollarGlasses no final de 2013,
na edição mundial de premiação promovida pela Enactus,
organização social da qual Ralf já fazia parte. Ficaram
impressionado com os números que a ONG apresentou –
150 milhões de pessoas pelo mundo têm sérios problemas
de visão e não têm meios para pagar um óculos – e com a
criatividade da solução que propunham, que envolve arame
sueco, plástico francês e lente chinesa. Para agilizar o processo
de entrega, lentes com os mais variados graus de miopia
acompanham as armações e podem ser encaixadas na hora.
No caso de astigmatismo, são enviadas depois do diagnóstico.
Ainda sem o projeto definitivo para começar a Renovatio no
Brasil mas interessados nessa causa, a dupla foi pesquisar a
situação visual brasileira. Descobriram que comprometimento
visual é uma das maiores razões para evasão escolar no país
e que 79% dos municípios não têm oftalmologista disponível
pelo SUS.
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Assim, resolveram investir na ideia. Arrecadaram 45 mil
reais em um crowdfunding e tiveram o Bank of America
como primeiro patrocinador e começaram a produzir em
maio de 2014. Hoje, contabilizam mais de 3500 óculos
distribuídos em seis estados brasileiros, com outros 3500 já
financeiramente garantidos por doações empresariais – tudo
confeccionado por pessoas em situação de vulnerabilidade
social, fechando assim o ciclo virtuoso que queriam. Se
depender de Ralf, no entanto, ainda há muito chão: ele quer
chegar os 40 milhões de pares.

Mutirões
Atualmente há duas unidades de produção em São Paulo,
uma no Instituto da Visão e outra na comunidade Vila Nova
Esperança. São seis funcionários, que produzem 140 pares
de óculos por mês. Após passar por um processo seletivo
que inclui testes, entrevistas e orientação vocacional, os
selecionados criam em conjunto com os integrantes da ONG
uma trilha de desenvolvimento individual.

“A pessoa trabalha no projeto, que gera renda para ela,
causa impacto, estuda à noite e participa dos projetos
educacionais aos sábados”, explica o jovem. Visitas a museus
e universidades fazem parte do roteiro. “A ideia é tirá-la do
ambiente em que ela está, seja um albergue, uma comunidade
ou um abrigo para moradores de rua, e mostrar que existem
coisas diferentes.”
A rotina é puxada. Olhando sua agenda, Ralf não vê nenhum
fim de semana livre até junho. Há pelo menos um mutirão
por semana, quando um ônibus especial – convertido em dois
escritórios móveis e com oftalmologistas a postos – passa o dia
estacionado em áreas carentes oferecendo exames e pares de
óculos gratuitos.
A ideia de conceder um item de necessidade tão simples
acaba conquistando. Mesmo o motorista do veículo ofereceu
uma diária mais barata a Ralf ao se lembrar da própria
infância, quando ganhou um óculos do chefe da mãe.
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E o próprio ônibus, patrocinado por uma empresa, custou
bem menos que o preço de mercado, em parte graças às
habilidades de barganha que Ralf vem desenvolvendo.

“Tudo é um desafio, na verdade: trazer tecnologia de fora, uma
legislação ótica que é da década de 1930, conseguir certificações”,
diz. “E sempre tem a desconfiança em relação à uma ONG com

“Aqui a gente brinca que é tudo preço ONG, preço de custo
ou preço pro bono”, ri.

produtos, um negócio social com lucro revertido, porque o Brasil
ainda não tem essa cultura nem essa legislação.”

Desafios

O modelo de negócio atual é composto por doações
empresariais e individuais e pela venda tanto de óculos para o
consumidor de alta renda e quanto de pacotes para empresas
que compram o serviço de doação e produção dos pares.

A ideia de empreender sempre esteve na cabeça dele,
que é bolsista da Fundação Estudar e veio do Rio de
Janeiro para estudar Direito na Universidade de São Paulo.
O background jurídico complementa o diploma duplo em
Economia e Administração, que obteve no Insper em
2015. “O que me motiva sempre foi o desafio”, diz ele
aos 24 anos.
Entender os meandros de fazer um negócio social no país,
explica, é um aprendizado contínuo. A falta de uma legislação
específica para esse tipo de empreitada é um obstáculo na
hora de trazer para produtos, por exemplo, e às vezes na
mesa de reuniões.

As companhias ganham incentivos fiscais no processo e,
quando os mutirões ocorrem dentro delas, ganham também
em produtividade: o Vision Impact Institute estima que a
produtividade de um trabalhador pode aumentar 20% quando
um problema de visão é tratado.

Gestão
Sem contar estágios em escritórios de advocacia, a Renovatio
é o primeiro emprego de Ralf, que está aprendendo a ser
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– e ainda descobriu que precisa de óculos sem querer, ao ser
examinado em um mutirão.
“Brincamos que já erramos muito e acertamos muito
também: foram horas de conversa, ajustando modelos e
dando feedback, e fomos aprendendo”, fala sobre o começo.
Ele vê empreender com sucesso, no entanto, mais como uma
questão de dedicação. “É preciso ter energia, inteligência,
expertise e muito foco, mas não tem mistério.”
A parte da expertise é especialmente importante, visto que a
Renovatio investe em várias frentes diferentes – um restaurante
social e uma metodologia para creches informais estão nos planos
próximos – e pretende expandir ainda mais suas áreas de atuação.
“Não sabemos fazer óculos, não sabemos fazer restaurante, não
sabemos fazer espaço de desenvolvimento infantil”, fala. “Então
conversamos com especialistas para aprender.”

Motivação
A Renovatio também aposta em estreitar as relações
governamentais para chegar em rincões cada vez mais

distantes. “Agora podemos nos sentar com o governo, porque
estamos estabelecidos e conseguimos mostrar que o modelo
funciona mesmo”, diz. “Se o que fazemos faz sentido, tem
impacto e é motivador, não tem porque não fazer.”
Razões para dormir pouco e não ter férias não faltam. Da
jovem que sonha em ser médica e era a melhor aluna da
escola mesmo com 8 graus de miopia – ela copiava a lousa de
pertinho, no intervalo – à senhora que perdeu o medo de sair
de casa porque agora enxerga os buracos na rua, a equipe traz
novas histórias inspiradoras de cada mutirão.
Ralf se empolga com uma delas em particular. Às margens
de um rio no Pará, lembra, um senhor colocou os óculos e
começou a chorar. “Ele dizia: ’Eu não preciso mais subir, eu
não preciso mais subir’. Era um coletor de açaí e precisava
escalar os dez metros da árvore para ver se o fruto estava
bom”, conta. “E é só um óculos, sabe?”

Depois de passar por grandes
empresas, Roger Koeppl se
descobriu empreendedor
social durante curso nos EUA
Existem graduações inteiras e inúmeras especializações
dedicadas a formar grandes empreendedores, mas foi em
um curso de apenas 35 dias que Roger Koeppl encontrou
sua vocação.

E

m 2013, ele se inscreveu para o Summer
School de Babson College, pequena escola de
Massachusetts reconhecida por incentivar o
empreendedorismo nas mais diversas áreas.
“Eles procuram empreendedores, independentemente
da área ou do que querem fazer. Não te ensinam
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a empreender numa start up, mas em algo global, grandioso”,
conta Roger.
Segundo ele, em Babson é utilizada uma “fórmula mágica” –
uma metodologia desenvolvida especialmente para ensinar
os alunos a pensar de forma empreendedora: “Primeiro
divergimos com um brainstorm, para capturar o maior
número possível de ideias. Então convergimos para as
que fazem mais sentido e assim sucessivamente, até
chegar nas melhores”.
Esse modelo, utilizado para construir as maiores empresas
do mundo, foi a solução encontrada para resolver os
maiores problemas do mundo no curso Global Leadership
Development Experience (GLDE), que Roger atendeu
naquele verão americano.
Nele, dez estudantes de formações e países diversos – como
Togo, México, Gana, Alemanha, Estados Unidos e Brasil – se
reuniram para desenvolver seus projetos de impacto social.

No caso de Roger, um programa de ensino de informática
para áreas remotas: “Projetamos um ônibus capacitado
com tecnologia, como internet via satélite, que levaria essa
educação para lugares em que ela não chega.”
Roger descobriu o GLDE ao fazer uma busca pela internet
de cursos voltados para empreendedorismo social. Para ser
selecionado, respondeu a três questionários diferentes e
passou por uma série de entrevistas via Skype. “Não é um
curso tradicional de Babson, então procuravam por pessoas
com um perfil bem específico. Eram poucos participantes e
todos queriam pegar esse conhecimento e por em prática.
Todos que foram já tinham algum projeto”, explica.
Durante o curso, os estudantes podiam desfrutar de um
campus vazio, já que era período de férias, além de ter boa
parte do corpo docente inteiramente à disposição. “São
pessoas que vieram do mercado e têm um viés acadêmico
forte. Um dos meus professores, por exemplo, era fundador da
Staples e falou com a gente com a propriedade que nenhum
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professor teria. Quando colocávamos questões do nosso dia a
dia, parecia que eles sabiam mais de nossos países do que nós
mesmos”, lembra.

Descobrindo o empreendedor
Roger nasceu em São Paulo e começou a trabalhar logo cedo,
com 12 anos. Aos 15, já estava na engrenagem do mercado. Ao
longo da vida, trabalhou como coordenador de projetos em
grandes empresas, como a JBS. Em 2010, durante um trabalho
voluntário, teve contato com a experiência de catadores
de lixo e ficou com a questão na cabeça. “É um setor muito
deficitário, não tinha organização, processo… Minha lógica foi:
preciso ajudar de alguma forma. Decidi então que montaria
uma cooperativa, a YouGreen.”
Surgiu então o que Roger chama de “o grande drama do

Para ele, assumir o seu espírito empreendedor o colocou numa
posição muito mais tranquila. “É quase como um encontro.
Descobri que na verdade sempre fui um empreendedor, mas
sendo funcionário. Sempre questionei, propus soluções novas.
E esse encontro aconteceu em Babson, pela repetição. De tanto
ouvir, entender esse perfil, voltei falando: ‘é isso que sou’”.
Quando voltou ao Brasil, Roger decidiu impulsionar seu novo
negócio, que até então tinha apenas um cliente. Atualmente, a
cooperativa de catadores YouGreen oferece diversos serviços
por São Paulo – como coleta seletiva, triagem, conscientização
e logística reversa de resíduos recicláveis – e têm planos de se
expandir pelo país.
“Conseguimos juntar o que tem de bom no mundo cooperativo
com o que tem de melhor no corporativo e colocar isso numa

empreendedor”: “Eu era funcionário e fui tentar empreender.
proposta de valor. Hoje o sonho cresceu e pretendo espalhar
São dois mundos muito diferentes – apanhei muito no começo esse conceito Brasil afora”, finaliza.
e tinha até preconceito com o termo”, comenta. Foi só em
Babson que ele entendeu que aquele era realmente o seu perfil.
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