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Divulgação
A discussão não é se
você pode mudar
o mundo, mas como
Imagine a união de esforços da Google, Nasa, Stanford,
Berkeley, Kleiner Perkins, Ideo e Autodesk na criação de
uma nova universidade que só aceitasse alunos brilhan-
tes com projetos inovadores que impactasse milhões de
pessoas ao redor do mundo. Onde ficaria esta universi-
dade? Se você pensou na Califórnia (EUA), acertou. Mais
especificamente, em um campus dentro da Nasa. Esta é a
Singularity University (SU).

Na cerimônia de abertura da turma da SU de 2010,
Larry Page, co fundador da Google, questionou: “Se você
perguntasse às pessoas se elas estão trabalhando em algo
que pode realmente mudar o mundo, quantas pessoas di-
riam que sim? Todos da platéia levantaram a mão”.

Agora imagine qual seria o país que esta nova univer-
sidade escolheria para se expandir internacionalmente?
Que tal o Brasil? Acertou mais uma vez. A Singularity
pousa no Brasil no próximo mês de novembro.

Mas, antes disso, você pode ajudar a mudar o mundo
se apoiar algumas iniciativas que já fazem isso no Brasil

e com muita compe-
tência! Assim como a
SU, essas organizações
estão mudando o mun-
do baseando-se em
três princípios: inova-
ção, empreendedoris-
mo e gestão.

Desde 1994, a Junior
Achievement vem de-
senvolvendo a capaci-
dade empreendedora de
crianças e jovens do en-
sino médio e funda-
mental. Você pode se
voluntariar para ensinar
conceitos de negócios e
empreendedorismo nas

escolas públicas de todo o Brasil. É uma forma útil de
compartilhar o seu conhecimento e vivência profissional.

Em 1986, a Ashoka desembarcou no Brasil e desde en-
tão vem selecionando e capacitando empreendedores
sociais. Na definição da Ashoka, empreendedores sociais
são indivíduos que combinam pragmatismo, compro-
misso com resultados e visão de futuro para realizar pro-
fundas transformações sociais. Além de conhecer e di-
vulgar o trabalho da Ashoka, entenda como você pode
ajudar as organizações apoiadas por ela.

A Endeavor atua no Brasil desde 2000, identificando e
apoiando empreendedores de alto impacto que sirvam
de inspiração para outros empresários e estudantes. Você
pode apoiar a Endeavor participando dos seus eventos,
utilizando o material disponível no site, fazendo doações
financeiras, mas principalmente indicando novos em-
preendedores de alto impacto.

A Artemisia esta no país desde 2004 e está comprome-
tida com o desenvolvimento de negócios sociais no país. É
importante que você perceba que negócios sociais são ne-
gócios rentáveis como qualquer outro mas que têm a fina-
lidade de resolver ou minimizar desigualdades socioeco-
nômicas. Você pode participar dos cursos de capacitação
da Artemisia e levar o conceito de negócio social para a
sua empresa, e também pode doar seu tempo como vo-
luntário para as empresas apoiadas pela instituição. E
agora é a TechnoServe que chega ao Brasil para apoiar
empreendedores de regiões carentes.

Entidades como estas nos oferecem a oportunidade de
ajudar a criar um mundo melhor por meio do empreen-
dedorismo e da inovação. Aqui, a discussão não é se você
pode mudar o mundo, é como isto será feito. ■
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