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Alessandra prefer iu empreender. Não em um negócio qualquer. 
Ela não queria apenas um cargo, e s im um trabalho que pudesse 
t r a d u z i r seus valores. Queria passar o dia usando suas competên
cias e talentos. E acompanhando de perto o impacto de suas ações. 
Hoje, está envolvida em duas frentes: é cofundadora da Purpose, 
incubadora e aceleradora de novas organizações e projetos de m o 
bilização de massa, com 2,5 milhões de membros no Brasi l ; e está 
à frente da Meu Rio, ONG carioca que coloca a tecnologia a serviço 
dos m o v i m e n t o s sociais. "Ganho certamente menos do que se es
tivesse no mercado f inanceiro, por exemplo, mas me sinto real i 
zada. Eu quero t r a n s f o r m a r o m u n d o " , a f i rma . 

Em março deste ano, mais de 300 pessoas se c o m p r i m i r a m em 
um auditório para ouvir Alessandra falar sobre seus projetos, d u 
rante o Congresso Global de Empreendedorismo, no Rio, que reu
n i u mais de 4 m i l pessoas de 125 países. Do painel do qual ela fez 
parte, o dos "Visionários", também par t i c ipou Rogério Oliveira, 
37 anos. Formado em market ing e com M B A pela escola de gestão 
HEC de Montreal , no Canadá, Rogério fez o percurso clássico dos 
estudantes bem formados. Ocupou bons cargos em grandes em
presas durante vários anos até que, em 2011, percebeu que suces
so financeiro nunca seria o bastante. Inspirado pelos l ivros do eco-

nomista M u h a m m a d Yunus — 
criador de um revolucionário 
sistema de microcrédito em Ban
gladesh que lhe rendeu o Prêmio 
Nobel da Paz —, ele jogou fora 
o crachá e f u n d o u o Movimento 
Buena Onda, consultoria espe
cializada em um tema que v e m 
ganhando espaço no mundo cor
porativo: a felicidade no traba
lho. Em dois anos, conquistou 
clientes de peso, como a Coca-
Cola e a W h i r l p o o l . Seu modelo 
de negócio é incomum: é o clien
te que diz quanto vale o seu 
trabalho. "Não vejo sentido em 
acumular riqueza, e s im em me
lhorar a vida dos outros." 

O arquiteto Claudio Sassaki, 
39 anos, formado pela U n i v e r s i 
dade de São Paulo, com M B A e 
mestrado em educação na U n i 
versidade de Stanford, t e m u m a 
história parecida com a de Ro
gério. A t u o u em vários bancos 
de invest imento até encontrar 
sua verdadeira vocação: ajudar 
os jovens a m o n t a r um plano de 
estudo adequado a sua capaci
dade de aprendizado. Com es
se propósito, f u n d o u sua em
presa, a Geekie, com um amigo, 
Eduardo Bontempo, 29 anos, 
que também traz no currículo 
escolas estreladas, como a FGV 
(Fundação Getul io Vargas) e o 
M I T (Massachusetts I n s t i t u t e 
of Technology). "Me sinto 
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por revoluções sociais "contra 
o sistema". Os empreendedores 
do novo milênio descobriram 
que podem usar as regras des
se mesmo sistema para fundar 
empresas comprometidas com o 
bem comum. "0 capitalismo ho
je está migrando de um mode
lo em que o único objetivo é ga
nhar dinheiro para outro mais 
sustentável, que não comprome
ta o desenvolvimento das gera
ções futuras" , diz Stuart Har t , 
professor da Universidade Cor-
nell, nos Estados Unidos, e coau-
tor de A Fortuna na Base da Pi
râmide. " C o m um novo enfoque, 
esses empreendedores sociais 
podem melhorar a v ida dos mais 
pobres e conservar os recursos 
do planeta". Maure Pessanha, 
diretora-executiva da Artemísia, 
aceleradora internacional de ne
gócios sociais presente no Brasil 
desde 2004, complementa: "São 
pessoas movidas pelo ideal de 
contr ibuir com a sociedade". Ela 
mesma é u m a j o v e m de 30 anos, 
administradora de empresas pe
la Universidade de São Paulo e 
ex-bolsista de H a r v a r d , que diz 
se realizar profissionalmente 
atuando em prol da causa dos 
negócios sociais. 

Quem está embarcando nes
se movimento agora sai em v a n -

tagem. Em todo o Brasil, surgem 
iniciativas para encorajar, t re i 
nar e financiar empreendedo
res com causa. Neste mês, por 
exemplo, Rogério va i lançar o f i 
cialmente no país a incubadora 
que leva a grife de Yunus, pre
sente hoje em dois países que 
têm graves problemas sociais: 
o H a i t i e a Albânia. No Brasil, a 
ideia é atrair interessados em 
criar negócios que tenham como 
missão t i r a r pessoas da pobreza 
e melhorar sua qualidade de v i 
da. Para isso, será anunciado um 
fundo de R$ 40 milhões. 

Yunus cr iou o modelo de ne
gócios sociais no fim da década 
de 70. Em 1983, f u n d o u um ban
co, o Grameen Bank, que em
prestava dinheiro aos pobres de 
Bangladesh a juros módicos. 
Em 20 anos, emprestou mais de 
US$ 13 bilhões a 8,3 milhões de 
pessoas que, em sua maioria, 
mal conseguiriam abrir uma 
conta em um banco comum. Sua 
visão sobre o tema é contunden
te: só merece o nome de "negó
cio social" aquele empreendi
mento em que o lucro é integral
mente reinvestido na empresa. 
N e n h u m centavo va i para a mão 
de investidores (veja as diferen
ças entre os modelos na pági
na ao lado). A essência de sua fi
losofia está numa frase que ele 
gosta de repetir: "A pobreza só 
deveria exist ir em museus. De
vemos nos l ivrar da ideia de que 
os ricos fazem negócios e os po
bres recebem caridade" (leia 
entrevista exclusiva na pági
na 88). Mas os sinais de pobreza 
ainda estão longe de v i r a r peça 
de museu. Dados do Fórum Eco
nômico M u n d i a l contabil izam 
em 4 bilhões o número de 
pessoas que ganham menos de 
US$ 250 por mês. Ou seja, 55% 
da população de todo o mundo. 
São essas pessoas que os negó
cios sociais devem beneficiar. 

Nos últimos dois anos, no
vas incubadoras, aceleradoras 
e fundos de invest imento espe
cializados nesse t ipo de empre
endimento estrearam no país. 
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Para este ano, a previsão é de 
que pelo menos R$ 250 milhões 
devam ser investidos em ne
gócios sociais no Brasil . Gran
de parte do dinheiro será des
t inada a iniciat ivas que con
t e m p l a m áreas como saúde e 
educação. Projetos relacionados 
a serviços financeiros e de ha
bitação para pessoas de baixa 
renda também estão no radar 
dos investidores. "Fomos pio
neiros em um terreno que ain
da t e m m u i t o potencial para ser 
desbravado", diz Daniel Izzo, 
cofundador e diretor-execut ivo 
do Vox Capital, f u n d o criado em 
2009 com o objetivo de invest i r 
em negócios capazes de gerar 
grande impacto social. "Além 

disso, temos observado u m a 
melhora substancial na qual i 
dade e na quantidade de proje
tos que aval iamos" (veja onde 
buscar investimento na página 
ao lado). Em todo o mundo, 
os fundos devem destinar 
US$ 9 bilhões neste ano a em
presas comprometidas com 
causas socioambientais em 
2013 — US$ 1 bilhão a mais do 
que em 2012, segundo levan
tamento do banco J.P. Morgan . 
Mas ainda é pouco. "O valor i n 
vestido hoje representa apenas 
0,01% do capital disponível no 
mercado", diz Rebeca Rocha, co
ordenadora do Polo Ande, rede 
internacional que desde 2009 
agrega fundações, inst i tutos , 
aceleradoras, incubadoras e ou
tros players que apoiam o em-
preendedorismo social. 

A perspectiva é de que os pla
nos de negócio apresentados aos 
investidores no país melhorem 
paulatinamente. Neste ano, o te
ma passou a fazer parte da gra
de curricular das mais importan
tes escolas de negócio do país. É 
o caso da FGV (Fundação Getu

lio Vargas), que criou uma dis
ciplina optativa sobre o assun
to para seus alunos de A d m i n i s 
tração de Empresas; da FEA-USP 
(Faculdade de Economia e A d m i 
nistração da USP), que também 
oferece u m a optativa; e da ESPM 
(Escola Superior de Propaganda 
e Marketing) , que anunciou pa
ra este mês o lançamento do Yu-
nus ESPM Social Business Cen
tre, onde serão oferecidos cursos 
de extensão e fomento. "A ideia 
de criar um curso nasceu a par t i r 
da demanda dos próprios alunos. 
Esse é um tema efervescente en
tre os jovens", diz Graziella Co
m i n i , coordenadora do Centro 
de Empreendedorismo Social e 
Administração em Terceiro Se
tor da FEA-USP. 

Nas próximas páginas, você 
va i conhecer iniciativas inspira
doras de quem já fundou negó
cios que estão mudando — pa
ra melhor — a vida de muita gen
te. São empreendedores que, a 
exemplo de Alessandra, Rogério 
e Cláudio, descobriram que vale a 
pena trabalhar por seu sonho — 
e pelo dos outros também. 
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Minha paixão pela educação come
çou na faculdade. Eu fazia arquite
tura na Universidade de São Paulo 

e dava aulas particulares para me sustentar. 
Nessa época, me envolvi com ONGs como o 
Movimento Jovem, que ensinava adolescen
tes a desenvolver competências como lide
rança e comunicação. Gostava tanto do as
sunto que f u i fazer um mestrado em Edu
cação na Universidade de Stanford, nos 
Estados Unidos. 

Comecei a carreira como consultor e de
pois passei porvários bancos de investimen
tos, onde conheci a estrutura de empresas de 
educação e de tecnologia. Em 2011, fui cha
mado para ser sócio de uma companhia de 
energia. Topei, pois era uma oportunidade 
incrível. Mas queria fazer algo com mais sig
nificado — e usar a minha vocação. Em par
ceria com Eduardo Bontempo, com quem 
eu havia trabalhando no Credit Suisse, co
mecei a pesquisar o mercado. Ele t inha fei
to um MBA em Educação no MIT . 

Juntos, chegamos à ideia do ensino adap
tativo e fundamos a Geekie. Nosso software 
personaliza o plano de estudo de acordo com 
o perfi l do estudante, para gerar o melhor 

rendimento possível. Chamamos um gru
po de 15 engenheiros recém-formados pelo 
ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) 
para desenvolvê-lo. No conteúdo, seguimos 
o conceito da gamificação, trazendo a dinâ
mica dos jogos para o ensino. 

A plataforma foi adotada por 30 escolas 
particulares. A cada contrato fechado, doa
mos o mesmo número de licenças para a re
de pública. Um teste avalia a melhor maneira 
de aprendizado para cada aluno. Conforme 
ele avança pelos conteúdos, monitoramos 
sua evolução. Compartilhamos os resulta
dos com os professores, para que saibam 
onde os estudantes têm mais dificuldade e 
criem atividades específicas para estimulá-
los. Para crescer, recebemos aporte de dois 
fundos especializados em educação, a Fun
dação Lemann e o Virtuose. Vejo a Geekie co
mo a realização de uma missão de vida: ofe
recer às pessoas a possibilidade de ter uma 
educação de qualidade e, assim, poder rea
lizar seus sonhos. E estou mais satisfeito do 
que quando trabalhava em banco." 

CLAUDIO SASSAKI, 39 anos (à direita na foto), que 
fundou a Geekie com EDUARDO BONTEMPO, 29 

GESTÃO PROGRAMADA 
"Sempre me incomo
dei com o tempo que 
as escolas perdem na 
administração em vez 
de melhorar o ensino. 
Por isso, resolvi criar 
um software para 
auxiliar o dia a dia 
dos gestores. Chamei 
meu amigo Matheus 
Moreira, formado em 
Ciências da Computa
ção, para me ajudar a 
programá-lo. Investin

do só o nosso tempo, 
fundamos a WPensar. 
As escolas podem 
montar o pacote mais 
adequado, usando os 
seis módulos que cria
mos para cada depar
tamento. Hoje, temos 
contratos com 80 
redes — a licença custa 
R$ 2 por mês, por aluno. 
Estamos nos capitali
zando para oferecer o 
software de graça na 

rede pública. Aperfei
çoamos nosso modelo 
depois de passar pelo 
programa da acele
radora de negócios 
sociais Pipa. Também 
atraímos o interesse da 
Vox Capital. Queremos 
crescer e revolucionar o 
ensino público." 

BRUNO D A M A S C O 
DOS SANTOS, 24 anos, 

fundador da WPensar 
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FELICIDADE EM PRIMEIRO LUGAR 
Por muitos anos, trabalhei na área de 

market ing de grandes companhias, 
como a Johnson & Johnson, a War

ner e a BRMALLS. Mas, a certa altura da m i 
nha carreira, fiquei descontente. Faltava sig
nificado no que eu fazia. As empresas só en
xergam o sucesso no crescimento financeiro. 
Saí do meu último emprego decidido a criar 
um negócio social. Identif iquei-me com o 
modelo assim que o conheci, lendo os livros 
do economista Muhammad Yunus. 

Aprendi muito nas empresas em que pas
sei. Usei essa experiência para cumprir uma 
nova missão: fazer as pessoas se sentirem fe
lizes em seus empregos. Queria provocá-las 
a sair do piloto automático e encontrar uma 
motivação. Em 2011, fundei a consultoria Mo
vimento Buena Onda, especializada em feli
cidade no trabalho. Hoje, tenho clientes co
mo a Coca-Cola e a Whir lpool . Medimos o 
índice de felicidade dos funcionários des
sas empresas e damos palestras sobre o as
sunto. Recebo um pró-labore, pois o lucro é 
reinvestido para atendermos mais pessoas. 

Além disso, sou professor do tema na escola 
de atividades criativas Perestroika, que tem 
unidades no Rio de Janeiro (RJ), em São Pau
lo (SP) e em Porto Alegre (RS). 

Quando me envolv i c o m os negócios 
sociais, descobri um novo sonho — ser 
o representante, no Brasil , da incubado
ra criada por Yunus. Fiz contato com sua 
equipe e, no ano passado, finalmente o co
nheci pessoalmente. Organizei um even
to sobre negócios sociais em São Pau
lo e preparei um encontro dele c o m 20 
CEOs brasileiros no Rio de Janeiro. Logo 
depois disso, fu i chamado para ser sócio da 
incubadora Yunus Negócios Sociais Brasil, 
que lançamos em fevereiro. 

Como empreendedor, não vejo sentido em 
acumular riqueza. Quando o lucro sai de ce
na, as pessoas conseguem definir, com maior 
clareza, se estão trabalhando pelos motivos 
certos, e não apenas pelo dinheiro." 

ROGÉRIO OLIVEIRA, 37 anos, 
fundador do Movimento Buena Onda e cofundador 

da Yunus Negócios Sociais Brasil 

A NOVA GERAÇÃO DE PROGRAMADORES 
"Em 2008, levantamos 
uma verba de R$1 
milhão na Finep para 
criar uma plataforma 
universal de desenvol
vimento de aplicati
vos. Assim, qualquer 
pessoa poderia fazer 
o próprio app, mesmo 
sem conhecimento 
de programação. Três 
anos depois, o produto 
ficou pronto e achamos 
que poderia ser uma 
ferramenta poderosa 
para dar voz à popu

lação. A oportunidade 
veio em 2012, quando 
conhecemos a Casa 
do Zezinho, instituição 
social que fica no Par
que Santo Antônio, na 
zona sul de São Paulo. 
Percebemos que havia 
um grande potencial ali 
e criamos uma meto
dologia para ensinar os 
jovens a desenvolver 
aplicativos. Em paralelo, 
surgiu a oportunidade 
de levar o projeto para a 
cidade de Belterra (PA). 

Nosso maior objetivo é 
dar confiança a essas 
pessoas, mostrar que 
são capazes de fazer 
algo por conta própria. 
Além da capacitação, 
queremos estimular o 
empreendedorismo: o 
jovem poderá vender o 
aplicativo para peque
nos negócios na sua 
comunidade." 

GREGÓRIO MARIN JR. 
45 anos, fundador da 

Fábrica de Aplicativos 
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Em 2008, p a r t i c i p e i de u m pro je to 
de pesquisa sobre a violência con
tra meninas na Índia. Todos os dias, 

eu entrevistava vítimas de abuso, era um 
problema generalizado. Só que essas j o 
vens se sentiam sozinhas, elas não conver
savam sobre o problema. Foi aí que perce
bi a importância da mobilização e da orga
nização de grupos na internet. 

Logo depois desse trabalho, fui aceita co
mo aluna de Economia na Columbia U n i -
versity e mudei para Nova York. Continuei 
acompanhando as iniciativas de mobilização 
online. Um dos projetos que me chamou a 
atenção foi o australiano GetUp!, grupo de 
ativismo político coordenado pela internet. 
Descobri que seu fundador, Jeremy Hei-
mans, também estava em Nova York. Ele se 
preparava para lançar uma incubadora de 
negócios sociais e de ONGs de mobilização, a 
Purpose. Pedi um emprego. Era minha chan
ce de trabalhar na área social. 

O projeto começou a tomar f o r m a em 
2009. Nessa época, retomei o contato com 

um amigo dos tempos do colégio, o Miguel 
Lago. Ele estava morando em Paris e, como 
eu, queria montar algo na internet para mo
bilizar apopulação jovem do Rio de Janeiro. 
Assim, na conexão Nova York-Paris, nasceu 
a ONG M e u Rio. Foi um processo natural : 
como eu trabalhava na Purpose, acabamos 
sendo incubados. 

Em 2012, voltei ao Brasil com a missão de 
montar uma subsidiaria da Purpose. Hoje, 
sou a diretora-executiva e continuo à frente 
da Meu Rio. Na ONG, vivemos apenas com 
doações de pessoas físicas, temos quase 100 
m i l usuários cadastrados no nosso site. Uma 
das primeiras campanhas que fizemos foi o 
pedido de divulgação de todos os documen
tos que envolvem as obras de reforma do Es
tádio do Maracanã. É gratificante dar voz à 
população. Queremos criar mais ferramen
tas e fóruns para que qualquer um possa aju
dar a mudar o Rio de Janeiro para melhor." 

ALESSANDRAOROFINO 24 anos, 
cofundadora da Purpose Brasil 

IDENTIDADE AFRO 
"Trabalhava em uma 
gravadora e fiquei 
desempregada em 
2002. Para me sus
tentar, resolvi montar 
um brechó itinerante. 
Comecei a percor
rer as feiras de rua e 
mercados alternativos 
de São Paulo. Em um 
desses eventos, houve 
um arrastão e perdi 
parte da mercadoria. 
Ao rever minha estra
tégia, percebi que não 
havia uma feira dedi

cada à cultura negra na 
cidade. Montei então 
a Feira Preta, um pro
jeto que tinha um eixo 
cultural, com músicos 
e artistas, e outro com 
produtos e serviços. 
Era um evento de rua, 
e foi um sucesso. Em 
2006, parti para um 
ambiente maior e atraí 
mais de 14 mil pessoas 
ao centro de conven
ções do Anhembi. Com 
o processo de acelera
ção da Artemísia, em 

2011, o negócio virou 
uma plataforma com 
vários projetos. Um 
deles é a Feira Preta, 
que se transformou 
numa franquia social 
e também foi implan
tada no Rio Grande 
do Sul e no Maranhão. 
Meu sonho é chegar ao 
maior número possível 
de cidades." 

ADRIANA BARBOSA, 
35 anos, fundadora do 

Instituto Feira Preta 
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ATENDIMENTO MÓVEL 
ecidi ser médico porque sempre quis 
cuidar de pessoas. Ainda estava na 
faculdade quando meu pai me fez um 

pedido, pouco antes de morrer devido a um 
câncer na laringe. Ele queria que eu fosse um 
profissional humano, atencioso. Depois de 
me formar, em 1994, fiz residência no Hospi
tal Sírio-Libanês, em São Paulo, e passei se
te anos estudando. Precisava entrar no mer
cado, então bati na porta do Hospital Santa 
Marcelina. Meu plano era criar um centro de 
endoscopia de excelência como o do Sírio, 
mas para a população de baixa renda. Oti
mizando processos, conseguimos atender 
muita gente e ainda ter lucro de 20%. 

Os aparelhos de endoscopia eram caros. 
Então, eu fazia invenções. Em 2004, entrei 
na incubadora do Cietec para desenvolver 
meus produtos. Daí surgiu a Fleximedical, 
focada na criação de instrumentos médicos 
mais flexíveis. Em menos de um ano, recebi 
R$ 1 milhão para minhas pesquisas. 

Como precisava de capital, procurei inves
tidores, só que eles não enxergavam possi
bilidades de lucro. Eu precisava de um pro-

jeto com grande escala. Tive a ideia de mon
tar uma carreta com equipamentos de ponta 
para quem usa o SUS (Sistema Único de Saú
de). Bati na porta de empresas que têm apa
relhos médicos, como a Philips e a Olympus, 
e contei com a ajuda de amigos e de algum 
capital próprio para chegar aos R$ 4 milhões 
necessários para o projeto. Em 2008, lancei 
a Oscip Projeto Cies (Centro de Integração 
de Educação e Saúde). Hoje, a carreta atende 
250 pessoas e faz 700 exames por d i a 

No ano passado, a Fleximedical v i rou um 
negócio social que investe 10% do seu lucro 
no Cies, para não depender só de doações. 
Nossos produtos — como uma van que sobe 
morros e um box para atender em presídios 
— são vendidos ao Cies e a clientes no Brasil, 
no Peru e no Paraguai. Pretendemos faturar 
R$ 2 milhões neste ano. Quero ter 50 carre
tas até 2019. Negocio com investidores com
prometidos com o social, que me ajudem a 
cumprir o que prometi a meu pai." 

ROBERTO KIKAWA, 43 anos, fundador da 
Fleximedical 

EM ALTO E BOM SOM 
"Depois da morte sú
bita da minha filha por 
causa de um aneuris
ma, há 20 anos, perdi 
a motivação para viver. 
Deixei o cargo de presi
dente em uma empresa 
no Canadá, onde nasci, 
e fui para a África como 
voluntário. Lá, conheci 
mulheres surdas que 
não usavam aparelhos 
auditivos porque eram 
caros. Pensei numa 
forma de barateá-los 

e criei um modelo com 
baterias recarregadas 
com a luz solar. Em 
2002, abri a Solar Ear 
e comecei a produção 
em Botsuana. Quatro 
anos depois, soube que 
o problema era maior 
ainda no Brasil e mudei 
para o país. Hoje, tam
bém temos fábricas em 
São Paulo, onde em
prego 15 jovens surdos, 
e na China. Tudo o que 
lucramos é investido 

em nossos programas 
sociais, como tratamen
to de fonoaudiologia e 
capacitação de jovens. 
Meu aparelho custa 
R$200, enquanto o 
convencional é vendido 
por R$ 3.000, em mé
dia. Ainda é muito. Em 
até cinco anos, quero 
que ele custe R$100." 

HOWARD WEINSTEIN, 
62 anos, fundador da 

Solar Ear 
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Ter um negócio sempre esteve em 
meus planos. Em 1999, depois que me 
formei em Administração de Empre

sas, pela Fundação Getulio Vargas (FGV), 
montei com o meu irmão, Maurício, uma em
presa de promoção de eventos — a Plano1. 
Tivemos mui to sucesso e crescemos rápi
do. Mas eu sentia falta de algo com um pro
pósito maior. Minha mulher t inha acabado 
de apresentar a sua dissertação de mestra
do na USP (Universidade de São Paulo) so
bre construção de marcas para a baixa ren
da. Achei que esse era um segmento que po
dia ter escala. Comecei a elaborar o projeto e 
percebi que as pessoas das classes C e D t i 
nham aumentado sua capacidade de consu
mo — mas estavam se endividando. 

Em março de 2012, saí do dia a dia da 
Plano1 para elaborar o pro je to da Konke-
ro . Durante um tempo, eu f ique i estudan
do o mercado e fiz visitas a empresas de 
f i n a n c i a m e n t o , lojas e c o n c e s s i o n á r i a s 
de carros. Descobri que q u e m t e m l i m i 
tação de renda acaba pagando mais ca
ro p o r esses serviços, p o r falta de i n f o r -

mação e ajuda. A p r o p o s t a do nosso s i 
te, no ar desde o u t u b r o do ano passado, 
é t ransformar o conteúdo de finanças em 
algo fácil de compreender . 

Hoje temos mais de 500 páginas com i n 
formações online. Encontramos u m a l i n 
guagem que é bem compreendida pelo nos
so público — o foco são as famílias com ren
da mensal entre R$ 1.200 e R$ 3.400. Com 
orientação, as pessoas conseguem ter aces
so a uma vida financeira melhor e ganham 
autoestima. Um caso que me marcou fo i 
o da Sueli, a faxineira do nosso escritório. 
Sem saber, ela estava pagando 12 parcelas 
de R$ 35 por um seguro embutido no finan
ciamento de u m a TV. Depois de se infor
mar, ela vo l tou à loja e conseguiu cancelar 
o contrato — e receber o dinheiro de volta. 
Konkero significa conquista em Esperanto. 
0 nome representa o nosso principal objeti
vo: ajudar as pessoas a gastar o seu dinhei
ro para alcançar seus sonhos." 

GUILHERME DE ALMEIDA PRADO, 36 anos, 
fundador da Konkero 

CREDITO BEM APLICADO 
"No meu trabalho de 
doutorado pelo luperj 
(Instituto Universitário 
de Pesquisas do Rio de 
Janeiro), pesquisei o 
impacto do microcré-
dito em pequenos e 
micronegócios do Brasil. 
Durante a construção 
da tese, percebi que 
muitos empreendedo
res tinham dificuldade 
em usar o dinheiro para 
alavancar o negócio. O 
recurso entrava, mas 
virava um problema, 

porque havia dificulda
de de gestão. Em 2008, 
passei a trabalhar como 
consultora para empre
sas que ofereciam mi-
crocrédito aos peque
nos empreendedores. 
Pensei em desenvolver 
uma plataforma que 
fosse ágil e ajudasse o 
microempreendedor a 
melhorar a gestão do 
negócio. Em dezembro 
de 2010, iniciei o projeto 
da Works, que oferece 
cursos online e planilhas 

de gestão. Até hoje, 150 
empreendedores usa
ram o sistema. Estamos 
fechando parcerias com 
empresas que queiram 
levar a plataforma a 
seus clientes — uma 
delas é o Instituto Re-
decard. Em cinco anos, 
queremos atender 
entre 500 mil e 800 mil 
microempreendedores." 

JUL IANA ESTRELLA, 
42 anos, 

criadora do Works 
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Sou formado em veterinária e dei aulas 
na USP por dez anos. Mas t inha von
tade de empreender. Ouvia falar muito 

de sustentabilidade na Amazônia e fui pes
quisar o mercado. Descobri que, apesar de 
sua alta qualidade nutricional , a castanha-
do-pará era pouco explorada industrialmen
te. Tive a ideia de criar ingredientes inusita
dos com a semente: um azeite, um creme e 
um granulado, todos orgânicos. 

Eu e minha mulher, Ana Luisa da Riva, ins
crevemos um projeto de pesquisa na Finep. 
Fomos selecionados e captamos R$ 240 m i l 
para desenvolver nossos produtos. Assim 
nasceu a Ouro Verde Amazônia, em 2002. 
À procura de fornecedores, viajei para Alta 
Floresta ( M T ) , na região amazônica, e fiquei 
chocado com o que encontrei. A cadeia pro
dutiva era a mesma de cem anos atrás. Os ex-
tratores catavam qualquer castanha do chão. 
Eles não recebiam dinheiro por seu trabalho 
— e s im arroz, café e açúcar. 

Convencido de que poderia mudar esse ce
nário, busquei a ajuda de ONGs e parceiros 

locais. Treinamos os trabalhadores para se
lecionar as melhores castanhas, o que con
tr ibuir ia para aumentar sua remuneração. 
Também incentivamos a formação de coo
perativas formais, para eles terem acesso a 
crédito e negociarem com mais empresas. 

Hoje, 400 famílias são nossas fornecedo
ras em seis estados — e até índios nos dão 
nota fiscal. As comunidades ganharam po
der de barganha, não são mais reféns dos 
clientes. Esse impacto social pode ser ates
tado: no ano passado, fomos os primeiros 
brasileiros a conquistar a certificação de 
Empresa B, que traz benefícios socioam-
bientais. A meta do meu negócio — ganhar 
dinheiro — não está dissociada da minha 
convicção de ajudar essas pessoas a me
lhorar suas vidas. Em parceria com os ex-
trat ivistas , queremos crescer bastante e 
sair de um faturamento de R$ 3 milhões 
para R$ 50 milhões em oito anos." 

LUIS FERNANDO LARANJA, 45 anos, 
fundador da Ouro Verde Amazônia 

CROWDFUNDING DE ÁRVORES 
"Em 2009, eu traba
lhava como médico 
em Normandia (RO) 
e queria comprar uma 
casa. Um agricultor 
sugeriu que, em vez de 
investir num imóvel, eu 
plantasse arroz — ele 
estava faturando alto 
exportando para a Ásia. 
Me chamou a atenção 
o fato de ter gente lu
crando tanto enquanto 
poucas pessoas tinham 
acesso ao produto. 
Aquele episódio des

pertou em mim uma 
preocupação com a 
produção e o consumo 
de alimentos no país. 
Por isso, criei um negó
cio diferente: oferecer 
cotas na internet para 
quem quisesse consu
mir suas próprias fru
tas, mesmo sem ter um 
terreno. É como se cada 
um tivesse um quintal 
virtual para plantar. A 
primeira unidade surgiu 
em meus 11 hectares de 
terra em Bom Jesus de 

Itabapoana, no Espírito 
Santo. Conquistamos 
320 associados. No fim 
de 2011, larguei a medi
cina para me dedicar ao 
negócio. Criamos um 
sistema de assinaturas 
pela web, abastecido 
por pequenos produto
res. Quero ter clientes 
nos EUA e na Europa no 
prazo de cinco anos." 
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Meu problema de visão começou na 
infância. Aos 9 anos de idade, eu 
descobri que t inha retinose pig

mentar — uma doença genética que causa 
aumento progressivo da cegueira. Nunca me 
acomodei, batalhei pela minha independên
cia. Gostava de estudar. Graças à minha de
dicação, terminei o Ensino Médio, em Lon
drina, no interior do Paraná, em 112 lugar em 
uma turma de 43 alunos. Em 1989, fui fazer 
faculdade nos Estados Unidos. Lá, tive aces
so a uma tecnologia que me ajudava a usar 
o computador. Logo no primeiro semestre 
da universidade, me tornei o quarto melhor 
aluno em uma turma de 904 pessoas. Sen
ti na pele o impacto que o acesso à informa
ção pode causar. 

Depois dos Estados Unidos, eu morei na 
Suíça. Trabalhei com organizações interna
cionais, entre elas o projeto Philanthropy 
Services, do banco suíço UBS. Com isso, tive 
contato com alguns dos maiores nomes da 
área de empreendedorismo social do Brasil 
e do mundo. Conheci ONGs que faziam um 
trabalho lindo e outras iniciativas importan

tes, todas com impacto local. Eu acreditava 
que poderia ter um resultado muito maior 
se fundasse uma empresa. 

Foram quase 18 anos fora do Brasil. Em 
2007, eu e minha mulher, Flávia de Paula, de
cidimos que queríamos criar raízes e volta
mos para Curitiba. Foi então que eu come
cei a trabalhar para desenvolver um protó
t ipo de software para a inclusão digital de 
cegos. As soluções disponíveis no mercado 
eram muito caras para a maioria da popula
ção. Desde o começo, eu e a Flávia percebe
mos o potencial do programa. 

E m 2009, conseguimos o primeiro finan
ciamento para contratar desenvolvedores. 
Até hoje, cerca de m i l usuários já foram be
neficiados pelo software, mas podemos ir 
mais longe. A forma como a vida das pes
soas muda ao usar o sistema nos motiva a 
ir em frente. As mensagens que recebemos 
dos clientes reforçam a certeza de que es
tamos no caminho certo." 

FERNANDO BOTELHO, 43 anos, 
fundador da F123 

ESCOLA PARA TODOS 
"Minha filha Sofia tem 
deficiência locomotora. 
Quando ela entrou na 
escola, vi que muitas 
mães sofriam para 
ajeitar as crianças nas 
carteiras — usavam sa
cos de arroz e listas te
lefônicas. Sou arquiteta 
e pensei num projeto: a 
Carteira Escolar Inclusi
va (CEI), com encostos 
e regulagens. Para as 
crianças menores, 
desenhei a cadeira Ci
randa, que permite que 
elas brinquem no chão. 

Em 2003, fundei a ONG 
Instituto Noisinho da 
Silva para organizar ofi
cinas nas quais famílias 
de baixa renda possam 
produzir cadeiras (até 
hoje são 800 unidades). 
Mais tarde, recebi 
R$ 500 mil do Ministério 
do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio 
Exterior para fabricar a 
CEI em escala industrial. 
Como contrapartida, 
doamos as primeiras 
150 unidades a escolas 
públicas. Há um ano, 

criamos um negocio 
social, a The Products, 
para vender cadeiras, 
carteiras e mochilas in
clusivas. Parte do lucro 
é investido no Noisinho. 
A primeira venda, de 
50 Cirandas, foi feita 
para a prefeitura de São 
Bernardo do Campo 
(SP). Estamos estudan
do propostas de aporte 
para ganhar escala." 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 292, p. 66-87, maio 2013.




