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Construindo negócios
que fazem a diferença
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Penso muito nas conversas com as crianças nos
tempos atuais. Tenho em casa uma de 12 anos.
O que gostariam de ser quando crescer?
Pergunta difícil para essa geração. Trabalhariam
numa empresa? “Depende”, deve ser a resposta
mais comum. “E o que você faria se tivesse muito,
mas muito dinheiro?”
As conversas com as crianças nos dão uma
dimensão interessante porque geram
distanciamento. No mundo delas tudo é possível
porque a ficção ainda é prima irmã da realidade.
Ainda não fizeram a barbaridade de separá-las de
forma perene na cabecinha delas...A abstração no
mundo dos adultos ficou restrita aos artistas e aos
considerados loucos.
O Professor Yunus diz com frequência que a
indústria do entretenimento nos ensinou muito
sobre a ficção científica.
Mas muito pouco se fala em torno da ficção social.
E se no mundo não houvesse fome? E se a pobreza
fosse algo que precisássemos ir ao museu para ver
como era? E se a emissão de carbono ficasse
restrita aos processos naturais e o ser humano
descobrisse uma forma de não mais agredir o meio
ambiente? E se o espírito geral das pessoas fosse
de mais colaboração e menos competição?
Estamos vendo chegar a era em que a ficção social
vai se tornando realidade.

Empresas, investidores, empreendedores,
organismos multilaterais, institutos, fundações,
líderes políticos e religiosos têm chegado a uma
conclusão que tem muito a ver com o chamado
Espírito do Tempo, ou Zeitgeist: não dá mais
para empurrar a sujeira para debaixo do tapete.
Ou, como dizem os ecologistas, não há o fora
para o qual sempre pensamos em jogar nosso lixo.
Do ponto de vista pragmático, uma empresa
não pode mais simplesmente existir para dar
lucros poluindo o meio ambiente para atingir
seu objetivo. Seus clientes provavelmente
deixarão de comprar seus produtos e ela terá
muita dificuldade em atrair os melhores
talentos para trabalhar com ela, ainda que
pague bons salários. Empresas não têm mais
“apenas” um departamento de responsabilidade
social. Mas a responsabilidade social tem sido
chamada a participar das decisões mais
estratégicas das empresas.
Investidores não podem olhar simplesmente o
retorno financeiro dos seus investimentos sem
considerar os impactos negativos de suas
ações. Na verdade, os ativos de melhor
performance, inclusive do ponto de vista dos
investimentos, têm sido aqueles que se
mostram em consonância com os valores das
sociedades, porque com isso conseguem
perenizar seus modelos de negócios.

Do ponto de vista pragmático, empreendedores
atuais não pensam em montar uma mineradora,
uma fábrica de armas ou de tabaco. Pensam,
sim, em ganhar dinheiro. Muito dinheiro,
se possível. Mas têm chegado cada vez mais
à conclusão que resolver problemas sociais são
os verdadeiros bons negócios da atualidade.
Por outro lado, do ponto de vista da consciência
humana, acredito que temos cada vez mais
chegado à conclusão que vivemos um ponto
de quebra.Não dá mais para garantir a paz
num mundo com a absurda concentração de
renda que vemos.
Não é mais possível pensarmos num futuro em
que meio bilhão de pessoas não tenham acesso
a água potável. E em que 2 bilhões de pessoas
apresentem problemas de saúde relacionado
à má nutrição.
Os problemas sociais sempre estiveram,
no imaginário das pessoas, a cargo dos
governos, num primeiro momento.
Houve avanços do ponto de vista histórico,
principalmente quando se tem uma perspectiva
de mais longo prazo, mas os grandes problemas
sociais ainda nos batem à porta.

Num segundo momento as organizações
governamentais complementaram os esforços
dos governos. E mais ainda se avançou.
Mas eis que ainda não chegamos lá.
O momento atual é o do protagonismo do
indivíduo. Quanto maior for a consciência
coletiva de que é responsabilidade de todos
nós acabar com os problemas sociais, mais
rapidamente esse tão sonhado dia chegará.
Muito se tem dito sobre um fato que deve
guiar muitas das ações nos dias atuais:
resolver problemas sociais são as verdadeiras
oportunidades de negócios.
E é aí que o Professor Yunus faz a diferença.
Sua grande “descoberta”, e certamente a
mais conhecida, é o microcrédito. Mas há
um ensinamento importante para o mundo:
as conversas de negócio e o raciocínio
empreendedor são atributos inerentes à
condição humana. Os mais pobres entre os
pobres são, sim, capazes de falar de negócio.
Capazes de entender a diferença entre receita
e lucro. Entre custo fixo e variável. Capazes de
mensurar o quanto se gasta com juros e se essa
despesa cabe ou não na quantidade de caixa
que é gerada por determinado
empreendimento.
Quando ele mostra essa habilidade humana
ele está dizendo claramente que o ser humano
é um ser empreendedor por natureza. A saída
do Homo sapiens do leste da África para
conquistar o globo é um ato empreendedor.

Mesmo a ideia de desemprego é uma
abstração social, como uma má ficção, que
nos foi imposta desde a Revolução Industrial.
Mudar essa situação não é simples. Mas talvez
seja uma das chaves para se acabar com a
pobreza no mundo.
O Professor Yunus também diz que o crédito
deveria ser um direito humano. Pois ele
é a forma mais direta de libertar o espírito
empreendedor do ser humano, que estava
preso na convenção poderosa de que fomos
feitos para vender nossa força de trabalho em
troca de um salário. Diz Yunus que todos nós,
lá no nosso íntimo, temos uma habilidade inata
pronta para ser libertada. E é nosso trabalho
aqui na Yunus operar essa libertação.
No Brasil e no mundo a Yunus trabalha
para engajar os diversos atores sociais que
podem operar essa grande transformação:
investidores, empresários, corporações
e empreendedores. Quando entenderem
que seu papel vai além de simplesmente
correr atrás do lucro, e que o dinheiro é um
meio, e não um fim em si, talvez estejamos
mais próximos de um mundo mais justo
e com menos pobreza.
Esse relatório se propõe a dizer como
temos feito isso no Brasil. Num ano difícil
e desafiador como foi o de 2017.

Boa leitura!
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DO GRAMEEN AO NEGOCIO SOCIAL
Linha do tempo

Já imaginou se o conceito de pobreza só existisse em museus
que apresentassem um passado superado pela humanidade?
Foi a partir desse sonho que, em 1972, o então professor de
economia, Muhammad Yunus saiu da sala de aula para
entender a realidade de Bangladesh. Emprestando pequenas
somas de dinheiro, a taxas de juros baixas, Yunus percebeu
que conseguia despertar a veia empreendedora dos mais

início.2006

Prêmio
Nobel da Paz

pobres e permitir que esses deixassem a situação de pobreza.
Essa iniciativa, chamada Grammem Bank, concedeu

meio.2006

a Yunus o prêmio Nobel da Paz, em 2006, e não só auxiliou
a transformação social de mais de 12 milhões de vidas, como
difundiu o conceito de negócios que visam sustentabilidade
financeira com a missão de resolver problemas da
humanidade. Yunus também tanspôs tal lógica de negócios

2011

Yunus +
Danone
Yunus Social Business Global
Initiatives Alemanha

sociais para o contexto de grandes empresas, desenvolvendo
em 2006 o Grammem Danone, uma Joint Venture com a
multinacional francesa que visava combater a subnutrição
infantil com um produto que possui muitos dos nutrientes
essenciais que estão faltando na dieta de crianças da área
rural de Bangladesh.
Com os aprendizados dessa jornada, em 2011 na Alemanha,
Yunus e um grupo de profissionais fundaram a Yunus Negócios

2013

Yunus
Negócios
Sociais Brasil

Sociais para promover os negócios sociais como uma
alternativa de longo prazo para resolver problemas sociais e
fazer a diferença em nossa sociedade.
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A pobreza é a ausência de todos
os direitos humanos. As frustrações,
a hostilidade e a raiva geradas pela
pobreza extrema não podem
sustentar a paz em nenhuma
sociedade. Para construir uma
paz estável, precisamos encontrar
maneiras de proporcionar
oportunidades para que as pessoas
tenham uma vida decente.

“
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Muhammad Yunus

”
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+35%

Impacto no
Brasil em 2017

Em 2017, nos tornamos uma empresa B, aceleramos
cerca de 40 empreendimentos sociais, investimos em
dois négocios e aprovamos um aporte, na empresa
4YOU2 Idiomas desembolsado no início de 2018.
Na área de suporte a corporações, tivemos
a consolidaçao do impacto do primeiro negócio
social corporativo, a água AMA, além de realizar
4 grandes acelerações verticais e a segunda
edição do Programa Corporate Action Tank.

18.649

$

1.078

2016

2017

Dinheiro investido

$

Vidas impactadas

Em 2017, fizemos um segundo
investimento na Moradigna e um
investimento inicial no Instituto Muda,
que juntos totalizaram um aporte de
R$ 480 mil. O restante do valor
investido foi feito por meio do
Programa Jovens da Amazonia / Nestlé.

Através dos negócios investidos, mais
de 18 mil pessoas foram positivamente
impactadas, seja através da reforma
de suas casas, de ações ambientais ou
com a geração de emprego e renda.

Empregos Gerados

Empreendedores apoiados

2016
05

R$ 575.000

2016

R$ 424.300

2017

Atuamos no Brasil desde 2013 e temos como
objetivo desenvolver o campo de negócios sociais
pelo país por meio de aceleração e investimento
em empreendedores sociais e também serviços
de consultoria para empresas e fundações.

2017

46

353

2017

2016

11

42

2017
06

Negócios
acelerados

Empregos
gerados

2017

328

R E S U LTA D O S

Serviços a
Empreendedores

8

R$

480mil

16.450

Investimento
feito

Vidas Impactadas
Beneficiários impactados pelos
negócios investidos da Yunus
Negócios Sociais.
07

08

Negócios/
Organizações
Sociais acelerados

Pessoas
treinadas

R E S U LTA D O S

Serviços a
Corporações

90
R$

95mil
Investimento
feito

09

34
25
Empregos
Gerados
Beneficiários impactados pelos
negócios sociais acelerados nos
programas corporativos.
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2000

R E S U LTA D O S

Financeiros

1800,9

+49%

1500
1212,6

01

02

O negócio teve um crescimento consistente
de vendas em 2017 (+49%), principalmente
por conta do foco na área de suporte a
grandes corporações.

1000

500

+124%
541,2

As receitas da Yunus são provenientes das
seguintes áreas: Serviços a Empreendedores
e Corporações e Cursos Digitais.

167,1
0

03

11

A organização teve um prejuízo em 2017 por
conta do aumento do time e de custos fixos,
necessários para gerar o crescimento
projetado para o médio prazo. No entanto,
estamos projetando um lucro líquido
positivo para 2018, com foco específico
para estas 3 áreas geradoras de receita.

-76,3

-125,2

-500
2015

2016

2017
Receita Bruta
Lucro Líquido
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01

Serviços a
Empreendedores
ÁREAS DE FOCO

13

Yunus negócios sociais
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01

Programa customizado

Preparação para investimentos

Entendemos a necessidade de cada
empreendedor e cada negócio através
de um diagnóstico inicial. Cada
negócio tem uma necessidade
e um tempo de maturação específico.

Fcco principal e objetivo final de
nosso programa. Os negócios sociais
preparados fazem um pitch ao comitê
de investimento global YSB e caso
aprovado, passa a ser elegível
a receber investimento. Damos todo
o suporte na modelagem financeira
dos negócios e na preparação para
este momento.

SERVIÇOS A EMPREENDEDORES

Aceleração
pré-investimento
Acreditamos fortemente no potencial dos
empreendedores presentes nas comunidades.
Por isto investimos tempo na procura

Mentoria & coaching
Equipe da YNS faz um
acompanhamento próximo do
empreendedor e utiliza a sua rede
de mentores para suprir as
necessidades de cada negócio

e seleção destes agentes de mudança.
Depois de selecionar negócios sociais de alto

Acesso a clientes e mercados

potencial de escalabilidade e replicabilidade,
nós providenciamos uma série de serviços
não-financeiros para alavancar o impacto
social de seus empreendimentos.

15

Comunidade Yunus Grameen
Os empreendedores aprovados
no comitê de investimento passam
a fazer parte de uma rede de mais
de 100 empreendedores similares
ao redor do mundo e ligados à rede
Yunus SB / Grameen.

Desenvolvimento de uma proposta de
valor aos empreendedores e conexão
com potenciais clientes e parceiros.
A Yunus Negócos Sociais oferece uma
grande rede de empresas e parceiros
interessados em participar do
ecossistema de negócios sociais.
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01

SERVIÇOS A EMPREENDEDORES

01

Fazemos investimentos em negócios sociais que possuem um
modelo de negócio testado e validado, de preferência com
receitas recorrentes e próximos do lucro. Atualmente o ticket
médio está em torno de R$ 500 mil, porém pode variar entre R
$ 300 mil e R$ 3 milhões. O investimento da Yunus é feito
através de empréstimos a taxas de juros atrativas, abaixo das
condições do mercado.

02

Trata-se de um capital paciente com prazo de
4 a 6 anos e carência de principal de até 6 meses.

03

Assim que os negócios pagam os empréstimos de volta, o capital
é reinvestido em outros negócios sociais, reciclando desta forma
os recursos disponíveis.

Investimentos
Globalmente, a Yunus Social Business segue os mesmos
critérios de seleção para aceleração e investimento:

Capacidade do
empreendedor ou
time que estará a
frente do negócio;

Urgência do problema
social e potencial de
impacto do negócio;

17

Replicabilidade,
escalabilidade e
potencial de ser
um game changer;

$
Solidez do modelo de
negócio, incluindo a
sua sustentabilidade
financeira.

Fase 01

Fase 02

Fase 03

Fase 04

Checagem e
diligência
inicial

Análise
de plano
de negócio
e revisão de
diligência

Caso aprovado,
negociação
dos termos e
condições do
aporte

Formalização
de contrato e
definição de
KPIs

Comitê
Pré-Investimento
(Brasil)

Comitê de
Investimento Global
(Alemanha)

Desembolso
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Moradigna
Moradigna presta serviços de reformas habitacionais para famílias
de classe C, D e E no Jardim Pantanal, extremo da zona leste de
São Paulo. Os serviços oferecidos são de qualidade e adequados
para a realidade de seus clientes, e o pagamento total pode ser
realizado em até 12 vezes. Além de beneficiar as famílias com as
reformas, a Moradigna emprega mão-de-obra local, contribuindo
para a geração de renda na região

“

Sua casa é
sua segunda pele
Matheus Cardoso

Em 2017, foram realizadas 194 reformas, um aumento de
aproximadamente 8% em relação ao ano anterior.

EMPREENDEDORES:

”

Matheus Cardoso e Silvia Takey

DIMENSÃO DO PROBLEMA:
•

Mais de 40 milhões de brasileiros
vivem em residências insalubres

•

Existem poucas linhas de crédito no
país para auxilio a reformas
habitacionais que incluam tanto mão

•

Alta humidade, acumulo de mofo

de obra como materiais

e falta de ventilação são uma das
causas do desenvolvimento de
doenças respiratórias
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Vidas impactadas

Empregos gerados
35

1104
29
720

776
18

4

64
2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Para mim foi um sonho. Eles terminaram já há oito dias
e até hoje não consigo dormir direito, levanto de noite e
venho olhar para ver se a cozinha está do mesmo jeito.
E mudou muito, eu fico olhando assim...
Como é linda minha casa! Eu me sinto muito feliz”
Frase da Quitéria Conceição,
beneficiária da Moradigna

“
21

”

Assista o vídeo
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Assobio
Quando a
Floresta volta
para o lugar,
a vida volta
também
“
”
Marina Andrade

A Assobio elabora e executa projetos de reflorestamento, crédito de
carbono, cumprimento de TAC (Termo de Ajustamento de Conduta)
ou TCRA (Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental) para
empresas interessadas. O negócio também visa, em cada um de seus
projetos, fortalecer as cadeias locais, e promover a inclusão social
por meio de educação ambiental, capacitação de viveiristas e
coletores de semente, entre outros serviços aplicáveis ao contexto.
Apesar da diminuição do número de hectares recuperados em 2017,
o número de vidas positivamente impactadas através da
conscientização ambiental se manteve estável. A expectativa
para 2018 é que ambas as métricas cresçam significativamente.

EMPREENDEDORES:

Geysa Borini e Marina Andrade.

DIMENSÃO DO PROBLEMA:
•

O Brasil é o 4º país que mais contribui
para o efeito estufa no planeta.

•

O desmatamento afeta o equilíbrio dos
ecossistemas, distribuição de água,
biodiversidade, mudanças climáticas,

•

Quase ¾ da população do Brasil vive

entre outros fatores diretamente

na zona da Mata Atlântica, que

relacionados ao ser humano.

atualmente.ocupa menos de 15% da
sua extensão original.
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Árvores plantadas

Vidas impactadas
437

94.589
83453
316

313

41.574

T R A B A L H O D E D E S TAQ U E :

No ano de 2017, a Assobio atingiu a sua primeira meta, de plantar e
manter mais de 500 mil mudas. Também foram impactadas mais de
450 crianças e jovens com atividades de educação socioambiental.
Dentre os principais casos de sucesso da Assobio encontra-se a
Fazenda Sanhaço Azul. O projeto foi contratado pela CCR em
Agosto de 2016, com previsão de término em 2020, e só no ano
de 2017 24.500 mudas foram plantadas.

“
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”
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Instituto Muda

“

Muito mais
do que reciclar,
criar consciência
ambiental de
baixo para cima
Alexandre Furlan

O Instituto Muda atua desde 2007 com o objetivo de promover
práticas sustentáveis em condomínios residenciais através da
gestão de resíduos. Seus principais clientes são empresas que
buscam créditos de carbono e condomínios comerciais e
residenciais. Todo lixo reciclável coletado é destinado a custo
zero para cooperativas de reciclagem, beneficiando centenas
de pessoas através da geração de emprego e renda.
Em 2017 a empresa apresentou o feliz resultado de um
aumento de 55% na quantidade de resíduos encaminhados
para as cooperativas

Alexandre Furlan

EMPREENDEDOR:

DIMENSÃO DO PROBLEMA:
•

O crescente aumento de produção

•

67% dos moradores de rua do país tem

de lixo no país vem reduzindo os

como principal atividade econômica a

anos de vida útil dos aterros

coleta de resíduos sólidos. Para muitos
deles a coleta de resíduos sólidos é o

”

•

Somente a cidade São Paulo gera

primeiro passo para gerar renda,

diariamente 20.000 toneladas de

recuperar a dignidade e sair das ruas.

resíduos, e só 5% dos condomínios

As cooperativas de reciclagem são a

residenciais possuem coleta de

melhor alternativa para a reinserção no

reciclagem pela Prefeitura,

mercado de trabalho para a população

acarretando problemas de saúde

em situação de rua.

pública e comprometendo os

27

recursos naturais.

28

Empregos gerados

Resíduos destinados

Moradores

e apoiados

para reciclagem (t)

capacitados e treinados
17982

1667,25

312

15074

1368

256

18000

13365

880

164
660

123

2015 2016 2017 2018

2015 2016 2017 2018

2015 2016 2017 2018

A cooperativa me deu oportunidade de trabalho.
Eu estudo, pago minhas contas, não uso drogas, não
bebo, compro minha própria roupa. Não preciso que
ninguém me doe nada

Yasmin,
Beneficiada pela cooperativa

“
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01
SERVIÇOS A EMPREENDEDORES

Cases de
parcerias

Instituto Muda + AMA

Moradigna + VNP Advogados

Parceria para compensar a geração de
resíduos na produção das garrafas da
água AMA através dos serviços de
coleta do Instituto Muda em
condomínios residenciais.

A VNP Advogados oferece serviços próbono de advocacia para empreendedores
sociais do portfolio da YNS. No caso, o
escritório apoiou o Moradigna em áreas
de societário e contratual.

BeOne + ICE/BID

VerBem + BCG

Financiamento de R$ 200 mil para
elaboração de testes clínicos e
preparação para o processo da Anvisa.

BCG prestou consultoria para a VerBem
focando na estratégia de como distribuir
1 MM de óculos em 5 anos através dos
modelos disruptivos de distribuição

A Yunus Negócios Sociais oferece acesso
a clientes e a parcerias para as empresas
aceleradas e investidas. Os casos abaixo
ilustram parcerias entre negócios sociais
e empresas de renome no mercado
possibilitadas através do suporte
e conexão de nossa organização.

31
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02

Serviços a
Corporações
ÁREAS DE FOCO

Yunus negócios sociais

v
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C O M O FA Z E M O S I S S O ?

Serviços a
Corporações
Acreditamos no poder de transformação
das empresas e no seu papel decisivo na
construção de novas realidades e cenários
sócio-ambientais.
Através da nossa expertise no Brasil
e no mundo, nossa proposta é ajudar
as empresas a criarem valor
social integrado ao seu core business.

35

A

Empresa construindo
seu próprio negócio social
Corporate Action Tank

B

Empresa
como investidor
Veículos Financeiros

C

Empresa como apoiadora
de empreendedores sociais
Aceleração Setorial

36

02

A
Construção de
negócios sociais

Corporate
Action Tank
Co-fundado com Bank of America Merrill
Lynch, trata-se de uma jornada de construção
de negócios sociais corporativos onde o time
é treinado e provocado a colocar a mão na
massa trocando experiências entre empresas
de diversos setores.

2017

CASES

Como resultado do Yunus Corporate Action
Tank, a Água AMA foi lançada pela Ambev.
1° negócio social corporativo no Brasil.
geração de recursos para fomentar a inovação
na solução de acesso à água no Brasil.

R E S U LTA D O S A L C A N Ç A D O S E M U M A N O

R$

939
mil

investidos em 9
comunidades rurais
do semiárido
brasileiro dando
acesso à agua para

1.665
famílias

Assista o vídeo
37
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02

B

2017

CASES

Nutrindo os sonhos dos Jovens da Amazônia
Veículos
Financeiros

Empresa
como Investidor

Criado em parceria com a Nestle, o NSJA é um programa de
aceleração de negócios sociais ligados à saúde e alimentação
- localizados na Ilha do Marajó (PA). A aceleração consistiu em
4 meses de treinamento e mentoria de 10 negócios selecionados,
que aconteceu em 2016. Em nova fase do programa, em 2017,
quatro dos negócios acelerados foram selecionados para receber
investimento e estruturar seus negócios. O principal impacto
causado pelos negócios está relacionado ao aumento de renda
e criação de empregos locais.
R E S U LTA D O S 2 0 1 6
•

Diagnóstico da
região e identificação
de problemas

•

Seleção de negócios
de acordo com
critérios Yunus

•

Aceleração e
mentoria de
10 negócios

R E S U LTA D O S 2 0 1 7

4
Negócios
investidos
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US $

94.4
Montante
Investido

25

509

Empregos
Diretos gerados

Empregos
Indiretos gerados
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"Construir uma parceria com Yunus Social
Business tem sido uma experiência de crescimento e
aprendizado não só para para o negócio mas também
no pessoal. Desde a nossa primeira experiência juntos,
aprendendo na escuta ativa e empática, sem deixar de
desafiar aos nossos jovens na Amazônia para apoiá-los
na estruturação das suas iniciativas como parte do
programa Youth na Amazônia até o Action Tank onde
fomos desafiados a desenvolver um olhar mais
sistêmico e engajado do nosso papel como companhia
na solução dos desafios da nossa sociedade...muito
grata pela jornada que está nos ajudando para acelerar
o nosso potencial transformador no Brasil."

Barbara Sapunar
Responsável pela área de criação de valor
compartilhado e marca corporativa Nestlé
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Aceleração
Setorial

Empresa como apoiadora
de empreendedores sociais

Aceleração Cidades do Futuro
Com escopo nacional, foram selecionados 5 negócios sociais
para um programa de aceleração sob o tema Cidades do Futuro.
O programa teve duração de 3 meses, e as empresas
selecionadas passaram por um processo de capacitação focado
em 2 dos principais eixos de trabalho da Yunus Negócios Sociais:
medição de impacto e sustentabilidade financeira.

NEGÓCIOS ACELERADOS
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03

Construção de
negócios sociais

Yunus Global
Relatório impacto social 2017
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YUNUS SOCIAL BUSINESS
G L O B A L I N I T I AT I V E S
I M PAC TO G LO BA L E M 2 0 1 7

Fundada em 2011 por Saskia Bruysten, Sophie Eisenmann,
Hans Reitz e Muhammad Yunus, a organização tem como
missão promover o conceito de negócios sociais e ampliar o
seu impacto para outras regiões do mundo. Aceleramos e
investimos em empreendedores situados em países de
desenvolvimento com o objetivo de resolver problemas sociais
com o olhar de negócios. Também trabalhamos juntamente
com grandes corporações na criação de negócios sociais.

Durante os últimos anos, eu criei muitos negócios.
Aprendi com a minha experiência em microcrédito
o poder do negócio social em resolver problemas
da humanidade, e isto é universalmente aplicável
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US $

13MILHÕES 1.5MIL 3MILHÕES

a todos os setores.

“
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Muhammad Yunus

”

Negócios
Sociais
financiados

Montante
investido

Empreendedores
apoiados

Vidas
impactadas
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Impact
Water

UGANDA

Mais de 9 MM de ugandenses não tem acesso à água potável.
Aproximadamente 440 crianças morrem por semana devido à
doenças transmitidas por água, e 40% dos casos de diarreia ocorrem
em escolas, o que reduz diretamente o índice de frequência escolar.
Em busca de reverter esse quadro, a Impact Water oferece sistemas
de filtragem para Escolas, administrando sua instalação e
manutenção a um custo baixo e com pagamento parcelado.
Em 2017 o negócio expandiu suas operações e forneceu sistemas
de filtração para 1.600 escolas, impactando mais de 822 mil crianças.

Assista o vídeo
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Cashpor
Microcredit

ÍNDIA

Inspirado no Grameen Bank, a empresa faz empréstimos de microcrédito
à juros baixos para grupos de mulheres da base da pirâmide no modelo
de responsabilidade solidária.
A iniciativa também presta serviços de educação em saúde e
saneamento a seus clientes, e atualmente realiza suas atividades nos
distritos de Uttar Pradesh Oriental, Bihar, Madhya Pradesh, Jharkhand
e Chhattisgarh, regiões muito pobres da Índia.
A Cashpor Microcredit tem como meta, até 2019 ter 1 milhão de Clientes
de Crédito Ativo, e que todos esses clientes e seus agregados familiares
possuam acesso a serviços de saúde e educação de qualidade, e que os
membros aptos a trabalhar estejam empregados.

CASES GLOBAIS
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Hope
Development
Initiative

UGANDA

No norte de Uganda, as mulheres encontram-se em extrema
desvantagem para obter meios de sustento para sair da situação de
pobreza . Isso ocorre não só por não possuírem terras, como também
pela falta de conhecimento de métodos de agricultura, de insumos
agrícolas de qualidade e acesso limitado a serviços financeiros.
Tendo isso em vista, a Hope Development Initiative, que nasceu como
uma ONG , se tornou um negócio social de empoderamento feminino.
A empresa organiza as mulheres agricultoras para a produção de arroz,
para sua posterior venda para atacadistas em Kampala, Sudão do Sul e
Quênia. Para tanto, cobra uma taxa mínima para as agricultoras alugarem
trator e demais máquinas necessárias, além de fornecer os insumos,
serviços de agricultura técnica e garantir a venda da produção. Neste
momento, a HDI conta com mais de 10 mil produtoras associadas.
Algumas delas com a renda obtida no negócio, se tornaram proprietária
de terras e conquistaram a sua independência econômica."

CASES GLOBAIS
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Como se
envolver com
a Yunus Brasil

Investidor

Mentor

Torne-se um investidor em negócios sociais.
O capital será investido em negócios
sociais com alto poder de impacto social
selecionado pelo comitê de investimento
da Yunus Social Business.

Através do seu expertise, você pode nos
ajudar a criar mais impacto social. Os
negócios sociais acelerados pela YNS
recebem apoio de mentoria ao longo do
processo, e trata-se de uma experiência
muito rica para ambos os lados.

Empreendedor

Empresa

A nossa aceleradora está aberta para
receber novos empreendedores! Caso o
seu negócio se enquadre nos princípios
de negócios sociais e tenha potencial de
escalabilidade e/ou replicabilidade, entre
em contato conosco.

Quer criar uma unidade de negócio social
dentro da sua empresa ou apoiar alguma
iniciativa? A YNS oferece programas
como o Corporate Action Tank e projetos
de consultoria para organizações.

Apoiador
Caso você seja um entusiasta do assunto e queira apoiar diretamente os negócios sociais
acelerados através de capital semente, fazemos a ligação entre você e o empreendedor.
Ou caso queira nos apoiar de alguma maneira entre em contato conosco.
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Guilherme
Izidoro

Luisa
Moreira

Quem
está por trás
dessa história

Joana
Pereira

Gabriela
Reis

Luciano
Gurgel

Glaziela
Cavallaro
Evelin
Giometti

Tulio
Notini

Rogério
Oliveira

Daniel
Grynberg

Francisco
Vicente

Marcos
Moscou

Lage
Júnior
Vitor
Pucci
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Natassia
Miller
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Apoiador do Corporate Action Tank, nosso
programa de aceleração de negócios sociais
para grandes corporações.

Acreditou em nosso projeto desde o início
e foi responsável pelo aporte do primeiro
capital semente recebido pela YNS. Hoje,
nos apoia em networking e mentoria para
empreendedores acelerados.

Um dos principais administradores e
custodiastes de fundos de investimentos,
focados especialmente em FIDC e FIP.

Apoiando a YNS no desenvolvimento
de planos estratégicos, se propõe a facilitar
as pessoas e suas relações no trabalho,
contribuindo assim para a construção
de negócios que transformem a sociedade e
que contribuem para a regeneração do Planeta.

Parceiro estratégico global, fornece apoio de
mentores apaixonados pelo tema em nossos
processos de aceleração a empreendedores
sociais.

Um dos maiores especialistas na estruturação,
administração e custódia de fundos de
investimento do país.

Proporciona soluções de recursos humanos,
desde recrutamento e seleção a orientação
de carreira e projetos especiais. Também se
envolve com coaching e mentoria aos
empreendedores sociais.

Escritório de advocacia responsável pela
elaboração de todos os documentos jurídicos
da YNS no Brasil. Provê apoio em todas as
esferas jurídicas para a nossa operação local.

A Fundação Via Varejo é um apoiador
fundador da iniciativa da YNS, com o papel
fundamental na construção da aceleradora.

Apoia os serviços de pós-aceleração
não financeiros a empreendedores e é um
parceiro estratégico para maximização
de impacto social no campo e de captação
de recursos para investimentos.

Atuando juntos para ligar tecnologia a
problemas sociais, a sua missão é de educar,
inspirar e empoderar líderes a aplicarem
tecnologias exponenciais para resolverem os
grandes problemas da humanidade.

Apoio jurídico aos nossos empreendedores.
O escritório de advocacia é multidisciplinar,
atuando predominantemente nas áreas de
Direito Bancário, Societário, Fusões e
Aquisições, Imobiliário, Tributário, Planejamento
Patrimonial e Sucessório e Contencioso Civil.
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A Ambev é a maior cervejaria da América
Latina, e faz parte do grupo AB Inbev. Com
o lançamento do primeiro negócio social de
uma grande corporação no Brasil, a água
Ama, estamos trabalhando juntos em busca
de empreendimentos que promovem acesso
à água potável no semiárido para investirem
com o lucro proveniente do projeto.

A Nestlé é a maior empresa de alimentos
do mundo e por meio do Programa Nestlé
Nutrindo os Sonhos dos Jovens lançou neste
ano em parceria com a YNS um programa de
aceleração para jovens empreendedores na
Ilha do Marajó.

Uma das maiores empresas de produtos
para saúde do consumidor, dispositivos
médicos, diagnósticos, produtos biológicos
e a oitava maior empresa farmacêutica do
mundo. No país desde 1933, possui mais
de 5 mil colaboradores e vem se esforçando
para promover a saúde e o bem-estar dos
brasileiros da melhor forma possível.
Participou do programa Corporate Action
Tank de 2017.

Multinacional brasileira do setor de
cosméticos, foca o desenvolvimento de cada
produto e de sua cadeia de produção em
práticas sustentáveis. Fundada em 1969, possui
1,8 milhão de consultoras vendendo seus
produtos. Fez parte da turma de 2017 do
programa Corporate Action Tank e é parceira
de nossa organização em projetos de
capacitação de empreendedores.

Criada em 12 de janeiro de 1861 pelo Imperador
Dom Pedro II, hoje é uma empresa 100%
pública, sendo responsável por executar os
programas e políticas financeiras do Governo
Federal. A Caixa prioriza ações que favorecem
setores que contribuam significativamente
para melhorar a vida das pessoas de baixa
renda. Foi a primeira empresa pública a
participar do programa Corporate Action Tank.

A Federação Nacional das Associações do
Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae)
foi fundada em 1971, para dar maior integração
e unidade ao movimento associativo dos
empregados da Caixa, promovendo o bemestar do pessoal da Caixa e incentivando
práticas sociais, esportivas e culturais.
Além de participar do Corporate Action Tank,
a Fenae apoia a nossa organização desde 2016.

Instituto de inovação e criatividade
da Oi, promove, apoia e desenvolve ações
inovadoras e colaborativas para melhorar
a vida das pessoas e da sociedade.
Em 2017, em parceria com a Yunus, foi
realizado um programa de aceleração para
5 negócios sociais que buscassem soluções
para as Cidades do Futuro.
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