Relatório de Impacto
Social 2016

Criando
negócios
que fazem
a diferença.

Impacto Social
no Brasil
em 2016

A Yunus Negócios Sociais tem como objetivo
principal de desenvolver o ecossistema de
negócios sociais no país através de seus
serviços prestados. Para isto, acreditamos
que devemos medir o nosso impacto social e
utiliza-lo como métrica de objetivo de
resultados, para sempre nos aperfeiçoarmos
e maximizarmos o impacto social no campo.
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conhecimento

diversidade regional

investimento

545

14

R$ 425.300,00

pessoas foram capacitadas em

Em 2016, estivemos presentes

Neste ano, fizemos os primeiros

nossos cursos EAD, workshops e

em todas as regiões do país,

investimentos em negócios sociais.

projetos in-company.

de Sul a Norte, em 14 estados

Este capital possibilitou um aumento

Acreditamos que a difusão dos

e 25 municípios.

do impacto social para mais

conceitos e das boas práticas de

Para encontrarmos soluções

beneficiários nos negócios da Assobio

negócios sociais fortalece o nosso

inovadoras e transformadoras,

e Moradigna.

ecossistema como um todo.

temos que estar espalhados
pelo Brasil.
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negócios acelerados

vidas impactadas

13

Em 2016, A YNS acelerou 2 projetos de negócios

1.078

Mais de mil vidas foram impactadas nos negócios

sociais ligados a grandes corporações (Ambev e

investidos pelo fundo de investimento da YNS.

Randstad), ambos inspirados no casos globais

Tratam-se de empregos gerados em situação de

criados em Bangladesh como o Grameen Danone.

vulnerabilidade e melhores condições de saúde e

Além disso, acelerou 6 empreendedores ligados a

educação para os beneficiários finais.

nutrição e saúde na Ilha do Marajó e mais 5
negócios sociais de diversos setores em São Paulo.
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Destaques do Ano
Moradigna
O investimento da YNS na Moradigna
foi um marco de nossa operação no Brasil.
O negócio foi acompanhado por nossa
aceleradora desde 2015 e ao longo deste
período fortaleceu suas operações através
de um modelo altamente replicável e com
potencial de impacto social significativo.
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Destaques do Ano

Por que o negócio social é necessário?
Mais de 40 milhões de brasileiros vivem em residências insalubres, com alta
umidade, iluminação inadequada e falta de ventilação. Este cenário impacta
diretamente a saúde das famílias.

Como o negócio social faz a diferença?
A Moradigna oferece um serviço de reforma express a preços acessíveis com um
prazo de 12 meses de pagamento para famílias de classe C, D e E na zona leste de
São Paulo. A empresa foca nos cômodos mais úmidos da casa, onde a reforma é
mais urgente, normalmente em banheiros e cozinhas. Seus serviços impactam
diretamente na redução de doenças respiratórias, aumentam a qualidade de vida
das famílias beneficiadas e empregam mão-de-obra local das comunidades.

Qual foi o objetivo do investimento da YNS neste negócio social?
O nosso investimento possibilitou uma melhoria no ciclo financeiro da empresa e
capacidade de fluxo caixa para oferecer um maior número de reformas mensais.
Além disso, a empresa fez investimentos em máquinas e equipamentos para
reformas. A Moradigna terá um prazo de 6 anos para devolver o capital investido.

Qual o impacto social gerado nas comunidades?
Em 2016, a Moradigna fez 180 reformas, impactando aproximadamente 720 pessoas
beneficiadas das classes C, D e E. Os dados financeiros e de impacto social são
acompanhados mensalmente entre YNS e Moradigna.
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Destaques do Ano
Case Ambev
Lançamento da água AMA, um novo mercado
e uma nova forma de fazer negócios.
Como participante do programa Yunus Corporate ActionTank a Ambev lançou
um projeto inovador unindo sua força em distribuição e em fazer negócios
com a vontade de ajudar a resolver o problema de acesso à água no Brasil.
Assim, lançou a água AMA, prefixo que na língua indígena tupi é usado para
várias palavras relacionadas à chuva.
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marcas que são amadas, para criar um produto que possa direcionar 100% do lucro para um
problema social. Estamos lançando uma água mineral, a Ama, que direciona 100% do lucro
para projetos de acesso a água potável no semi-árido brasileiro.

Carla Smith, Ambev

‘‘

‘‘

Usamos a nossa máquina, o que a gente sabe fazer de melhor, que é criar bebidas, criar
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Destaques do Ano
Usando a estratégia de subsídio cruzado, AMA será vendida como qualquer outra
água no mercado, a diferença é que 100% do seu lucro será reinvestido em outros
negócios sociais que buscam resolver o problema de acesso à água no Brasil.

Mesmo antes de ir para o mercado, AMA já está investindo R$300mil
em um piloto no semi-árido brasileiro, no estado do Ceará. Através de uma parceria
com a fundação Avina e o Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar),
está financiando a perfuração de poços e a instalação de painéis solares
em 3 pequenas comunidades: Sitio Volta, Bom Nome e Capistrano.

De uma forma inovadora, AMA terá seus custos abertos ao consumidor
para que o mesmo possa acompanhar gastos e lucros, bem como para onde
está sendo destinado os investimentos do próprio negócio. Transparência
é um dos princípios para a legitimidade do projeto.
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uma referência no Brasil e no mundo.

Bernardo Paiva, Presidente da Ambev

‘‘

‘‘

Queremos que esse negócio seja grande. E mais do que isso, tornar o projeto
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Resultados
financeiros

Evolução
Financeira
Em milhares de reais

1400

1,212.6

1200

2. As receitas são decorrentes das áreas de
Educação, Cursos Digitais, Captação e
Investimentos e de Programas com
Corporações;
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1. Crescimento de receita de vendas desde o ano
de sua fundação (2013). Em 2016, as vendas
cresceram 124% versus o ano anterior;

185.7

167.1
25.8
-23.2

-76.3

-200
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Receita Bruta

2014

2015

Lucro líquido

2016

3. O salto de receita em 2016 deu-se pela
consolidação de algumas área da empresa e
também pelo lançamento de novos projetos.
Neste ano, a YNS lançou o Corporate Action
Tank e uma plataforma de cursos digitais,
aumentou a sua rede de universidades e oferta
de workshops em todo o país.
4. Lucro de 13,8% sobre receita decorrente de
estrutura enxuta e custos fixos baixos. Este
superávit consta no caixa da empresa e será
reinvestido no negócio ao longo de 2017.
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Resultados
financeiros

Despesas
e Lucro em 2016
1. O gráfico mostra a representatividade de
grupos de despesas e do lucro sobre a receita
bruta da YNS em 2016;
2. 52% deste total foi utilizado para remunerar
o time envolvido diretamente nos projetos
e na área administrativa da organização;

52%

3. Os outros maiores grupos de despesas
são impostos, eventos e viagens, aluguel
e gastos com o espaço de trabalho
e marketing e comunicação.

9%
8%
7%
6%
4%
14%

Salários e comissões
Impostos
Eventos e viagens
Aluguel e espaço
Mkt e comunicação
Contabilidade e Legal
Lucro
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Em 1972, o professor Muhammad Yunus lecionava

Nossa
inspiração

economia da Universidade de Chittagong, quando resolveu
sair da sala de aula junto com alguns de seus alunos para
entender o problema da pobreza nas vilas de seu país.
Ele passou a desenvolver a ideia do microcrédito,
um sistema que possibilitou cidadãos extremamente
pobres, alguns deles mendigos, a tomarem pequenas

quantias de empréstimos a um percentual muito mais baixo
de juros do que os praticados pelos agiotas naquela
ocasião. Nasceu Grameen Bank, um banco que já atendeu
quase 7 milhões de beneficiários e levou o conceito
do microcrédito para outras partes do mundo.
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‘

Prêmio Nobel da Paz juntamente com o
Grameen Bank. Também desenvolveu o
conceito de negócios sociais, no qual
negócios são criados para resolver
problemas da humanidade, como
desnutrição infantil (Grameen Danone),
acesso a água potável (Grameen Veolia),
acesso a energia renovável (Grameen
Shakti), dentre outros empreendimentos.
A missão da Yunus Social Business Global
Initiatives é de promover o conceito de
negócios sociais e ampliar o seu impacto
para outras regiões do mundo.

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 a todos os setores.

Muhammad Yunus

‘

Nossa
inspiração

Em 2006, Muhammad Yunus conquistou o
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Fatores de sucesso do modelo
de negócios sociais
Foco único

Rentabilidade não é limitante

Empreendedores e invetidores focados
exclusivamente na solução do problema social.

É possível entrar em segmentos menos rentáveis,
porém fundamentais para a população, como por
exemplo, educação e saúde.

Replicável

Circulação de recursos

Nos negócios sociais, não há interesse na
propriedade intelectual. As soluções são todas
copiáveis. O empreendedor focado em resolver
o problema, tem interesse em disponibilizar
conhecimento e tecnologia para ser replicado
por outro empreendedor social.

Não há geração de escassez de recursos.
Os lucros gerados não são acumulados por poucos
indivíduos, mas ao contrário, são redistribuídos
em forma de novos investimentos em soluções sociais.
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social pode ser investido múltiplas vezes.

Muhammad Yunus

‘‘

‘‘

O dólar doado da caridade tem apenas uma vida, o dólar do negócio
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Yunus Social Business
Global Initiatives
A Yunus Social Business Global Initiatives foi fundada
em 2011 por Saskia Bruysten, Sophie Eisenmann, Hans Reitz
e Professor Muhammad Yunus.
A organização acelera e investe em empreendedores situados
em países em desenvolvimento com o objetivo de resolver
problemas sociais com o olhar de negócios. Também trabalha
juntamente com grandes corporações na criação de negócios
sociais para a solução de problemas da humanidade.

Serviços a
empreendedores

Fundo de
investimento

Serviços para
corporações

Assista
o vídeo
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Os negócios sociais suportados estão situados em 7 países
em setores como agricultura, saúde, energia e meio-ambiente.

700+

45

Empreendedores
Suportados

Negócios Sociais
Investidos

USD
10MM+

1,5mi+
Vidas Impactadas

Investidos

Alemanha / Balcãs / Brasil / Colômbia / Haiti / Índia / Tunísia / Uganda
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Time global

PROF. MUHAMMAD YUNUS

SASKIA BRUYSTEN

SOPHIE EISENMANN

Co-Fundador e Conselheiro
Prêmio Nobel da Paz

Co-Fundadora e CEO
Consultora BCG; Alumna LSE

Co-Fundadora e CFO
Consultora BCG; GE Capital;
Alumna LSE

KAREN HITSCHKE

DANIEL NOWACK

SYLVAIN FERRIÈRE

BASTIAN MUELLER

CIO
Consultora McKinsey; APAX
Partners, Alumna INSEAD

Diretor de Desenvolvimento de Negócios
Mentor Google; Merck & Co;
CFO de múltiplas startups

Diretor de Aceleração
Consultor BCG;
Consultor Endeavor
Argentina

Parcerias Estratégicas
Co-fundador de um
negócio social na área de
economia
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Nossa missão
no Brasil

Ser uma inspiração e uma ferramenta prática para pessoas
e organizações no Brasil, interessadas em se engajar na
construção de um país livre de seus maiores problemas
utilizando os mecanismos do negócio social.
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Como funcionamos
no Brasil ?

Gestão horizontal
Funcionamos sem níveis hierárquicos, nem relações de poder
e as decisões de cada área são tomadas por seus gestores
de forma autônoma através de aconselhamento com o
restante da equipe.
Autogestão e formato empreendedor
Cada colaborador é responsável por uma área e recebe de
acordo com a rentabilidade dos projetos que coordena. Além
disso, todos possuem suas próprias metas que são
apresentadas mensalmente ao time.
Trabalhamos em rede
Além do time responsável pelas áreas do negócio, temos um
time de 13 representantes regionais nos principais estados do
Brasil. Esta rede tem como objetivo de criar conosco um
movimento social para incentivar a criação de negócios
sociais em todo país.
Felicidade e paixão
Como diz o nosso fundador Muhammad Yunus “Fazer outras
pessoas felizes é uma mega felicidade”. Levamos isto em
nosso dia-a-dia e somos apaixonados por causar impacto
social e ambiental na vida das pessoas.
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Como surgimos
e o que
fazemos?

A organização funciona como um negócio social, ou seja, caso tenha
lucro, este é totalmente reinvestido no negócio, com o intuito de
maximizar o impacto social.
Atuando no país desde 2013, está presente em 14 estados brasileiros
através de sua sede em São Paulo, sua equipe de representantes
regionais e seus projetos de campo.
A YNS tem como objetivo desenvolver o campo de negócios sociais
pelo país através de seu fundo de investimentos e aceleradora para
empreendedores sociais, além de oferecer serviços de consultoria
para empresas, fundações e governo.
Promove também o conceito de negócios sociais no meio acadêmico e
realiza palestras, workshops e eventos por todo o país.

Serviços a
empreendedores

Fundo de
investimento

Serviços para
corporações

Educação
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Time YNS Brasil
ROGÉRIO OLIVEIRA

LUCIANO GURGEL

VICTOR PUCCI

EVELIN GIOMETTI

FRANCISCO VICENTE

Co-Fundador e Gestor
YNS Brasil

Gestor de Investimentos
e Aceleração

Gestor do Programa Rede
Yunus Nacional

Gestora do Programa
com Corporações

Gestor Financeiro e
Pós-Investimento

FABIANA ZANNI

GLAZIELA CAVALLARO

JULIA CIMIONATTO

Gestora de Cursos e
Programas Digitais

Gestora de Educação

Gestora do Programa de
Universidades

Gestor de Conteúdo e
Comunicação

Gestor de Projetos
com Corporações

LAGE JUNIOR

BEATRIZ GARRIDO

MARINA PROCKNOR

TACIANA ABREU

DANIEL CONTI

Trainee e Gestor de
Programas de
Comunidades

Gestora de Workshops e
Labs Educacionais

Legal Advisor

Corporate Advisor

Media and
Communication Advisor

MARCOS MOSCOU

TULIO NOTINI

DIEGO OLIVEIRA
Maranhão

EDSON MARINHO
Paraíba
CELINA CHAGAS
Pará
MARIA CLARA DIAS
Pernambuco
TÁCIO LOBO
Bahia

VITOR BELOTA
Distrito Federal
WELLINGTON VIDARUE
Mato Gross do Sul

Time YNS Brasil
Rede Nacional de Representantes

LUDOVICO GOUVEIA
Sergipe
THIAGO SUDRÉ
Espirito Santo

GABRIELA REIS
Minas Gerais

JOANA PEREIRA
Rio de Janeiro
NASTASSIA ROMANO
Paraná
DANIELA REIS
Santa Catarina
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Serviço a Empreendedores

5

40+

programas de
aceleração

empreendedores
acelerados

A YNS acredita fortemente no potencial dos empreendedores presentes nas comunidades. Por isto investimos tempo na procura e seleção destes agentes
de mudança. Depois de selecionar negócios sociais de alto potencial de escalabilidade e replicabilidade, nós providenciamos uma série de serviços
não-financeiros para alavancar o impacto social de seus empreendimentos.

PROGRAMA
CUSTOMIZADO
Entendemos a
necessidade de cada
empreendedor e cada
negócio através de um
diagnóstico inicial.

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.

ACESSO A CLIENTES E
MERCADOS

PREPARAÇÃO PARA
INVESTIMENTOS

COMUNIDADE YUNUS/
GRAMEEN

Desenvolvimento de uma
proposta de valor aos
empreendedores e conexão
com potenciais clientes e
parceiros. Assessoria de
branding e consultoria legal
e contábil básica.

Os negócios sociais tem a
oportunidade de pitch ao
comitê de investimento
global da YSB e caso
aprovado, passa a ser
elegível a receber
investimentos. Damos todo o
suporte na modelagem
financeira dos negócios.

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.
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Empreendedores Acelerados em 2016
Maturijobs oferece capacitação profissional e oportunidades de emprego para pessoas acima de 50 anos. A
organização conecta empresas com profissionais sêniores. Seu principal propósito é promover o bem-estar e
valorizar a sabedoria de pessoas que muitas vezes são vistos como profissionais já obsoletos no mercado de
trabalho. Empreendedor: Mórris Litvak.
Beone Technologies é uma empresa de biotecnologia que possui uma solução inovadora de tratamento de infecções
hospitalares através de luz fotovoltaica. A empresa busca tratar pacientes diagnosticados com diabetes para
prevenir futuras amputações. Empreendedor: Caio Guimarães.

A maior causa de evasão escolar no Brasil (22,9%) é a dificuldade de enxergar o quadro de aula. Muitas pessoas precisam
de óculos, mas não tem esta deficiência diagnosticada e também não podem pagar. A VerBem é parceira da ONG
OneDollarGlasses e planeja distribuir 1 milhão de óculos nos próximos cinco anos no Brasil. Empreendedor: Ralf Toenjes.

Justiça Seja Feita é uma plataforma online que conecta advogados com clientes. Esta startup de lawtech tem o
objetivo social de dar acesso a justiça para cidadãos brasileiros e reduzir o nível de corrupção enraizado em todos os
níveis de nossa sociedade. Empreendedor: Rodrigo Suarez.

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. Todo lixo reciclável coletado é destinado para cooperativas de reciclagem, beneficiando centenas de
pessoas. Empreendedor: Alexandre Furlan.
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MaturiJobs nesse estágio, tanto com conexões valiosas para novas parcerias, quanto
ajudando na modelagem do negócio. Além disso é uma chancela que abre muitas portas.

Mórris Litvak, empreendedor da Maturĳobs

‘‘

‘‘

A aceleração da Yunus Negócios Sociais Brasil tem sido muito importante para a
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Investimentos

• A YNS faz investimentos em negócios sociais no estágio de ‘early-revenue’ com ticket médio
entre R$ 150K e R$ 600K. O investimento é feito através de empréstimos a taxas de juros
atrativas, abaixo das condições do mercado.

Lorem
ipsum dolor

• Trata-se de um capital paciente com prazo de 5 a 7 anos e carência de 1 a 2 anos.

• Foco em sourcing para encontrar os melhores empreendedores com os melhores projeto. Não
investimos em negócios. Investimos em pessoas.

Como funciona?

• Assim que os negócios pagam os empréstimos de volta para a YNS, o fundo reinveste em
outros negócios sociais ou devolve o principal com acrescimento de inflação para o investidor.

Principais passos do processo de investimento
Comitê de Pré-Investimento
(Brasil)

FASE 1
Checagem e
diligência
inicial

Apenas Time Local

Comitê de Investimento
Global (Alemanha)

FASE 2
Análise de
Business Plan
e revisão de
diligência

FASE 3
Caso aprovado,
negociação dos
termos e
condições do
aporte

Desembolso

FASE 4
Formalização
de contrato e
definição de
KPIs de
impacto social

Envolvimento do Time Global
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estruturação de seu primeiro veículo de investimento, cujo objetivo é investir em negócios
sociais, com potencial de causar impacto social no Brasil.
Neste mesmo ano, a Yunus realizou seu primeiro investimento no Brasil. Os recursos
foram utilizados pela Moradigna como capital de giro e permitiram-na expandir suas
atividades de construção civil, reformando casas de diversas pessoas carentes. Fomos
responsáveis pela elaboração dos contratos relacionados ao empréstimo, bem como por
educar a Moradigna no que diz respeito aos deveres de uma sociedade que tem como
objetivo a promoção de negócios sociais.

Marina Procknor, Legal Advisor da YNS e Sócia do escritório
de advocacia Mattos Filho

‘‘

‘‘

Ao longo do ano de 2016, trabalhamos em conjunto com o time da Yunus no Brasil na
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Investimentos

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

Lorem
ipsum dolor

Capacidade do empreendedor ou time que estará a frente do negócio.
Urgência do problema social e potencial de impacto do negócio.

Como os
empreendedores
são selecionados?

Replicabilidade, escalabilidade e potencial de ser um game changer.
Solidez do modelo de negócio, incluindo a sua sustentabilidade financeira.

Negócios investidos em 2016
A Moradigna é um negócio social no ramo de habitação que presta serviços de
reformas para famílias de classe C, D e E no extremo da zona leste de São Paulo.
Empreendedores: Matheus Cardoso, Rafael Veiga e Vivian Sória.

A Assobio oferece serviços de reflorestamento ambiental de matas nativas em
regiões devastadas pelo homem. Estes serviços são adquiridos por empresas
que buscam compensação obrigatória ou voluntária de florestas desmatadas.
Empreendedoras: Geysa Borini e Marina Andrade.

Assista
o vídeo

Assista
o vídeo

Nativas e na modernização de nossas máquinas, mas mais do que isto, nos fez acreditar que
estamos no caminho certo, e que nossas mudas podem sim mudar o mundo para melhor.

Geysa Borini, Assobio

‘‘

‘‘

O capital investido ajudará a Assobio na construção do Centro de Referência de Florestas
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Investimentos

Lorem
ipsum dolor

Através do investimento, a YNS passa a medir não só o desempenho financeiro dos
empreendedores, mas também o impacto social causado.

Como os resultados
são medidos?

Globalmente, nos pautamos pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e todos
os negócios acelerados e investidos pela YNS se encaixam em um ou mais destes objetivos, como
por exemplo, eliminação da pobreza, melhoria da saúde e bem-estar e redução de desigualdades.
Para os negócios investidos, utilizamos uma
metodologia de mapeamento e mensuração de
impacto chamada “Teoria da Mudança”.
Desenvolvemos juntamente com o empreendedor
os KPIs (Indicadores-chave de performance) de
resultados. Todos estes KPIs são derivados do
catálogo do IRIS (Impact Reporting & Investment
Standards), e no final de cada mês, cada negócio
investido possui um dashboard com resultados
financeiros, operacionais e de impacto social.
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Juntando-se
ao poder
transformador
de grandes
empresas
para gerar
impacto
social

Serviços a corporações

Sabemos dos principais desafios que grandes corporações
enfrentam nos dias de hoje, para listar alguns:
• Entregar inovaçoes mais relevantes ao mercado
• Entrar em novos negócios
• Atrair e reter talentos
• Evocar uma cultura intrapreendedora
• Responder à expectativas dos acionistas
e consumidores.
Nesse contexto, nós acreditamos no poder transformador
das empresas. Nosso objetivo é apoiar grandes
corporações enxergarem novas oportunidades de
negócios, gerando processos inovadores e impacto social
significante dentro de seu core-business.

Assista
o vídeo
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Quais os benefícios
para uma grande
empresa desenvolver
seu próprio negócio social?
Desafiamos a forma que hoje as discussões em torno
de impacto são tidas dentro das empresas, estendendo
o pensamento preso muitas vezes nas áreas
de Responsabilidade Social para outras áreas da empresa.
O objetivo é sair de uma estratégia de mitigação para
criação de valor no core business.
Dessa forma o Negócio Social cria significado para o que a
empresa faz. Para os funcionários, o processo de construção
exige e desenvolve um pensamento inovador, um espírito
empreendedor e orgulho do seu trabalho, pois a resolução
do problema social é o maior desafio.
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Jacques Berger, Managing Director Action Tank France

‘‘

‘‘

Queremos ajudar as empresas a redescobrirem o motivo pelo qual elas existem.
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Em 2016 foi lançado um programa de 12 meses de duração – o Yunus Corporate Action Tank.

Corporate Action Tank 2016

Lorem
ipsum dolor

Dividido em dois grandes momentos: Capacitação e Prototipação de Negócios Sociais. O objetivo
era fazê-las refletir sobre suas vocações e colocá-las a serviço da resolução de um problema social/
ambiental, através do desenvolvimento de um Negócio Social.

Introdução aos
Negócios Sociais

Olhar para os problemas
sociais ao redor do mundo

Tecnologia exponencial
aplicada na resolução dos
problemas sociais

sonho

negócio
Vocação e
Intrapreendedorismo

Vivencia no campo
e Empatia

Ideação do seu
negócio social

A visão era ser um programa que integrasse empresas de setores diversos para que a troca também
acontecesse na diversidade de pontos de vista, portanto participaram nessa primeira onda: Cosan,
Ambev, Randstad, Sta Marcelina, Mattos Filho e Bank of America Merrill Lynch. Este último também
como parceiro e mentor do programa.

Assista
o vídeo

Resultados
Ao todo foram por volta de 75 horas de capacitação para 15 executivos, 6 encontros e 2 negócios
sociais a serem lançados no mercado.
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Ficção
social na
educação

Formação de uma base de
empreendedorismo social no
Brasil através da educação
O mundo já tem muita ficção

Essas são as principais questões que

científica. Agora, é preciso pensar em

mobilizam a nossa área de Educação.

ficção social: imaginar o mundo que

Em conjunto com as instituições – do

queremos, para depois construí-lo. A

ensino médio ao universitário, ensino

educação brasileira está em crise e é

formal e não-formal- que pensam e

preciso repensá-la. Que ficção social

fazem educação, nós levamos

queremos para a educação? Qual é o

capacitação para o desenvolvimento

papel das escolas, das universidades e

de iniciativas voltadas ao

das instituições educacionais no

empreendedorismo social.

mundo moderno? Como poderemos
garantir uma educação mais
empreendedora, cidadã e consciente?
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discentes toda a inspiração que o Muhammad Yunus nos permitiu. Já tenho duas alunas criando
um negócio de impacto em seus bairros e voltei com muito mais argumento para auxiliá-las.

Ivana A. F. Silva, UFMG

‘‘

‘‘

Para mim foi uma experiência única eu voltei inspiradíssima e já estou repassando a meus
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• +de 320 pessoas capacitadas em 19 workshops de negócios sociais ministrados
no Brasil (Estados: SC, RJ, PR, BA, ES, DF, SP, SE e PE);

Educação
em 2016

• Eventos organizados com profissionais da área de educação, participação em
bancas de avaliação e uma rede de educação com 7 instituições;
• Na área digital, lançamos uma plataforma de conteúdo de apoio a academia e de
cursos a distância de introdução, criação e desenvolvimento de negócios
sociais. 140 pessoas foram capacitadas, sendo 70 bolsistas de classes C, D e E;
• Atingimos a marca de +100 palestras a respeito do tema de negócios sociais em
cerca 25 municípios do Brasil;
• Capacitação de jovens em comunidades de baixa renda no Recife (PE)
juntamente com a ONG Plan International.

Assista
o vídeo

Assista
o vídeo
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surgiu no melhor momento, vai acrescentar bastante, por conta do projeto que estou
fazendo, por conta das técnicas e também de conhecer outras empresas e pessoas
que estão dando certo também. Como eles estão acompanhando de perto, dá para
saber aonde você está acertando e aonde você está errando

Paloma Raíssa, 22 anos, empreendedora participante

‘‘

‘‘

Estar no programa está sendo maravilhoso, porque é o que eu estava procurando,

da capacitação com a YNS e Plan International
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Parceiros Institucionais
A Fundação Via Varejo é um apoiador fundador da iniciativa do YNS no Brasil, com o papel fundamental na construção
do projeto da aceleradora de negócios sociais.

A Mattos Filho foi o escritório pioneiro na estruturação legal do fundo de negócios sociais da YNS no Brasil.
Além disso, provê um apoio incansável em todas as esferas jurídicas para a nossa operação local.

Parceiro estratégico global da Yunus Social Business no mundo e no Brasil, a BCG fornece apoio de mentores
apaixonados pelo tema em nossos processos de aceleração a empreendedores sociais.

A Elo Group acreditou em nosso projeto desde o início e foi responsável pelo aporte do primeiro capital semente
recebido pela YNS no Brasil, e hoje nos apoia em networking e mentoria para empreendedores acelerados.

A Latam Airlines oferece passagens aéreas domésticas aos colaboradores da YNS. Este apoio nos possibilita uma
maior expansão de atividades e projetos de impacto social para todo o Brasil.

O Bank of America Merril Lynch é apoiador do programa de aceleração de negócios sociais para grandes
corporações, o Corporate Action Tank. Juntos, acreditamos que as empresas de grande porte tem um alto
potencial de gerar mudanças sociais significativas na sociedade.
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Parceiros Institucionais
O J.P. Morgan apoia os serviços de pós-aceleração não financeiros a empreendedores no Brasil. Além disso, é um
parceiro estratégico para maximização de impacto social no campo e de captação de recursos para investimentos.

O Finaxis é um dos maiores especialistas na estruturação, administração e custódia de fundos de investimento
do país. É o parceiro na gestão e administração dos fundos da YNS no Brasil.

A missão da Singularity University é de educar, inspirar e empoderar líderes a aplicarem tecnologias exponenciais
para resolverem os grandes problemas da humanidade. Juntos, fazemos parte de uma comunidade que liga
tecnologias a problemas sociais.

A Randstad nos oferece um rol completo de soluções de recursos humanos, que envolve desde recrutamento
e seleção a orientação de carreira e projetos especiais. Seu time envolve-se também com coaching e mentoria
aos empreendedores sociais.

A Chie se propõe a facilitar as pessoas e as suas relações no trabalho, contribuindo assim para a construção de
negócios que transformem a sociedade e que contribuem para a regeneração do Planeta. A Chie apoia a YNS no
desenvolvimento de nossos planos estratégicos.
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Parceiros Institucionais / Clientes
A Ambev é a maior cervejaria da América Latina, e faz parte do grupo AB Inbev. A empresa lançou
o primeiro negócio social de uma grande corporação no Brasil, a água Ama.

A Cosan é uma das maiores empresas do Brasil que possui atuação em diversos setores
estratégicos ligados a energia e logística. A empresa foi acelerada pelo Corporate Action Tank.

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.
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Como se envolver com a Yunus no Brasil

Investidor

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

Empresa

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

Mentor

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.

Instituição
de Ensino

Oferecemos diversos serviços para
universidades, escolas e outras instituições de
ensino como workshops de treinamento para
professores e alunos, apoio a incubadoras e
aceleradoras e conteúdo exclusivo de
negócios sociais.

Empreendedor

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.

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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Criando
negócios
que fazem
a diferença.
www.yunusnegociossociais.com
www.facebook.com/yunusnegociossociais

