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Apresentação
do Evento

No dia 23 de agosto, realizamos a  Primeira Rodada de Pitch
da Incubadora de Impacto Negócios Sociais: Impacta Mulher, um 
projeto da ASPLANDE e _SocialStarters com o apoio do British 
Council.

Durante o Pitch foram apresentados 25 negócios de impacto
social, que vamos apresentar no presente relatório. A banca
de avaliadores foi coordenada por Luciana Duarte da ABMEN,
e contou com a participação de Andrea Carvalho dona do Papel
Semente e coordenadora do Mulheres do Brasil do Rio de Janeiro, 
Eduardo Pedotte do Bem Ti Vi, Mirella Domenich do Saúde
Criança, Juliana Lacerda da Sitawi e Rafael Dantas do CIEDS.

O evento também serviu para compor o processo de seleção para 
a escolha de três empreendedoras que irão participar da Semana 
do Empreendedorismo em Londres, que acontecerá no mês de 
novembro. As três empreendedoras selecionadas serão embaixa-
doras da incubadora e irão fazer palestras durante o evento.
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ASPLANDE

_SocialStarters

Fundada em 1992, a Asplande é uma ONG que tem como
compromisso promover a universalização dos direitos humanos e 
a inclusão socioeconômica de mulheres de favelas e periferias.

A Asplande participa da ABONG (Associação Brasileira de
Organizações Não Governamentais); é cofundadora do Fórum
Estadual de Cooperativismo Popular, e participa do Movimento
de Economia Solidária do Estado; além de fazer parte da Rede
Ashoka e da Rede de Educação Popular entre Mulheres da
América Latina.

www.asplande.org.br/

_SocialStarters é uma empresa que aproxima as comunidades de
negócios corporativos com as comunidades de negócios sociais.
Faz isso através da prestação de mentoria e do fornecimento de
consultores voluntários que são especialistas em marketing,
operações e finanças. Ao longo do caminho, _SocialStarters
oferece educação e suporte adicional à resolução de problemas 
em torno de tópicos-chave de negócios. Atualmente, atua no
Reino Unido,mas já trabalha no Quênia, na Índia, no Sri Lanka,
em Kosovo e no Brasil.

www.socialstarters.org/
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Empreendedoras
do Primeiro Ciclo

As empreendedoras da Incubadora de Negócios Sociais: Impacta
Mulher terão, no total, aproximadamente 6 meses de aulas,
oficinas e acompanhamentos, acerca de temas importantes para a
modelagem de seus negócios, além de preparações para cada
pitch, de acordo com o cronograma do projeto. A primeira
apresentação do pitch ocorreu ao final dos três primeiros meses 
do ciclo de incubação, após as empreendedoras terem concluído 
os todos os módulos do curso.

No evento do dia 23 de agosto, cada empreendedora teve 3
minutos para expor seu negócio para uma banca e uma plateia,
contando sobre a sua ideia, como o negócio funciona, quais os 
objetivos, diferenciais, dados relevantes, além de planos para
crescimento e expansão.

As empreendedoras são oriundas de diversas áreas do estado
do Rio de Janeiro, e seus negócios são extremamente diversos
entre si: variam de gastronomia, turismo, consultoria, artesanato,
entre outros.
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Clarice Couto
MIMOS

Ana Virgínia Santos
Coletivo Dona Onça

Camila dos Santos
Na Estrada com as Minas

Produz cosméticos naturais e orgânicos. 
Além disso, oferece oficinas para ensinar 
a comunidade a reaproveitar os materiais.

falemimos@hotmail.com
(21) 99917-5029

O coletivo é formado por 10 artesãs. Elas
usam como matéria prima resíduos secos
para produzir acessórios femininos em 
geral, sabonetes e artigos de decoração.

coletivodonaonca@gmail.com
(21) 97477-2817

Na Estrada com as Minas é o primeiro 
negócio em rede de mulheres viajantes, e 
tem como objetivo dialogar sobre a
mulher no turismo mundial, considerando 
todos os recortes sócio-raciais que
tornam cada mulher única. A proposta do 
negócio é promover o turismo feminino.

naestradacomasminas@gmail.com
(21) 97665-9748
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Alessandra Meirelles
Arte Faz Parte: Produções 
em Arte e Educação

Arte Faz Parte é um negócio formado por
produtores e artistas. Eles promovem 
atividades de arte e educação em escolas 
públicas, ONGs, subúrbios e periferias
do país.

artefazparteproducoes@gmail.com
(21) 97945-3356

Ana Aparecida Félix
M.A.L.O.C.A.

Maria Regina Fontes
Criatividade sem Limites

Movimento Alternativo Libertário e
Organizado em prol da Cidadania é um 
negócio social formado por mulheres da 
periferia de Duque de Caxias que tem 
como objetivo ser um grupo de Apoio 
Social.

malocadacidadania@gmail.com
(21) 98346-3724

Coletivo que organiza mulheres da área
de artesanato sustentável na zona oeste
e na zona rural.

mariareginafontes@gmail.com
(21) 99672-3559
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Ivi Ferreira
Mantiquira Mercado Local

Ana Lúcia Santos
Negócio Social
Visão do Bem

Flávia Domingues
EFEMAIS - Comunicação de
Negócios Transformadores

O Mantiquira Mercado Local é um espaço
colaborativo que visa promover a
agricultura ecológica, a agroindústria, o 
artesanato, moda e decoração de
produtores e produtoras da região de 
Xerém, Duque de Caxias. 

4cultivi@gmail.com
(24) 99929-6181

É um negócio formado por mulheres
que levam acesso a exames de vista
e correção com óculos de grau por um
custo menor, em áreas de vulnerabilidade 
social.

relacionamentovisaodobem@gmail.com
(21) 98375-7923

Trabalha com comunicação, oferece 
serviços de assessoria, principalmente 
para negócios sociais e ONGs.

flavia@efemais.com
(21) 98449-4041
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Trabalha na área de comunicação
e marketing. Oferece serviços de
workshops, palestras e consultorias com 
esse tema. Promove também um projeto 
social chamado Papo de Empreendedora,
que consiste em rodas de conversa com 
temas relacionados à negócios
gerenciados por mulheres.

gabriela.jorn@gmail.com
(21) 98864-7730

Esse negócio busca o fortalecimento do 
vínculo familiar para crianças com
necessidade especial. Atendimento para 
a família e para as crianças. Dispõe de 
serviços de fisioterapia, terapia
ocupacional e equinoterapia.

tcconceicao70@gmail.com
(21) 97906-3720

Gabriela Anastécia
Gamarc Comunicação/
Papo de Empreendedora

Tereza Cristina Silva
Instituto Equitativa -
Multiplicando Gestos
de Amor
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Costurando Histórias, Memórias e
Afetos tem como objetivo ouvir mulheres 
de favelas e periferias do Rio de Janeiro, 
com uma escuta ativa e significativa.

cyntiamatos@gmail.com
(21) 99377-9151

Orientação profissional para jovens de 
Santa Cruz.

ssrocha38@gmail.com
(21) 98506-6276

É uma agência com o propósito de
realizar ações de impacto social, através 
da valorização da potencia criativa dos 
atores sociais que vivem e atuam em
territórios periféricos.

phaedrarodrigues@gmail.com
(21) 98287-6290

Cyntia Matos
Entrelaços

Silvania Rocha
Projeto de Orientação
Profissional

Phaedra Lessa
CIRCULAR: Projetos
Artísticos, Culturais e
Educacionais
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Trabalha principalmente com serviços de
gastronomia, mas ela também realiza
cursos de confeitaria e cursos de
gastronomia sustentável.

maristellamsodre@yahoo.com.br
(21) 98122-7442

Oferece serviços de planejamento de 
coleção de moda para pequenas
empreendedoras, com atuação na zona 
norte e zona oeste.

geisanascimento.j@gmail.com
(21) 96761-1519

A Paiol Cultural é uma produtora que cria 
e busca implementar e potencializar
projetos e ações culturais e educacionais 
de impacto social. Tem o propósito de
ampliar o acesso à arte e cultura. Além 
disso, realizam oficinas de arte na
comunidade.

jessicasantos4@gmail.com
(21) 98196-2015

Maristella Sodré
Buffet Sustentável

Geisa Nascimento
Produtora de Moda

Jéssica Santos
Paiol Cultural
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Cooperativa de trabalhadores da
comunidade do Borel que prestam 
serviços de cuidadores de idosos.

totalcare.contato@gmail.com
(21) 99795-7712

Promove turismo comunitário em bairros 
da zona oeste da cidade do Rio de
Janeiro, em forma de walking tour. Todas 
essas atividades potencializam os
eventos culturais na região nas quais os 
roteiros acontecem.

deca.serejo@gmail.com
(21) 97011-6934

Atua desde 2016 com produção cultural,
audiovisual, sempre com o tema gênero e
sexualidade. Está desenvolvendo uma
plataforma com um marketing place para
empreendimentos femininos.

coletivadelas@gmail.com
(21) 99344-1067

Danielle Vitoriano
Total Care

Karla Suarez
ColetivA DELAS

Deca Serejo
Projeto de Valorização de
Territórios
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Origami das Raízes é um negócio que 
busca, através de palestras e Oficinas 
Criativas, ressignificar o olhar em busca 
do autoconhecimento e resgatar as
nossas raízes ancestrais.

joanadarclage@gmail.com
(21) 97383-9098

Artesã de Nova Iguaçu que trabalha
produzindo acessórios com o
reaproveitamento de materiais.

mariaangelbno@gmail.com
(21) 99139-6241

Presta consultoria ao desenvolvimento de
liderança direcionado à mulheres pretas.

tatibrandaoconsultoria@gmail.com
(21) 98832-2948

Joana Darc Lage
Origamízes - Origamis
das Raízes

Angélica Bueno
HLC

Tatiana Brandão
Tati Brandão - Consultoria
em Desenvolvimento
de Liderança
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Crioula Criativa é um negócio que
trabalha com de bolsas e acessórios que 
busca na ancestralidade africana e
indígena a inspiração para a fabricação 
de suas peças. Com desenvolvimento 
autoral e confeccionada por mãos
femininas, as peças são desenvolvidas
em tecido de algodão, nacional e
africano, trazidos da Angola, Benin e
Senegal. Os acessórios são realizados 
na técnica slow Fashion, com descarte de 
produção de marcas parceiras.

oliveira.ludmyla@gmail.com
(21) 97973-2008

As Josefinas é um espaço colaborativo 
que promove formação e valorização da 
mulher e mãe empreendedora.

airaluana04@gmail.com
(21) 97254-4192

Ludmyla de Oliveira
Crioula Criativa

Aira Luana
As Josefinas Coletivo
Colab e Espaço Cultural
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Avaliações

Participação
dos Convidados

As apresentações foram realizadas em blocos com quatro
apresentações. Cada empreendedora teve até 3 minutos para se 
apresentar e puderam usar até 5 slides.

Ao todo foram 5 avaliadores que se revezaram em duplas
por bloco. Além dos avaliadores, o processo contou com
uma coordenação.

A maioria dos convidados que estiveram no evento, são pessoas 
empreendedores, professores e mentores de negócios. Assim 
como os componentes da banca, são pessoas extremamente
articuladas e foram convidados a indicar parceiros, financiadores e
apoiadores para os negócios apresentados. 
 
Assim como o integrantes da banca os convidados, podiam
preencher um específico para fazer comentários ou 
recomendações sobre cada apresentação.
 
A seguir pinçamos alguns comentários e recomendações feitos 
pela banca e convidados.
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Comentários da Banca
“Ótima ideia, fiquei muito feliz em ver o potencial de ajuda que 
pode ser feito.”

“Iniciativa muito legal e de um grande impacto! Gostaria de ver 
mais os próximos passos para crescer, exemplo: hoje estamos
assim, e para ficar bom precisamos estar com x residentes, x
feiras, etc. E para ficar ótimo, seria assim…”

“Projeto de muito impacto. Desafio: gerar um produto ou serviço 
claro para venda. Desenhar um projeto de um prazo maior e
estruturado para buscar um recurso total. Buscar parceiros que 
também trabalham com assistência social.”

“Projeto bem inovador. Desafio de demonstrar o impacto da
cultura como forma de viabilizar o projeto. É muito valoroso
desenhar o novo produto olhando os canais de distribuição e
parcerias em potencial com outras empresas de serviços.”

“Acho que tem bastante viabilidade e mercado. Senti falta de um 
trabalho de equipe, parceiros e instituições que trabalham com a 
questão racial e gênero e até com quem faz isso em São Paulo. 
Deixar mais claro se o foco é com pessoas empregadas ou não.”

“Desafio de construir a rede. A abrangência e a credibilidade são 
grande metas. Achei bem estruturada a apresentação e o modelo 
de negócios. Aprofundar as premissas de receita que costumam 
ser o maior desafio.”
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Comentários
dos Convidados

“Falou muito bem dos produtos e dos serviços! Seria legal dizer 
quantos empreendedores existem e qual é o potencial de clientes.”

“Slide muito lindo, arrasou! Você fala bem e domina o tempo, não 
esqueça de sempre trazer o produto para o pitch, faz a diferença.”

“Achei o projeto muito interessante e que pode beneficiar muitas 
pessoas se for bem investido, se ele tiver uma boa estrutura de
investimento ele vai muito longe! Acho que ele tem grande
potencial e deveria ter uma oportunidade, pois ainda precisa de 
uma estrutura profissional.”

“Muito boa a apresentação, muita clareza. Pensar mais no
escalonamento e no diferencial.”
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Devolução dos Resultados
Para cada empreendedora nós entregamos um documento com as 
notas e os comentários que elas receberam dos jurados da banca, 
assim como os comentários dos convidados.

Nós optamos por divulgar os resultados de forma individualizada 
para respeitar a privacidade das empreendedoras e não estimular 
a competição entre elas.
Esta é a base do documento referido acima:

Ficha de Avaliação do Primeiro Evento de Pitch da Incubadora de 
Impacto Social:
Nome:

Critérios de Avaliação:

 Critério 1: Grau de Inovação e Originalidade;
 Critério 2: Como responde a um problema/necessidade
 existente;
 Critério 3: Viabilidade comercial (concretização em produtos/ 
 serviços);
 Critério 4: Potencial de crescimento;
 Critério 5: Capacidade de execução;
 Critério 6: Criatividade na apresentação;

Critérios de Pontuação:

 1 Pontos: O tópico foi um pouco inconsistente, é preciso 
estruturar melhor a ideia;
 2 Pontos: O tópico foi bom, mas ainda é necessário
aprimorar um pouco melhor a ideia que está sendo passada;
 3 Pontos: O tópico foi ótimo!
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Intercâmbio para Londres
Como já foi mencionado, em novembro de 2019, três
empreendedoras terão a oportunidade de participar da semana de 
Empreendedorismo Global em Londres com todas as despesas 
pagas pelo projeto.

Para selecionar quais empreendedoras iriam, nós pensamos, em 
conjunto com elas, num sistema de pontuação. Nesse sistema nós
levamos em conta fatores como a realização de exercícios e de 
avaliações e presença nas atividades. Mas o que mais teve peso 
foi a apresentação do Pitch.

Quadro de Pontuação Geral:

As 6 empreendedoras que obtiveram mais pontos passaram
por uma etapa final no processo de tomada de decisão.

Nós encaminhamos os resultados para a equipe da
_SocialStarters em Londres, e lá, com base em três outros
critérios ( 1- Compatibilidade com as premissas da _SocialStarters, 
2- força do impacto social gerado, e 3- Presença nas mídias
sociais) elas escolherem as três empreendedoras que farão a 
viagem. O resultado foi anunciado para elas no encontro mensal 
da Incubadora no dia 20 de setembro de 2019.
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A Viagem de Intercâmbio aconteceu durante a Semana Global 
de Empreendedorismo, um dos maiores eventos internacionais, 
comemorando o ecossistema de startups, empreendimentos e 
negócios diversos ao redor do mundo.

As atividades durante a Viagem de Intercâmbio incluíram dar 
palestras nas conferências em Londres e Bournemouth sobre 
empreendedorismo social, e participar em um evento de troca com 
empreendedoras de inovação social, além de conhecer diversos 
negócios de impacto para compartilhar aprendizagens e boas 
práticas.

Segue abaixo mais informações sobre as tres mulheres e seus 
empreendimentos sociais: 

Mimos - Clarisse Seixas

Clarisse Seixas, de Niterói no Rio de Janeiro, é osteopata e
idealizadora do  negócio de impacto social MIMOS.
Caracterizado principalmente por produtos naturais, veganos e
artesanais, o MIMOS já completou meia década de história. A 
qualidade de seus produtos e a maneira como ela os produz e 
vende, refletem na sua  preocupação com a natureza. Nesse
sentido, todos os cosméticos da MIMOS são sustentáveis, não 
vem em embalagens plásticas e não contém ingredientes
sintéticos. Além disso, ela sempre realiza a prática de reciclar
materiais, com o objetivo de gerar menos lixo possível. Clarisse 
afirma que a ideia de criar essa empresa surgiu após uma visita 
à uma tribo indígena no Acre. Nessa rica experiência ela pôde 
aprender mais sobre a importância de buscar formas mais
naturais de consumir cosméticos. Por fim, além da questão
ambiental Clarisse está preocupada em gerar um impacto positi-
vo na comunidade. Para isso, ela oferece oficinas de capacitação 
para os moradores. 
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Visão do Bem - Ana Lúcia Barbosa Santos

Ana Lúcia Barbosa Santos tem 50 anos, é casada, advogada, pós 
graduada em Marketing Estratégico de Varejo e Gestão de
Pessoas e moradora do Méier, Rio de Janeiro. Sempre trabalhou 
em grandes empresas brasileiras como Gerente Comercial de 
Vendas. Em novembro de 2017 o sonho de empreender ganhou 
forma, e surgiu o Negócio Social Visão do Bem. Um empreendi-
mento que juntava a sua paixão por vendas com a sua habilidade 
de liderar pessoas. O Negócio Social Visão do Bem tem como 
missão criar acesso à exames de vista e correção visual com
óculos de grau de qualidade e preço acessível para as pessoas 
que vivem, ou estão, em situação de vulnerabilidade social. O tra-
balho é realizado por mulheres de comunidades e regiões
periféricas, capacitando-as para empreender através da revenda 
dos óculos de grau em sua localidade, impactando assim a sua 
vida e trazendo inclusão social. Em menos de 2 anos de projeto, 
já impactaram mais de 4.300,00 pessoas de comunidades, sendo 
que 2.943 pessoas estão usando óculos pela primeira vez. 

Mantiquira Mercado Local - Ivi Felix

Formada em produção cultural, e com pós graduação em
antropologia, Ivi Félix, nos últimos 15 anos, já produziu centenas 
de espetáculos artísticos e oficinas. Além disso, durante a sua 
trajetória profissional, ela trabalhou com projetos educacionais em 
diferentes regiões do país e com diferentes públicos. A ideia de 
criar o Mantiquira Mercado local surgiu a partir da reflexão sobre 
os  temas que ela lidou durante os anos de  estudos, como:
urbanismo, patrimônio cultural, educação, relações econômicas 
e as simbólicas nas cidades. O Mantiquira Mercado Local é um 
espaço de venda de alimentos, bebidas, artigos de moda e
decoração. Os artigos vendidos são feitos a partir de processos
menos industriais, e que impactam as cadeias produtivas da 
região. Além da geração de renda, o seu negócio social promove a 
transformação social através de atividades educativas e de
capacitação técnica e a partir da difusão de arte e cultura.
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17/11 - Chegada em Londres
Após um vôo de 12 horas, com uma conexão em Frankfurt, o 
grupo do intercâmbio chegou em Londres por volta de 13:00 da 
tarde. O resto do dia foi bem tranquilo, além da viagem até o
bairro da hospedagem, o grupo almoçou em um café literário e fez 
as compras em um mercadinho local.

18/11 - Hackney City Hall + Beyond Food + Social Enterprise 
UK + City Tour
O primeiro dia de atividades foi bem intenso e com experiências 
incríveis! A manhã começou com uma visita ao salão de Hackney. 
Nesse encontro as meninas conheceram melhor o papel do
orador da prefeitura do bairro e além disso tiveram a oportunidade 
de apresentar os seus negócios. Antes do almoço as empreende-
doras conheceram um pequeno espaço de coworking que fica 
situado a poucas ruas do salão. Após isso, e após uma pequena 
jornada de trem, foi a hora de conhecer um restaurante que
também era um empreendimento social chamado Beyond Food, 
que emprega pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nele, 
as empreendedoras puderam trocar experiências com o chefe de 
cozinha, que também era o diretor desse empreendimento. Para 
fechar o dia com chave de ouro, dois representantes do UK Social 
Entreprise, uma corporação nacional de negócios sociais, se
juntaram à elas para contar um pouco mais sobre essa
organização e para as conhecer. O dia terminou com um passeio 
pela antiga zona portuária de Londres com um jantar num dos
restaurantes mais antigos da cidade, do século XV.

Cronograma
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19/11 - Universidade de Bournemouth
O segundo dia começou cedo!! As 8:45 o grupo do intercâmbio já 
estava na estação de ônibus pronto para uma longa viagem até a 
cidade do sul da Inglaterra: Bournemouth! Lá as meninas
participaram de uma tarde de palestras na universidade com
empreendedores incríveis de todo o mundo! Elas tiverem a
oportunidade de falar para uma plateia cheia um pouco sobre os 
seus negócios! Depois do evento ainda aproveitaram a sessão de 
networking para formar novos contatos e possíveis parcerias. O 
dia acabou com o retorno pra casa e antes com um jantar em um 
ótimo restaurante italiano!!!

20/11 - Passeio turístico pelo centro histórico de Londres
O terceiro dia foi bem tranquilo! Depois de três dias bem intensos, 
era exatamente disso que o grupo do intercâmbio precisava! A 
quarta-feira começou com uma sessão de compras em um outlet. 
Depois do almoço as meninas fizeram um passeio completo na 
margem do Rio Tâmisa. Conhecerem um dos mais antigos
mercados de rua em Londres, visitaram catedrais, entraram no 
Museu de Arte Moderna e em dois famosos teatros! O passeio 
continuou pela roda gigante, Big Ben, parlamento inglês, até o 
ponto final: um pub inglês tradicional!
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21/11 - Conferência dos Empreendimentos Sociais de Hackney
A quinta-feira começou com a manhã livre para as meninas
organizarem questões pessoais e de trabalho. Após o almoço, as 
meninas foram entrevistadas pela jornalista do Pioneers Post,
contaram um pouco sobre suas histórias e sobre os seus
negócios. Depois da entrevista o grupo participou da conferência 
dos empreendimentos Sociais de Hackney. Além de ouvir pitchs 
de empreendedores locais, painéis com convidados para discutir 
temas relevantes, as meninas também tiveram a oportunidade de 
falar sobre os seus empreendimentos para o público. As
empreendedoras também puderam formar novos contatos durante 
as sessões de networking. No final do dia todo o grupo foi
comemorar o fim da conferência em um pub tradicional. No final 
do dia as meninas visitaram o centro de Londres, para ver as luzes 
de natal acendendo na Oxford Street.
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22/11 - Almoço em Hackney + passeio pelo bairro
O último dia de programação começou na hora do almoço. O 
grupo do intercâmbio se encontrou em um restaurante que 
também era um negócio social para saber um pouco mais sobre a 
história desse projeto. Depois de uma conversa muito especial
com a diretora da iniciativa, que rendeu muitas trocas de
experiências, as meninas saíram em um tour para conhecer um 
outro negócio social do bairro: a City Farm (fazenda de cidade). No 
meio do bairro havia uma fazenda com animais, plantações, lojas 
de produtos orgânicos e restaurante com os pratos feitos com os
produtos da própria fazenda. O dia terminou com a ida à um
espaço com vários restaurantes e lojinhas.
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Alice Bastos - Estagiária do Projeto

 A minha experiência acompanhando as empreendedoras
selecionadas para representar a Incubadora de Negócios Sociais 
foi incrível. Durante uma semana, foram muitos desafios, muitas 
trocas e principalmente muitos aprendizados. Foi lindo ver as 
empreendedoras apresentando os seus negócios para públicos 
extremamente interessados e fazendo conexões com possíveis 
parceiros. Além disso, ver de perto o ecossistema empreendedor 
de Londres foi bastante inspirador. A experiência cultural e
gastronômica, que tivemos todos os dias, também foi muito
enriquecedora.

Ivi Ferreira

 A viagem para a cidade de Londres agregou e beneficiou 
ainda mais o processo de incubação pelo qual meu negócio
social - Mantiquira Mercado Local - já tinha iniciado processo. Eu 
tive a segurança de falar do trabalho que desempenho, fruto de 
tanto repensar o modelo de negócios, e foi um grande desafio e 
meta superada apresenta-lo em inglês.
 Estar na cidade de Londres me deu uma perspectiva
histórica de fazeres e formas econômicas. Saber desde as
ocupações romanas, do modo de vida na Idade Média, escassez 
urbana das guerras, da Revolução Industrial chegando à
economia criativa e os negócios sociais, me trouxeram essa
percepção. Estivemos em contato com diferentes negócios
sociais e me impactou muito a repetida menção ao prazo de 12 
anos para que seres vivos continuem vivendo com qualidade no 
planeta Terra ou todo impacto negativo que o modelo capitalista 
vem causando nos levará a Inexistência. Ou seja, os negócios que 
se preocupam não só com os lucros, mas com os impactos sociais 
e ambientais para seu entorno são a tônica e se fazem
necessários neste momento.

Depoimentos
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 Repensei a forma que conduzimos os negócios sociais no 
Brasil espelhada em outras atividades que visitamos ou em
relatos de empreendedores. Refleti sobre as legislações vigentes 
em Londres e no Rio de Janeiro, as participações entre poder
público e empresas privadas, impactos sociais, consumo
consciente e educação.
 Em nome da Asplande, _SocialStarters e de todos projetos 
que abarcam, fizemos contatos com universidade, empreende-
dores sociais, empresas de consultoria, veículo de mídia, canais 
que agora precisam ser aproveitados e os relacionamentos
continuados. 
 Voltei com bagagem de ideias, experiências e pessoas para 
impregnar nas próximas ações que iremos desenhar. Toda equipe 
e parceiros envolvidos foram profissionais, receptivos e
cuidadosos. Esta foi uma grande oportunidade pessoal e profis-
sional em minha vida.

Clarice Couto

 Por 5 dias, participei de eventos em Londres como
Embaixadora da Incubadora Impacta Mulher, organizada pela 
Asplande e _SocialStarters. Mais do que apresentar meu negócio, 
meu objetivo foi mostrar o quanto essa organização estava
impactando as vidas das mulheres contidas nela.
 Em nossa programação, apresentamos nossos negócios no 
Hackey Town Hall, junto com representante da _SS e da British 
Council, ao Orador de Hackney, Kam Adam que nos falou de sua 
trajetória e como Hackney foi transformado.
 Nos apresentamos no Global Entrepreneurship Week, na 
Bournemouth University onde o empreendedorismo feminino foi 
abordado.
 Demos entrevista para The Social Enterprise Magazine – 
Pioneers Post detalhando sobre como foi a incubação e como é o 
empreendedorismo social no Brasil.
 Participamos da Social Enterprise Conference – Invest in 
Hackney apresentando a Incubadora e nossos negócios, e
assistimos a uma rodada de pitch.
 Waterhouse Restaurant and Brigade and Beyond Food 
Foundation são restaurantes, negócios sociais em que eles
realizam trabalhos com moradores de rua e dependentes
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químicos, capacitando-os como chefs e os reintroduzindo ao
mercado de trabalho. Foi muito inspirador!
 Visitamos um fazenda urbana que também é um mercado 
local e incentiva pequenos produtores regionais.
 Algumas pessoas foram muito impactantes para meu 
negócio, como Su Johnston, https://www.linkedin.com/in/sujohn-
ston/, que palestrou sobre o Croudfunding como uma validação de 
um negócio e não apenas uma captação de recursos. Já entrei em 
contato com ela, pois ela se ofereceu a me auxiliar na construção 
desse processo.
 Andy Dayle, Chefe de Parcerias Corporativas na Social 
Enterprise UK, https://www.linkedin.com/in/dalyandrew/, nos falou 
sobre vários negócios sociais, e um em particular me chamou
muita atenção por ter afinidade com meu negócio, Clarity & Co. 
and PwC, que produz produtos de limpeza, e a Johnson&Johnson. 
Já fiz contato com ele pelo linkedin para estreitar a relação.
 Rose Wahome, uma empreendedora que faz um trabalho 
social com mulheres no Quênia, teve simpatia com meu negócio 
e se mostrou interessada  nos auto cuidados femininos e preven-
tivos com uso das plantas. Estamos em conversação para ver 
uma forma que eu possa colaborar. Ela ainda não tem linkedin e o 
contato tem sido por Whatsapp.
 O que dizer dessa experiência? Foi um sonho!!! Me
perguntava todos os dias: Como cheguei aqui? Aonde isso vai me 
levar? A única certeza era abrir os braços e deixar tudo entrar... 
Viver intensamente cada momento e aproveitar todas as
oportunidades!!!
 Ter ido a Londres foi uma enorme oportunidade de conhecer 
um novo continente, uma nova cultura, interagir com outros
costumes, ter acesso a padrões de comportamento numa
sociedade onde todos respeitam regras básicas de educação.... 
Observar coisas simples como como eles se comportam numa
escada rolante ou em transportes públicos me mostrou que é
possível sim educarmos uma população.
 Ter tido acesso a modelos de negócios tão inspiradores e 
com apoio de instituições me mostrou que é possível sim seguir 
um sonho... E que estar aberto a inovações, participar de eventos 
e se expor apresentando suas ideias possibilitam que atraiamos 
pessoas afins e com mesma vibração.... E desta forma, caminhar 
junto é sempre melhor, mais prazeroso e eficaz que ficar sozinha 
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tentando vencer obstáculos.
 Um grande ensinamento foi perceber que quanto mais
plasticidade voce tiver, maior será a capacidade de absorver o que 
é importante. E é desta forma e com esse pensamento que desejo 
dar continuidade a meu negócio e aos meus sonhos.
 Hoje e sempre, agradeço e agradecerei ao Universo por ter 
colocado essa Incubadora em meu caminho. 

Ana Lúcia Santos

 No intercâmbio para Londres, percebi que os problemas
sociais são semelhantes, porém com escalas muito diferentes. 
Existe uma grande mobilização da população e governo em
impulsionar os empreendimentos sociais por acreditarem ser o 
caminho sustentável para o futuro do mundo. Percebi também que 
temos os mesmos focos, ou seja: 

- Focamos na população de baixa renda ou marginalizadas;
- Buscamos ter uma gestão eficiente para o sucesso do negócio;
- Trabalhamos de modo empresarial para resolver problemas
sociais;
- Temos senso de solidariedade, empatia e vontade de fazer a 
diferença.
 
 No Brasil as pessoas encaram o empreendedorismo social 
como algo relacionado à caridade, e isso não é verdade! Você 
pode fazer o bem, ajudar as pessoas levando soluções que elas 
não tinham acesso antes e ganhar dinheiro com isso. No
exterior isso é aceito e bem visto. No Brasil, parece que você tem 
que escolher: ou ajuda ou ganha dinheiro. E agora alguns fundos 
de investimento de impacto social estão surgindo no Brasil, o que 
em Londres já é muito comum, e lentamente essa perspectiva 
deve mudar. Temos uma lei recente em vigor que reconhece os 
negócios de impacto social . Além disso, contamos com novas
gerações mais preocupadas com impacto social, então alguns 
family offices estão começando a olhar para isso, porque é uma 
necessidade de investimento do próprio cliente. Além das
Incubadoras de negócios socias. Elas tem uma participação
extraordinária para alavancar os projetos de impactos sociais,



Realização: Suporte de:
Incubadora de
Negócios Sociais:
Impacta Mulher

35

estruturando-os, fortalecendo-os e criando redes de conexões 
para empreender.
 Sou muito grata a rede Asplande, a Incubadora de Négocios 
Sociais (uma parceria Asplande e _SocialStarters), pois essas
iniciativas me proporcionaram também esse intercâmbio,
experiência ímpar que muito acrescentou na minha forma de
pensar e empreender. 
 Negócios sociais são sustentáveis, e para crescer, além de 
tudo que já conversamos, é necessário priorizar as redes de
relacionamentos, pois é muito mais viável crescer juntos, em rede 
com pessoas que pensam como você. Esse foi o maior aprendiza-
do que trago deste intercâmbio, valorizar experiências e relaciona-
mentos.
 Hoje, vejo que é viável um crescimento sustentável e
impactante não só a nível Brasil. O mundo tornou-se logo ali, após 
essa experiência em Londres.


