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PROPÓSITO
A visão do programa Social Good 
Brasil é uma sociedade em que as 
tecnologias e o pensamento inovador 
são utilizadas sistematicamente para a 
solução de problemas sociais.



PROPÓSITO
Nossos objetivos:
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Inspiração - Disseminar o conceito de Social Good, inspirando organizações 
e indivíduos a se envolver com o tema.

Informação - Ser um agregador de informação, interação e ferramentas 
práticas sobre como usar tecnologias e o pensamento inovador para 
contribuir com a solução de problemas sociais.

Ação - Identificar e apoiar experiências inovadoras para aumentar o número 
de casos brasileiros de sucesso e expandir seu potencial de melhoria social 
por meio do Social Good Brasil Lab.



PROPÓSITO
Nossas estratégias:
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• Atuação em rede por meio de 
parcerias com indivíduos e 
organizações

• Presença online marcante e 
referência

• Além do digital:  Seminários 
próprios anuais

• Atuação no abismo que existe na 
cadeia de apoio a inovações sociais 
no Brasil com foco em estruturação 
de ideias, design e prova de conceito

• Um radar de tendências e um funil 
de inovação social



REDE
A formação de uma rede  de 

inovação social única no Brasil
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Em 1 ano de programa 
a rede cresceu e já é 
reconhecida, são mais 
de 45 parceiros de 
referência local e 
nacional e mais de 25 
Links Social Good 
Brasil

É uma rede qualificada, 
que incorpora diversos 
setores, empresas 
concorrentes de mídia, 
e alta abrangência

Esta rede junta 
corresponde muito 
mais do que 2,5 
milhões de pessoas 
diretamente 
impactadas pelo 
facebook e twitter 
apenas



Além de uma rede de Parceiros em 2012 
renovada, novas parcerias de destaque em 2013
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Parceiros 
Institucionais:

Parceiros de projetos
 (do Seminário Social

 Good Brasil):

Parceiros de Mídia:

Parceiro Bronze:

REDE



Além de uma rede de Parceiros em 2012 
renovada, novas parcerias de destaque em 2013

REDE
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Destaque para parceria estratégica com o Grupo Abril, que divulgou o Social Good 
Brasil nos blogs  do Planeta Sustentável e da Revista Superinteressante, que juntos 

possuem, só no Facebook, uma rede maior de 1.800.000 pessoas.
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Além de uma rede de Parceiros em 2012 
renovada, novas parcerias de destaque em 2013

REDE
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REDE

Novos Links Social Good Brasil 2013



Novos Links Social Good Brasil 2013

REDE
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Novos Links Social Good Brasil 2013

REDE
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SOCIAL GOOD BRASIL 2013

Panorama

O Seminário Social Good Brasil é parceiro e faz parte da programação oficial da 
comunidade +Social Good, que reúne hoje inovadores de mais de 120 países e realiza 
anualmente o Social Good Summit na semana das Nações Unidas em Nova Iorque. O 

Seminário Social Good Brasil 2013 aconteceu simultâneo com o Social Good Summit NYC.

Outros

Imprensa

Fundações empresariais

ONGs

Trabalham em empresas

34%

26%

21%

11%
6%

301 pessoas 
compareceram ao 
Teatro Vivo no dia 24 
de setembro (sem 
contar os 
palestrantes)

5.000 acessos na 
transmissão ao vivo 
pela Internet

PERFIL DOS PARTICIPANTES
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SOCIAL GOOD BRASIL 2013
Mais do que um Seminário, 
um ambiente para inovação

Além do teatro, contamos com dois ambientes: Digital Media Lounge e Espaço 
Convivência.

73% dos participantes que responderam o questionário aplicado avaliaram o 
“Ambiente e infraestrutura” do evento como dentro ou além do esperado.
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SOCIAL GOOD BRASIL 2013



30 Palestrantes

SOCIAL GOOD BRASIL 2013

Além da keynote internacional, 
contamos com 29 palestrantes 
brasileiros, 
todos voluntários.
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Perfil do público presencial

SOCIAL GOOD BRASIL 2013

Das 301 pessoas que 
compareceram ao Teatro 
Vivo, 51 falaram atuar na 
área Social, 30 na área de 
comunicação, 22 em bem de 
consumo, outras 22 em 
empreendedorismo e negócio 
social e  e 19 em 
sustentabilidade.

Empreendedores

Diretores

Coordenadores

Gerentes, consultores, blogueiros,
analistas, presidentes, jornalistas

22%

15%

17%

9%
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Perfil do público presencial

SOCIAL GOOD BRASIL 2013

71% dos participantes disseram 
que já tinham ouvido falar sobre 
“Social Good” antes do evento

97% disseram ter adquirido novos 
conhecimentos na área, mesmo se 
já conheciam o tema

14% dos participantes se 
consideram engajados, 27% 
disseram que não eram engajados, 
mas após o seminário pretendem se 
engajar, e outros 50% já se 
consideram engajados e querem se 
engajar ainda mais

67% disseram que durante o evento 
estabeleceram alguma conexão com 
pessoas que podem dar origem ou 
ampliar suas ações de inovação ou 
Social Good.

86% avaliaram a qualidade dos 
anfitriões e palestrantes como 
dentro ou além do esperado

86% avaliaram o formato das 
palestras e paineis como dentro ou 
além do esperado

85% Avaliaram os temas das 
palestras e paineis como dentro ou 
além do esperado
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Depoimentos

SOCIAL GOOD BRASIL 2013

Muito gratificante ver tantas iniciativas de sucesso que estão em curso 
no Brasil!  Sai muito otimista em relação ao futuro e confiante que é 
possível construirmos o Brasil que queremos! Camila Figueiredo

Um estímulo, me deu vontade de me envolver em novas causas, de 
realizar projetos sociais que fazem a diferença, pois através do 
seminário pude ver que todos nós somos capazes de criar projetos 
brilhantes, basta ter persistência. Nicolle Guimarães Silva

O seminário foi inovador no mais amplo sentido da palavra: aprofundou 
conhecimentos, fortaleceu networks e sobretudo, plantou a semente da 
curiosidade ao produzir conhecimento e experiências de alto impacto 
social! Desejo muito sucesso. Thiago J. Chaves 
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Encontro VIP com Kriss Deiglmeier 

SOCIAL GOOD BRASIL 2013

No dia 23 de Setembro no Centro Ruth Cardoso, a keynote internacional Kriss 
Deiglmeier participou de uma sessão especial de perguntas e respostas sobre inovação 
social com mais de 40 parceiros e links
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Twitter

SOCIAL GOOD BRASIL 2013

No dia 24 de setembro de 2013:

1940 menções à hashtag #socialgoodbr
9,1M  de abrangência no período
438 usuários participando ativamente
Trending topic no twitter  nas cidades de 
São Paulo, Rio de Janeiro, Belem, Goiania 
e Guarulhos, além de Trending Topic no 
Brasil as 15h50.

Perfil dos usuários que 
mais mencionaram:

54% 46%
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Twitter: Menções espontâneas
 nas redes sociais

SOCIAL GOOD BRASIL 2013
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Twitter: Menções espontâneas
 nas redes sociais

SOCIAL GOOD BRASIL 2013
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Cobertura colaborativa no Instagram

SOCIAL GOOD BRASIL 2013
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Alcance em Portais de Notícias, Blogs, 
Youtube, Instagram e Slideshare

SOCIAL GOOD BRASIL 2013

#socialgoodbr

O total de 1.912 ocorrências para os termos "Social Good Brasil", "#socialgoodbr" e 
"Social Good Brazil" alcançaram 4.836.842 pessoas na internet.

De 1.675 menções aos termos, 1.659 foram mapeadas como positivas.

As redes sociais  mais utilizadas foram o Twitter, com 1.675 menções, Facebook com 
133 posts e o Instagram com 68, tendo ainda menções no Google Plus e Blogs.

*Menções extraídas do Seekr no período entre 22/08/2013 a 30/09/2013

25



Youtube e Slideshare, como fonte
 de conteúdos relevantes na web

SOCIAL GOOD BRASIL 2013

O Slideshare mantém forte 
presença desde o início. No canal, 
o SGB possui 62 apresentações, 
incluindo as apresentações dos 
palestrantes  do Seminário que 
somam mais de 700 visualizações.

O canal do Youtube do SGB possui 
reportagens e vídeos conceituais e 
todo o Seminário está organizado 
em vídeos por painel, que somam 
mais de 550 visualizações, que, 
inclusive vêm crescido de forma 
exponencial.  
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Repercussão internacional do Seminário

SOCIAL GOOD BRASIL 2013

Com apoio de nossos parceiros institucionais internacionais como UN Foundation e 
Plus Social Good entre outros, além dos Links Beth Kanter e Simon Mainwaring, foram 
mais de 20 postagens referenciando o seminário
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O Social Good Summit 2013, conectado
 ao Seminário Social Good Brasil obteve:

SOCIAL GOOD BRASIL 2013

83 mil menções  ao  #2030NOW no 
Twitter

81 mil acessos no Livestream de 
mais de 200 países (de vários 
seminários paralelos)

A plataforma +SocialGood cresceu 
neste período chegando em 15 mil 
usuários, considerando 2,500 mil 
usuários bem ativos��
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REPERCUSSÃO 
NA MÍDIA  



REPERCUSSÃO NA MÍDIA
Repercussão do Social Good Brasil 

na mídia local (SC)

TV - 5

Rádio – 6

Diário Catarinense – 29

Notícias do Dia – 22

Outros jornais e revistas - 24

Total de publicações no jornal 
impresso – 75

Total de publicações em veículos na 
internet - 99
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Repercussão do Social Good Brasil 
na mídia nacional

Entrevista com Revista Época

Entrevista para Estadão�

Entrevista com PEGN 

Matérias no Portal Planeta Sustentável

Matéria no Portal Meio e Mensagem

Notícia na Folha de São Paulo online
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Exemplos de Sites e Blogs

REPERCUSSÃO NA MÍDIA

http://www1.folha.uol.com.br/empreend
edorsocial/entrelinhassociais/2013/09/1
335511-seminario-discute-o-uso-tecnolo
gia-para-a-transformacao-social.shtml
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Exemplos de Sites e Blogs

REPERCUSSÃO NA MÍDIA

http://www.meioemensagem.com.br/ho
me/marketing/noticias/2013/09/24/Socia
l-Good-licoes-de-inovacao-social.html

http://super.abril.com.br/blogs/planeta/s
ocial-good-brasil-novas-tecnologias-pel
a-transformacao-social/
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Blog dos Parceiros Disseminadores da Causa

REPERCUSSÃO NA MÍDIA

http://www.gife.org.br/artigos_reportagens
_conteudo15243.asp

http://www.gife.org.br/artigos_reportagens
_conteudo15265.asp 

http://www.gife.org.br/artigos_reportagens
_conteudo14839.asp

http://www.gife.org.br/artigos_reportagens
_conteudo15278.asp 

http://www.gife.org.br/artigos_reportagens
_conteudo14805.asp 
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Exemplos de Jornais e TV

REPERCUSSÃO NA MÍDIA

Vale ressaltar a qualidade das 
publicações no meio jornal:

Além de emplacar matéria de página 
inteira e capa no jornal Diário 
Catarinense, o Programa Social Good 
Brasil foi também capa do jornal 
A Notícia.

Além disso, duas páginas inteiras na 
coluna da Juliana Wosgraus, e 
inúmeras notas em colunas como 
Cacau Menezes, Estela Bennetti, entre 
outras.

Confira algumas dessas publicações 
nas próximas páginas.

 Carlos Damião, Ponto Final, 
Notícias do Dia, Pág.21, 4/10 

Juliana Wosgraus, 
Variedades, Pág.2, 5/7 
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Exemplos de Jornais e TV

REPERCUSSÃO NA MÍDIA

 Bom Dia SC, RBS TV, 25/7 

RIC Record - Programa Ver 
Mais 
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Exemplos de Jornais e TV

REPERCUSSÃO NA MÍDIA
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Exemplos de Jornais e TV

REPERCUSSÃO NA MÍDIA
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PLATAFORMA 
E PRESENÇA
DIGITAL



PLATAFORMA E PRESENÇA DIGITAL
A presença online do Programa Social Good Brasil 

é significativa e está crescendo a cada dia

Facebook: 38.394

Twitter: 2.107

Youtube: 234 inscritos e 15.539 
visualizações

Slideshare: 152 seguidores e 
33.961 visualizações

Desde o início da atuação digital do programa:

Google +: 631 seguidores

Pinterest: 131 seguidores

Fale Conosco: + 1500 emails
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A presença online do Programa Social Good Brasil 
é significativa e está crescendo a cada dia

A fanpage do programa Social Good foi 
lançada em fevereiro de 2012. Em 
agosto do mesmo ano, com o 
lançamento do site, a página contava 
com 461 fãs. Atualmente temos 
38.394, o que demonstra grande 
evolução da nossa presença nesse 
importante canal. O alcance anual de 
2013 foi de 34.972.932 pessoas.

O Seminário Social Good Brasil foi 
essencial para alcançarmos mais de 
30.000 fãs na página. No dia 24/09, 
foram:

87 publicações no mural, sendo 73 
fotos postadas pelos participantes via 
Instagram;
-    641 curtidas
-   186 compartilhamentos 
*Números atualizados em 30/10/2013
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Facebook é um canal
 fundamental de sensibilização

PLATAFORMA E PRESENÇA DIGITAL
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Resultados Plataforma Virtual

PLATAFORMA E PRESENÇA DIGITAL

A plataforma foi lançada no dia 28/09/2012. Desde o lançamento até 31/12/2013), 
foram:

240.020 visitas*, sendo 181.347 visitantes únicos

284 postagens em nosso Blog

26 publicações na seção Histórias (casos reais)

70 posts na seção Comece Agora (opções de 
engajamento)

*Entre 12/12 e 22/12/2013 o número de visitas não 
foi contabilizado, por motivo de lançamento da 
nova plataforma.
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Lançamos a nova plataforma do 
Social Good Brasil

PLATAFORMA E PRESENÇA DIGITAL
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Novidades da plataforma: 
Comece Agora e SGBLab

PLATAFORMA E PRESENÇA DIGITAL

A  nova plataforma foi lançada no evento de encerramento do Social Good Brasil Lab, 
dia 11 de dezembro de 2013, e trouxe entre várias inovações, algumas soluções que 
nosso público busca:

• Uma seção para empreendedores, com ferramentas 

multimídias para começar sua iniciativa social usando novas 
tecnologias (ambiente do eixo “Ação” online)

•Uma seção para todo cidadão que deseja se engajar 

socialmente usando internet, possibilitando escolher por tema 
(educação, saúde, etc) ou pela forma (doação, voluntário, 
petição, etc).
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SOCIAL GOOD 
BRASIL LAB



SOCIAL GOOD BRASIL LAB
A importância de parceiros divulgadores para 

divulgação e inscrições do Lab - Florianópolis| 5 a 28/8

Foram feitos 2 vídeos teasers, emails marketing e cartazes que foram distribuídos 
pelos nossos parceiros locais. A estratégia de contar com parceiros divulgadores foi 
fundamental. 

Confira o vídeo 1 e o vídeo 2. 
E o link para o formulário de inscrições:
https://socialgoodbrasillab.typeform.co
m/to/poHDbz?
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4 Mini-Labs pelas Universidades -
 Florianópolis| 5 a 28/8

SOCIAL GOOD BRASIL LAB

Durante o período de divulgação e inscrições para o 
Lab foram realizados 4 oficinas que chamamos de 
mini-labs nas seguintes universidades:

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)

Faculdade SOCIESC/FGV

Faculdades ASSESC

Instituto Federal de Santa Catarina
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109 inscrições

SOCIAL GOOD BRASIL LAB
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0 2 4 6 8 10

Acesso
Consumo de Energia

Cultura
Educação de Crianças

Educação Superior
Esporte

Habitação
Inclusão Digital

Meio Ambiente/Consumo Consciente
Meio Ambiente/Outros

Mobilidade/Meio Ambiente
Segurança no Trânsito

Segurança/Violência
Turismo

Turismo/Mobilidade
Acessibilidade
Maker Culture

Consumo Consciente
Direitos Humanos

Empreendedorismo
Cidadania
Educação

Meio Ambiente
Mobilidade

Saúde



2 encontros de comitê de seleção do Lab
Florianópolis| 30/8 e 16/9 

SOCIAL GOOD BRASIL LAB

Comitê de seleção era composto pela equipe SGB 
e os mentores do Lab, somando cerca de 8 
pessoas por encontro.

A participação dos mentores foi excelente, pois 
eles puderam conhecer mais as ideias 
participantes preparando-os para a mentoria 
posteriormente, assim como contamos com suas 
contribuições.
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15 iniciativas selecionadas presentes 
no primeiro encontro do Lab

SOCIAL GOOD BRASIL LAB

Encontros urbanos - Um aplicativo para reunir e 
engajar pessoas em atividades offline (por Diego Max)
Educapais - Uma plataforma virtual para dar dicas 
sobre educação para pais e cuidadores (por Marcelo 
Michelson)
Fab Lab - Espaço para pessoas criativas 
materializarem suas ideias (Cláudia Bär)
Mais saúde - Aplicativo que oferece informações e 
engaja os usuários em planos de nutrição propostos 
por seus nutricionistas (Thiago Marques)
Cor Ação - Game para incentivar e desmistificar a 
doação de sangue (Ana Dantas)
CriançAtiva- Plataforma temática para prevenção de 
obesidade infantil (Djali Valois)
Social Food - Aplicativo para rastreamento da origem 
de produção dos alimentos 
(Suzeli Simon)
Saúdelivery - Plataforma de pedidos de produtos 
orgânicos e controle de sua origem (Emiliano 
Machado)

Flagra - Aplicativo para registrar irregularidades e 
gerar demandas para gestores públicos (Carlos 
Eduardo Pereira)
Rede PCD - Rede social profissional para inserção de 
pessoas com deficiência no mercado de trabalho 
(Isabel Hammes)
Caronilha - Plataforma para organizar caronas em 
empresas (Simone Ávila)
Mensagem de Alegria - Redes sociais e vídeos para 
levar mensagens de alegria para pessoas em 
hospitais, asilos e orfanatos (Ana Jofre)
Motorista seguro - Aplicativo para os motoristas 
sóbrios detectarem zonas de perigo de onde motoristas 
embriagados podem sair (Rebbeca Goulart)
Wasty - Aplicativo para usuários notificarem lixo 
separado em suas residências e possibilitar coleta por 
organizações interessadas (Rafael Gonçalves)
Plano de aula colaborativo - Plataforma para 
compartilhamento, montagem e classificação de 
planos de aula. (Rodrigo Vieira)
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Questionário de avaliação do LAB

SOCIAL GOOD BRASIL LAB

No decorrer dos encontros presenciais do Lab realizamos avaliações do processo. O 
resultado foi muito gratificante, como podem conferir nos gráficos abaixo:
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Unimos as redes dos promotores do Programa Social Good Brasil, VOL e ICom e realizamos uma pesquisa para 
saber por quais motivos as pessoas foram às ruas nos protestos por todo o país e quais foram as formas de se 
manifestar. 

O questionário #VemPraRua teve 1.519 respostas e mostrou resultados como:

-95% do público considerou o #VemPraRua um movimento motivado pelas redes.
-37% acompanharam as manifestações pela internet e outros meios e 32% divulgaram informações em suas 
redes pessoais. 
-Foram às ruas efetivamente 28% das pessoas que responderam e 60% nunca haviam participado antes de um 
protesto. 
-Educação e Corrupção foram as causas mais apontadas pelo público como motivo de ter participado das 
manifestações (com 22% cada), seguido de Reforma Política e Saúde (21%). Passe Livre apareceu em quinto 
lugar (11%).�
-70% disseram que sempre se sentiram insatisfeitos com os problemas do país e encontram no movimento uma 
oportunidade de reivindicar direitos; outros 25% disseram que foi a primeira vez que sua geração participou de um 
movimento como esse e que queriam fazer parte dessa história. 
-Dos que não participaram, apenas 8% disseram não ter interesse nas reivindicações e 54% alegaram falta de 
tempo. 

Ficamos muito satisfeito com os resultados! As respostas vieram comprovar o impacto que as redes têm nos 
movimentos sociais contemporâneos.����

Questionário de avaliação do LAB

SOCIAL GOOD BRASIL LAB
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Apresentaram evolução da avaliação no decorrer do processo:

• Pertinência dos encontros presenciais: nas primeiras avaliações 66% das respostas ficaram 
concentradas em “Muito Bom”. Esse número passou para 88% na última avaliação, com os 
demais 12% concentrados na opção “Bom”.
•Compreensão do conteúdo: 97% das respostas ficaram concentradas nas opções “Fácil” e 
“Muito Fácil”, demonstrando que o conteúdo foi bem assimilado. 
•Todos os participantes afirmaram que suas expectativas foram correspondidas, muitos 
informaram que foram superadas. 

Segue alguns depoimentos:

“Tive todo o suporte no Lab para desenvolver meu projeto e colocá-lo em prática”
“Ajudou a potencializar a ideia e formar um produto viável”
“O Lab provocou muito questionamento sobre o projeto e fez com que validássemos estes 
questionamentos na rua”
“Os desafios ajudaram o desenvolvimento e estruturação do projeto”



Social Good Brasil Lab Demoday

SOCIAL GOOD BRASIL LAB
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Os participantes do Lab apresentaram suas ideias no 
Demoday, realizado no dia 11 de dezembro, uma noite 
especial para encerrar o ciclo do laboratório, que também 
contou com a participação de organizações, aceleradoras 
de negócios sociais, investidores anjos, entre outros.

O evento aconteceu em Florianópolis, no parque 
tecnológico Sapiens Parque. No período da tarde deste 
mesmo dia oferecemos para os convidados de fora da 
cidade um roteiro de visitas, uma oportunidade para 
conhecer o que acontece de inovação social e tecnológica 
em Florianópolis. O roteiro contemplou visitas a negócios 
sociais da área de educação bem como uma visita guiada 
com o próprio Diretor do Sapiens Parque ao parque e a 
empresa Sábia, instalada no mesmo.



OUTRAS 
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OUTRAS EXPERIÊNCIAS
Além dos projetos principais, o Social Good Brasil Lab buscou engajar-se 

com outras experiências inovadoras para avaliar potenciais novos projetos

Pesquisa #Vemprarua

Oficina com OSCs

Festival de ideias

Festival Educação

#VemPraRua
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OUTRAS EXPERIÊNCIAS
Cultura de cocriação com o Festival de Ideias

Realizamos um encontro com cerca de 40 pessoas 
interessadas em cocriar ideias. O encontro foi na 
sede da Associação Catarinense de Empresas de 
Tecnologia (ACATE). 

Também lançamos para nossa rede a oportunidade 
de receber o apoio do programa Social Good Brasil 
para participar do Grande Encontro de Cocriação do 
Festival de Ideiais em Maio em SP. 

De 26 ideias interessadas, 3 foram escolhidas e participaram:

#EuTeLevo (Gabriel Lana)
#Rádio digital em parceria com a juventude da comunidade Vila União (Maçan Guedes)
#Shopping de Sonhos (Adriana Gabriella da Silva)
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OUTRAS EXPERIÊNCIAS
Oficina Social Good para OSCs

Em Junho, uma oficina sobre 
Estratégias para Mídias Sociais foi 
realizada em parceria com a IBM 
Brasil. Cerca de 40 participantes 
aprenderam como usar a internet para 
alavancar o trabalho de suas 
organizações e projetos sociais! Foram 
duas turmas, uma de manhã e outra de 
tarde. 
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OUTRAS EXPERIÊNCIAS
Pesquisa sobre o Movimento #VemPraRua

Unimos as redes dos promotores do Programa Social Good Brasil, VOL e ICom e realizamos uma pesquisa para 
saber por quais motivos as pessoas foram às ruas nos protestos por todo o país e quais foram as formas de se 
manifestar. 

O questionário #VemPraRua teve 1.519 respostas e mostrou resultados como:

-95% do público considerou o #VemPraRua um movimento motivado pelas redes.
-37% acompanharam as manifestações pela internet e outros meios e 32% divulgaram informações em suas 
redes pessoais. 
-Foram às ruas efetivamente 28% das pessoas que responderam e 60% nunca haviam participado antes de um 
protesto. 
-Educação e Corrupção foram as causas mais apontadas pelo público como motivo de ter participado das 
manifestações (com 22% cada), seguido de Reforma Política e Saúde (21%). Passe Livre apareceu em quinto 
lugar (11%).�
-70% disseram que sempre se sentiram insatisfeitos com os problemas do país e encontram no movimento uma 
oportunidade de reivindicar direitos; outros 25% disseram que foi a primeira vez que sua geração participou de um 
movimento como esse e que queriam fazer parte dessa história. 
-Dos que não participaram, apenas 8% disseram não ter interesse nas reivindicações e 54% alegaram falta de 
tempo. 

Ficamos muito satisfeito com os resultados! As respostas vieram comprovar o impacto que as redes têm nos 
movimentos sociais contemporâneos.����
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OUTRAS EXPERIÊNCIAS
Parceria com o Centro Ruth Cardoso 

com o Festival educação

No início do ano conversamos com dois grupos de jovens para apoiar a cocriação de 
uma iniciativa com o Centro Ruth Cardoso que de fato posicionasse o jovem como 
protagonista das soluções dos seus desafios na educação, sejam eles quais forem.  
Ambos os grupos contém entre 16 e 20 jovens de faixa etária média de 15 anos de 
idade, participam de um projeto de reflexão e formação no turno oposto a escola 
formal e todos são usuários do Facebook! Os projetos dos quais fazem parte são bem 
distintos: o Projeto Rito de passagem do Centro Cultural Escrava Anastacia e o Projeto 
Adolescer do Centro Comunitário Ponte do Imaruim. 

Uma das escolas pilotos do Festival Educação 
realizado pelo Centro Ruth Cardoso é o IFSC-Sao 
Jose, da Grande Florianópolis. A ideia finalista que 
participou do encontro no dia 9 de novembro em São 
Paulo é um laboratório de ideias dentro da escola!�
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APRENDIZADOS

• O poder da cocriação para construir as iniciativas de forma mais criativa e participativa
•A importância do SGB de acolher diversos setores num debate neutro sobre inovação social nos Seminários anuais
•O SGB tem um papel fundamental de compartilhar experiências praticas desta nova classe de empreendedores de movimentos, 
com foco em micro-revoluções 
•A oportunidade de aproveitarmos mais os conhecimentos gerados nos dois primeiros seminários, como de pesquisas, e 
transformar em conteúdos multimídia e integrado as demais iniciativas do programa

O piloto do LAB validou algumas hipóteses e 
aprendizados importantes:

• É possível oferecer os conteúdos a distancia, e 
aproveitar os encontros presenciais para troca entre pares, 
mentorias, oficinas práticas e exercícios
•Não é necessário muito recurso financeiro para 
prototipagem, a maioria dos casos não usou recursos ou 
investiu até 300 reais
•É fundamental melhorar as etapas de inscrições e 
seleção, focando mais no perfil empreendedor do que nas 
ideias, usando um modelo meritocrático e gamificado. 
Assim como prever estratégias de saída dos participantes 
que não estão apresentando comportamento 
empreendedor que o processo exige

•É necessário prever um combinado de modelos de mentorias, 
que incluem consultores contratados, equipe do SGB e 
empreendedores voluntários
•O cronograma de atividades do LAB pode ser mais enxuto no 
começo e oferecer um período maior de testes, para que os 
participantes possam validar mais aspectos possíveis do seu 
modelo
•De forma espontânea a maioria das ideias preferiu se 
formalizar como negócios sociais
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EQUIPE SOCIAL GOOD BRASIL

A partir da experiência de 2012 e com a ambição para 2013, somamos duas pessoas a 
equipe, finalizando o ano com o seguinte quadro:

•Fernanda Bornhausen Sá, Comitê Estratégico
•Lucia Dellagnelo, Comitê Estratégico
•Carolina de Andrade, Coordenadora geral
•Bruna Pires, Coordenadora de comunicação
•Ana Paula Santos, Jornalista da plataforma
•Bruno Evangelista, Coordenador do Lab
•Cecília da Silva, Consultora de eventos
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•Anderson Giovani da Silva
•Ana Maria Warken Do Vale Pereira



Agradecimento especial aos nossos Parceiros Masters que acreditaram no poder do 
Social Good Brasil
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