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O SOCIAL GOOD BRASIL
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A visão do programa Social Good Brasil é de uma sociedade em que as  

tecnologias e o pensamento inovador são utilizadas sistematicamente para 

a solução de problemas sociais. Para isso, desenvolvemos os 3 pilares de 

atuação, que servem como mapa tático do SGB.

Inspiração
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.

Informação
Disseminar o conceito de Social Good, inspirando organizações e indivíduos 

a se envolver com o tema.

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.

Ser diferente para fazer a diferença. 
Conheça os pilares do Social Good Brasil.
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Nossas estratégias:
• 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;
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Em 1 ano de programa a rede cresceu e já é reconhecida, são mais de 

107 parceiros de referência local e nacional e 36 Links Social Good Brasil.  

Uma rede qualificada, que incorpora diversos setores, empresas  

concorrentes de mídia, e alta abrangência.

     Além de uma rede de Parceiros em 2013 renovada, 
            novas parcerias de destaque em 2014: 

Parceiro Master: Itaú 

Parceiro do Seminário: Natura

Parceiro do Fundo do LAB: Instituto Asas

Parceiro Institucional do LAB: CRC, Sebrae-SC

Parceiros Lei Rouanet: IBM, AZUL, Softplan, Tractebel

Parceiros de Projetos:  Endeavor Brasil, Ink, Aliança Empreendedora,  

Brazil Inovators, Instituto Quintessa, Edools, Taller, Sebrae-SC, Media  

Education Lab, Thunderclap, Todoos, Meu Copo Eco, Oeko, Ceres, 

Procomposto, Fundartec, Eva Macário, Metamorfose do Óbvio, Marinela 

Goulart, Isabel Possidonio, Paula Tonon Bittencourt.

Parceiros Disseminadores: Unisul, IDIS, Rádio Tom Social, Instituto  

Filantropia, Exib.me, CEJESC, GIFE, Laduo, Glóbulo, ACIF Jovem, 

 SmartMob, 180hub, CERTI, Villaj Coworking, Google Developers Group – GDG, 

SEBRAE, FEJESC, Avina, Edge, Aliança Empreendedora, Coordenadoria da  

Juventude – PMF, ITCP – FGV, NeSst, Escola de Notícias, ISES -  

Instituto de Sócio-economia  Solidária, Peiferia em Movimento, Tellus, 

Conexão Social FGV,  Aspen Network Development Entrepreneurs,  

Instituto Elos Brasil, Jr. Achievement, Startup SC, Empreende  

Floripa e Múrmura.

Formação de uma rede de 
inovação social única no Brasil
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Novos Links Social Good Brasil

Mariana Ribeiro
Jornalista de formação, gestora de marca por

oportunidade e empreendedora social de propósito. 

Viajou o Brasil com o Imagina na Copa conhecendo, 

investigando e documentando histórias de jovens que 

estão transformando o país para melhor.

Mafoane Odara
Psicóloga, com mestrado em psicologia social  

e especializada em empreendedorismo social e

formação de lideranças e agentes de transformação.

Bruna Waitman
Diretora de novos negócios do Media Education Lab 

(MEL), organização que faz a educação ser parte 

do mundo real, experimentando e conectando 

pessoas e práticas.
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Tomás de Lara
Empreendedor social e “netweaver” (tecelão de 

redes de negócios) por vocação, Tomás cofundou a 

Engage, empresa de estratégia e tecnologia para 

projetos de inovação social que cofundou o Catarse, 

plataforma de financiamento coletivo do Brasil.

Gab Gomes
25 anos, publicitário, é fundador do Múrmura, 

 Cofundador da Shoot The Shit e entusiasta de  

Projetos Paralelos das mais diversas naturezas.

Marcelo Germano 
Empreendedor apaixonado. Seu próximo projeto 

 busca ajudar o crescimento de pequenas 

e médias empresas.
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Repercussão na mídia
Além das notícias em veículos tradicionais regionais, o Social Good Brasil 

emplacou em mídias nacionais de massa e grande visibilidade: 

Canais renomados
Matérias e entrevistas em canais digitais de grande relevância 

e repercussão nas redes de influenciadores: 

Grupos fechados no Linkedin
UFPE, Google Developer’s Group Brasil, Associação de Software Livre, Cufa 

SP, Orbitalab, Pediatria Radical, Instituto Paulo Freire, AIESEC Porto Alegre, 

entre outros.

Grupos do Facebook
UFPE, C.E.S.A.R, Bicicletando, Grupo SOMOS, Grupo Campus Party  

Brasil, Grupo de alunos UFABC, Casa da Cultura Digital SP, Cufa SP, Grupo  

Linkedin Brasil - De A a Z, Maloca querida, Teto, RoadMaps PE,  

Orbitalab, Instituto Paulo Freire, Movimento Down, Casa da Sustentabili-

dade, UX Weekend, Casa das Redes, Atenção Básica, Agência Favela (ANF), 

Bela Rua, A Banca, entre outros.

• Quem Inova - Catraca Livre

• Brasileiros

• Info

• PME - Exame

• Exame.com

• As Boas Novas

• Proxxima

• Pequenas Empresas Grandes Negócios

• Draft

• Folha de São Paulo

• AoQuadrado 

• Catraca Livre

• Galileu

• Revista HSM

• Meio & Mensagem

Jornal
Televisão
Rádio
Revista
Podcast

15

7

13 1

101
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• Draft

• Folha de São Paulo

• AoQuadrado 

• Catraca Livre
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O Social Good Brasil foi citado como 
tendência em Inovação Social no 
report de fevereiro de 2014 da WGSN, 
líder mundial em tendências

Tendência em inovação social
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Influenciadores
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O SEMINÁRIO
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Um evento inesquecível que
movimentou o Brasil
Considerado o maior evento de uso da tecnologia para a inovação social no 

país, o seminário é a agenda no Brasil do Social Good Summit NYC, evento 

internacional que acontece anualmente na Semana das Nações Unidas.

O tema da edição 2014 foi PROTAGONISMO + INOVAÇÃO SOCIAL: 

a nova ferramenta de mudança é você.

Panorama 
• Dias: 05 e 06/11

• Horário: 13h às 19h

• Local: CIC, Florianópolis

• Total de participantes: 1217
• Total de acessos no livestream: 10.189

Atividades especiais
• Oficinas dos parceiros Movimento Natura e Fundação Telefônica 

no dia 06/11 pela manhã e à noite;

• Estreia do primeiro documentário Social Good Brasil 

no dia 06/11 pela manhã;

• Exposição EcoArte com 4 artistas locais, em parceria com 

a Semana Lixo Zero

• Parceria com o Hub Escola Floripa, festival de aprendizagem que 

iniciou juntamente com o Seminário e contou com oficinas ministradas 

por nossos palestrantes.
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Origem dos participantes presenciais
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Perfil dos participantes 
presenciais

Perfil dos participantes 
online

Santa Catarina
São Paulo
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Paraná
Distrito Federal
Bahia
Outros

6%

5%

4%

3

2
2 8

38%

32%

Imprensa
Empresa
Estudante
Fundação empresarial
Instituição de ensino
Organização social
Órgão público
Outro

40%

2%

8%

15%

3%

8% 5%

19%

Além das participações presenciais, o Seminário atraiu pessoas de  

todo o Brasil e mundo através da transmissão online. Conheça os estados 

brasileiros que acompanharam o evento ao vivo pela Internet:
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Mais do que um Seminário,  
um ambiente para a inovação

Além do teatro, contamos
com 3 ambientes
• Digital Media Lounge – espaço usado pela imprensa e também como 

ambiente de trabalho e networking;

• Espaço Convivência – espaço de alimentação e networking;

• Exposição EcoArte – exposição de artistas locais que utilizam 

o “lixo” como matéria-prima.

Intervenções realizadas
no Seminário
• Captação de depoimentos durante o intervalo;

• Mural interativo onde era possível responder a pergunta: o que você 

faria por um mundo melhor?

• Varal de cartão de visitas;

• Intervenção artística com pintura de quadros durante o intervalo.

Oficinas práticas
Oficinas realizadas pelos parceiros Fundação Telefônica e Movimento 

Natura e oficinas do Hub Escola Floripa, realizado pelo Centro de Apoio à 

Inovação Social (CAIS) e Impact Hub. 

Palestrantes
• 40 palestrantes voluntários, sendo:

• 8 internacionais, dos Estados Unidos, Índia e Chile, representando 

organizações mundiais como IDEO.org, Singularity University, MIT, 

entre outros.

• 32 nacionais, referências no Brasil na área de inovação social.

Mestre de cerimônias
O Seminário contou com a participação de Edgard Gouveia como mestre de 

cerimônias, trazendo muita animação e reflexão para o evento.
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Oficinas de parceiros
Oficinas gratuitas oferecidas pelo SGB e nossos queridos parceiros:

• “Coloque suas ideias em movimento com empreendedoras sociais” 

oferecida pelo Movimento Natura e que contou com mais  

de 50 participantes

•  “Projetando o Amanhã” oferecida pela Fundação Telefônica 

 e que também contou com mais de 50 participantes

 

Happy hour VIP
No dia 04/11 à noite foi realizado um happy hour VIP oferecido pelo 

Instituto Asas com a participação de parceiros do Social Good Brasil  

e os palestrantes internacionais.

Gestão sustentável 
do Seminário
Pensando na realização de um evento mais sustentável, fizemos algumas 

ações com esse objetivo:

• Cada participante ganhou um Copo Eco, gerando uma economia de 

cerca de 7.200 copos descartáveis;

• Gestão dos resíduos sólidos e compostáveis gerados no evento;

• Não houve distribuição de materiais impressos, todas as informações 

estavam disponíveis no nosso aplicativo;

• Ações de educação ambiental e arte-educação por meio da 

Exposição EcoArte;

• Incentivo ao uso de transporte público, bicicleta e compartilhamento 

de caronas para deslocamento até o evento. 
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Repercussão na mídia
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Repercussão nas redes
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O SOCIAL GOOD BRASIL LAB
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Conhecimento para promover a inovação:
O Social Good LAB é isso é muito mais

Metodologia
• Design Thinking e Start-up Enxuta - ambas centradas no usuário;

• Ambiente virtual que permite autonomia;

• 3 encontros presenciais mão na massa;

• Estímulo ao comportamento inovador e novos modelos mentais;

• Colaboração de parceiros e mentores;

• Encontros presenciais em Florianópolis e São Paulo.

• 

Processo de seleção 

As inscrições foram realizadas por vídeo. A seleção foi dividida em duas 

etapas. Na primeira, foram mobilizadas as equipes do SGB, IVA e CRC, 

totalizando 11 pessoas. Os candidatos aprovados foram convidados 

para um webinário que explicou o processo do Lab 2014. Ao final deste 

webinário, os participantes receberam um desafio que envolvia o uso das  

ferramentas: mapa de stakeholders e mapa de empatia, e o preenchimento 

de um formulário de Diagnóstico. A entrega do desafio consistia no preen-

chimento de um novo formulário, com o detalhamento dos mapas (stake-

holders e empatia). 

A avaliação desta etapa foi realizada primeiramente por um Comitê  

Avaliador composto de membros das equipes do SGB e CRC, empreend-

edores e mentores convidados de diferentes organizações, inclusive os  

parceiros do SGB Lab, totalizando 29 pessoas. 

A partir do ranking gerado pelo Comitê Avaliador, a equipe do SGB 

selecionou as iniciativas participantes do Lab 2014. Foram selecionadas 

27 iniciativas de Florianópolis e 31 de São Paulo.

• Número de inscritos: 285
• Selecionados em 2013: 15
• Selecionados em 2014: 58
• Selecionados para o seminário: 6
• Projetos que ganharam o investimento semente: 3
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Banca avaliadora
Banca que avaliou os projetos no Demo Day para selecionar os finalistas 

que concorreram ao investimento semente:

 

Floripa
• José Eduardo Fiates - Fundação Certi / Sapiens Parque  

(Key Note do Demo Day)

• Marcelo Ferrari Wolowski - BZ Plan

• Marco Piacentini - Endeavor

• Mariana Marrara Vitarelli - Sebrae/SC

• Julia Kodaira - ICom

• Guilherme Sarkis - SGB

• Carolina de Andrade - SGB

São Paulo
• Nathalie Trumann - FIAP (Key Note do Demo Day)

• Renato Kiyama - Artemisia

• Alaís Ávila - Instituto C&A

• Juliana Opipari Paes Barreto - CRC

• Camila Melo - Instituto Asas

• André Dantas Vilar - Itaú

• Andressa Trivelli - SGB

• Carolina de Andrade - SGB
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• #sejoga - Comportamento inovador, mudança de modelos  

mentais e design-thinking com intoactions; 

• #vaiprarua - Metodologia Start-up Enxuta e Business Model  

Canvas com ajuda de mentores de negócios e tecnologia; 

• #hackaton - Desenvolvimento de tecnologia com voluntários 

desenvolvedores, designers e profissionais de marketing digital; 

• #mostrapromundo - Capacitação em “Pitch” com SOAP  

e BrazilInnovators | Demo Day com apresentação para parceiros SGB,  

investidores e aceleradoras.

Principais encontros do LAB
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Saiba mais sobre as 6 iniciativas finalistas do 
Social Good Lab 2014 

100pepinos
de Fabiana Dias Moreira e Kátia Veríssimo  
(Lab São Paulo)

É uma plataforma que tem o propósito de aumentar a qualidade das 

reformas habitacionais que são feitas sob as formas de autogestão e  

autoconstrução. A forma de colaborar com isso é atuar com o ‘dono 

da casa’, que perde dinheiro, sofre com atrasos e se frustra com um  

processo que deveria ser muito positivo: ter a casa melhor e mais bonita.  

100pepinos desenvolve conteúdo técnico descomplicado – uma forma 

de oferecer assistência técnica para quem está encarando uma reforma e 

não quer perder o sono.
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Alinha
de Monyse Almeida e Dariele Santos 
(Lab São Paulo)

Degradantes, cruéis e análogas à escravidão são três características 

predominantes das condições de trabalho do setor têxtil. Profundamente 

incomodadas com esta realidade, estas participantes do Social Good  

Brasil Lab se dedicaram à criação da Alinha. A Alinha é uma  

plataforma de aceleração e match. Por meio de instituições parceiras  

aceleram oficinas de costura (formalização, infraestrutura, qualidade da  

peça costurada, microcrédito para novas máquinas), quando “maduras” 

tornam a oficina de costura visível e ideal para o mercado  

(confecções, fornecedores, marcas independentes e etc.) contratá-las. 



Imposto vira cultura
de Lidiane Lemes (Lab Florianópolis)

74% dos projetos aprovados por leis de incentivo à cultura não saem do 

papel porque não conseguem captar recursos. Imposto vira cultura é 

uma plataforma de financiamento coletivo, que quer conectar quem faz  

cultura com quem pode incentivar. Ninguém vai precisar gastar  

dinheiro: basta destinar seus impostos para ajudar projetos culturais de sua  

preferência a serem realizados. É uma plataforma e uma campanha para 

desmistificar o incentivo e proporcionar uma curadoria digital da cultura, 

com envolvimento da sociedade: “Imposto vira Cultura é uma plataforma de 

financiamento coletivo, a partir dos impostos usados nas leis de incentivo à 

cultura. Incentive a cultura com seu imposto!”
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Inforpeople
de Jorge Henrique da Silva e Fabiano Luiz Tristão 
 (Lab Florianópolis)

Menos de 10% da população brasileira se engaja em causas voluntárias. 

O número é o menor entre os países com economia semelhante, como  

Índia, Rússia e México. Ao serem questionados o que os impede de  

fazer trabalho voluntário, as principais causas citadas são a falta de 

transparência e não saber como ajudar. Atrair voluntários não é a atividade  

principal das instituições. Isso acaba ficando em segundo plano. Fechar  

o ciclo e fazer o impacto voltar para os voluntários é o objetivo da iniciativa. 

O processo consiste em coletar dados sobre as ONGs, analisar e criar uma 

história. Através de um aplicativo é possível conhecer mais sobre a causa 

e se candidatar para ser voluntário. A plataforma já conta com apoiadores 

e instituições cadastradas: “Dados interativos que contam a história da sua 

causa social e ainda engajam pessoas? Agora existe! #inforpeople”.
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Maisha
de Leonardo Aguiar e Marisângela Brittes 
(Lab Florianópolis)

Dar voz a doenças silenciosas. Este é o objetivo da Maisha, uma platafor-

ma de m-health que propõe a troca de informações sobre a área da saúde. 

As doenças crônicas, como a hipertensão, são responsáveis por 75% dos 

gastos globais e saúde. Boa parte deste dinheiro poderia ser economizado 

através da prevenção, que evita que os quadros fiquem mais complicados. 

A ferramenta utilizada é simples, prática e barata: o SMS. O público alvo 

são planos de saúde público e privados. Já estão em negociação com  

organizações como APAE de Itajaí e uma prefeitura: “Nós encontramos 

uma forma de melhorar a sua saúde e de toda população, desafogando o 

sistema de saúde através do uso de uma tecnologia simples, eficiente e  

de baixo custo”.
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Portal SuperAção
de Letícia Borges Taveira e Gabriella Barros Besser 
(Lab São Paulo)

O Portal SuperAção é uma rede social de referência em saúde  

pública, que une pacientes e familiares, promovendo solidariedade e 

apoio mútuo e disponibiliza um inovador sistema de ajuda emocional,  

informações e contato com o suporte que necessitam. Ele une e for-

talece instituições e profissionais promovendo articulação, visibilidade e  

contato direto com seu público-alvo, impactando em todo o sistema de saúde  

público e promovendo a colaboração e o bem comum. Começam com  

Câncer, HIV e Dependência Química.



6060

Repercussão na mídia
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Repercussão nas redes
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“A equipe, tanto do Social Good Lab 
2014, quanto os consultores transpi-
ram inovação social e confiança nas 

ferramentas, nos projetos e nos 
encontros.” “O material apresentado é muito 

direto e dinâmico. Não dá sono 
de jeito nenhum, apesar de ser 

mentalmente cansativo.”

“A cocriação com os outros
labbers foi melhor ainda dessa 

vez, com mais conhecimento 
sobre o projeto de cada um e isso foi 
ótimo para mim. Isso foi realmente 
muito bom e motivador. O contato 
com os desenvolvedores do GDG 

também foi ótimo! Peguei 
dicas muito valiosas!”

“Acredito que tenham
 pessoas muito classificadas dentro 

do grupo de mentores, 
cada um em sua área e com sua

 expertise. O mentor foi ótimo! Nos
 trouxe comparações, referências 

e novos pontos de vista. Nos 
ouviu interessadamente.”

Confira alguns depoimentos dos  
participantes do LAB 2014
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A PLATAFORMA
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Conectando usuários ao Social Good Brasil, 
suas atividades e a de seus parceiros.
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Seguidores
no Twitter

2.958

282.842
Visitas ao site

Visualizações
aos vídeos

24.109

498 
Inscritos no
canal do Youtube

e-mails recebidos 
no fale conosco

+2.200

Seguidores
no Slideshare

194

Visualizações
aos slides

11.609

Fãs no Facebook
76.057



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. 
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Nosso crescimento
A página do Social Good Brasil no Facebook começou o ano com 37.969 fãs 

(curtidas à página). Em 20 de novembro, esse número mais do que dobrou: 

já temos 76.057 fãs.

No início do ano, a média de acessos mensais ao site do Social Good Brasil 

era de 15 mil sessões. Agora, chegamos a quase 40 mil acessos ao mês.  

No YouTube, tivemos 15.539 visualizações aos nossos vídeos em 2013. 

Crescemos. Em 2014 foram 24.109 visualizações.  

Posts no Blog
Foram 158 posts no blog, conteúdos sobre iniciativas sociais brasileiras, 

inovação social e a atuação do nosso programa, entre eles, 15 histórias 

inspiradoras.

61 projetos foram cadastrados no Comece Agora, com oportunidades 

para os usuários se engajarem em iniciativas que usam a tecnologia para  

estimular aprendizado online, webcidadania, acessibilidade, mobilização  

e outros temas. 

Posts no Facebook
No decorrer de 2014 a equipe do Social Good Brasil realizou diversas 

postagens sobre ações, tópicos de discussão e da agenda de eventos. 

Foram mais de 480 posts com muita interação e engajamento da base 

de fãs do SGB.

99.756

22.528

12.802

Curtidas em posts

Compartilhamentos

Comentários
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Novos grupos no Facebook
Criamos 3 novos grupos no Facebook. São eles:

• Social Good Brasil Lab – 1.427 membros – Grupo aberto para 

   interessados no Laboratório. Atraímos muitos inovadores e  

   empreendedores, que mantém o grupo atualizado todos os dias. 

• SGB Labbers 2014 - São Paulo – 70 membros  - Grupo fechado para 

   participantes do Lab SP.

• SGB Labbers 2014 - Floripa – 47 membros - Grupo fechado para 

   participantes do Lab Floripa. 

Os dois últimos grupos interagem bastante entre si, trocando  informações, 

conversando sobre atividades do laboratório e divulgando seus projetos.

Blog de inovação social
Lançamos um espaço colaborativo que traz artigos e textos sobre Inovação 

Social. O conteúdo é produzido por pessoas e organizações do mundo  

inteiro que são referência no assunto. Muitos deles são inéditos no Brasil 

e contêm informações valiosas para aumentar o impacto de projeto 

e negócios sociais. 

Novidades na rede e na plataforma
do Social Good Brasil
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Destaque para educação
85% dos jovens brasileiros consideram a educação uma prioridade, o Social 

Good Brasil também! Apoiamos uma educação melhor para o Brasil, e por 

isso demos destaque às iniciativas de educação no COMECE AGORA do site.
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Concurso Cultural Ideias que vão longe

Em 2014, o Social Good Brasil realizou o Concurso Cultural Ideias que 

vão longe, uma iniciativa em parceria com o Plus Social Good e Portal 

Voluntários Online, com apoio da Change.org, Benfeitoria e CDI.

Data de realização: 26 de junho a 03 de agosto de 2014 

Objetivos
• Mapear campanhas digitais de sucesso que mobilizaram

   pessoas para causas sociais

• Identificar uma pessoa de protagonismo e iniciativa

• Medir a adesão e avaliar a identificação com a causa social good 

Premiação
• Viagem a NY para participar (como convidado) do Social Good Summit

• Viagem a Floripa participar (como convidado e painelista) 

   do Social Good Brasil

Inscrições e seleção
• 127 projetos inscritos
• 10 finalistas, selecionados por uma equipe de 

experts em mobilização digital.

Processo: inscrição com preenchimento de formulário online, pré-seleção 

com comitê de avaliação, formado por membros da equipe Social Good 

Brasil, parceiros estratégicos e experts em mobilização digital, Hangout 

com 10 finalistas, 3 vencedores.
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Perfil dos inscritos

 Critérios de avaliação
Registro e transparência: Buscamos campanhas que tenham feito registro 

do seu processo e resultados e que possam ser compartilhados publica-

mente e com a equipe SGB. Houve um registro do desenvolvimento e dos 

resultados da Campanha (fotos, vídeos, relatórios) e esse processo se deu 

de forma transparente;

• Efetividade: o objetivo estabelecido no início da Campanha, além 

de outros não estabelecidos, foram efetivamente atingidos;

• Mudança Real: A campanha conseguiu causar uma mudança real;

• Mobilização de pessoas: Pessoas se envolveram com a Campanha, 

promovendo o engajamento na internet e/ou fora dela (presencial);

• Visibilidade: houve visibilidade da Campanha na imprensa 

e na internet;

• Rede de Parceiros: a Campanha conseguiu mobilizar pessoas, 

parceiros, agentes, outras organizações em torno da sua causa;  

outros setores da sociedade se envolveram com a Campanha;

• Comunicação: houve preocupação com a qualidade da mensagem, 

quisemos conhecer os casos em que foram criadas peças  

de comunicação;

• Timing de oportunidade: havia uma necessidade imediata 

e a Campanha ocorreu no momento certo; 

Vencedores
• 1º lugar: Que ônibus passa aqui (Gab Gomes)
• 2º lugar: De Bike ao trabalho (JP Amaral)
• 3º lugar: Campanha para inclusão 

da Quimio Oral (Luciana Holtz) 

Iniciativa de pessoa física
Iniciativa de ONG
Iniciativa de grupo, 
coletivo ou movimento

37%

49%

14%
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O DOCUMENTÁRIO



O primeiro média-metragem
do Social Good Brasil
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6 Hstórias Envolventes
O Social Good Brasil produziu, em 2014, o Documentário “Conectados 

Transformamos”, média-metragem de 52 minutos. O primeiro filme do 

SGB retrata histórias de pessoas que agem para fazer a diferença no Brasil 

e colocam a mão na massa para resolver problemas sociais. Como pano 

de fundo, as tecnologias e as novas mídias se mostram essenciais em um 

mundo onde qualquer um pode ser protagonista da mudança que deseja ver 

no mundo, e são as principais ferramentas utilizadas pelos idealizadores 

para aumentar o impacto e o resultado dos projetos.

Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro foram os cenários para 

as gravações do filme, que apresentou as histórias das iniciativas 

Teto Brasil, Meu Rio, Banco Comunitário Maricá, Conexão Pais e Filhos,  

Projeto Integrar, Fundação Laço Rosa, Rapunzel Solidária e 

Quimioterapia e Beleza.
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Lançamento e estreia do documentário
Conectados Transformamos

“Eu só peguei 
o microfone para dizer

 que eu fiquei emocionada 
com o filme, realmente é 

muito inspirador. Sou de Maricá
 e fiquei muito feliz de saber 

o que vocês estão fazendo 
pela cidade”.

Andrea Monteiro, sobre a atuação do Banco Comunitário Maricá, responsá-
vel pela criação da moeda social mumbuca, que oferece um complemento de 
renda mensal para pessoas que vivem na extrema pobreza.

Conectando 

O lançamento aconteceu no palco do Seminário Social Good Brasil,   

dia 5 de novembro, no Centro Integrado de Cultura (CIC), em Florianópolis. 

Na ocasião, personagens, equipe e patrocinadores subiram ao palco para 

agradecimentos e o trailer do filme foi apresentado ao público.

No dia seguinte, 6 de novembro, aconteceu a primeira exibição gratuita do 

filme no cinema. Além disso, o projeto ganhou uma área especial no site: 

www.socialgoodbrasil.org.br/conectadostransformamos

O média-metragem de 52 minutos, projeto aprovado pela Lei Rouanet de 

Incentivo à Cultura, se tornou realidade com o apoio da IBM Brasil, Azul 

Linhas Aéreas, Softplan e Tractebel.



Os personagens que participaram 
presencialmente do lançamento 
• Bruno Nichel e Mara Goulart - Projeto Integrar

• Marcelo Michelsohn - Conexão Pais e Filhos

• Pedro Oliveira - Teto Brasil

• Rafael Rezende - Meu Rio

• Fernanda Bornhausen Sá - Portal Voluntários Online

• Joaquim Melo - Banco Palmas e Banco Maricá

• Claudia Furiati (roteirista) - Lagoa Filmes

• Wagner Novais (diretor do filme) - Lagoa Filmes

83
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+
1.500 Visualizações 

do filme em apenas
uma semana

Pessoas estiveram
na sessão de estreia
do documentário
no CIC
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Ao longo do próximo ano vamos usar o poder da nossa rede para disseminar 

o filme, disponível na internet, pelo mundo. Entre as nossas ações estão:

• Edição de vídeos menores, por projetos (cerca de 8min), para 

aumentar as possibilidades de viralização;

• Espalhar as versões do filme com legendas em inglês e espanhol por 

meio de parceiros internacionais, como a rede Plus Social Good;

• Buscar apoio de influenciadores digitais nacionais e internacionais 

já existentes em nossa rede de links Social Good Brasil, como Beth 

Kanter, Kriss Deiglmeier, Alessandra Orofino, Bia Granja, entre outros;

• Tradução para italiano, legendas em português para deficientes 

auditivos e legenda sonora para deficientes visuais;

• Formar parcerias com redes de televisão para exibição do filme, como 

Rede Globo, Canal Futura e HBO;

• Parcerias com publicações nacionais para divulgação do filme, como 

Planeta Sustentável, Folha de S.Paulo, Portal Exame, Catraca Livre;

• Promover um calendário de exibições gratuitas ao redor do Brasil 

por meio de parceiros e seguidores engajados.

Estratégias para 2015
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Repercussão na mídia
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Repercussão nas redes
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Finalizamos o ano
com o seguinte quadro

• Fernanda Bornhausen Sá, Comitê Estratégico

• Lucia Dellagnelo, Comitê Estratégico 

• Ana Maria Warken do Vale Pereira, Comitê Estratégico 

• Anderson Giovani da Silva, Comitê Estratégico 

• Carolina de Andrade, Coordenadora Geral 

• Bruna Pires, Coordenadora de Comunicação 

• Ana Paula Santos, Analista de Comunicação 

• Bibiana Beck, Analista de Mídias Socias

• Ricardo Prisco, Diretor de Arte

• Cecília da Silva, Coordenadora do Seminário

• Guilherme Sarkis, Coordenador Lab Floripa

• Andressa Trivelli, Coordenadora Lab SP

A Equipe do Social Good Brasil



Iniciativa

Fundação Telefônica

Parceiros Master

Parceiro Sênior Parceiro do Lab SCParceiro Institucional do Lab Parceiro do Fundo do Lab Parceiro do Seminário

Parceiro Gold do Documentário Parceiros Silver do Documentário Parceiro Bronze do Documentário




	O SOCIAL GOOD BRASIL
	Ser diferente para fazer a diferença.
Conheça os pilares do Social Good Brasil.
	Formação de uma rede de
inovação social única no Brasil
	Novos links Social Good Brasil
	Repercussão na mídia
	Tendência em inovação social
	Influenciadores

	O SEMINÁRIO
	Um evento inesquecível que movimentou o Brasil.
	Origem dos participantes presenciais
	Perfil dos participantes presenciais
	Mais do que um Seminário, 
um ambiente para a inovação.
	Repercussão na mídia
	Repercussão nas redes

	O SOCIAL GOOD BRASIL LAB
	Conhecimento para promover a inovação
	Principais encontros do LAB
	Saiba mais sobre as 6 iniciativas finalistas do Social Good Lab 2014 
	Repercussão na mídia
	Repercussão nas redes
	Confira alguns depoimentos dos 
participantes do LAB 2014

	A PLATAFORMA
	Conectando usuários ao Social Good Brasil, suas atividades e a de seus parceiros.
	Novidades na rede e na plataforma do Social Good Brasil
	Concurso Cultural Ideias que vão longe

	O DOCUMENTÁRIO
	O primeiro média-metragem do Social Good Brasil
	Conectados Transformamos
	Estratégias para 2015
	Repercussão na mídia
	Repercussão nas redes

	A Equipe do Social Good Brasil
	Quem apoia essa iniciativa

