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a apresentação

A FEA SOCIAL

Com o intuito de promover o crescimento do setor social e contribuir para
a conscientização sobre causas sociais, a FEA SOCIAL, entidade gerida por
estudantes da Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade da
Universidade de São Paulo, realiza serviços de consultoria para entidades
do terceiro setor, incubação de negócios sociais e eventos voltados para o
público em geral.

A incubadora DE NEGÓCIOS SOCIAIS da fea social

Criada no ano de 2016, a Incubadora nasceu de um projeto piloto, moldado
como grupo de estudos, para uma Incubadora de Negócios Sociais,
voltada a auxiliar empreendedores(as) com empreendimentos sociais. 

Neste ano, temos o propósito de auxiliar o empreendedor(a) a validar seu
negócio através de uma metodologia própria, utilizando nossa experiência
com os 7 negócios que incubamos em conjunto com membros
especialmente treinado para lidar com o processo. 



os cases de sucesso

muda meu mundo

Este empreendimento treina comunidades pobres no Brasil a cultivar
alimentos orgânicos, dando aos produtores uma nova perspectiva da terra
que usam. Sua marca transmite ao consumidor uma imagem de confiança
e os assegura produtos que obedecem padrões internacionais de
produção verde de alimentos. 

Nós demos suporte à ideia inicial, rodando seu modelo de negócios em um
estágio inicial e então cocriando, junto às duas empreendedoras, este
modelo único com o qual operam hoje - realizando feiras orgânicas quase
semanais com seus parceiros. 

incluir dá certo

Com uma plataforma física e on-line, este negócio social dedica-se à
inclusão de pessoas com deficiência (visual, auditiva, física e mental) no
mercado de trabalho, na sociedade de consumo e buscam garantir que
sejam capazes de acessar as informações disponíveis na internet. Sua
principal atividade é realizar consultoria para RH e outras áreas internas de
empresas a como recrutar, selecionar e integrar pessoas com deficiência. 

Nós os ajudamos a estabelecer um mecanismo on-line capaz de tornar
quase todo website acessível. Provendo não só tradução em linguagem de
sinais para deficientes auditivos, mas também transcrição de texto e
imagem e contraste de cor para deficientes visuais. Solução que hoje eles
procuram comercializar.   

https://www.facebook.com/mudameumundo/
https://www.facebook.com/incluirdacerto/


O que seria um negócio social ?
Os negócios sociais se assemelham a um negócio tradicional já que
funcionam com base na lógica de mercado, porém se diferenciam na
medida em que nascem com um propósito de transformação
socioambiental que esteja de acordo com os objetivos de
desenvolvimento sustentável(ODS) da ONU, aliado, também, ao retorno
financeiro. 

Além disso , o negócio deve contemplar as 4 características a seguir: 

Objetivo final do negócio deve ser sempre o maior
impacto social possível na sua área de atuação 

Sustentabilidade financeira 

Distribuição ou não de dividendos  fica a cargo do
empreendedor(a), sendo essa escolha baseada na opção
que levará à maximização do impacto social. 

Atividade fim da empresa deve ser destinada a
diminuição de desigualdades sociais 



o programa de incubação
Além de uma equipe de 14 estudantes de diferentes anos e de cursos
distintos, a Incubadora conta com parcerias-chave para auxiliar a estruturar
os negócios, mentores associados e professores da própria FEA que se
interessam pelo tema de negócios sociais e se disponibilizaram a nos
ajudar nesse programa.

quais níveis de negócios trabalhamos?
Trabalhos com os respectivos estágios de negócios, utilizando a definição
encontrada no guia 2.5  - Idealizado e criado pelo Instituto Quintessa: 

Estágio 1:  “Estou no começo da minha trajetória empreendedora. É o
momento de explorar e realizar pesquisas iniciais para ter mais certeza
sobre minha ideia de negócio” 
Estágio 2:  “Tenho definida minha ideia de negócio. É o momento de
conhecer melhor meu cliente, sua necessidade e refinar a ideia. (Validação
do modelo de negócio com foco no cliente: customer-problem fit)” 

O QUE FORNeCEMOS?

 A Incubadora de Negócios Sociais trabalha e fornece aos
empreendedores(as) associados ao programa de incubação estes cinco
pilares:

Capacitação e treinamento

Desenvolvimento de
produto/serviço

Se interessou pelo programa de incubação e acha que sua ideia se
encaixa na nossa definição? Leia atentamente os nossos termos gerais e
siga os próximos passos

Desenvolvimento pessoal do empreendedor

Formação de modelo de
negócios

Promoção de networking



a metodologia
 A incubação será guiada pela metodologia de desenvolvimento de
produto que a própria FEA SOCIAL desenvolveu através do estudo da
abordagem de entendimento e resolução de problemas trazida pelo
Design Thinking e sobre como a metodologia Startup Enxuta repensa o
desenvolvimento de produtos e serviços.  

 A metodologia foi desenvolvida em duas etapas: 

1º ETAPA: Se baseia na identificação do problema que o(a)
empreendedor(a) deseja resolver, passando por etapas de imersão e
análise de dados, buscando validar o problema para chegar a solução. 
  
2º ETAPA: Após o problema validado , tenta-se criar soluções que
maximizem o valor gerado para os clientes e beneficiários , para isso se
passa pela fase de ideação e prototipação e do ciclo build measure learn
com o objetivo de criar um produto ou serviço que gere o máximo de valor
para o cliente e beneficiário (customer-problem fit)  e também seja
escalável no mercado (product-market fit). 



o recrutamento e o programa

1.1. Não é necessário possuir um negócio em andamento.  
1.2. É fundamental que o negócio atenda um problema social, possua potencial de
crescimento e seja objetivo. 
1.3. O negócio deve se situar apenas nos estágios 1 e 2 e deve se encaixar na definição
de negócios sociais vislumbrado pela Incubadora. 

termos gerais relacionados:

1.  ao negócio:

2. aos empreendedores(as):

2.1. Não é necessária formação específica em alguma área do conhecimento, atrelada ou
não a sua ideia de negócio. 
2.2. Deve estar engajado com seu verdadeiro propósito desde sua inscrição. 
2.3. É necessário ter disponibilidade para realizar reuniões no horário comercial. 
2.4. Entender que o programa de incubação exige comprometimento do empreendedor(a). 

3. ao programa de incubação:

3.1. Início previsto para a primeira semana de agosto de 2018. 
3.2. Término previsto para a penúltima semana de novembro de 2018. 
3.3. A participação dos membros da FEA Social no empreendimento se restringe
somente ao período de incubação elucidado acima. 
3.4. As reuniões serão semanalmente, de 1 a 2 encontros de aproximadamente 2 horas
cada. 
3.5. As reuniões serão preferencialmente presenciais.  
3.6. Um grupo composto por 1 gerente e 3 projetistas será responsável pela incubação
do projeto em conjunto com o empreendedor(a). 
        3.6.1. Serão investidos pela FEA SOCIAL em torno de 250 horas/trabalho no seu
negócio. 
3.7. Com a finalização do programa, será realizado um evento de encerramento no qual
será imprescindível a presença do empreender. 



4.1. O recrutamento será feito em duas etapas. 
4.2. Para primeira fase, basta preencher o formulário de inscrição. 
4.3. Os empreendedores(as) selecionados para a segunda fase realizarão uma entrevista
por skype. 
4.4. A comunicação entre a Incubadora e os empreendedores(as) se dará via email. 
4.5. Serão selecionados somente 3 negócios. 

4. ao recrutamento de empreendedores(as):

5.1. O negócio social deve se situar no estágio 1 e 2. 
5.2. Os critérios avaliados na primeira fase serão: 
      5.2.1. O potencial de impacto do negócio social; 
      5.2.2. Escopo de atuação do negócio social; 
      5.2.3. As demais respostas apresentadas no formulário. 
5.3. Os critérios avaliados na segunda fase serão: 
      5.3.1. Disponibilidade do(a) empreendedor(a); 
      5.3.2. Engajamento com seu negócio; 
      5.3.3. Propósito; 
      5.3.4. Perfil e Background empreendedor(a); 
      5.3.5. Valores consoantes com os da FEA Social (transparência, responsabilidade
social, excelência, empatia e audácia); 
      5.3.6. Outras características. 
5.4. A FEA Social se garante no direito de julgar e analisar os
empreendimentos/empreendedores utilizando os critérios acima e outros que julgarem
necessários. 

5. aos critérios de seleção:

6. à cobrança de taxa:

6.1. O programa de Incubação de Negócios Sociais é gratuito, portanto, não haverá taxa
de inscrição/participação. 



7.1. As inscrições estarão abertas do dia 17/06 ao 15/07. 
7.2. O resultado da 1° fase será anunciado por email na semana do dia 19/07 ao 21/07. 
7.3. A 2°fase será realizada na semana do dia 21/07 ao 27/07. 
7.4. Para se inscrever, basta preencher o formulário a seguir. 
       7.4.1. Não há respostas certas ou erradas. O objetivo das respostas é de conhecer o(a)
empreendedor(a). 
7.5. Resultado Final sairá dia 30/07. 

7. ÀS INSCRIÇÕES:

8. o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO:

https://goo.gl/forms/JTwBc3NmLpiTQwmZ2 

A FEA SOCIAL convida à todos a participar do recrutamento de
empreendedores. 

Boa sorte!

9. AO CONTATO:

E-mail institucional:
incubadora.feasocial@gmail.com

https://goo.gl/forms/JTwBc3NmLpiTQwmZ2
https://www.facebook.com/feasocial/
https://www.instagram.com/feasocialusp/
https://www.feasocialusp.com/

