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ANEXO VII - EXEMPLOS DE NEGÓCIOS SOCIAIS EM OUTROS PAÍSES 

 

EMPRESA / SETOR O QUE FAZ IMPACTO SOCIAL REFERÊNCIA 

    

African Leadership 
Academy – África do 
Sul 
(educação/tecnologi
a da Informação e 
comunicação) 

Prepara e desenvolve a 
próxima geração dos 
lideres éticos Africanos 
através de sua 
plataforma de 
tecnologia inovadora e 
parcerias com as 
principais operadoras 
de telecomunicações e 
provedores de 
conteúdo. 

A empresa oferece um 
currículo do ensino médio 
superior, bem como o 
acesso a oportunidades no 
ensino superior e 
formação contínua para 
preparar os alunos para 
uma vida de liderança no 
continente. 

www.africanleadershipacade
my.org 

 

Akshara Foundation 
– Índia (educação) 

Destina-se a assegurar 
que cada criança em 
Karnatraka esteja na 
escola, engajado e que 
aprenda bem. 

Gama de programas que 
oferecem soluções para o  
ensino fundamental. 
Especificamente, seus 
programas são projetados 
para melhorar a escrita e a 
matemática entre os 
alunos, bem como a 
capacidade e a eficácia de 
professores e escolas. 

www.akshara.org.in 

 

Aravind Aurolab – 
Índia (saúde) 

Centro de tratamento 
oftalmológico e 
produção de  materiais 
oftalmológicos a 
preços acessíveis para 
países em 
desenvolvimento. 

Desde 1976 já forneceu 
cinco milhões de lentes a 
consumidores de baixa 
renda na Índia e em mais 
de 120 países. 

www.aurolab.com / 

 www.aravind.org 

Assembis – Costa 
Rica (saúde)  

Serviços médicos 
através de centros 
equipados com alta 
tecnologia, preço justo 
e atendimento 
qualificado.  

Promove campanhas 
subsidiadas de 
atendimento a pessoas em 
situação de 
vulnerabilidade em zonas 
rurais marginalizadas, 
centros penitenciários, 
casas de idosos e clínicas 
públicas. Atende, em 
média, 360.000 pessoas 

www.asembiscr.com  

 

http://www.africanleadershipacademy.org/
http://www.africanleadershipacademy.org/
http://www.akshara.org.in/
http://www.aurolab.com/
http://www.aravind.org/
http://www.asembiscr.com/
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por ano. 

Associação Granja 
Andar – Argentina 
(alimentos) 

Padaria e serviços de  
catering  que oferece 
coffe breaks, refeições, 
pizzas e cafés da 
manhã.  

Oferece mais que 70 
postos de trabalho para 
jovens de baixa renda com 
deficiência mental. 

www.granjaandar.org.ar/ 

 

Aspen Impact – 
Estados Unidos 
(cidadania) 

Aconselha os 
empreendedores 
sociais na concepção 
de estratégias eficazes 
para alcançarem 
impacto social, a 
execução de operações 
sustentáveis, 
envolvendo membros 
do conselho, e 
construir uma 
consciência pública. 
Trabalham com grupos 
que tratam de 
questões como a 
pobreza, design 
educacional, nutrição, 
habitação, 
desenvolvimento 
comunitário e fitness. 

Membros da equipe 
ajudaram centenas de 
organizações através da 
consultoria. Alguns 
exemplos:  

Ajudam as familias com 
crianças com necessidades 
especiais; 

Criam e realizam 
workshops sobre como os 
gestores podem avaliar as 
operações, o impacto da 
média, realizarem ações 
de marketing e usarem 
recursos visuais para 
transmitirem mensagens 
de impacto; 

Como podem criar 
identidade corporativa, 
fazerem pesquisa de 
mercado, programas de 
relações com ex-alunos, 
campanhas de marketing 
para a contabilidade, 
educação e clientes que 
trabalham na área de 
saúde; Promovem a paz 
por meio da educação, 
desenvolvimento 
econômico e de liderança; 

Ajudam pessoas que 
sofrem violência 
doméstica para poderem 
criar independência. 

http://www.aspenimpact.com
/ 

 

Bridge International 
Academies – Quênia 

Maior cadeia mundial 
de escolas primárias 

Quer operar em pelo 
menos 12 países em todo 

www.bridgeinternationalacad

http://www.granjaandar.org.ar/
http://www.aspenimpact.com/
http://www.aspenimpact.com/
http://www.bridgeinternationalacademies.com/Bridge_International_Academies/Home.html
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(educação) oferecendo educação 
de alta qualidade a um 
preço acessível para as 
famílias que vivem com 
menos de 2 dólares 
por dia por pessoa. 

sub-Saara a fricano e na 
Índia e contam com mais 
de 10 milhões de alunos 
em 2023. Além de 
oferecer uma opção nova 
e eficaz para a educação, 
essas escolas também irão 
criar empregos e 
proporcionar renda para 
os trabalhadores da 
educação nas 
comunidades locais. 

emies.com 

Capital Conflict 
Management –
Inglaterra  

(resolução de 
conflitos) 

 

Serviço de resolução 
de conflitos para 
adolescentes acima de 
13 anos. 

Ajuda a combater a 
violência e procurar os 
caminhos alternativos 
para quem já está 
envolvido em situações de 
violência. 

http://capitalconflict.com 

 

Clarity – Inglaterra 
(Inclusão Social) 

 

Oferece emprego para 
vários tipos de 
deficientes. 

Integração dos deficientes 
na sociedade e no 
mercado de trabalho. 

www.clarityefbp.org 

 

Derbyshire Health 
United –  Inglaterra 
(saúde) 

Realiza serviços de 
atendimento médico, 
de urgências, 
principalmente em 
parceria com policiais e 
investigadores, 
presidiários, serviços 
sociais e emergências. 

Providenciam serviços de 
saúde para a comunidade 
local e os atendimentos 
adequados para os 
pacientes. 

www.derbyshirehealthunited.
com 

 

d.light design – Índia 
(energia) 

Desenvolve produtos 
inovadores de alta 
qualidade, a preços 
acessíveis, de consumo 
de energia solar para 
as famílias sem acesso 
à energia elétrica 
confiável. 

Foco  nas necessidades 
dos clientes para trazer 
iluminação segura e 
confiável para os 
mercados emergentes, 
onde mais de 1,6 bilhão de 
pessoas vivem sem acesso 
à eletricidade. Em 
localidades como a Índia e 
a África sub-saariana, 
lanternas solares da 
empresa substituiem as 

www.dlightdesign.com 

http://www.bridgeinternationalacademies.com/Bridge_International_Academies/Home.html
http://capitalconflict.com/
http://www.clarityefbp.org/
http://www.derbyshirehealthunited.com/
http://www.derbyshirehealthunited.com/
http://www.dlightdesign.com/
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lâmpadas de querosene 
tóxicas e perigosas. 
Proporciona mudança de 
vida, melhorias na saúde e 
segurança pessoal, bem 
como o aumento da 
produtividade eo acesso à 
informação. 

Elvis & Kresse –
Inglaterra 
(artesanato/meio 
ambiente) 

Cria acessórios 
provenientes de 
resíduos 
aparentemente inúteis 
dos bombeiros. 

50% do lucro é revertido 
para trabalhos sociais da 
brigada de incêndio.  

www.fire-hose.co.uk 

East End Fair 
Finance – Inglaterra 
(serviços 
financeiros/micro 
crédito) 

Providencia micro 
financiamentos e 
assessoria para as 
pessoas com 
problemas financeiros. 

Os consultores explicam 
os direitos dos 
consumidores, ajudam a 
preparar os planos de 
negócios e auxiliam na 
negociação de dívidas. 

www.fairfinance.org.uk 

East Lancashire 
Moneyline IPS 
Limited – Inglaterra 
(serviços 
financeiros/micro 
créditos) 

Ajudam pessoas sem 
crédito a abrirem 
contas bancárias, 
providenciam 
pequenos 
empréstimos e 
consultoria financeira. 

Ajudaram mais de 20.000 
pessoas a receberem 
empréstimos. Diminuíram 
a exclusão social e o nível 
de satisfação com os 
clientes é mais de 90%. 

www.elmline.co.uk 

Global Indigo – 
Global (comércio 
justo/artesanato) 

Oferece produtos de 
qualidade, autênticos e 
de comércio justo, com 
isso, apóia os 
produtores, suas 
famílias e 
comunidades. 
Apóiam pessoas e suas 
famílias que se uniram 
através de 
cooperativas que 
produzem artesanatos 
eticamente feitos, 
proporcionando renda 
para os membros e 
fundos para as 
cooperativas. 

Aumentam o 
conhecimento de onde os 
produtos são e quem os 
fez, promove os 
produtores, culturas, e 
sensibiliza para as 
dificuldades que podem 
enfrentar. 
Gera lucro para reinvestir 
em países em 
desenvolvimento, em 
comunidades de forma 
sustentável. 
 Facilitam  as  “compras de 
impacto  positivo”, indo 
além do comércio justo na 
criação de uma ligação 
mais pessoal entre cliente 

http://www.globalindigo.org/ 

 

http://www.fire-hose.co.uk/
http://www.fairfinance.org.uk/
http://www.elmline.co.uk/
http://www.globalindigo.org/
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 e produtor, permite aos 
clientes verem como seu 
dinheiro está sendo 
reinvestido em projetos de 
desenvolvimento social. 

Gnewt Cargo 
Limited – Inglaterra 
(meio 
ambiente/canais de 
distribuição) 

Entrega de 
encomendas, pacotes 
e mercadorias com 
frota de emissão zero, 
como bicicletas, 
carrinhos elétricos, 
scooters e bicicletas 
elétricas para 
pequenas cargas nos 
centros urbanos. 

Redução de emissões, 
diminuição de 
congestionamentos e 
impacto positivo no 
ambiente que opera. 

www.gnewtcargo.co.uk 

Grameen Danone 
Foods – Bangladesh 
(alimentos)  

Produz iogurte 
enriquecido com 
vitaminas e minerais, 
que, ingerido duas 
vezes por semana ao 
longo de um ano, pode 
tirar uma pessoa da 
desnutrição. 

Vende cerca de 22 mil 
potes de iogurte por dia 
para grupos de baixa 
renda, emprega 
267Grameen Ladies. 

www.grameencreativelab.co
m/live-examples/grameen-
danone-foods-ltd.html 

Hubs Coomercial 
Ventures and 
Student Hubs –  
Inglaterra 
(cidadania/meio 
ambiente) 

Atua como catalisador, 
capacitando os alunos 
a tornarem-se 
membros ativos da sua 
comunidade, 
promovendo a ação 
social, 
empreendedorismo 
social e cidadania. 

Organização e 
engajamento em 
conferências estudantis 
sobre ações sociais, 
voluntariado, mudanças 
climáticas e 
sustentabilidade. 

www.studenthubs.org 

Institute for Liberty 
and Democracy – 
Global (serviços 
jurídicos e 
econômicos) 

Trabalha com os países 
em desenvolvimento 
para implementar 
reformas de direitos de 
propriedade e de 
negócios que fornecem 
os instrumentos 
jurídicos e as 
instituições necessárias 
para que os cidadãos 
participem da 

Tem trabalhado 
diretamente em mais de 
25 países emergentes e foi 
consultado por 35 chefes 
de Estado, levando uma 
série de projetos de alto 
impacto como a gestão de 
formalização da 
propriedade, no Peru, a 
implementação de 
titulação de terras em El 
Salvador, e ajudando a 

www.ild.org.pe 

http://gnewtcargo.co.uk/
http://www.grameencreativelab.com/live-examples/grameen-danone-foods-ltd.html
http://www.grameencreativelab.com/live-examples/grameen-danone-foods-ltd.html
http://www.grameencreativelab.com/live-examples/grameen-danone-foods-ltd.html
http://www.studenthubs.org/
http://www.ild.org.pe/
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economia formal simplificar os marcos 
legais que regem a 
propriedade e os direitos 
de negócio na Tanzânia e 
Egito.  ILD tem impactado 
milhões de vidas e foi 
instrumental na promoção 
da autonomia jurídica e 
econômica para os pobres. 

Micel – México 
(telecomunicação) 

Serviço de telefonia 
móvel para população 
com baixa renda e sem 
acesso aos bancos. 

Permite que os 
consumidores sem conta 
bancária possam adquirir 
planos pós-pagos 
acessíveis sem custos 
iniciais ou sem cartão de 
crédito. 

www.micel.mx 

 

M-Pesa – Quênia 
(serviços financeiros) 

Serviço que permite a 
transferência de 
dinheiro via telefone 
celular, sem exigir que 
o cliente possua conta 
bancária. 

Acesso a serviços 
financeiros para 
população não 
bancarizada: depósitos, 
retiradas e transferências 
de dinheiro, pagamento 
de contas e compras.  

www.safaricom.co.ke 

My Home Financed 
Limited – Inglaterra 
(serviços financeiros) 

Contou com o apoio da 
Federação Nacional de 
Habitação para ser 
criada, mas funciona 
independente. 
Providencia pequenos 
empréstimos e 
educação financeira 
para que pessoas que 
não tem acesso às 
instituições financeiras 
tradicionais. 

Aproximadamente R$ 10 
milhões já foram 
emprestados, que ajudou 
seus clientes em mais de 
50% em relação ao crédito 
disponível no mercado. 

www.myhomefinance.org.uk 

My Time –Inglaterra 
(saúde) 

Um serviço de saúde 
mental multi cultural 
que oferece apoio para 
pessoas que sofrem 
depressão, ansiedade, 
principalmente para 
pais solteiros e 
policiais. 

Atende mais de 1000 
pessoas por ano e com a 
ajuda da Deloitte vai 
aumentar nos próximos 3 
anos atendimento para 
15.000 pessoas por ano. 

www.mytime.org.uk 

http://www.micel.mx/
http://www.safaricom.co.ke/
http://www.myhomefinance.org.uk/
http://www.mytime.org.uk/
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Opportunity 
International – 
África (serviços 
financeiros e micro 
créditos) 

Pioneira na 
implementação de 
tecnologias bancárias 
inovadoras e 
oferecendo 
empréstimos para 
pequenas empresas, 
poupanças, seguros e 
treinamento em 
práticas de negócios 
básicos para homens e 
mulheres que vivem na 
pobreza crônica. 

Clientes com empréstimos 
atualmente em todo o  

mundo: US$ 1,26 milhões 

 
Valor do empréstimo atual 
portfolio mundial com 
mais de US$ 560 milhões 
 

Empréstimos para as 
mulheres: 85% do total. 
 

Mais de 420 mil Contas de 
poupança atualmente. 

www.opportunity.org 

Reprezent-Eclectic 
Productions –
Inglaterra 
(comunicação) 

Uma rádio FM, que 
ensina aos jovens 
várias habilidades, 
conhecimentos, 
criando um espaço 
para debater e mostrar 
seus talentos. 

Oferece o espaço para 
mais de 1 milhão de 
jovens ingleses 
desempregados para 
mostrar seus talentos. 
Maioria que trabalha na 
rádio tem menos de 20 
anos. 

www.reprezent.org.uk 

SeeClickFix – Estados 
Unidos (cidadania) 

Capacita cidadãos, as 
organizações 
comunitárias e os 
governos locais para 
cuidarem e 
melhorarem seus 
bairros, fornecendo as 
ferramentas da 
tecnologia que 
promovam o 
engajamento cívico e 
transparência do 
governo. 

Utilizando plataformas on-
line e móve (SeeClickFix) 
desenvolvem programas 
para indivíduos que 
informam e acompanham 
as questões não-
emergênciais em suas 
comunidades. Isto facilita 
os cidadãos de forma 
significativa a expressarem 
preocupações de 
importância para eles, 
manterem os líderes do 
governo com senso se 
responsabilidade e 
melhorar a qualidade de 
vida em bairros nos 
Estados Unidos. 

www.seeclickfix.com 

The Amazings –
Inglaterra (cultura) 

Reúne pessoas 
aposentadas com  
habilidades e oferece 

Ajuda os aposentados a 
utilizarem seus talentos e 
passatempos, sentindo-se 

www.theamazings.com 

http://www.opportunity.org/
http://www.reprezent.org.uk/
http://www.seeclickfix.com/
http://www.theamazings.com/
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os seus serviços de 
trabalho por valor 
abaixo de mercado. 

úteis e garantindo uma 
renda. 

The Brightside Trust 
Inglaterra 
(educação) 

Oferece aos 
estudantes a 
possibilidade de um 
apoio ou mentoring 
gratuito. 

Os jovens conseguem 
apoio de mentores 
experientes tanto nos 
estudos quanto na 
orientação do trabalho. 

www.thebrightsidetrust.org 

The Phone Co-op – 
Inglaterra 
(telecomunicação) 

A única empresa de 
telecomunicações na 
Inglaterra que é de 
propriedade de seus 
clientes. 

O lucro volta para o 
desenvolvimento e 
melhoria dos serviços. O 
Conselho da empresa é 
constituído pelos 
membros e para ser um 
membro tem que ser o 
cliente pelo menos a 6 
meses. 

http://www.thephone.coo
p/ www.thephone.coop 

The TREES Group – 
Inglaterra 
(cidadania) 

Cria empresas que 
oferecem trabalhos de 
limpeza, jardinagem, 
pintura, decoração 
onde os funcionários 
são ex- detentos, 
pessoas desabrigadas e 
veteranos (pessoas 
aposentadas do serviço 
militar). 

Com este trabalho e os 
treinamentos as pessoas 
tem melhor possibilidade 
de se reintegrar na 
comunidade. 

www.thetreesgroup.org.uk 

Versé – Índia 
(tecnologia da 
informação e 
comunicação) 

Oferece um conjunto 
de produtos, como 
classificados, educação 
e networking em 
celulares. Projetado 
especificamente para 
usuários de telefones 
móveis em economias 
emergentes. 

Permite as pessoas em 
todas as classes sócio-
econômicas na Índia e em 
países emergentes a 
participarem e acessarem 
informações importantes. 

www.verseinnovation.com 

 

 

 

http://www.thebrightsidetrust.org/
http://www.thephone.coop/
http://www.thephone.coop/
http://www.thephone.coop/
http://www.thetreesgroup.org.uk/
http://www.verseinnovation.com/

