


O IMPACT HUB SÃO PAULO
E SUA ARTICULAÇÃO DE CAUSAS

Somos uma organização brasileira, globalmente conectada, 
de empreendedores com o propósito de desenvolver soluções e 
negócios de transformação. Estamos em mais 100 lugares do 
mundo articulando soluções através de programas e espaços 
relacionais que promovam o empreendedorismo de impacto e 
inovação.

A nossa atuação está profundamente articulada com os Objetivos 
Sustentáveis da ONU. Uma forma de promover o impacto numa 
escala local e global.

Todos os meses articulamos uma causa para inspirar e conectar 
pessoas. Artigos, publicações, eventos e encontros que 
proporcionem a troca de experiência entre os atores.

O Impact Morning é um dos eventos dessa articulação. Ele 
acontece uma vez por mês, aqui no Impact Hub São Paulo 
alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da 
ONU. A cada edição, empreendedores e especialistas no ODS 
do mês compartilham suas histórias e pontos de vista com a 
comunidade.

A temática do mês de fevereiro foi o da redução das desigualdades.

Veja nessa publicação um pouco do que aconteceu nesse mês 
para saber mais sobre a nossa atuação acesse o nosso site!

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de 
qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 
vida para todas e todos

4.1 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem 
o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que 
conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes

4.2 Até 2030, garantir que todos as meninas e meninos tenham 
acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, 
cuidados e educação pré-escolar, de modo que eles estejam prontos 
para o ensino primário

4.3 Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os 
homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de 
qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade

4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e 
adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências 
técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e 
empreendedorismo

4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e 
garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e 
formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas 
com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de 
vulnerabilidade

4.6 Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial 
proporção dos adultos, homens e mulheres estejam alfabetizados e 
tenham adquirido o conhecimento básico de matemática

4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos 
e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento 
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o 
desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos 
humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e 
não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural 
e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável

4.a Construir e melhorar instalações físicas para educação, 
apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero, 
e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros e não 
violentos, inclusivos e eficazes para todos

4.b Até 2020, substancialmente ampliar globalmente o número de 
bolsas de estudo para os países em desenvolvimento, em particular 
os países menos desenvolvidos, pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento e os países africanos, para o ensino superior, 
incluindo programas de formação profissional, de tecnologia 
da informação e da comunicação, técnicos, de engenharia e 
programas científicos em países desenvolvidos e outros países em 
desenvolvimento

4.c Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de 
professores qualificados, inclusive por meio da cooperação 
internacional para a formação de professores, nos países em 
desenvolvimento, especialmente os países menos desenvolvidos e 
pequenos Estados insulares em desenvolvimento

(Nações Unidas - ONU - nacoesunidas.org/pos2015/ods4/ )

http://saopaulo.impacthub.com.br/
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Professores 
Multiplicadores 
inovam em sala 
de aula com 
a metodologia 
Pense Grande

Quando o assunto é sala de aula muitos pensam naquela imagem 
onde o professor é detentor do conhecimento e os alunos são 
subordinados. No entanto, essa realidade está um pouco distante 
das escolas. As salas de aula, hoje, são compostas de pessoas com 
as mais variadas histórias de vida, níveis de conhecimento e sonhos
próprios. Cabe ao professor lidar com essa diversidade e utilizar de 
recursos para potencializar a sua aula e, consequentemente, moldar 
os seus alunos para se tornarem protagonistas de suas vidas.

Nas escolas do Centro Paula Souza, professores se tornaram 
multiplicadores da metodologia Pense Grande. Nesse cenário, os 
professores das instituições que já receberam o programa Pense 
Grande foram convidados para participar de uma capacitação 
para aprender a metodologia e aplicar em sala de aula dentro de 
suas disciplinas.

Segundo a Professora Maíra Cezaretto Camargo, da Etec Albert 
Einstein, que é multiplicadora do Pense, a cada aula os alunos 
estão sentindo na pele os efeitos da metodologia. “A turma era 
muito individualista e quando comecei a introduzir as ferramentas 
do Pense Grande como o Ikigai, Círculo Dourado percebi que os 
alunos mudaram e estão mais engajados”, explica.

Já para a Professora Luciana Madureira Domingues, da 
Etec Bartolomeu Bueno - Anhanguera, o desafio é adaptar a 
metodologia para a turma de Contabilidade. “Os projetos dos 
alunos de contabilidade são temas muito específicos e preciso 
fazer adaptações na hora de explicar as ferramentas. No entanto, 
essa estratégia está funcionando, pois eles estão sentindo conexão 
com o conteúdo que está sendo aplicado e os projetos e também 
notaram que as aulas estão mais dinâmicas”,afirma.

Cerca de 80 professores estão participando da capacitação de 
professores multiplicadores Pense Grande. A cada encontro, os 
professores mergulham na metodologia e aprendem novas ferramentas. 
A metodologia Pense Grande formenta a atitude empreendedora nos 
jovens que desenvolve novas habilidades do século XXI tornando-
os capazes de solucionar problemas e se tornarem protagonistas do 
seu próprio destino. O Pense Grande é uma iniciativa da Fundação 
Telefônica, executado pelo Impact Hub em parceria com o Centro Paula 
Souza.





CanalBloom: 
para mães e pais 
mais conscientes, 
informados e 
tranquilos

Quando nasce uma criança, nascem uma mãe e um pai cheio de 
dúvidas e aprendizados pela frente. O CanalBloom é um aplicativo 
de educação parental para que as famílias possam superar os 
desafios e se divertir bastante na criação dos filhos!

Muito do que ensinamos para  os nossos filhos  são coisas que 
aprendemos: nos livros, na internet e com as dicas de amigos 
e professores. Mas a maior parte do que ensinamos  a eles  tem 
a ver com o que aprendemos com os nossos próprios pais. Sabe 
aquele carinho que sua mãe fazia em você e agora você faz no seu 
filho? Ou a maneira como seus pais te ensinaram a ter disciplina e 
sem perceber você faz igualzinho?

Pois é, a ciência sobre o desenvolvimento infantil evolui muito nos 
últimos anos e não podemos ignorar que existem formas mais e 
menos saudáveis de criar nossos filhos.  Afinal,  passamos muito 
mais do que genética para eles.

Nossa relação com a criança forma a base para todo o seu 
desenvolvimento e  influencia  todas as relações que ela vai 
estabelecer ao longo da vida: com seu corpo, a escola, os amigos, 
o trabalho, a natureza, o mundo e até com os próprios filhos. 
Principalmente nos seis primeiros anos, quando 90% do cérebro é 
formado. São mais de 1 milhão de novas conexões neuronais por 
segundo! Tudo o que a criança vive e aprende nessa fase é crucial 
para o adulto em que ela vai se transformar.

Por isso, é muito importante sair do &#39;piloto automático&#39; 
e realmente atentar ao que estamos ensinando aos nossos 
pequenos.  Adultos mais  conscientes, informados e tranquilos 
constroem relações mais saudáveis com seus filhos, construindo a 

base para que eles também possam se tornar adultos emocionalmente 
mais saudáveis, formando um círculo virtuoso.

O CanalBloom cria uma ponte que liga mães e pais ao conhecimento 
produzido pelos maiores especialistas do mundo em infância através 
de vídeos, áudios e textos sobre disciplina, agressividade, birra, sono, 
relacionamento entre irmãos e muitos outros temas, além de brincadeiras 
e contação de histórias para compartilhar com as crianças e fortalecer
vínculos. Assim, cada família pode ampliar seu repertório e encontrar o 
seu próprio jeito de criar. 

Acesse www.canalbloom.com ou baixe o app na AppStore.

Saiba mais sobre o Bloom: https://www.youtube.com/
watch?v=7MJfKZ5daW0

Nos vemos no Bloom

http://www.canalbloom.com
https://www.youtube.com/watch?v=7MJfKZ5daW0 
https://www.youtube.com/watch?v=7MJfKZ5daW0 


Um papel possível 
da educação 
empreendedora 
na redução das 
desigualdades
por Coletivo Sanga

Se queremos reduzir as desigualdades, será necessário implementar 
o princípio do tratamento especial e diferenciado para países em 
desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos. 
Também precisaremos  melhorar a regulamentação e monitoramento 
dos mercados e instituições financeiras globais e fortalecer a 
implementação de tais regulamentações.

Em tempos de descrença em relação a políticas de ação afirmativa 
como a de reserva de cotas em universidades, o parágrafo anterior 
pode soar como uma afronta. Só que o ele não é de nossa autoria — 
trata-se de uma colagem de trechos do texto oficial da ONU sobre 
a ODS10 — Redução das Desigualdades.

Outra ODS, a 4 — Educação de Qualidade, afirma ser necessário 
“aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que 
tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e 
profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo”. 
A noção de que empreender é algo que se pode aprender é recente, 
e sua aparição em um texto oficial da ONU sobre educação não 
deve ser ignorada. Como pensar a relação entre a ODS10 e a ODS4 
a partir desse recorte que evidencia uma aparente contradição 
entre regulamentação e livre-iniciativa (empreendedorismo)?

Práticas inovadoras em educação, como metodologias ativas e 
aprendizagem baseada em projetos, têm em comum pelo menos 
um apreço e uma aposta na autonomia do educando — na sua 
capacidade de escolher, decidir e agir por si só, de maneira alinhada 
com seus propósitos. Essa capacidade, como bem sabemos, é 
fundamental para empreendedores.

Só que, no campo da pedagogia, a noção não é de hoje, e tem raízes 

bem definidas. A última obra lançada em vida pelo educador brasileiro 
Paulo Freire, em 1996, se chama justamente Pedagogia da Autonomia. 
Nela, Freire define o educando como ser ativo e autônomo, afastando-
se da noção tradicional do aluno como depositário de um conhecimento 
que lhe é fornecido, em via de mão única, por um professor detentor de 
um saber estabelecido. O interessante, para nossa discussão, é que o 
livro de Freire também traga duras críticas ao neoliberalismo. Para ele, 
seria do interesse do status quo neoliberal um sistema de educação que 
formasse cidadãos passivos e pacíficos, meros reprodutores da ordem 
estabelecida. Pessoas autônomas, capazes de pensar, decidir e agir por 
si sós, seriam uma ameaça a um sistema que perpetua a desigualdade 
e se alimenta dela para prosperar. Isso aparentemente reforça a noção 
de que seria contraditório apostar em uma educação empreendedora 
com vistas à redução das desigualdades sociais. Como pensar, então, 
a relação possível entre as ODSs 10 e 4, tal qual formuladas pela ONU?

Para arriscar uma resposta, acreditamos ser necessário analisar a 
questão dos propósitos e do alcance da educação empreendedora 
sob, pelo menos, duas perspectivas diferentes: a do mercado e a do 
educando.

Do ponto de vista do mercado, é necessário educar para empreender 
por pelo menos um motivo muito simples e urgente: não só os recentes 
avanços tecnológicos, mas toda uma sucessão de fatos históricos, têm 
alterado radicalmente o que significa trabalhar e, consequentemente, o 
perfil de mão-de-obra exigido. Se há algumas décadas o que se almejava 
era um emprego fixo e estável em uma empresa estabelecida, com o 
amparo de uma legislação trabalhista forte e sindicatos organizados 
e atuantes servindo como instâncias regulatórias das relações de 
trabalho, hoje a terceirização e a flexibilização dessas relações são a 
regra e não a exceção.



Cada vez mais, espera-se que os trabalhadores tornem-se 
empreendedores, seja por necessidade, seja por oportunidade. Não 
à toa, estão em voga expressões como “empreender a própria vida”, 
ou a noção de “intraempreendedorismo” (quase uma contradição em 
termos se considerarmos a clássica divisão entre trabalho assalariado 
e capital, que parece se dissolver cada vez mais). Para que consiga 
ocupar os novos cargos ou os cargos que restarão após as anunciadas 
transformações do mercado, é necessário que o trabalhador possua, 
mais do que conhecimentos técnicos ou experiência prática numa 
função, as chamadas soft skills, competências como criatividade, 
capacidade de resolução de problemas complexos e trabalho em 
equipe. (Há quem diga que não haverá tais cargos em número suficiente 
e, portanto, não deveria soar estranho a nenhum ouvido que Mark 
Zuckerberg tenha defendido a Renda Básica Universal.)

Iniciativas educacionais voltadas para o empreendedorismo são, 
portanto, necessárias para o mercado, já que qualificam a mão-de-
obra para os cargos que exigem as soft skills e outras habilidades 
menos “soft” das quais o ensino formal (ainda) não dá conta, como por 
exemplo conhecimentos em programação. Não à toa, programas com 
vistas à formação empreendedora de jovens periféricos têm surgido 
e se estabelecido nos últimos anos, em grande parte financiados por 
fundações e institutos ligados a grandes corporações que têm um 
interesse direto e urgente na qualificação dessa mão-de-obra.

Mas quais seriam as consequências da educação empreendedora para 
o educando? É sempre necessário lembrar que ele está no centro de todo 
processo educativo, sendo ao mesmo tempo seu principal beneficiário 
e instância sem a qual o processo em si não pode se dar.

Trabalhando há anos com educação empreendedora junto a um 
público socialmente vulnerável, podemos afirmar que tais processos 
educativos têm pelo menos duas consequências palpáveis e imediatas 
para o educando: a primeira, como seria de se esperar, é um aumento 
nas suas chances de ingresso no mercado de trabalho formal devido 
ao desenvolvimento das habilidades exigidas — e, mais do que isso, à 
aquisição de um letramento específico e da habilidade de operar um 
jargão.

A segunda é o desenvolvimento de uma capacidade de análise crítica que 
anda de mãos dadas com a noção de autonomia. O desenvolvimento da 
autonomia cria condições para uma compreensão mais aprofundada 
da realidade, permitindo que o educando torne-se cada vez mais 
agente da sua própria existência. As mesmas habilidades exigidas para 
a resolução de problemas complexos também conferem ao indivíduo 
a capacidade de refletir a respeito de si mesmo e de sua inserção 
na sociedade. Ou seja, um indivíduo que passe por um processo de 
educação empreendedora que tenha sido pensado e executado de 
maneira aprofundada e responsável tende a sair desse processo tendo 
desenvolvido sua capacidade de escolha. E essa capacidade é por si só 
um risco ao status quo.

Se essa capacidade poderá ser exercida, talvez sejam outros quinhentos, 
já que as condições objetivas de vida de um indivíduo condicionam 
as direções possíveis para seu desenvolvimento. Quantas pessoas 
brilhantes, capazes, autônomas e críticas não estão empacotando 
nossas compras no mercado ou dirigindo um Uber doze horas por dia 
porque, se não o fizessem, não teriam condições de comprar comida 
no mês seguinte? Quantas jovens mulheres não chegam nem mesmo 

a poderem tentar empreender por se tornarem mães solo e se verem 
obrigadas a uma jornada dupla ou tripla para darem conta, sozinhas, 
da complicadíssima tarefa de criar um ser humano, devido à maneira 
(ainda) profundamente desigual de encaramos coletivamente os deveres 
de homens e mulheres em relação à paternidade e à maternidade?

Mas mesmo essa contradição entre a autonomia e as condições objetivas 
de vida talvez seja semente e porta de entrada para o estabelecimento 
de modelos organizacionais disruptivos que sejam efetivamente um 
passo na direção da redução das desigualdades e não só mais uma 
faceta da progressiva precarização do trabalho. Como seria a Uber 
se, em vez de uma corporação, fosse uma cooperativa? A pergunta 
pode soar estranha aos nossos ouvidos acostumados à inexorabilidade 
do mercado e dos interesses dos acionistas, mas a resposta a ela 
inevitavelmente vem sendo gestada nas mentes e corações daqueles 
que, historicamente exilados dos processos decisórios e da tomada de 
partido diante de suas próprias vidas, têm podido de maneira inédita 
desenvolver sua autonomia e sua capacidade de análise crítica.

Não há dúvidas de que, nesse caminho, há e haverá contradições entre 
essas duas instâncias — o mercado e a mão-de-obra. Resta saber se 
essas contradições darão origem pura e simplesmente a mais um capítulo 
da luta de classes ou se seremos capazes de ressignificar nosso modus 
operandi a ponto de dissolver essas contradições. A transformação 
seria enorme e dolorosa — lembremos do primeiro parágrafo e sua 
inclinação fortemente anti-neoliberal, apontando que no caminho para 
a redução das desigualdades algo ou alguém precisará regulamentar 
o livre-mercado (ou, cabe agora adicionar: escapar à sua lógica). 
Mas a consequência talvez fosse, finalmente, a redução efetiva das 
desigualdades sociais, mesmo que ela pareça ser uma utopia relegada 
ao plano das boas intenções.



PNUD apoia inclusão 
de crianças com 
microcefalia na rede 
municipal de ensino 
de Maceió

por ONU

Com o objetivo de capacitar profissionais do ensino municipal de Maceió 
(AL) a atender as novas demandas de necessidades especiais na rede 
— incluindo o atendimento a crianças com microcefalia provocada pelo 
vírus zika —, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) promovem até esta 
quarta-feira (27/03) a segunda edição da Semana da Inclusão.

O encontro prioriza a discussão de propostas e a formação pedagógica 
para uma educação inclusiva, com base no direito da pessoa com 
deficiência de ir à escola, participar, interagir e se desenvolver.

A cidade de Maceió (AL) registrou 138 suspeitas de casos de vírus zika 
até agora em 2019. Cinquenta e sete deles já foram confirmados e 14 
continuam em investigação.

A maioria das crianças infectadas na capital alagoana possui um perfil 
semelhante: são do sexo feminino, têm mães entre 20 e 29 anos e residem 
nas regiões periféricas da cidade. Um dos maiores desafios da doença 
são as sequelas de ordem cognitiva, comportamental e neurológica, 
como é o caso da microcefalia.

Ayla, de 3 anos, tem microcefalia. A menina foi uma das primeiras 
crianças que sofreram exposição ao vírus em Maceió a começar a vida 
escolar na rede pública de educação, em 2017. Aluna do Centro Municipal 
de Educação Infantil – CMEI Maria de Fátima Melo, atualmente ela 
é uma das nove crianças com deficiência da escola, que atende 257 
estudantes.

“Quando Ayla chegou à escola, convidamos a mãe, Flávia, para 
começar a participar da nossa jornada no CMEI, a fim de conhecer 
as necessidades da criança, como alimentação, banho e locomoção. 

Nas atividades pedagógicas, ela está sempre inserida com as demais 
crianças”, disse a coordenadora pedagógica do CMEI, Aurilene Lira.

“O trabalho pedagógico que é feito com a turma também é feito com 
ela. Claro que existem algumas adaptações que precisam ser feitas, mas 
ela é vista como as demais crianças, cada uma na sua singularidade”, 
contou.

Semana da Inclusão 2019

Com o objetivo de capacitar profissionais da educação de Maceió 
a atender as novas demandas de necessidades especiais na rede, a 
Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) promovem até esta quarta-feira 
(27) a segunda edição da Semana da Inclusão.

O encontro prioriza a discussão de propostas e a formação pedagógica 
para uma educação inclusiva, com base no direito da pessoa com 
deficiência de ir à escola, participar, interagir e se desenvolver.

A educadora e coordenadora do projeto SEMED/PNUD, Rita Ippolito, 
disse que este segundo seminário visa complementar a formação sobre 
inclusão escolar, iniciada em 2018 no âmbito do projeto de cooperação 
técnica entre as instituições, além de dar suporte ao trabalho que 
algumas escolas já estão desenvolvendo, como no caso de Ayla. 
Segundo Ippolito, as adversidades são enormes, pois englobam 
aspectos culturais, estruturais, pedagógicos e sociais.

“A maioria dos estudantes com deficiência na rede vem de bairros 
periféricos da cidade. Os desafios se multiplicam muito mais em razão 
da condição socioeconômica dessas famílias. Mas, sem dúvidas, o 



maior deles é minimizar as grandes carências de formação pedagógica 
de professores. Apesar das resistências, a rede de Maceió, com seus 
3.595 estudantes com algum tipo de deficiência, está fazendo história”, 
afirmou.

A especialista em educação inclusiva da Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro (UFRRJ) Márcia Pletsch conduziu aula magna abrindo a 
Semana da Inclusão com o painel “Os filhos do zika chegaram à escola: 
e agora?”.

Também participam das atividades representantes do Conselho 
Municipal de Educação (COMED), do Fundo das Nações Unidas para 
Infância (UNICEF), da Secretaria Municipal de Saúde, coordenadores 
da educação infantil e da educação especial e as coordenadoras 
pedagógicas dos Centros Municipais de Educação Infantil, Fúlvia 
Rosemberg e Maria de Fátima Melo. Nesta quarta-feira, a programação 
segue com oficinas durante todo o dia.

Dessas, nove crianças já estão devidamente matriculadas e frequentando 
a escola, segundo a coordenadoria de educação especial da SEMED.

A educação de Maceió empenha-se em ser referência no que diz respeito 
ao tratamento para as pessoas com deficiência. Desse modo, a Semana 
da Inclusão se constitui em uma alternativa real de transformação de 
políticas públicas nas escolas, de quebra de paradigmas e de mudança 
de cultura. Legado que o PNUD pretende deixar para o município a 
partir dessa parceria iniciada em 2014.



IMPACT
MORNING



Aconteceu mais uma edição do Impact Morning, um bate-papo 
descontraído com profissionais de diversas áreas que debatem a respeito 
de um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável determinado pela 
ONU.

Esta conversa descontraída contou com a presença de representantes 
de diversas iniciativas e teve a moderação da Diretora de Marketing, 
Luciana Telles Brasil.

Tanja Oshima, Coordenadora de Projetos da EduSim, abriu o evento 
contando sobre a história da iniciativa cuja missão é facilitar o caminho 
de quem almeja se tornar um cidadão global, através da língua inglesa 
por meio da tecnologia para proporcionar trocas interculturais e para 
tornar o aprendizado de inglês mais acessível.

Em seguida, Daniel J. Quintero, Gerente do Projeto Pense Grande 
da Fundação Telefônica Brasil, destacou o sucesso do projeto e as 
estratégias para o engajamento de professores e jovens para o sucesso 
e alcance do projeto.

Para complementar, Gislayno Monteiro, Coordenador de Projetos da 
Assessoria de Inovação do Centro Paula Souza que contou sobre os mais 
de 100 mil alunos impactados nas unidades do Instituto responsável 
pelas Etecs e Fatecs do Estado de São Paulo.

Durante a roda de conversa, vários insights relacionados aos projetos 
de inovação e ao processo de educar foram citados como a motivação 
junto aos professores com exemplos práticos, os filtros necessários para 
que o excesso de projetos sejam colocados em ordem de prioridades e o 
tempo para a conquista dos resultados; e como superar as dificuldades 
em relação ao impacto de novas iniciativas diante de todos os envolvidos.

Um ponto-chave que foi muito debatido durante o evento foi sobre 
as formas de mensuração dos resultados e os indicadores que devem 
ser considerados no processo em que todos concordaram em um 
monitoramento e acompanhamento constantes.

60

4.000 
Inscritos

Impactadas por  
ações digitais



Sobre o Impact Morning:

Evento mensal realizado pelo Impact Hub São Paulo alinhado aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ONU). 
A cada edição, empreendedores e especialistas na ODS do mês 
compartilham suas histórias e pontos de vista com a comunidade.

Dentro do nosso modelo de atuação temos uma frente de convocação 
e articulação por causas.

Acreditamos  que a verdadeira inovação social acontece quando 
negócios, setores, competências, disciplinas se encontram, 
aprendem uns com os outros, buscam sinergia e criam estratégias de 
colaboração para impacto. Atuamos diretamente na articulação de 
ecossistemas conectados a causas através de atividades orquestradas 
de mapeamento de ecossistemas, convocação de atores, design 
e facilitação de experiências de colaboração e consolidação de 
aprendizados, estratégias e soluções de impacto.

Para conhecer mais exemplos de atuação acesse: 
http://saopaulo.impacthub.com.br/

http://saopaulo.impacthub.com.br/
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