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ESTUDO SOBRE 

EMPREENDEDORISMO DA 

PERIFERIA DE SÃO PAULO

O Projeto

O Estudo sobre Empreendedorismo da Periferia de 

São Paulo é uma iniciativa de Quintessa, Empreende

Ai, Adesampa e Pipe.Social, com patrocínio da 

Samsung, e tem como objetivo entender o cenário

do empreendedorismo nas periferias paulistanas

com enfoque para a forma como estes

empreendedores têm acessado a chamada “rede de 

apoio” ou “intermediários”, que são os programas de

aceleração, de incubação, de capacitação, acesso a 

recurso financeiro, contatos, etc. Sendo assim, o 

estudo se dedicou a compreender o perfil destes

empreendedores e seus empreendimentos, o 

cenário da rede de apoio existente, demandas

atendidas e não atendidas e por fim, reconhecer

oportunidades para fomentar esse ecossistema.
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O que fizemos

Para se aprofundar no ecossistema de empreendedorismo

de periferia, o estudo foi conduzido da seguinte forma: 

6 CONVERSAS

com organizações que 

apoiam empreendedorismo

mesmo que não tenham o 

foco de atuar em territórios

periféricos, mas que já

tenham rodado ao menos

um programa na periferia;

9 ENTREVISTAS

em profundidade com 

organizações dos 

territórios periféricos que 

apoiam empreendedores

nas periferias paulistanas;

21 ENTREVISTAS

em profundidade com 

empreendedores de 

variadas regiões periféricas

da cidade de São Paulo 

12 ENTREVISTAS

em profundidade com 

patrocinadores de projetos

cujos objetivos se 

relacionam à temática do 

estudo

UMA PESQUISA

quantitativa com 61 

negócios periféricos;
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Com quais organizações falamos

Organizações dos territórios periféricos ou não

que apoiam empreendedores de periferia (também

chamados de rede de apoio ou intermediários):

Empreende Aí, Nois por Nois, Macambira, Agência

Solano Trindade, Emperifa, ANIP, Bancadão, 

Empreende Tiradentes, APAJE, BemTeVi, GVces – FGV, 

Plano CDE, SenseLab, Ponte a Ponte, Yunus Negócios

Sociais

Patrocinadores de projetos cujos objetivos

se relacionam à temática do estudo: 

Instituto Vedacit, Fundação Via Varejo, UnitedWay, 

Instituto Jatobás, Oi Futuro, British Council,  

Fundação Telefônica, Fundação Coca Cola, Instituto

Sabin, Fundação Alphaville, Bank of America Merrill 

Lynch, Fundação Arymax
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O processo

As escutas e entrevistas

foram realizadas pelo

Quintessa e Empreende Aí e 

a pesquisa quantitativa

realizada pela Pipe Social. 

Cada uma das etapas do 

estudo foi discutida e 

analisada junto a outras 5 

organizações que atuam

nos territórios periféricos, 

sendo eles: Agência Solano 

Trindade, APAJE, 

Macambira, Nois por Nois e 

Empreende Tiradentes.

Ou seja, ao passo que as 

entrevistas, escutas e 

pesquisas eram realizadas, 

os dados e análises gerados

foram validados e 

discutidos ao longo de três

workshops com as 5 

organizações mencionadas

anteriormente. 

Só então, concluiu-se o que 

será exposto neste estudo a 

cerca dos intermediários, 

empreendedores e relação

com patrocinadores.



Apresentação do Estudo

1.
Perfil empreendedor

e do negócio

2.
Como empreendedores 

têm acessado redes de 

apoio (ou intermediários)

e sua visão a respeito

3.
Principais desafios para 

evolução dos 

empreendedores, na visão 

da rede de apoio (ou 

intermediários)

4.
Boas práticas e desafios 

reconhecidos

ESTUDO SOBRE EMPREENDEDORISMO DA PERIFERIA DE SÃO PAULO



Perfil empreendedor 
e do negócio

1.



Apresentação do Estudo

1.
Perfil empreendedor

e do negócio

ESTUDO SOBRE EMPREENDEDORISMO DA PERIFERIA DE SÃO PAULO

Nesta seção apresentamos os dados e 

análises provenientes da pesquisa 

quantitativa feita com 61 

empreendedores das regiões periféricas 

de São Paulo
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São negócios nascentes
CARACTERIZAÇÃO DOS NEGÓCIOS

39%
dos negócios mapeados são

compostos por apenas uma pessoa

Porte dos negócios mapeados:

• Negócios nascentes

• "(Eu)preendedor"

• MEIs e não formalizados

BASE TOTAL: 61 NEGÓCIOS
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Tempo de Existência, 
Formalização, Orientação e Time 
PERFIL DO NEGÓCIO

O cenário é de negócios nascentes, onde a maioria tem

menos de 2 anos de existência – principalmente nos

setores de Educação e Saúde. Desses, 70% são

formalizados, sendo que as MEIs representam 38%.

Do total, 77% têm fins lucrativos e 49% declaram ter

um modelo que restringe a distribuição de dividendos

na empresa. Contudo, nessa questão, 12% não

souberam responder, o que pode indicar não

entendimento do modelo.

BASE TOTAL: 61 NEGÓCIOS
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Tempo de Existência, 
Formalização, Orientação e Time 
PERFIL DO NEGÓCIO

BASE TOTAL: 61 NEGÓCIOS
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20%

dos negócios mapeados
focam apenas na base 

da pirâmide

Comparando com a leitura do o 2º Mapa de Negócios

de Impacto 2019, * esse universo é foco de apenas 8% 

dos negócios.

7%

20%
72%

1%NS

* 2º Mapa de Negócio de Impacto 2019 tem por objetivo acompanhar a 

evolução dos negócios de impacto socioambiental no Brasil, ajudando a 

orientar estratégias e ações dos diversos atores que estão construindo e 

fomentando um novo setor da economia no país.

BASE TOTAL: 61 NEGÓCIOS

a base da pirâmide

https://www.pipe.social/produtos/mapa2019
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PERFIL EMPREENDEDOR

O empreendedor de periferia tem perfil

sociodemográfico que se difere da média do 

empreendedor à frente dos negócios de impacto

no Brasil. De acordo com o 2º Mapa de Negócios 

de Impacto 2019 da Pipe.Social, no Brasil, o setor

é marcado por homens, brancos, jovens adultos e 

escolarizados, enquanto que na periferia de São 

Paulo o empreendedorismo é liderado por 

mulheres negras, jovens adultas e com níveis

também altos de escolarização. 

Elas dominam! 61%
dos negócios mapeados tem um 

quadro societário mais FEMININO

Características sociodemográficas do principal fundador:

• Mulher

• Negra

• Jovem adulta (30 a 39 anos)

• Com background escolar (superior completo

e pós-graduação/mestrado/doutorado)

ELAS SÃO MAIS PRESENTES LIDERANDO NEGÓCIOS
NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

BASE TOTAL: 61 NEGÓCIOS

https://www.pipe.social/produtos/mapa2019


ESTUDO SOBRE 

EMPREENDEDORISMO DA 

PERIFERIA DE SÃO PAULO

Empreendidos
por mulheres!
PERFIL EMPREENDEDOR

BASE TOTAL: 61 NEGÓCIOS

GÊNERO DOS(AS) EMPREENDEDORES(AS)

IDENTIFICAÇÃO PRINCIPAL FUNDADOR(A)

IDADE MÉDIA PRINCIPAL FUNDADOR(A)

ESCOLARIDADE MÉDIA PRINCIPAL FUNDADOR(A)
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61% CIDADANIA

46% EDUCAÇÃO

28% CIDADES

28% SAÚDE

28% TECNOLOGIAS VERDES

26% SERVIÇOS FINANCEIROS

Promovem impacto
positivo por meio do 
negócio

Dos 61 negócios participantes da pesquisa

quantitativa realizada, parte significativa

declarou que promove impacto positivo por 

meio da sua empresa, sendo Cidadania e 

Educação as áreas mais expressivas. 

QUAIS ÁREAS DE IMPACTO SEU NEGÓCIO PROMOVE?

BASE TOTAL: 61 NEGÓCIOS
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QUAL DOS 17 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL (ODS) SUA INICIATIVA RESPONDE?* 5%NS

Objetivos de 
desenvolvimento 
sustentável
17 ODS ONU

Corroborando com a análise anterior, os

participantes também enxergam sua atuação

impactando os ODS (Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável- ONU)

BASE TOTAL: 61 NEGÓCIOS

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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PERFIL DO NEGÓCIO: JORNADA, FATURAMENTO, RECURSO E CAPTAÇÃO

Chamamos de vale da morte o período da trajetória de um 

negócio que já está em operação, mas ainda não atingiu o ponto

de equilíbrio, ou seja, tudo que entra no caixa não é suficiente

para cobrir seus custos e despesas.

A leitura financeira dos negócios mapeados revela que: 

‣ Estão no vale da morte

‣ Não possuem faturamento expressivo

‣ A doação é a principal forma de captação de recurso

‣ As fontes mais acessadas são: rede própria, crowdfunding, 

incubadoras/aceleradoras e institutos/fundações

‣ A maioria está captando valores muito baixos

Negócios no vale da morte 49%
dos negócios mapeados
estão no vale da morte

O universo empreendedor da periferia de São Paulo 

ainda está em desenvolvimento: metade da 

amostra está entre ideia e MVP e 33% está na fase 

de organização do negócio – seja se estruturando 

para crescer ou repensando a empresa/solução. 

BASE TOTAL: 61 NEGÓCIOS
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44%
ainda não registra

faturamento

Negócios que atuam com Cidades e Educação são 

os mais presentes na base sem faturamento.

Entre os 49% que faturaram até 100mil

no último ano, 44% faturaram até 50mil

(principalmente na área de Saúde 

e Tecnologias Verdes).

FAIXAS DE FATURAMENTO NEGÓCIOS PARTICIPANTES

SAÚDE FINANCEIRA

Faturamento
e Fontes de Recursos

BASE TOTAL: 61 NEGÓCIOS
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DEMANDA ATUAL POR RECURSOS FINANCEIROS

Captação

ESTÃO CAPTANDO NO MOMENTO? (PARA QUEM RESPONDEU SIM) QUANTO ESTÃO CAPTANDO?

BASE TOTAL: 61 NEGÓCIOS
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Baixa adoção de tecnologias A baixa adoção de tecnologias explica o 

fato de que metade da base mapeada 

não se relaciona com o universo de 

patentes. Apenas 5% dos negócios 

mapeados possuem patentes 

(principalmente quem atua na área de 

Educação e Tecnologias Verdes) e 15% 

estão em processo de pedido.

A adoção de tecnologias inovadoras também difere 

muito da estatística Brasil: enquanto 75% dos 

negócios de impacto no Brasil declaram utilizar algum 

tipo de tecnologia no seu negócio – seja na solução ou 

otimização de processos internos – esse número cai 

para 57% entre os negócios da periferia de SP. 
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8 em cada 10 
empreendedores já 
investiram dinheiro do 
próprio bolso no negócio 
e 6 em cada 10 estão 
captando dinheiro

A demanda por captação na periferia é

20% menor se comparada ao o 

2º Mapa de Negócios de Impacto 2019. 

E a busca de quem está captando é 

por um valor semente: 54% até

500mil (sendo 33% até 50mil).

https://www.pipe.social/produtos/mapa2019
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Alta dependência de doações

As principais fontes de doação são rede própria, 

crowdfunding, incubadoras/aceleradoras e 

institutos/fundações.

As doações são o principal mecanismo financeiro de 

sobrevivência para esses negócios, um modelo de 

recurso muito presente em projetos sociais e 

iniciativas na periferia. Em comparação ao 2º Mapa 

de Negócios de Impacto 2019, enquanto 60% dos 

negócios de impacto que captaram algum recurso

financeiro mencionam as doações, na periferia esse

índice vai para 79%.

https://www.pipe.social/produtos/mapa2019
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Venda direta ao consumidor
Venda-direta única, venda recorrente e 

publicidade são os modelos de 

monetização mais utilizados, sendo essa

última bem mais expressiva na periferia

se comparada ao 2º Mapa de Negócios 

de Impacto 2019 (40% na periferia vs 

23% mapa nacional).

O modelo de negócio baseado na venda direta ao

consumidor (B2C) é o mais citado por 64% da amostra; 

a venda para empresas (B2B) é o segundo mais

adotado. Outro comportamento que se difere da 

média do ecossistema brasileiro, onde os modelos B2B 

e B2C são citados de igual maneira pelos

empreendedores no Mapa de 2019.

https://www.pipe.social/produtos/mapa2019
https://www.pipe.social/produtos/mapa2019


ESTUDO SOBRE EMPREENDEDORISMO DA PERIFERIA DE SÃO PAULO

Análises Gerais

Definição de jornada e ciclo

de maturidade para 

empreendedor de periferia é

diferente do empreendedor

de impacto;

Comunicação, linguagem e 

acessibilidade a conteúdos

são queixas recorrentes

nesse universo;

A demanda por uma

aceleração é enorme mas 

precisam muito de uma

atenção plena, aquela coisa

de pegar na mão e fazer

junto.

Empreendedor não se 

reconhece enquanto

empreendedor e no 

ecossistema de inovação. 

A formalização de um 

negócio (MEI) é uma forma 

de lidar com o fantasma do 

desemprego;

Dupla jornada: programas

de capacitação tem horários

que coincidem com horário

de trabalho de quem está

começando a empreender;
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Análises Gerais

O estudo sobre os negócios da periferia paulistana aponta

um cenário empreendedor ainda nascente, com empresas

lideradas por maioria feminina focada em solucionar

problemas locais. A maior parte dessa base faz uso tímido

de tecnologias, tem modelo de negócio focado no B2C com 

vendas diretas, ainda não fatura, tem alta dependência de 

doações e ainda não mede seu impacto.

Há uma alta demanda ainda não suprida por programas de 

aceleração que apoiem o desenvolvimento do negócio. Os

poucos que acessaram algum programa dizem-se 

satisfeitos e percebem seu impacto positivo na evolução da 

empresa, bem como no seu próprio perfil empreendedor. 

Há baixa visão de futuro, talvez por ainda estarem

batalhando por colocar o negócio de pé. As ajudas mais

urgentes focam em vendas e desenvolvimento de equipe
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2.
Como empreendedores

têm acessado redes de 

apoio (ou

intermediários)

e sua visão a respeito
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Com base em todas escutas deste estudo, 

nesta seção apresentamos como tem 

sido a jornada de acesso à programas de 

apoio, seus desafios e respectivas 

análises de agregação de valor
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Alta demanda não atendida
ACESSO A PROGRAMAS DE ACELERAÇÃO NA PERIFERIA

6 em cada 10 
empreendedores da 

periferia já buscaram 
aceleração sem 
conseguir vaga

O 2º Mapa de Negócios de Impacto 2019 já tinha

revelado um cenário de alta demanda – onde 50% 

dos 1 mil negócios de impacto no Brasil ainda não

conseguiram ingressar numa aceleradora – mas, 

esse parece ser um desafio ainda maior para os

negócios na periferia paulistana.  

https://www.pipe.social/produtos/mapa2019
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Perfil empreendedor 
voltado para produto 
VERTENTE PRINCIPAL DE DEDICÇÃO DOS EMPREENDEDORES É O PRODUTO

As entrevistas demonstram que o perfil majoritário dos 

empreendedores é voltado para o desenvolvimento do 

produto ou na entrega do serviço. 

Sendo assim, aspectos relacionados à gestão 

administrativa e comercial estão sendo desenvolvidos e 

ainda se apresentam como um desafio.
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Quando questionadas sobre as ajudas mais

urgentes para o negócio, a comunicação parece

ser o maior gargalo para essas organizações, 

principalmente para aquelas com soluções em

Educação, Saúde e Tecnologias Verdes.

Vendas e comunicação 
são os grandes desafios

Preciso de ajuda com minha identidade 

visual, pois acredito que isso irá atrair 

mais clientes e consequentemente 

conseguirei alcançar o objetivo de ter um 

próprio site e uma loja física.”

Preciso de ajuda para 

divulgar e alavancar as 

vendas dos nossos serviços.”

Preciso de ajuda na captação de clientes, 

divulgação da marca e dos projetos e no 

plano de ampliação. Tendo maior fluxo de 

vendas poderemos contratar mais 

colaboradores da comunidade.”
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Comparado ao 2º Mapa de 

Negócios de Impacto 2019, o 

apoio em comunicação foi

mencionado por 19% do total 

de 1.002 negócios; dinheiro

foi mencionado por 48% dos 

negócios; processo e gestão

por 12%; vendas por 11%; 

mentoria por 22%. 

Pedidos de apoio

PRINCIPAIS DORES DOS EMPREENDEDORES

https://www.pipe.social/produtos/mapa2019
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Programas mais valorizados por participantes 

possuem as características de personalização, 

linguagem adaptada, foco em vendas e recurso

financeiro para apoio ao empreendedor/negócios

Percepção de valor 
dos programas de aceleração

VENDAS

Programas com foco no desenvolvimento de 

competências de venda e aproximando o negócio de 

seu cliente foram muito valorizados

PERSONALIZAÇÃO

As entrevistas demonstram que fez muita diferença 

no resultado do negócio ter momentos onde o 

empreendedor conseguiu discutir o negócio na 

profundidade com algum mentor e adaptar o que 

está sendo passado para seu contexto
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PROGRAMAS FOCADOS NO RESULTADO

Metodologias melhor reconhecidas incentivam o 

empreendedor a trazer algum resultado durante o 

programa (entre os encontros, por exemplo) e não, 

simplesmente trazer alguma planilha/metodologia

preenchida.

APOIO PARA BOM USO DO RECURSO FINANCEIRO

Apoio dos intermediários para definir a melhor

alocação do recurso financeiro foi muito valorizado

pelos empreendedores.

Percepção de valor 
dos programas de aceleração

Programas mais valorizados por participantes 

possuem as características de personalização, 

linguagem adaptada, foco em vendas e recurso

financeiro para apoio ao empreendedor/negócios



ESTUDO SOBRE 

EMPREENDEDORISMO DA 

PERIFERIA DE SÃO PAULO

Visão dos empreendedores que 

participaram de ao menos um 

programa de aceleração

Percepção de valor 
dos programas 
de aceleração

Vejo que o objetivo é ajudar a 

andar com rodinha até conseguir 

pedalar sozinho de fato”

Os conteúdos dos programas até que eram 

parecidos, mas tiveram focos bem 

diferentes. Primeiro foi em entender o que 

eu queria fazer, depois o foco foi em 

vender”

Participei de três programas para 

amadurecer e absorver. Fui pensando 

e trazendo para o negócio aos poucos”

Precisamos tirar a sensação de 

estar sozinho que se tem ao 

empreender na periferia”
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O Vai Tec me fez entender melhor os 

processos para modelagem de 

negocio. O aporte financeiro também 

foi importante. As consultorias 

individuais e de modo humanizado 

são boas também.”

Na Pense grande o foco era no 

empreendedor e não no 

empreendimento, isso foi bem legal. 

E no Vai Tec todos os agentes do 

programa que nos instruíram eram

da periferia e da nossa região.”

A visão de outros negócios na mesma 

etapa de desenvolvimento 

possibilitou vermos as mudanças 

necessárias na estratégia do negócio 

para potencializar o impacto social e 

entregar mais valor ao publico-alvo.”

Depois das mentorias me dei conta 

que o que gastei no início do negócio 

não fez sentido.”

Queria poder ter utilizado o recurso 

mais no meu negócio, mas tinha que 

aplicar em pro labore.”



ESTUDO SOBRE 

EMPREENDEDORISMO DA 

PERIFERIA DE SÃO PAULO

Perfil do grupo, comunicação e expectativa de mais apoio

Como pontos negativos dos programas vivenciados os empreendedores destacam: 

‣ Desafios relacionados à metodologia em grupo Ex: 

alinhamento de agendas entre todos os participantes);

‣ Os programas têm menos apoio do que gostariam

para as entregas; 

‣ Sentiram falta de feedbacks claros para os que não foram

selecionados para etapas seguintes da seleção do 

programa; 

‣ O perfil das turmas geralmente é muito heterogêneo (Ex: 

participam negócios e projetos sociais e em diferentes

estágios de maturidade);

‣ A duração do programa geralmente é menor do que 

acreditam ser necessário para implementar tudo que está

sendo ensinado nos programas;

‣ Apoio financeiro tem sido importante, mas ainda é

insuficiente
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Sentimos que não houve uma

comunicação muito eficiente quanto

aos resultados, especialmente com 

projetos não selecionados.”

Tínhamos muita coisa para 

entregar e não havia pessoas para 

nos auxiliar em executar o 

processo, acredito ser importante.”

Na nossa turma foram escolhidos

iniciativas que fossem de cultura, 

lazer e até uma ‘horta feliz'.”
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Apoio emocional, intelectual e financeiro

Como pontos positivos dos programas vivenciados os empreendedores destacam: 

‣ Apoio com infraestrutura (Ex: coworking para trabalhar);

‣ Equipe disponível, acolhedora e falando a “mesma língua” 

(equipe também da periferia, conhece os problemas e 

tem rede de contato na região);

‣ Networking com outros empreendedores semelhantes e 

referências pra se espelhar;

‣ Metodologia com foco no empreendedor e no seu

empoderamento;

‣ Ganho de novo vocabulário e conteúdos até então

desconhecidos ou distantes da sua realidade

(Ex. tecnologia);

‣ Apoio para compreensão do modelo de negócio se 

aprofundando nos custos envolvidos e estratégia de 

crescimento

‣ Aporte financeiro feito de forma consciente (bolsa + 

apoio para investimento no negócio); 

‣ Apoio em parcerias estratégicas para o negócio. 
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Desafios de gestão
PRINCIPAIS DORES AO DESENVOLVER SEU NEGÓCIO

Em todos os levantamentos realizados, 

vendas e formação de equipe aparece

como principais desafios

DESAFIOS EM VENDAS E COMUNICAÇÃO

‣ Encontrar/chegar até o cliente

‣ Clareza de qual é o melhor canal de venda para 

seu negócio

‣ Como os negócios ainda não possuem altos níveis

de faturamento, enfrentam o desafio de garantir

tempo relevante para tocar a área de vendas e/ou

ter alguém capacitado para tocar a área

DESAFIOS RELACIONADOS AO TIME

‣ Encontrar candidato(a) qualificado(a) que garanta

qualidade e se comprometa

‣ Apoio para gerenciar melhor a equipe

‣ Desenvolvimento de competência de gestão e 

liderança
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O balanço é positivo

Negócios que já participaram de programas de 

aceleração pontuam que os programas impactaram 

positivamente no seu perfil como empreendedor, 

aprenderam novos conteúdos que impactaram em 

alguma mudança no seu comportamento. Todos 

acelerados entrevistados indicariam os programas 

que passaram para amigos e rede próxima. 

80 % dos negócios que 
já foram acelerados 

ressaltam que os 
programas foram 

efetivos para o negócio
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Poucos os que conseguem falar sobre uma visão ou

plano de crescimento, o que conversa com um perfil

de negócio ainda em desenvolvimento, sem um 

modelo sustentável claro. Mesmo entre quem foi

acelerado, as metas atuais visam a sustentabilidade

do negócio, por exemplo, investir em infraestrutura e 

tecnologia, ter um plano de gestão eficiente, 

contratar equipe, aumentar a base de clientes, 

atingir breakeven e captar investimento.

Futuro não é claro para todos
“Vai depender muito da implementação,

ainda não consigo falar sobre escala.”

“A meta atual é alcançar o ponto de equilíbrio 

financeiro, aumentar a rede de parceiros técnicos 

para prestação de serviços a clientes, aumentar a 

equipe de desenvolvimento para maior velocidade de 

produção das soluções requisitadas pelos clientes.”
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Nesta seção, detalhamos as principais 

análises por parte dos intermediários que 

compõe a rede de apoio sobre principais 

pontos de aprimoramento do suporte aos 

empreendedores 
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Participam de 

mais editais por 

conta do recurso

O que não tem 

resultado direto no 

aumento de vendas

a curto prazo

Não consegue

dedicar tempo 

relevante para 

venda

Que não gera 

fôlego de caixa 

suficiente

Dedicação para venda

No desafio de alavancar o negócio, 

alguns empreendedores se encontram

em um ciclo onde: 

Velocidade de absorção

Dado o desafio de compreensão de 

conceitos para a realidade prática do 

negócio, há espaço para programas mais

assistidos e mais longos (maior tempo 

acompanhando os negócios e sua

assimilação dos conteúdos dados)

Menor desenvolvimento
pós programas

A maior parte das demandas iniciais do 

negócio começam a ser endereçadas ao

longo dos programas de aceleração. Mas o 

resultado em si começa a aparecer após a 

finalização do programa. Essa etapa

seguinte, sem apoio da aceleradora, ainda

é um desafio

Principais desafios para evolução dos empreendedores
NA VISÃO DA REDE DE APOIO (OU INTERMEDIÁRIOS)
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Principais desafios para desenvolvimento de novos programas
Partindo das demandas dos empreendedores e nas entrevistas realizadas com 

intermediário e patrocinadores, entende-se que existem dois grandes desafios

1º DESAFIO: VIABILIZAR CONTRATAÇÕES DE PROGRAMAS

Compliance e contratação

Ocorre no setor privado um endurecimento

em questões de compliance que torna mais

rígido o processo de contratação, exigindo

mais documentãção e estrutura

organizacional para viabilizar contratações

junto à grandes empresas e seus institutos

e fundações. Frequentemente, estas

demandas impossibilitam a participação de 

intermediários na concorrência. 

Estrutura jurídica e financeira

Intermediários ainda não possuem

estrutura jurídica e financeira robusta, o 

que muitas vezes faz com que não sejam

elegíveis para certas contratações ou que, 

em termos processuais, seja muito mais

demorado a viabilização do programa. 

Flexibilidades e adequações

Este processo é um ciclo que necessita de 

atenção e investimento de tempo das duas 

partes para superar este desafio – o 

patrocinador compreendendo onde é 

possível ser mais flexível e o intermediário 

onde consegue se adequar para atender 

melhor 
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Principais desafios para desenvolvimento de novos programas
Partindo das demandas dos empreendedores e nas entrevistas realizadas com 

intermediário e patrocinadores, entende-se que existem dois grandes desafios 

2º DESAFIO: FORMATO DE PROGRAMA INDIVIDUALIZADO

Dedicação individual

Todas entrevistas apontam para 

o valor e diferencial de 

programas que possuem maior

dedicação individual por negócio

e adaptação de linguagem. 

Fomentar os novos

Partindo da premissa de 

que o ecossistema de 

empreendedorismo em periferia 

ainda está em processo de 

amadurecimento, faz sentido 

programas serem voltados para 

fomento de novos 

empreendedores.

Profundidade e quantidade

Ainda assim, combinar o objetivo de 

quantidade com personalização tem

sido desafiador, pois neste tipo de 

programa é natural que parte

significativa dos participantes não

empreendam, de fato. Sendo assim, 

o tipo de apoio demanda

profundidade, enquanto o momento

do ecossistema demanda

quantidade.

Apostas individuais

Espelhando iniciativas de outros 

setores de empreendedorismo, 

apostar em programas mais 

individuais pode trazer efeitos 

colaterais positivos dada a 

consolidação de negócios que 

passam a ser referência no 

setor. 



ESTUDO SOBRE 

EMPREENDEDORISMO DA 

PERIFERIA DE SÃO PAULO

Como explanado no slide anterior, para viabilizar

melhores programas será necessário vencer

barreiras de processos e estrutura organizacional

por parte de todos envolvidos (intermediários e 

patrocinadores)

Tem sido desafiador 
viabilizar programas 
adaptados

“Grandes empresas querem fazer negócio para se relacionar, 

enquanto a periferia quer se relacionar para fazer negócio”

— Intermediário participante

Apesar de existir ótimas iniciativas que exemplificam como é 

possível desenvolver editais e programas mais alinhadas 

com as necessidades de cada território, as entrevistas com 

atores locais e patrocinadores demonstram que ainda há 

muito espaço para evoluir quanto a processos de 

contratação para vencer barreiras 
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Nesta seção, trazemos os principais 

tópicos que apareceram como 

relevantes para continuarem sendo 

replicado e também, pontos que 

permanecem desafios 
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Para pensar programas

Com base nas entrevistas e análises realizadas, entendemos boas práticas em 

programas que já estão sendo realizadas e novos desafios para melhoria de programas. 

Adaptação de linguagem – as 

entrevistas evidenciam o valor 

agregado de programas

conduzidos por organizações

de territórios periféricos

1 2 3 4
Dada a necessidade de 

personalização dos programas, é 

necessária cocricação ao longo

de todo projeto - Trabalho

de desenvolvimento do 

projeto envolvendo atores dos 

territórios desde a concepção até

a execução.

Apoio para uso do recurso

financeiro – Modelo com a 

possibilidade de uso do recurso

para fins pessoais e de 

negócio tem trazido ótimos

resultados. Apoio para análise

da alocação do recurso tem feito

a diferença;

Apoio por mais tempo e 

personalizado – também é válido

pensar programas que permitam

apoio por mais tempo (sendo

mais longo ou garantindo apoio

pós programa) e com encontros

mais espaçados (a cada 3 

semanas, por exemplo), 

permitindo melhor absorção

dos conteúdo para o negócio
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Segmentação dos participantes em programas

Dado a maturidade que o ecossistema começa a ter, há espaço 

para programas que trabalham estágios diferentes de negócio

Programas voltados ao fomento de 

empreendedorismo. Foco em:

‣ Encontrar bons empreendedores

‣ Validar o modelo de negócio

‣ Acesso a capital para garantir o máximo de 

dedicação do empreendedor ao negócio

Programas de apoio para negócios mais

maduros. Foco em:

‣ Desenvolver bons empreendedores

‣ Estruturar e impulsionar bons negócios

(principalmente comunicação e vendas)

‣ Acesso a capital para investir no 

desenvolvimento do negócio e atração de 

bons talentos
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Relação patrocinador-intermediário

Dado o desafio jurídico apresentado, 

somente “vontade” para realizar

melhores programas não é suficiente. 

Experiências positivas e entrevistas

demonstraram a importância de ter, 

por parte dos patrocinadores, uma

pessoa disposta a assumir riscos para 

viabilizar projetos em condições

inovadoras.

Neste contexto, ações voltadas para o 

relacionamento entre grandes

empresas/institutos/fundações e 

intermediários locais são cruciais para 

os intermediários identificarem

pessoas que estejam dispostas à este

tipo de iniciativa.
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Para intermediários

Sabendo dos desafios de compliance apresentados, é necessário desenvolver 

estruturas para proporcionar maior alinhamento e resultados para organizações

É necessário conseguir se 

comunicar com formatos de 

contratação mais burocráticos . 

Sendo assim, é necessário

pensar em um reforço jurídico e 

contábil, dado que isso é

determinante para a 

contratação.

1 2 3 4
Dado a importância apresentada

acerca do relacionamento, 

priorizar agenda de ao menos

uma pessoa da organização para 

relacionamento com as 

empresas e cuidar da formação

dessa pessoa. 

Estruturação de metodologia

própria de atuação – Organizar o 

que muitos intermediários já

possuem de saber prático para 

facilitar a demonstração para o 

patrocinador do “porquê o 

método faz sentido e gera

resultado” .

Desenvolver sua “tese de 

impacto” – Facilita a 

comunicação com o patrocinador

saber como o impacto da sua

organização se conecta com seus

objetivos. Não estamos falando

de algo complexo para este

momento, mas sim, da 

estruturação da lógica e discurso

de como a organização promove

impacto positivo.
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Para patrocinadores

Sabendo do valor e potencialização do impacto ao trabalhar em parceria

com intermediários legítimos no território, será necessário:

Revisitar o processo de 

contratação que pode levar em

conta a formação e/ou instrução

dos intermediários perante os

requisitos necessários. Caso o 

desafio de compliance seja muito

difícil de ser superado, uma

medida possível a curto prazo é

apoiar os intermediários a se 

ajustarem de maneira mais

rápida (instrução/educação

próxima aos intermediários)

1 2 3 4
Olhar para diversidade do time 

que toma as principais decisões

relacionadas à viabilidade destes

programas pode facilitar os

ajustes necessários

Há um desafio para os

intermediários lidarem com as 

áreas de jurídico e o setor de 

compras. Pode ser importante

descrever de largada como o 

processo pode acontecer para o 

intermediário ter mais tempo 

para se preparar e não perder a 

oportunidade por não adequação

Parceria entre institutos e 

fundações pode viabilizar

projetos maiores e com as 

características de personalização

(como editais mais flexíveis) e 

acompanhamento necessárias
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Realização

Há 10 anos o Quintessa promove uma nova forma de fazer negócios

e o sucesso de empresas que resolvem desafios sociais e ambientais

do país. Como aceleradora, existe para impulsionar o crescimento, 

estruturar a gestão e captar investimento para negócios de 

impacto. O Quintessa atua diretamente com empreendedores e 

seus times, por meio de programas personalizados para cada

negócio, prezando pela profundidade na atuação, pelo

relacionamento próximo, de confiança e parceria, com o 

compromisso em entregar resultados relevantes e com excelência. 

Conheça mais: www.quintessa.org.br.

A Escola de Negócios da Periferia para Periferia: Empreende Aí é um 

Negócio de Impacto Social fundado em 2015 com o objetivo de formar e 

capacitar novos Empreendedores de territórios populares, comunidades 

e favelas através da Metodologia Despertando Empreendedor presencial 

e online e de Metodologias co-criadas com parceiros.

Conheça mais: www.empreendeai.com.br

http://www.quintessa.org.br
http://www.empreendeai.com.br
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Realização

A Agência São Paulo de Desenvolvimento tem por missão promover 

o desenvolvimento econômico sustentável da cidade de São Paulo, 

por meio de soluções colaborativas, inovadoras e inclusivas que 

fomentem o desenvolvimento local e as vocações econômicas da 

cidade. A Ade Sampa opera em colaboração com a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, promovendo 

políticas públicas de desenvolvimento especialmente as que 

contribuem para: redução de desigualdades regionais, 

competitividade da economia, geração de emprego e renda, o 

empreendedorismo, economia solidária e inovação tecnológica. 

Conheça mais: www.adesampa.com.br

Primeira plataforma-vitrine de negócios de impacto social e ambiental 

que surgiu com o desejo de provocar conexões relevantes no Brasil, 

permitindo que empreendimentos sejam vistos e também se 

reconheçam dentro do universo de possibilidades que o ecossistema 

hoje oferece. Entre os serviços prestados estão recrutamento, 

mapeamento e análise de negócios, pesquisa de mercado e tendência, 

chamadas de impacto, suporte a investidores, mentorias etc. 

http://www.adesampa.com.br
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Patrocínio

A Samsung inspira o mundo e cria o futuro com ideias e tecnologias 

inovadoras. A companhia está redefinindo o mundo de TVs, 

smartphones, wearables, tablets, eletrodomésticos, sistemas

de conexão e memória, sistema LSI, fundição de semicondutores e 

soluções LED. Para saber mais sobre as últimas notícias, por favor, 

visite a Sala de Imprensa da Samsung em

http://news.samsung.com/br

Organizações 
colaboradoras 

http://news.samsung.com/br
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