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O Challenge é um programa de desenvolvimento local 
colaborativo de 3 semanas onde apoiamos o diálogo sobre 
negócios de impacto nas cidades, reunindo profissionais 
experientes em investimentos (seja de tempo, habilidade, 
conhecimento ou capital financeiro) com jovens empreendedores, 
profissionais, universitários, empresas e ONGs com o objetivo de 
escalar soluções e transformá-las em negócios socialmente 
responsáveis que produzem grandes retornos financeiros e sociais. 
 
São selecionados 17 negócios, alinhados com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS)  que participam 
gratuitamente do programa. Já na abertura, os participantes 
passam por uma capacitação de ponta e são formados 17 grupos  
que vão, em conjunto, construir Negócios de Impacto. Nas 
semanas seguintes, são realizadas palestras e mentorias 
relacionadas à mercado, cenários financeiros, canais de 
comunicação, impact investing, construção do Canvas social, 
elaboração de pitch e muito mais. Já no encerramento, os projetos 
dos Negócios são apresentados bem como toda a evolução 
adquirida e todos os impactos sociais gerados em apoio à causa 
escolhida. 

 A cada evento cerca de 100 pessoas se reúnem para apresentar ou conhecer startups e negócios 
sociais e apresentar e apoiar a geração de impactos de projetos sociais. 
 
Esses eventos também contam com o apoio de empresas que oferecem suporte ao evento e 
prêmios aos melhores empreendimentos sociais apresentados e aos projetos sociais com maior 
evolução durante o evento. Ao reunir pessoas e organizações do setor privado e 3º setor, o 
Challenge cria o ambiente para que impactos possam acontecer. 

Nos momentos de networking e capacitação surgem as parcerias que levam ao cumprimento do propósito: “Mais Gestão para 
o 3º setor, mais social para as empresas”. 
 
Já passaram pelo Challenge iniciativas de tecnologia para segurança pessoal feminina, de empoderamento de artesãos locais, 
de democratização do acesso à alimentação, de fonoaudiologia para crianças, de transporte resíduos sólidos e muito mais! 
 
Toda comunidade pode realizar o Challenge e receber os impactos gerados durante a sua realização. Isso vem despertando o 
interesse na disseminação do evento por várias cidades no Brasil e América Latina. Assim, o projeto vai ser de cada vez mais 
gente em mais lugares. Ele acontece anualmente desde 2014, já aconteceu em 6 cidades da América Latina e sua edição de 
2018 está acontecendo em 5 cidades simultaneamente!  


