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Porque você não pode perder

Troca de experiências

Metodologias e 
ferramentas práticas 

O ciclo temático busca ampliar a troca de 

conhecimentos e práticas entre organizações que 

apoiam empreendedores de impacto. 

Serão 04  encontros organizados pela Artemísia, a 

partir de sua atuação nos últimos 15 anos, para 

compartilhar saberes e experiências em grupo

Conteúdos inéditos

Porque sua organização não deve ficar de fora

Casos reais de apoio a 
negócios de impacto



Quem pode participar?

Organizações que já apoiam negócios de impacto

em qualquer estágio da jornada empreendedora, 

como:

• Aceleradoras

• Incubadoras

• Instituições de ensino superior

• Outros organizações de apoio a 

empreendedores de impacto

Cada organização poderá indicar 2 (dois) 

representantes.



O que esperar dos encontros



Módulo 1: A jornada de apoio a negócios e 

empreendedores de impacto 

Nesse módulo são apresentadas as principais 

descobertas e aprendizados relacionados ao apoio a 

empreendedores de impacto. 

Módulo 2: Seleção de empreendedores e negócios 

de impacto: arte ou ciência?

Nesse módulo discutiremos diversas questões que 

envolvem o processo de atração e seleção de negócios 

de impacto social. Serão abordadas questões como: 

como selecionar empreendedores de impacto? Como 

verificar a intencionalidade de impacto do 

empreendedor? Como estruturar um processo de 

seleção de empreendedores diverso e plural? Como 

reduzir os vieses inconscientes nos processos de 

seleção de negócios de impacto social?

O que esperar dos encontros

Módulo 3:  Encurtando o caminhos do(a) 

empreendedor(a): ferramentas práticas de apoio

Para ser um acelerador ou incubador de um negócio de 

impacto, é importante entender os desafios que essas 

empresas enfrentam, seus estágios de desenvolvimento, as 

terminologias utilizadas e também, ferramentas utilizadas 

por empreendedores. 

Módulo 4: Como criar conexões relevantes

Nesse módulo discutiremos as principais práticas 

relacionadas ao trabalho de conexão com investidores, 

mentores e com o ecossistema empreendedor. Serão 

discutidas questões como: quais as melhores formas de 

conexão? Qual o momento ideal? Quais as preparações 

necessárias?  Também serão abordados temas relevantes e 

de vanguarda como da inovação aberta.



A experiência

Reflexões individuais e em grupo

sobre suas práticas de apoio ao empreendedor de 

impacto

04 encontros online

Os encontros serão online na plataforma zoom

• 14 de outubro das 09h às 12h 

• 28 de outubro das 09h às 12h 

• 11 de novembro das 09h às 12h 

• 25 de novembro das 09h às 12h 

(Aproximadamente 12h de dedicação total aos encontros)



Critérios mínimos de seleção

Para participar sua organização deve atender aos seguintes critérios:

• Ter práticas estruturadas de apoio a negócios de impacto em qualquer 

estágio da jornada empreendedora; 

• Comprometer-se a indicar 02 representantes para participar do ciclo 

temático, que tenham disponibilidade de participar de todos os encontros;

• Ter apoiado pelo menos 05 empreendedores de impacto no último ano.



Critérios classificatórios

As vagas são limitadas.

Sua organização terá mais chances de ser selecionada se atender aos seguintes 

critérios: 

• Tempo de atuação na agenda de inovação e negócios de impacto;

• Número de negócios de impacto apoiados; 

• Alinhamento conceitual entre os projetos que compõem o portfólio e o campo dos negócios

de impacto (referência a publicação: o que são Negócios de Impacto);

• Potencial de articulação no ecossistema local ( encorajamos a inscrição conjunta com 

organização parceira que atue na região ou numa mesma instituição);

• Contribuir com diversidade regional no ecossistema de impacto

• Organizações que atuam com mulheres, empreendedores  oriundos de territórios 

vulnerabilizados, empreendedores negros;

• Contribuição do Ciclo Temático para a atuação da organização;



E atenção às datas

Processo seletivo

até 06 de Outubro Divulgação dos  

resultados

08 de outubro Início do ciclo
14 de outubro

Inscreva-se já

https://pt.surveymonkey.com/r/CTApoiodeImpacto

https://pt.surveymonkey.com/r/cursoNIS2021
https://pt.surveymonkey.com/r/CTApoiodeImpacto

