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O mundo
está
mudando.
As empresas também.
Por muitos anos fomos educados a enxergar pela lente do trade-off: 

uma iniciativa deve ser focada em gerar lucro OU gerar impacto 
socioambiental positivo. 

Isso influenciou como segmentamos os tipos de organizações (terceiro 

setor ou segundo) e como avaliamos também iniciativas dentro das 

grandes empresas. Assim, ações relacionadas a impacto positivo e 

sustentabilidade foram comumente vistas apenas como custo e não como 

fonte de novos negócios. 

A ascensão de conceitos como Negócios de Impacto, Capitalismo 
Consciente, Empresas B,  ESG, entre outros, trouxe diferentes lentes 

para enxergarmos o assunto, mas ainda há muita dificuldade na hora de 

tangibilizar iniciativas focadas em gerar lucro E gerar impacto de 
forma integrada. Seja pelo ‘pudor’ em unir ambos aspectos, como 

pelo desconhecimento e falta de repertório sobre caminhos para criar 

relações ganha-ganha.

Nos últimos cinco anos, dentro dos doze anos de Quintessa temos 

trabalhado com a conexão de grandes empresas com startups 
de impacto por meio de programas de inovação aberta. 
Resolvemos compartilhar nossa metodologia desenvolvida internamente, 

proprietária, na compreensão de que para esta agenda avançar e as 

grandes empresas fazerem parte desta nova forma de fazer negócios, é 

muito necessário ampliar o repertório sobre formas possíveis - e que nosso 
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diferencial vai além da metodologia em si, estando na sua aplicação e 

execução na prática.

Este material tem o objetivo de trazer nossa experiência atuando sob a 

lente de geração de impacto positivo em programas de inovação aberta 

para apoiar executivos(as) de grandes empresas no porquê e como 

realizar este tipo de iniciativa na prática. 

Nosso foco é trazer as primeiras reflexões e passos que a empresa deve 

ter ao pensar em conceber uma iniciativa com foco em gerar valor para 

o negócio e impacto socioambiental positivo.

Apesar do foco do diálogo ser de grandes empresas, o Guia também 

pode ser de grande valia para institutos e fundações, gestores públicos, 

investidores e famílias empresárias que estão planejando como se 

relacionar com o ecossistema.

Inovação 
e novos 
negócios

Sustentabilidade
Impacto positivo

ESG

Este conteúdo foi desenvolvido pelo Quintessa com patrocínio da Aliança 

pelos Investimentos e Negócios de Impacto. 

Toda a metodologia descrita no guia é de autoria do Quintessa. 

Para reproduções e citações,  parciais ou integrais, solicita-se que se faça 

referência ao Quintessa e à esta publicação.
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Sobre o Quintessa
O Quintessa existe para que empresas sejam relevantes na solução dos 

desafios sociais e ambientais centrais do nosso país. Desde 2009, impulsiona 

startups que resolvem desafios socioambientais e realiza iniciativas que 

promovem as agendas de inovação, impacto positivo e ESG para grandes 

empresas, investidores, institutos e fundações. Ao longo dos mais de doze 

anos de experiência, o Quintessa apoiou mais de 200 negócios de impacto 

de destaque em áreas como educação, saúde, meio ambiente, cidades 

sustentáveis e inclusão, e realizou iniciativas de inovação aberta para empresas 

como Braskem, CPFL Energia e Facebook.

Sobre a Aliança pelos Investimentos
e Negócios de Impacto
A Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto é uma iniciativa criada 

em 2014 como um elo de apoio e fortalecimento do ecossistema de impacto 

positivo no Brasil. Para isso, articula sua rede de relações a fim de atrair 

investidores, empreendedores, governos e parceiros que façam acontecer 

modelos de negócios que resolvam problemas sociais ou ambientais. Contando 

com um conselho deliberativo independente, a Aliança tem o ICE (Instituto de 

Cidadania Empresarial) como sua diretoria executiva, respondendo por sua 

estratégia e operação.

Pesquisa e elaboração do conteúdo
Anna de Souza Aranha | Quintessa

João Galvão Ceridono | Quintessa

Mariana Vieira M. Valle | Quintessa
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Conceitos

Conceitos

Negócios Sociais

Negócios de Impacto

Com diferentes nomes, origens e conceitos, diversos movimentos de mercado revelam a 

visão que é possível ter uma empresa lucrativa “e” que gere impacto positivo 

e ajude a resolver nossos grandes desafios sociais e ambientais, indo além apenas da 

geração de retorno financeiro aos acionistas. 

Vamos apresentar alguns deles.

“Negócios Sociais são empresas que têm a única missão de solucionar um problema social, 

são autossustentáveis financeiramente e não distribuem dividendos.”

Conceito criado por Muhammad Yunus nos anos 70, com uma experiência de fornecimento 

de empréstimos para pessoas de baixa renda sem as garantias e exigências tradicionais dos 

bancos comerciais em Bangladesh.

“Negócios de impacto são empreendimentos que têm a intenção clara de endereçar um 

problema socioambiental por meio de sua atividade principal (seja seu produto/serviço e/

ou sua forma de operação). Atuam de acordo com a lógica de mercado, com um modelo de 

negócio que busca retornos financeiros, e se comprometem a medir o impacto que geram”

Página 6



Página 7

Conceito que surge em 2015 liderado pela Aliança pelos Investimentos e Negócios de 

Impacto e que foi atualizado em 2019.

A principal diferença conceitual para os negócios sociais está na possibilidade de haver 

distribuição de dividendos e assim, dar retorno financeiro aos investidores e sócios.

Valor compartilhado

Capitalismo de stakeholders

Conceito que surgiu com Michael Porter em 2011 no artigo para a Harvard Business Review  

“Criando Valor Compartilhado”.

Valor compartilhado é definido como políticas e práticas operacionais que aumentam a 

competitividade de uma empresa e, ao mesmo tempo, promovem as condições econômicas 

e sociais das comunidades onde atua.

Termo cunhado em 2020 no Fórum Econômico Mundial em Davos, é o contrário do 

capitalismo de shareholders, que tem um olhar focado apenas no retorno aos acionistas. 

O capitalismo de stakeholders defende que a tomada de decisão olhando para colaboradores, 

consumidores, fornecedores, comunidades locais e acionistas é mais estratégica para o 

sucesso no longo prazo das empresas do que somente focar na maximização do lucro.

Conceitos
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ESG

A sigla ESG se refere a práticas empresariais e de investimento que consideram os seguintes 

aspectos: 

E - Environmental (Ambiental)

• Gestão de resíduos

• Uso de recursos naturais

• Fontes de energia renovável e eficiência energética

• Redução de desperdício

• Combate ao desmatamento

• Redução de emissão de carbono e ações pelo clima

• Produção e consumo sustentáveis

S - Social

• Promoção de diversidade e inclusão dos colaboradores

• Promoção de saúde e segurança

• Promoção à educação dos colaboradores

• Responsabilidade com o consumidor

• Fornecimento ético da cadeia de suprimentos

G - Governance (Governança Corporativa)

• Avaliação de impacto

• Certificação

• Combate à corrupção

• Transparência e prestação de contas

• Código de ética e política de compliance

• Conselho administrativo independente e diverso

Conceitos
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O termo foi cunhado em 2005, na publicação “Who Cares Wins”, do Pacto Global, e 

está ganhando cada vez mais espaço nas agendas de empresas em todo o mundo.

O ESG não deve ser confundido com responsabilidade social corporativa ou com a área de 

sustentabilidade, mas sim, faz parte deste guarda-chuva. O investimento com foco em ESG, 

além do retorno financeiro, busca também, em primeira instância, mitigar riscos ambientais, 

sociais e de governança para proteger valor, ou ainda, adotar práticas positivas nestes três 

âmbitos, para aumentar seu valor. 

Para entender melhor,

recomendamos o texto:

Investimentos ESG e de impacto - qual a diferença?

Empresas B

Empresas B são aquelas que se comprometem com padrões de transparência e geração de 

benefícios sociais e ambientais, além dos econômicos. São certificadas pelo B-Lab, criado 

nos Estados Unidos em 2006, que demanda uma pontuação mínima em diferentes critérios. 

Conceitos

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_report_whocareswins2005__wci__1319576590784
https://blog.quintessa.org.br/investimentos-esg-e-de-impacto-qual-a-diferenca/
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Capitalismo Consciente
É uma prática na condução de negócios baseada em quatro princípios: Propósito Maior, 

Cultura Consciente, Liderança Consciente e Orientação para Stakeholders. 

Criado em 2006, cada vez mais empresas têm se filiado ao movimento.

“Uma maneira de pensar sobre o capitalismo e os negócios que reflita sobre onde estamos 

na jornada humana, o estado de nosso mundo hoje e o potencial inato dos negócios para 

causar um impacto positivo no mundo”.

Os conceitos não são substitutos, eles são complementares. Uma empresa pode, por exemplo, 

se definir como um negócio de impacto e ao mesmo tempo ser uma Empresa B certificada 

que trabalha práticas internas alinhadas ao Capitalismo Consciente.

Eles variam entre um olhar para a atividade principal do negócio, práticas de gestão 

transversais ou ações específicas. Variam também em um olhar para o “por quê” a empresa 

existe, “o que” ela faz e “como” ela faz. Variam também entre serem filosofias de gestão, 

frames de análise e certificações.

Não vamos nos aprofundar em nenhum destes conceitos, mas é importante que você os 

conheça para estar mais preparado(a) para dialogar dentro deste assunto.

Conceitos
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No Quintessa, em nosso programa próprio de aceleração, trabalhamos com negócios 

de impacto, selecionando as startups que trazem a solução para os desafios sociais/

ambientais em sua atividade principal (core). Aqui neste Guia utilizaremos o termo “startups 

de impacto” como uma simplificação e porque nos programas de inovação aberta que 

descreveremos, pode fazer sentido incluir e trabalhar com startups que têm uma solução, 

um produto/serviço específico, que gera alto impacto positivo, mesmo que sua atividade 

principal não seja 100% voltada a isso.

De forma macro, todos tangenciam uma nova forma de fazer negócios, a qual ilustramos 

abaixo.

Conceitos

Uma transição de

Empresa apoiando pontualmente 

pautas de desenvolvimento social 

e ambiental

Visão de trade-off entre lucro e 

impacto

Impacto era responsabilidade 

de área separada dentro do 

negócio

Impacto, quando existia, era 

desconectado das metas e 

objetivos do negócio

Orientado somente a gerar 

retorno ao acionista

para

Empresa liderando pautas 

de desenvolvimento social e 

ambiental

Integração entre lucro e impacto

Impacto é responsabilidade de 

todas as áreas do negócio - 

visão holística

Impacto é parte das metas e dos 

objetivos - integra a estratégia

Orientado a gerar benefício

aos stakeholders (cliente, 

colaboradores, sociedade e 

acionistas)
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OUTRAS MENÇÕES QUE VALEM A PENA

Fonte: PATRI - ESG e public affairs 

Da mesma forma que os conceitos apresentados acima são de importante conhecimento, 

é importante dizer que existem coalizões, grupos de trabalho, frameworks para amparar a 

estratégia, certificações para mensurar o resultado dessa estratégia e índices que podem 

ser de grande valia para as empresas em um processo de se tornarem mais sustentáveis.

Mencionamos aqui alguns deles, tendo a consciência de que são exemplos e não se trata 

de uma lista exaustiva.

Conceitos

Essa mudança de olhar e na forma de agir está posta. Não é mais sobre “se” 
vamos mudar, mas talvez ainda sobre a principal motivação em mudar, 
podendo ser:

• por amor, convicção, senso de justiça social e desejo de contribuir;

• pela dor, pelo constrangimento de cumprir legislações e exigências do mercado, pelo 

medo de perder clientes, colaboradores e investidores;

• pela oportunidade de crescer, pela conveniência, por entender que é uma estratégia que 

pode trazer ainda mais retorno financeiro.

Entenda mais

sobre essa abordagem aqui

https://blog.quintessa.org.br/uma-nova-forma-de-negocios-veio-para-ficar/


Inovação aberta

e impacto positivo

Por que unir
inovação aberta e 
impacto positivo

Sobre a inovação aberta

Inovação é o motor de desenvolvimento e crescimento das empresas, gerando diferenciais 

competitivos duradouros. Por muito tempo a inovação dentro das empresas foi feita de 

forma vertical, com pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços (P&D) 

realizados internamente e de maneira até sigilosa para o mercado. Geralmente é uma 

estrutura cara para ser mantida, e também, este tipo de inovação se restringe aos limites 

de recursos disponíveis pela empresa e se fecha para demais inovações do mercado. A 

inovação “fechada” tem o seu valor, mas vemos inúmeras vantagens em complementá-la, 

implementando também um modelo de inovação aberta.

O termo inovação aberta foi criado em 2003 por Henry Chesbrough, professor e diretor 

executivo no Centro de Inovação Aberta da Universidade de Berkeley. Ele diz sobre uma 

forma de inovação das empresas a partir da interação de ideias, pensamentos, processos, 

soluções, tecnologias e pesquisas externos e internos. Nesse sistema, a empresa pode 

ao mesmo tempo oferecer suas inovações para outras organizações e utilizar recursos 

externos para inovar, em um processo de colaboração.
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Um exemplo prático são os programas de inovação aberta que conectam soluções de 
startups a grandes empresas, em POCs, programas de implementação de pilotos ou de 
aceleração.

Se a empresa depender apenas do desenvolvimento de soluções internamente, ela 

poderá tardar demais em promover as melhorias que deveria. As startups somam à 
expertise que a empresa possui internamente. Ainda mais quando consideramos 

negócios em estágio mais avançado, em estágio de tração e escala, estamos falando de 

empreendedores e equipes que há anos estão estudando o desafio, elaborando e refinando 

suas soluções, lidando com o público fim, tendo experiência no assunto. Trabalhar com 

esses negócios é uma forma da empresa encurtar sua curva de aprendizado no desafio - 

trazendo assertividade, eficácia e eficiência para a solução de desafios do negócio.

Falamos em inovação aberta para trazer processos mais eficientes, novos modelos de 

gestão, soluções operacionais mais inovadoras e novas tecnologias, mas existe também um 

caminho que gera benefícios tanto para a empresa quanto para a sociedade, que é o da 

inovação aberta aliada a soluções de impacto social e ambiental.

Ela é complementar à estratégia de inovação fechada bem como à adoção de práticas de 

gestão internas. Por exemplo, para atuar na temática de equidade de gênero, a empresa 

pode mudar a regra da licença parental, criar práticas de treinamento internas, bem como 

atuar junto a startups que trazem soluções na área.

“O que eu vejo na relação entre as startups e a Braskem é a figura de um 
transatlântico e um jet ski: cada um tem uma vantagem para navegar. 
O que a gente busca é agregar tanto a vantagem do jet ski, que tem um 
dinamismo e uma agilidade muito grandes, com toda a estrutura que tem 
um transatlântico, para assim acelerar a inovação. 
Em um mundo em que não é mais o maior que vai vencer, mas o mais 
rápido, o segredo é extrair o melhor dos dois. Porque conviver com o OU se 
podemos conviver com o E?”

Renato Yoshino | Diretor dos negócios de Agro, Infra e Indústria na Braskem

Inovação aberta

e impacto positivo
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Enxergamos quatro principais objetivos para trabalhar se sob a lente de 
impacto em programas de inovação aberta: 
• integrar impacto positivo à agenda de inovação e novos negócios; 

• trazer as startups para implementar práticas ESG e alcançar metas de sustentabilidade;

• trabalhar com startups de impacto nas ações de filantropia;

• realizar investimentos, fusões e aquisições (o qual não detalharemos por já ser amplamente 

conhecido pelas áreas de M&A).

Inovação e novos negócios

O relacionamento com as startups de impacto, além dos benefícios sociais e ambientais, 

gera também resultados para o negócio: diferencial competitivo, ampliação de 
mercado, retenção e fidelização de clientes e parceiros são alguns dos exemplos.

Um exemplo é a Hand Talk, uma startup de impacto com uma tecnologia que traduz o 

português para a Língua Brasileira de Sinais. Quando o Magazine Luiza e a Azul contratam 

seu serviço e passam a ter um site acessível para pessoas surdas, elas não estão apenas 
incluindo essas pessoas, elas estão também ampliando seu mercado, pois 

milhões de novas pessoas agora poderão começar a consumir seus serviços.

Temos também o caso da Movida, que realiza aluguel de automóveis e que para ampliar 
sua oferta de novos serviços e produtos e se adaptar a mudanças do mercado, 
passou a incluir bicicletas elétricas da E-moving em seu portfólio.

Um outro segmento com muito potencial no tema é de empresas que têm como clientes, 

fornecedores ou parceiros, pessoas de baixa renda ou de baixa escolaridade. É o caso 

de empresas de cosméticos que operam por venda direta via revendedoras, empresas de 

bebidas que se relacionam com ambulantes ou pequenos comerciantes, empresas que 

possuem uma malha relevante de entregadores, empresas que se relacionam com pequenos 

agricultores, entre outros casos. 

Inovação aberta

e impacto positivo
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Inovação aberta

e impacto positivo

Contratar soluções como da Já Entendi e Tamboro, para capacitação profissional, ou da 

Barkus e PoupaCerto, para educação financeira, ajuda a criar diferenciais perante seus 
concorrentes, aumentando sua atração de novos e as chances de fidelização 
destes parceiros, reduzindo seus custos com turnover dentro do grupo (o qual implica em 

custos de engajamento e treinamento destes parceiros), além de um potencial aumento de 

produtividade. 

Leia mais

Como empresas podem unir a geração de impacto 

positivo à estratégia de inovação e novos negócios.

Sustentabilidade e ESG

Para as empresas, trabalhar junto às startups de impacto pode ser um caminho eficaz, rápido 

e eficiente para trazer soluções para sua operação e colocar em prática seus compromissos 

assumidos em sustentabilidade e ESG. A criação de soluções internas pode fazer muito 

sentido, mas se aliar a empreendedores que estão se dedicando para resolver esses desafios 

há anos, com soluções já testadas e aprimoradas, com certeza pode agregar muito neste 

processo. 

O Quintessa já acelerou diversas startups de gestão de resíduos e logística reversa, como 

Boomera, Instituto Muda, SO+MA, Recicleiros, Viraser, GreenMining, BRPolen, Arco 

Resíduos, Molecoola, Ecopanlas, Solos e Biocicla. Cada uma delas é especializada em um 

perfil de empresa, tipo de resíduo, momento de coleta e tipo de solução distintos, e atuam 

de forma relevante no desafio ambiental que enfrentamos nesta agenda e dão suporte para 

que a PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos) seja cumprida.

O mesmo se aplica quando falamos de utilização de fontes de energia renovável, eficiência 

energética e eficiência hídrica, ou também startups que atuam na redução do desperdício ou 

mesmo na substituição por materiais mais sustentáveis, como é o caso da Já Fui Mandioca 

https://blog.quintessa.org.br/impacto-positivo-inovacao-novos-negocios/
https://blog.quintessa.org.br/impacto-positivo-inovacao-novos-negocios/
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Inovação aberta

e impacto positivo

e da Tamoios, que atuam na redução do uso de plástico descartável com abordagens 

inovadoras. Outro desafio comum, com diversas soluções existentes, é o de redução na 

emissão de carbono, com startups como Emoving, Courri e Recigases, e preservação/

recuperação da biodiversidade, como PlantVerd e Nucleário.

No âmbito social, há abordagens possíveis olhando para colaboradores, clientes, 

fornecedores, comunidade no entorno da empresa, desenvolvimento territorial, etc. Outras 

tantas startups trazem soluções de alta qualidade para atuar no eixo de promoção de 

saúde física e mental dos colaboradores, como o Pé de Feijão, Vitalk e Telavita. Ações de 

promoção de educação e capacitação dos colaboradores podem ser muito beneficiadas 

por soluções de startups de impacto. Inúmeras startups trazem também soluções para se 

ampliar a diversidade e inclusão entre os colaboradores.

Leia mais

A inovação aberta como aliada das metas de 

sustentabilidade e práticas ESG das grandes empresas

INNOVABILITY 

O tema da inovação e transformação digital das empresas já vinha sendo colocado como 

fator decisivo para a sobrevivência das empresas no nosso tempo. Nos últimos 10 anos, o 

número de startups no Brasil cresceu 20 vezes, com um grande salto em 2018. 

Grandes empresas passaram a não só inovar internamente, mas se relacionar com esse 

ecossistema. Vimos o surgimento de hubs de inovação, plataformas digitais e co-workings 

patrocinados pelas grandes corporações. Nos últimos 2 anos, a sustentabilidade começou a 

figurar como fator chave para a sobrevivência das empresas, e muitos ainda não perceberam 

o valor em incorporar esse tema nos processos de inovação.  

Um termo usado para associar as duas agendas é o Innovability, ou Inovabilidade. A palavra 

tangibiliza a crença de que a inovação é o caminho para alcançar soluções escaláveis para 

os desafios de sustentabilidade e ESG das empresas, especialmente a inovação aberta - e 

https://blog.quintessa.org.br/inovacao-aberta-sustentabilidade-esg/
https://blog.quintessa.org.br/inovacao-aberta-sustentabilidade-esg/


Página 18

Inovação aberta

e impacto positivo

“Nós trabalhamos no innovability, um termo que combina 
os dois conceitos, e não somente em palavras, porque 
acreditamos que é impossível separá-los. Não podemos 
pensar em inovação sem ser sustentável, e vice-versa.” 

Ernesto Ciorra | chief innovability officer da Enel

de que desafios de sustentabilidade podem ser oportunidades de inovação e diferenciação 

para as empresas.

Uma empresa que se destaca e pauta este tema é a Enel, que criou um departamento de 

Innovability dentro da empresa, tornando as duas áreas indissociáveis. 

Desde 2014 a Enel faz da inovação e sustentabilidade seus pilares estratégicos por meio da 

inovação aberta, trazendo soluções de startups, universidades, pesquisadores, fornecedores, 

colaboradores e outras empresas.

A iniciativa chamada de “Open Innovability” já envolveu mais de 100 países, com hubs em 

32 deles, e 7 mil soluções propostas.

Filantropia corporativa e
responsabilidade social

Por mais que as startups de impacto tenham um modelo de negócio sustentável e gerem 

retorno financeiro, por também entregarem geração de impacto positivo na ponta, 

navegam entre diferentes bolsos e podem acessar recursos filantrópicos.

Pode fazer parte da estratégia de filantropia da empresa contratar soluções fornecidas pelas 

startups, enxergando-as como “meio”, olhando as soluções que elas podem implementar e 

https://openinnovability.enel.com/
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Inovação aberta

e impacto positivo

gerar impacto na ponta. Os negócios de impacto possuem soluções já prontas, qualificadas, 

com potencial de escala e sustentabilidade financeira – há um poder de multiplicação ao 

apoiá-los, pois eles poderão continuar gerando impacto para outras centenas de pessoas a 

partir do recurso alocado.

Por exemplo, dentro de uma estratégia de desenvolver a comunidade do entorno de sua 

sede, pode fazer todo sentido implementar a solução de um negócio como a Barkus para 

oferecer educação financeira, da Litro de Luz para dar acesso à iluminação pública, do 

Moradigna para oferecer mais salubridade às casas.

De forma complementar, podemos vê-las como “fim” também. O venture philanthropy 

é , uma ferramenta do campo da filantropia baseada em três características principais: 

financiamento customizado (variando entre doação, dívida, equity, etc.), apoio 

organizacional não financeiro e mensuração de impacto. Trazemos aqui pois é um “tipo 

de bolso”, que permite alocar recursos para apoiar os negócios a se desenvolverem 

(financiando uma aceleração, por exemplo) até chegarem em um estágio mais maduro 

para fazer negócios com a empresa ou receber investimento do bolso de Venture Capital. A 

filantropia pode oferecer um recurso paciente e um espaço de experimentação que permite 

lidar com risco, para que depois venham outros “bolsos”.

A filantropia estratégica também cumpre esse papel nas empresas, utilizando a filantropia 

para resolver desafios em consonância com a missão da empresa, se relacionando, por 

exemplo, com potenciais parceiros de negócio. O Instituto Vedacit, por exemplo, investe no 

fomento de negócios de impacto que trabalham com reformas de baixo custo, enquanto a 

área de inovação da empresa Vedacit tem um programa de relacionamento e co-construção 

de soluções com startups maduras para o mercado da construção. Dessa forma, o Instituto 

fomenta o ecossistema, gera impacto positivo e oferece um pipeline mais qualificado para 

as ações de inovação da empresa.

Leia mais

Negócios de impacto e filantropia: uma relação com 

muito potencial

https://blog.quintessa.org.br/negocios-de-impacto-e-filantropia/
https://blog.quintessa.org.br/negocios-de-impacto-e-filantropia/
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De início a empresa deve se despir de uma pressa em estar em uma linha de chegada 

para que seja reconhecida externamente. Essa é uma motivação que pode levar a decisões 

equivocadas.

Acreditamos que os melhores resultados são obtidos quando a empresa está motivada 

pelo desejo e pela crença em uma nova forma de caminhar até essa linha de chegada. 

Acreditando na riqueza que atores externos e novas ideias que venham de fora possam 

trazer - cocriando com seus colaboradores internos. Desejando que a empresa possa adotar 

práticas mais humanas, regenerativas e que valorizem seus stakeholders - seja porque isso é 

necessário e está alinhado aos seus valores, seja porque percebeu que será necessário para 
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atrair colaboradores, clientes e investidores nos próximos anos.

Dizemos isso pois movimentos têm a ver com uma forma de pensar, um mindset, e a partir 

disso as práticas e programas vão sendo continuamente refinados. O que antes parecia 
uma conquista relevante, amanhã poderá ser o novo parâmetro de “mínimo” 
- e assim vamos continuamente subindo nossas referências e evoluindo na 
direção que acreditamos.

É um caminho que naturalmente apresentará desafios e desconfortos, e que ao mesmo 

tempo tem um potencial enorme para impulsionar a empresa em direção ao seu futuro. 

Tem a ver com estar aberto(a) a experimentar incertezas e reconhecer as incoerências que 

ficarão expostas.

Alinhamentos antes de começar

Costumamos dizer que não há uma iniciativa “certa” ou “errada”. Mas há iniciativas 

consistentes e inconsistentes, assertivas ou não assertivas - tanto do lado da empresa, como 

do lado da proposta de valor oferecida para os empreendedores. 

 

Assim, este passo a passo pode te levar a inúmeras respostas possíveis - não 

apenas uma única correta. Use ele como um guia para estimular suas reflexões e ampliar 

seu repertório sobre estratégias possíveis.

 

Ao mesmo tempo, te convidamos a usar uma lente honesta e lúcida para enxergar sua 

empresa, entendendo que a estrutura, estratégia, cultura, cenário financeiro, entre tantos 

outros elementos, irão enviesar as respostas possíveis.

 

Outro direcionador de olhar é que a iniciativa que você poderá visualizar a partir deste 

passo a passo não precisa substituir ou concorrer com outra iniciativa que já 
exista na empresa. 

É cada vez mais comum que empresas já tenham programas de inovação aberta, mas a 

maioria é focada em eficiência e melhorias operacionais, adoção de novas tecnologias 

na operação - e são pouco conectados à geração de impacto positivo na sua essência e 

estratégia. Assim, pode fazer sentido considerar a coexistência de ambos programas, cada 

um com foco e tese específicos. 

 

Como criar programas

de inovação aberta

com impacto positivo
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Além disso, neste material, nosso foco é o trabalho com startups de impacto 

(negócios de impacto - que geram impacto social ou ambiental em sua atividade principal). 

Pode ser a complementar um programa focado no trabalho com ONGs do Terceiro Setor ou 

mesmo outros perfis empreendedores.

Passo 0:
Direcionamento estratégico da empresa
Nosso ponto de partida é sempre entender a estratégia da empresa. O princípio é que a 

iniciativa de inovação aberta não deve ser  “algo a mais”, mas pode ser uma nova forma 

de alcançar algo que já é importante e prioritário para a empresa.

Assim, entendemos elementos como:

• Qual é o foco da empresa: seu propósito, missão, valores

• Quais são os direcionamentos de negócio para o longo prazo: metas, desafios e 

oportunidades que enxergam

       . Evoluções do modelo de negócio

       . Novos mercados que desejam entrar

• Estratégia de sustentabilidade, matriz de materialidade e outros direcionamentos dentro 

da pauta ESG

      . ODSs que orientam sua estratégia

      . Se já respondeu o assessment do Sistema B

• Estratégia de responsabilidade social e filantropia corporativa

      . Atuação do instituto ou fundação empresarial

• Compromissos assumidos e suas metas, como redução na emissão de carbono

•Causas na qual a marca se posiciona

• Desafios operacionais e desejos de melhoria

• Tipos de solução que já testaram, que estão desenvolvendo internamente e que gostariam 

de testar

• Panorama do mercado: benchmarks e ações de concorrentes que possam afetar a 

empresa

• Outras iniciativas que a empresa já possui, como outros programas de inovação aberta, 

intraempreendedorismo, voluntariado, etc.

Como criar programas

de inovação aberta

com impacto positivo
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Muitas vezes, a empresa já possui as respostas para nossas perguntas e elas vão embasar 

o desenho da iniciativa antes mesmo de começarmos a trabalhar juntos. Muitas vezes, é 

necessário um olhar externo, tanto com visão crítica quanto com conhecimento especialista 

no assunto, e iniciamos nosso trabalho com a empresa ajudando a levantar as respostas 

dentre os executivos, pesquisas e análises que já possui.

Quanto mais informações, dados, análises a empresa tiver, mais consistente será a 

estratégia ao longo do tempo. Por exemplo, faz sentido a empresa assumir um compromisso 

público sobre emissão de carbono antes de olhar para as condições de trabalho de 

seus fornecedores na sua cadeia de valor? Quanto mais informações são geradas, mais 

enxergamos o potencial de onde melhorar, mais fazemos, mais informações geramos, e 

assim continuamente.

Além disso, pode ser que alguma área esteja buscando soluções internas para o mesmo 

desafio que vamos buscar por meio da inovação aberta. Por isso mapear essas informações 

e trazer essas pessoas para perto garante que estamos priorizando os desafios de forma 

correta.

É comum vermos os(as) executivos(as) presos(as) em uma questão de precisar mostrar 

resultado para poder conseguir orçamento internamente. Mas é preciso investir, agir, 

realizar, para se poder colher este resultado. Uma boa prática é ter um orçamento mínimo 

para implementar iniciativas de experimentação, pilotos do que é a ideia mais ampla, gerar 

esses dados para provar o valor desse relacionamento com as startups de impacto.

 

Costumamos conceber os programas junto às áreas de novos negócios, inovação aberta, 

sustentabilidade, responsabilidade social, recursos humanos e/ou marketing - podendo ser 

liderado por uma área apenas ou co-liderado. Ainda assim, as demais áreas mencionadas 

acabam participando do processo em algum momento.

Como criar programas

de inovação aberta

com impacto positivo

Passo 1:
Objetivo da iniciativa 
Em geral, as intenções de posicionar a marca externamente e fomentar internamente 

uma cultura mais inovadora fazem parte do desenho da iniciativa, mas são elementos 



Página 24

Como criar programas

de inovação aberta

com impacto positivo

que consideramos para refinamentos e definição de atributos, não que balizam este 

direcionamento mais macro.

Dividimos os objetivos em quatro opções. Por mais que possa haver o “e”, tentamos priorizar 

o objetivo mais prioritário que irá balizar a iniciativa:

Trazer inovação e novos negócios para a empresa
Novos produtos e serviços; Novas formas de relacionamento e benefício a stakeholders; 
Ampliação de mercado

Responsabilidade social e filantropia corporativa
Atuação em causas; Desenvolvimento territorial; Desenvolvimento do ecossistema e setor

Gerar pipeline qualificado para investimento de impacto

Melhoria na operação e gestão: práticas ESG e sustentabilidade

• Inovação e novos negócios
O objetivo pode ser a criação de novos produtos e serviços, novas formas de se relacionar 

com seus clientes, com seus fornecedores, parceiros de negócio ou com outro stakeholder 

relevante para a empresa, entrar em novos mercados ou ainda ganhar eficiência no que 

já faz. O fit mais claro neste caminho é de empresas que têm sua atividade principal (core 

business) conectada aos ODSs (como saúde, educação, mobilidade, energia, entre outros), 

bem como de empresas que tem como stakeholder grupos como entregadores, motoristas, 

pequenos lojistas, ambulantes, autônomos da indústria de construção, entre outros.

• Melhoria e ampliação de práticas ESG e sustentáveis na operação
O objetivo da iniciativa pode ser encontrar soluções das startups, já desenvolvidas e mais 

avançadas, para impulsionar a adoção de melhores práticas dentro da empresa. Alguns 

exemplos são a gestão de resíduos, eficiência energética, eficiência hídrica, diversidade 
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dentro do time, capacitação, ações de bem estar para os colaboradores, entre outros.Muitas 

vezes o ponto de partida da iniciativa pode ser as metas de sustentabilidade e a análise de 

onde é preciso avançar, complementando as ações já realizadas.

• Responsabilidade social e filantropia corporativa
O objetivo pode ser atuar em uma causa conectada à estratégia da empresa e relevante à 

sociedade, promover o desenvolvimento territorial em cidades onde a empresa tem sede e 

atua ou em comunidades do seu entorno, bem como o desenvolvimento de um setor imaturo. 

Este é um ótimo contexto para falar sobre a diferença em ver as startups como “meio” ou 

como “fim”:

Posso estar interessado(a) em promover o desenvolvimento de uma cidade dentro 

da temática de educação - neste caso, verei as startups como “meio”, vendo valor nas 

suas soluções gerarem benefício aos moradores na ponta. Posso estar interessado(a) em 

promover o desenvolvimento do mercado de startups de educação com modelo B2G - neste 

caso, verei as startups como “fim”, vendo valor na sua própria evolução, crescimento, ganho 

de maturidade ao longo do programa.

• Investimento
O objetivo da empresa pode ser fazer aquisições e fusões (na linha de M&A) ou investimentos 

em startups (na linha do CVC - Corporate Venture Capital). Normalmente este objetivo está 

relacionado a um dos outros três acima, mas optamos por separá-lo pois traz um viés distinto 

para a análise.

Nesta etapa é importante começar a refletir sobre como esse objetivo se relaciona com 

a tese de com qual “bolso” a iniciativa vai se relacionar. Se é mais voltado a prometer 

retorno financeiro para o negócio, a médio ou longo prazo, se é mais voltado para gerar um 

benefício à sociedade, sem fazer sentido a expectativa de retorno financeiro direto - apenas 

indireto, via reputação, engajamento, etc.
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Fonte: aliancapeloimpacto.org.br 

Em geral, as iniciativas que criamos estão no encontro de o que é bom para a empresa, o 

que é bom para os empreendedores participantes, o que é bom para a sociedade (pelo 

benefício socioambiental gerado). Acreditamos verdadeiramente do potencial de encontro 

destes três eixos, mas o equilíbrio pode não ser perfeito e é importante ter clareza sobre qual 

a prioridade desta estratégia. 

Bom para
a empresa

Bom para
empreendedores 

participantes

Bom para
a sociedade
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Passo 2:
Público 
Um segundo passo, que ajuda a refinar o objetivo é determinar qual o público que deseja 

beneficiar.

Podem ser:

• Áreas internas da empresa (P&D, sustentabilidade, etc.)

• Colaboradores

• Clientes

• Fornecedores

• Outros stakeholders, como comunidades do entorno das unidades da empresa 

Mais uma vez, a resposta pode cair no “e” e não no “ou”, mas busque refletir se são mesmo  

públicos com igual importância e prioridade ou se vale priorizar, pensando em trazer 

assertividade e clareza para as decisões ao decorrer do programa.

Como criar programas

de inovação aberta

com impacto positivo

Passo 3:
Recorte de startups 

Nesta etapa identificamos com qual recorte de startups a empresa deseja se relacionar, que 

pode ser setorial, temático, ou de soluções para seus desafios em ESG.
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Além desta metodologia do Quintessa, existem outras formas de organizar os desafios e 

recortes dentro das empresas. O estudo “Oportunidades para Grandes Empresas: Repensando 

a forma de fazer negócio e resolver problemas sociais” da Aliança pelos Investimentos e 

Negócios de Impacto divide em desafios internos e desafios externos, dessa forma:

Como criar programas

de inovação aberta

com impacto positivo
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Passo 4:
Relacionamento com as startups

Como criar programas

de inovação aberta
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Este passo é muito influenciado por três fatores.

Primeiro, a resposta dada no Passo 1: o objetivo da iniciativa.

Segundo, os elementos dessa resposta: clareza/assertividade sobre o objetivo estabelecido 

(o quanto é algo estratégico ou é mais um caminho potencial para exploração), prazo 

para este objetivo, orçamento disponível, estrutura disponível para absorção da iniciativa, 

abertura cultural e capacitação dos executivos a trabalharem com startups, entre outros. 

Terceiro, se a intenção é se relacionar com muitas startups, de forma mais pontual/superficial, 

ou com menos startups, de forma mais profunda. Não é por acaso que representamos esse 

passo como um funil - quanto mais “acima”, maior a boca do funil - mais é uma estratégia 

baseada em diversificar risco e trabalhar com uma quantidade maior de startups por 

iniciativa.

Vale explicitar também que é muito comum a empresa ter diversos programas em seu portfólio. 

Um focado em acelerar, um para estágio inicial e o outro para estágios mais maduros, o 

outro programa focado em implementar as soluções… Guiaremos aqui a escolha por um 
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programa, mas é importante que você reconheça a complementaridade das estratégias e 

que, juntas, podem compor uma esteira de relacionamento com startups muito mais robusta.

• Conhecer
A escolha por ações mais superficiais, como apenas pitch days, sessões pontuais de 

mentoria, speed dating pode fazer sentido quando a empresa está iniciando no tema e 

deseja conhecer, interagir, se oxigenar, sem ter um compromisso relevante de proposta de 

valor às startups.

•Programa de aceleração
A escolha por realizar um programa de aceleração vem do foco em qualificar as startups, 

contribuindo para que ganhem maturidade de gestão e cresçam. A motivação por trás dessa 

escolha pode ser variada, como:

- Mitigar risco: antes de implementar soluções na sua operação ou trazer uma startup 

como parceira de negócio, a aceleração permite trabalhar com ela por alguns meses 

conhecendo melhor sua solução, o perfil do(a) empreendedor(a) e também contribuindo 

para que ganhe robustez; uma outra forma de ver esse argumento é que ao invés de “pescar 

no mar aberto”, já trazendo para dentro uma startup que conheceu a partir de uma seleção 

ampla, a empresa pode “pescar dentro do aquário”, ou seja, trazer para dentro uma startup 

dentro de um grupo já qualificado de aceleradas. É uma forma de estruturar, qualificar e 

pavimentar o pipeline de startups que depois poderão se relacionar com diferentes áreas 

da empresa.

- Dar espaço para relacionamento e interação entre executivos e empreendedores: 

a aceleração pode ser um espaço de aprendizado da empresa, com relacionamento mais 

próximo com as startups. Isso traz tempo para compreenderem o contexto, interesses e 

capacidades de ambos os lados, bem como para adaptarem ou co-desenvolverem uma 

solução em conjunto. Além disso, pode ser uma forma de capacitar os executivos e formá-

los para trabalharem com inovação e impacto.

- Desejo de contribuir para o ecossistema empreendedor brasileiro, no qual a maioria 

das startups estão em estágios iniciais e precisam de suporte para ganharem tração e escala.

A aceleração também faz muito sentido para desenvolver startups que beneficiam a 

empresa pelo simples fato de crescerem, sem necessariamente precisarem se 

tornar fornecedores ou desenvolver um produto em conjunto. Um exemplo é a Aceleradora 

de Comunidades do Facebook, que realizamos em 2020 - ao crescerem, as comunidades 

(que usam plataformas do Facebook como ponto focal) atraem mais usuários e mais 

engajamento para a plataforma.

Como criar programas
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com impacto positivo
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Por último, a aceleração pode ser vista também como uma estratégia de posicionamento 

da marca junto ao ecossistema empreendedor, atraindo as startups que deseja para 

seu portfólio de programas. Em um contexto de cada vez mais programas de inovação 

corporativa surgindo, a maioria deles focados em fazer negócios (contratar solução ou 

implementar pilotos), um programa de aceleração voltado a desenvolver a startup e ter 

relacionamento de longo prazo pode ser percebido como um diferencial.

Os programas de aceleração podem ser:

•Em turmas ou personalizados

•Focados em estágios iniciais (Validação) ou mais avançados (Tração e Escala)

•Implementar soluções
Fazer uma iniciativa de implementação de pilotos das soluções de startups é uma boa 

alternativa para trazer resultados no curto prazo. A startup implementa a solução de impacto 

por um período e mensura o resultado gerado por ela. 

Para optar por este caminho, a empresa deve ter um orçamento mínimo e uma estrutura 

mínima capaz de internalizar a receber a solução da startup. Se a empresa ainda está em 

um estágio de cultura pouco adaptado ao mindset de inovação, os processos burocráticos 

de suprimentos e contratação podem estar pouco adaptados para receber uma startup. 

Nesses casos pode fazer mais sentido começar por um programa de aceleração, criando 

um espaço de ambientação para os executivos, tangibilizando como trabalhar com uma 

startup, e depois fazer os pilotos.

Os programas de implementação das soluções também podem ter alguns “tons de cinza” 

ou variações. Podem ser mais na linha de plugar uma solução pronta, sendo o foco do 

programa garantir o êxito dessa implementação e orientar as duas partes a partir de boas 

práticas, na linha de adaptar uma solução existente ou mesmo de cocriar algo novo entre 

executivos e empreendedores.

Um ponto para ter claro aqui é se os executivos serão vistos como Sponsors (potenciais 

clientes, com interesse em contratar a solução), Mentores (estando mais no papel de 

apoiar o desenvolvimento dos empreendedores) ou Intraempreendedores (sendo eles os 

protagonistas do processo de criação e os empreendedores tendo o papel de especialistas 

de apoio).



Página 32

Como criar programas

de inovação aberta

com impacto positivo

Por último, pode parecer desnecessário criar um programa baseado na implementação 

das soluções, pensando que poderia-se apenas contratar a startup via Suprimentos. O que 

vemos é que, em um momento inicial, essa relação direta costuma não dar certo. A empresa 

precisa aprender as boas práticas do mercado e aprender a trabalhar junto a startups - 

adaptando até as políticas do Jurídico (acostumado a exigir exclusividade e direito de 

propriedade intelectual) e de Suprimentos (acostumado a espremer preço, exigir longos 

prazos para pagamento, exigir documentos que a pequena empresa não possui), que 

podem mais prejudicar a startup do que ajudá-la a crescer. Além disso, a própria postura 

dos executivos ao se comportarem como Sponsors, se permitindo ou não exigir adaptações 

da solução exclusivamente para sua empresa, se permitindo ou não opinar e interferir com 

veemência em decisões de gestão da startup. Falaremos mais adiante, mas tem um mediador 

especialista para essa relação pode fazer muito sentido.

•Investir ou adquirir
Por fim, os programas focados em investimento têm o papel de qualificar a negociação, 

trazendo orientações e boas práticas para o plano de negócio, projeção financeira, 

valuation, e outros instrumentos que apoiam a negociação.

 Nestes casos, realizar também um programa de aceleração pode ter papel importante 

para qualificar as startups para o investimento e também poder conhecê-las e se relacionar 

com os empreendedores antes de um aporte.

 

Além disso, vemos a importância de ter uma terceira parte, como uma aceleradora, que 

possa mediar a construção do modelo sem conflitos de interesse.

O cuidado a trazer aqui é que a empresa, se de fato tiver este foco, o encare seriamente, indo 

além de uma leitura de moda ou tendência a atuar com CVC (Corporate Venture Capital). 

O investimento neste estágio demora, em média, até 5 ou 7 anos - então a empresa precisa 

ter uma estrutura preparada, tecnicamente e com orçamento disponível, para dialogar e 

agregar valor aos empreendedores ao longo de todo esse período.

Que tipos de benefícios oferecer no programa?
A empresa pode analisar quais ativos possui e poderiam ser oferecidos ao longo do 

programa como benefício aos empreendedores.

Pode ser tempo de seus colaboradores, seja alta liderança ou especialistas dos mais 

variados cargos e setores, para que apoiem com mentoria, compartilhando seus aprendizados 
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e experiência. Por exemplo, pode ser muito útil para os empreendedores poder conversar 

com um(a) advogado(a) que tem um vasto conhecimento sobre a legislação do setor, difícil 

de encontrar sem ser com especialistas.

Outros exemplos são: estrutura física, maquinário e equipamentos de difícil 
acesso para realização de testes, rede de relacionamento com potenciais 
clientes (seja B2B, B2C ou B2G), acesso a insumos de difícil acesso, entre 
outros.

Como criar programas
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Publicação:

GUIA 2.5 - Quintessa

Publicação: “Oportunidades para 

Grandes Empresas: Repensando a 

forma de fazer negócio e resolver 

problemas sociais” - Aliança pelos 

Investimentos e Negócios de Impacto
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Qual o estágio de maturidade das startups para um programa?
É importante a decisão sobre o estágio de maturidade das startups que farão parte da 

iniciativa. Quanto mais inicial, menor a maturidade de negócio e mais risco elas apresentarão.

Há mais risco do negócio fechar, da solução prometida não conseguir ser entregue, de 

mudarem a proposta de valor a partir das respostas do mercado, dos empreendedores 

perceberem que não se dão bem no dia a dia, do(a) empreendedor(a) perceber que não 

quer fazer isso da vida.

Assim, quando escolhemos o estágio a ser trabalhado no programa, sempre entendemos, 

além do resultado esperado, expectativas de prazo para atingimento desse resultado, 

abertura cultural a lidar com risco e erros, e intenção da iniciativa.

Quanto menor o risco, menor o prazo, mais certo o resultado - mais isso nos leva a trabalhar 

com estágios mais maduros de startups. No entanto, se mudamos o critério, a resposta 

também muda.

- Se o objetivo é investir
Trabalhar com estágios mais maduros pode levar a encontrar valuations mais caros, um 

captable já mais diluído, uma governança mais complexa e pouco flexível para influências 

na direção vindo de novos investidores. Ou seja, pode fazer muito sentido, com foco em 

investimento, focar nas startups que já passaram pelas validações iniciais, mas ainda não 

ganhou tração - e a empresa pode ajudar nesta fase, bem como capturar o valuation maior 

vindo desse ganho de tração. Além disso, focando em estágios iniciais, apesar do risco ser 

maior e o prazo para capturar resultados ter tendência a ser maior, pode ser uma ótima 

opção para se relacionar com inovações únicas no mercado, sendo o primeiro ator a 

acompanhar seus passos.

- Se o objetivo é apoiar o ecossistema empreendedor
Isso pode levar ao foco nos estágios mais iniciais. De acordo com o 3º Mapa de 
Negócios de Impacto, realizado pela Pipe Social, muitos negócios ainda operam 

sem faturamento (40%) e 20% faturaram até R$ 100 mil em 2019. Ou seja, há uma grande 

demanda por apoio neste início de jornada, a conseguir entender melhor as necessidades 

do mercado, potenciais soluções a serem oferecidas, como se diferenciar de soluções 

concorrentes e substitutas, tamanhos de mercado para crescer, realizar as primeiras vendas, 

entre outros desafios de modelo de negócio.
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https://mapa2021.pipelabo.com/
https://mapa2021.pipelabo.com/
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- Se o interesse é pela solução da startup
Quando a empresa está interessada na solução da startup, não nela em si como negócio, 

pode fazer sentido trabalhar com estágios mais iniciais também. Uma startup pode ter 

desenvolvido uma solução super diferenciada, super inovadora, mas ainda não tornou ela 

um produto/serviço e ainda não faturou de forma expressiva. Quando realizamos iniciativas 

focadas em encontrar uma solução para sanar um desafio dentro da empresa, sempre 

analisamos com cuidado o peso dos critérios de seleção, ponderando entre a qualidade da 

solução em si e não apenas sobre o estágio das startups. 

Ainda, há uma variação sobre ser um modelo de implementação para apenas “plugar” algo 

já pronto ou para cocriar, tendo o desejo dos executivos da empresa poderem influenciar o 

desenho da solução, personalizando e adaptando ela para seu contexto (o que pode haver 

mais abertura entre startups mais iniciais).

De qualquer forma, o ponto aqui não é apenas a definição do estágio em si. O ponto 

é manter a coesão da iniciativa, o alinhamento de expectativas internamente e proteger 

a experiência dos empreendedores. Quanto mais personalizado for o programa, mais 

se podem ter startups com estágios diferentes dentro dele. Quanto mais baseado em 

encontros em grupo, workshops, mentorias coletivas, trocas entre os empreendedores, mais 

é necessário que haja uma coesão de todos no mesmo estágio, para garantir assertividade 

nos conteúdos e agregação de valor.

Além disso, a força de uma proposta de valor deve ser ponderada de acordo com o estágio 

de negócio que se trabalhará - podendo ser percebida como algo de muito valor para as 

startups em estágios iniciais, mas não para estágios mais maduros - ou vice-versa.

Recomendamos conhecerem a régua de seis estágios que desenvolvemos para o GUIA 2.5. 

Os estágios 2, 3 e 4 são variações do estágio de validação do modelo de negócio. 

Estágio 1: Estou no começo da minha trajetória empreendedora. É o momento de 

explorar potenciais ideias de negócio.
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Estágio 2: Tenho definida minha ideia de negócio. É o momento de conhecer melhor meu 

cliente, sua necessidade e refinar a ideia. (Validação do modelo de negócio com foco no 

cliente: customer-problem fit)

Estágio 3: Tenho uma hipótese da solução que irei oferecer. É o momento de prototipar 

meu produto/serviço, de forma que sua proposta de valor contemple a necessidade do 

cliente. (Validação do modelo de negócio com foco na solução: problem-solution fit)

Estágio 4: Meu produto/serviço já existe. É o momento de realizar minhas primeiras 

vendas e validar ele no mercado, de forma a ter evidências de que está criando valor para 

o cliente e ganhando força no mercado. (Validação do modelo de negócio com foco no 

acesso ao mercado: product-market fit)

Estágio 5: Validei meu produto/serviço no mercado. É o momento de estruturar a gestão 

da organização e refinar o modelo de negócio, de forma a ter evidências de que minha 

proposta de valor está inserida em um modelo de negócio escalável e lucrativo.

(Encaixe do modelo de negócio)

Estágio 6: Meu negócio está estruturado e preparado para crescer. É o momento de 

expandir.

Muitas empresas, às vezes não por uma decisão consciente, mas por falta de repertório, 

começam a agenda de inovação aberta realizando Hackatons, ou seja, focadas no estágio 

1 - e depois se decepcionam porque os grupos não continuaram trabalhando juntos, por 

exemplo. 
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Passo 5:
Curadoria e seleção

Um estudo do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) avaliou 

as iniciativas de relacionamento entre grandes empresas e startups na América Latina e 

revelou que a principal dificuldade apontada pelas empresas para trabalhar com startups 

é identificar negócios que podem gerar valor para a corporação. Em seguida, aparecem a 

mudança de cultura e mentalidade para trabalhar com startups e atrair empreendedores de 

qualidade.

Fonte: Publicação BID - Grandes empresas, startups e innovación en América Latina: Promesas y desafíos
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O primeiro desafio acontece por falta de uma estratégia bem definida sobre o porquê 

se relacionar com as startups e para quais desafios a empresa está buscando soluções. No 

passo a passo acima, que realizamos antes de conceber todas as iniciativas com nossos 

parceiros, buscamos direcionar a empresa para que a iniciativa de inovação aberta seja 

efetiva e assim possamos identificar as startups que resolvam os desafios propostos.

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Grandes-empresas-startups-e-innovacion-en-America-Latina-Promesas-y-desafios.pdf
https://publications.iadb.org/es/grandes-empresas-startups-e-innovacion-en-america-latina-promesas-y-desafios


Página 38

Como criar programas

de inovação aberta

com impacto positivo

Já as outras dificuldades apontadas, como atração de empreendedores qualificados, 

confiança nos empreendedores e encontrar ideias viáveis, podem ser solucionadas com um 

processo de seleção bem feito.

A etapa de curadoria é essencial para garantir o sucesso da iniciativa. A qualidade dos 

participantes da iniciativa e a adequação frente às expectativas da empresa refletem muito 

no resultado final. A etapa é composta pela busca e seleção das startups.

Assim, conduzimos esta etapa sempre com um momento de preparação, definindo a 

estratégia de busca e seleção, metas de quantidades, definição dos critérios de seleção, 

criação do regulamento e demais instrumentos de seleção (como formulário de inscrição).

A decisão nesse passo é sobre ser uma chamada aberta ou baseada em convites ativos.

A estratégia baseada em convites ativos costuma garantir uma alta qualidade das startups, 

mas muitas vezes um volume menor de candidatos. Nesta frente, convidamos ativamente 

dentro da nossa base de mais 4 mil startups, priorizando a partir dos critérios 

definidos junto à empresa. Caso a empresa já tenha uma rede de startups próxima, ela pode 

ser incluída também. Para embasar a qualidade, um dado: 70% a 95% das turmas formadas 

nos últimos programas que conduzimos, vieram de convite ativo da nossa base.

A estratégia de chamada aberta é baseada na divulgação para o mercado - normalmente 

criamos uma landing page, divulgamos nas redes sociais, divulgamos na mídia, mobilizamos 

indicações de atores do ecossistema (como outras aceleradoras, incubadoras, investidores). 

Essa estratégia, apesar de mais longa, garante divulgação da marca e da iniciativa, além 

de oxigenar com novos candidatos e permitir que se faça um panorama mais amplo de 

caminhos possíveis.

Em ambos casos, nossa recomendação é que a empresa seja clara, específica, transparente, 

assertiva ao explicar a proposta de valor do programa para os empreendedores. 
Não parta do princípio que os empreendedores vão querer se inscrever e participar apenas 

pela força da sua marca - ainda mais se seu foco for trabalhar com startups em estágios 

mais avançados. Vá além do termo “aceleração” e explique o formato do programa, se há 

apoio individualizado ou não, qual a sua frequência, etc. É uma forma de você começar a 

relação demonstrando respeito pelos empreendedores - e entendendo que eles devem ter 

informações suficientes para decidirem se querem ou não participar e dedicar seu tempo. 
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Por último, dada a quantidade de novos programas corporativos, é uma forma de explicitar 

os diferenciais do seu.

Após esta etapa, de busca dos candidatos, vem a etapa de seleção. Normalmente ela é 

baseada na filtragem a partir dos formulários de inscrição, entrevistas individuais e uma 

banca de seleção final. Não entraremos em detalhes aqui, mas a boa prática é refletir se é 

uma etapa conduzida exclusivamente pelos executivos que estão liderando a iniciativa ou se 

cabe abrir para participação e engajamento de mais colaboradores, para que possam ter 

contato com as startups candidatas e não apenas aprenderem, mas também influenciarem o 

processo embasando os interesses da empresa.

Quantas startups selecionar?
Essa resposta vem com uma série de “depende” - tendo que ser adequada ao tamanho, 

momento, entre outras características da empresa. Ainda assim, como reflexão: quando a 

empresa já está muito madura em relação ao que deseja de resultado, pode fazer sentido 

ela trazer uma abordagem de priorização e foco, trabalhando com apenas1 a 3 startups, 

se relacionando na profundidade. Quando o(a) executivo(a) ainda não está seguro(a) de 

qual tipo de startup e solução pode fazer sentido, vale a pena conhecer um grupo maior 

(6-12 startups) com soluções diversas e a partir desse grupo decidir com as quais deseja 

aprofundar o relacionamento.

Por isso, quando pensamos em começar “pequeno” para gerar resultado pela primeira vez, 

não necessariamente significa trabalhar com um grupo menor de startups. Por vezes pode 

fazer sentido trabalhar com 1 ou 2 startups, mas a depender do contexto da empresa, se 

ainda está em fase de experimentação, pode ser melhor fazer o contrário, diversificando as 

soluções e tomando menos risco em apostar em poucas e não gerar um resultado significativo 

a ponto de expandir a iniciativa internamente.

Passo 6:
Outros elementos e reflexões
Há outros elementos que podem ser considerados na criação da iniciativa:

• Deseja-se que seja um programa exclusivo da companhia ou realizado com outras? 

Deseja-se convidar clientes e parceiros de negócio como co-sponsors?
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• Faz sentido a realização de um Demoday ao final, para celebrar o fim da iniciativa, 

divulgar seus resultados e apoiar os empreendedores com reconhecimento externo e 

conexões com potenciais clientes e investidores?

• Faz sentido haver uma premiação, financeira ou não, para as startups participantes?

• Faz sentido pensar em um programa composto por diversas etapas, na qual acelero 

algumas startups e depois parte delas evolui para uma etapa de implementação de pilotos 

das suas soluções?

Com a essência da iniciativa definida, estes e outros elementos podem compor o resultado 

final.

Criando uma cultura de inovação
A mudança cultural é um fator fundamental no sucesso de programas de inovação aberta 

com impacto. 

Um dilema típico na hora de conceber iniciativas como as de inovação aberta é entender 

se primeiro devemos trabalhar minimamente a capacitação das lideranças e 
criar a cultura de inovação, ou se primeiro vem o programa e isso será uma 
consequência. Com certeza não existe uma resposta certa, até porque esse processo de 

mudança cultural para olhar impacto e inovação não acontece da noite para o dia, é um 

processo sempre vivo.

O que vemos é que os programas de inovação aberta, especialmente os de aceleração, 

oferecem um espaço de mentoria que pode ser usado como parte do processo de 

transformação cultural. Lideranças e colaboradores podem se envolver com o programa e 

aprender na prática como é trabalhar de forma ágil e inovadora no relacionamento com as 

startups, além de atuar na prática com soluções que geram impacto positivo

É preciso um campo mínimo anterior de abertura para poder vivenciar isso, mas a prática e 

o envolvimento ajudam muito a acelerar esse pensamento.
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“Para o meu time, é uma oportunidade de interagir com um ecossistema 
que não teríamos a oportunidade se não fosse o Braskem Labs. Na área de 
desenvolvimento de mercado buscamos novos usos e aplicações para os 
nossos plásticos, e a provocação que acabo levando para a equipe é: além 
do modelo tradicional que a gente já vinha mapeando pra encontrar essas 
inovações, o que a gente pode trazer através das startups? E naturalmente 
isso acaba cativando as equipes para buscarem as novidades. É uma 
semente que vai reverberando.”

Renato Yoshino | Diretor dos negócios de Agro, Infra e Indústria na Braskem

No Quintessa muitas vezes entramos com uma trilha de workshops e capacitações 
prévias ao programa, mas existem também consultorias especializadas em mudança 

cultural, propósito e mindset de inovação.

É preciso ter um cuidado de não deixar para criar o programa de inovação aberta somente 

quando a questão de cultura estiver “resolvida”. A mudança é um processo contínuo e de 

longo prazo e deve ser trabalhada em conjunto, vendo iniciativas desse tipo como forma de 

acelerar e impulsionar a mudança cultural por meio da prática.

Lidar com riscos é inerente ao processo de inovação e demanda abertura para 

experimentação. Por isso a importância de não pular etapas: ter clareza de onde quer 

chegar, porque está criando a iniciativa, e qual estrutura de programa faz sentido. Cuide do 

engajamento das pessoas chave e ajude-os a entender que é um processo experimental e 

que as respostas serão dadas ao longo do caminho.

Gerando pipeline de soluções 
Assim como a sustentabilidade deve ser um tema transversal na empresa, a inovação aberta 

também, pois as startups têm potencial de gerar valor e resolver desafios de quase todas as 

áreas.
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A boa prática é garantir que tenha um grupo de pessoas que serão os “guardiões” para 

garantir que iniciativas de inovação aberta aconteçam, priorizando essa estratégia e 

estruturando o processo para que outras áreas possam “beber dessa fonte”.

Muitas vezes criamos estes programas junto com ou em diálogo com a área de inovação 

aberta, que é o ambiente onde as diversas áreas trazem suas demandas e recebem de uma 

forma estruturada um pipeline de startups que poderão ser conectadas aos seus desafios.

Por que ter uma aceleradora parceira?
Algumas empresas internalizam as iniciativas, enquanto outras contam com apoio de 

especialistas - aceleradoras e incubadoras - para realizar o programa.

Esse apoio pode ser crucial para o êxito da iniciativa. Falando pela nossa experiência 

como Quintessa, começamos a apoiar essa relação depois de anos de desenvolvimento de 

metodologias próprias de aceleração, de preparação para investimento, de mediação do 

estabelecimento de novas parcerias. Além disso, ao trabalharmos com diferentes empresas, 

compartilhamos os aprendizados dos programas, fazendo com que a curva de aprendizado 

do ecossistema como um todo acelere.

A contratação de um parceiro pode depender do grau de maturidade da empresa 
em relação ao tema. Para uma empresa que já está avançada nessa jornada e tem a 

inovação integrada à cultura organizacional, pode fazer sentido internalizar a etapa inicial 

de mapeamento dos desafios da empresa e também a realização de POCs e pilotos, desde 

que tenha pessoas capacitadas e dedicadas para isso. Falamos isso pois são entregas 

que envolvem um bom conhecimento sobre a empresa em si e uma alta capacidade de 

“navegar” internamente e dialogar com diversas áreas. O mesmo não se aplica quando 

falamos em programas de aceleração, que demandam expertise sobre metodologias de 

empreendedorismo e gestão para apoiar as startups.

O motivo pode ser baseado em: conhecimento técnico, metodologias para seleção e 

relacionamento com startups, repertório e experiência com programas similares para lidar 

com os desafios de implementação, rede de relacionamento já estabelecida com startups, 

reputação e credibilidade de marca para atrair empreendedores qualificados, entre outros.

Quando falamos em conseguir conectar inovação com sustentabilidade, pode fazer sentido 

trabalhar com uma aceleradora externa especializada nesse universo. A falta de 
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experiência pode fazer a agenda não avançar e cair em um ponto cego dos executivos em 

não conseguir enxergar uma integração entre os dois campos. Já vimos alguns programas 

darem errado lançando “impacto” como um dos mais de cinco pilares de seleção, mas sem 

detalhar seu significado e sem ter uma aceleradora especializada na área como parceira, 

não conseguir encontrar boas startups candidatas.

Uma aceleradora parceira pode trazer um pipeline de negócios mais robusto e 
já com uma curadoria, uma visão ampla de mercado para analisar o diferencial, 

potencial de inovação e de modelo de negócio das startups, além de metodologias de 

seleção já validadas com diversas startups ao longo da sua experiência. Vemos isso ao 

realizar a etapa de curadoria: não é apenas sobre ampliar a quantidade de startups 

candidatas, mas também sobre trazer eficiência e metodologia para selecionar aquelas 

que a empresa já conhece - sem depender de um(a) executivo(a) fazer isso sozinho(a), sem 

experiência na área ou sem tempo disponível para administrar mensagens diretas nas redes 

sociais.

Ao mesmo tempo, quem está dentro da empresa sempre terá uma visão sobre as prioridades 

da empresa e uma melhor articulação com as diferentes áreas. Por isso, mesmo contratando 

uma aceleradora, é estratégico trazer uma pessoa dentro da empresa com essa visão do 

todo e capacidade de navegar internamente entre as áreas para se dedicar à iniciativa. Em 

geral, nos programas que realizamos, há uma pessoa, dedicada parcialmente ao programa, 

cuidando de outras iniciativas ao mesmo tempo.
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Mediação
Um dos motivos não muito percebidos, mas muito importante de trazer um parceiro, é poder 

ter um mediador para o processo e fazer a empresa “sentar na cadeira do cliente”. Quando 

as empresas fazem o processo com time interno, vemos uma certa confusão de papéis: em 

um dia a empresa está cobrando resultados e propostas como potencial cliente, no outro 

está apoiando a startup.

Ao contar com uma aceleradora externa, a empresa se mantém na cadeira que precisa 

estar - de potencial cliente da startup. A aceleradora faz o papel de mediar essas conexões 

e de apoiar os empreendedores com a mão-na-massa no dia a dia, inclusive para poderem 

se preparar com o diálogo com as empresas. Mesmo com a aceleradora, os executivos 

da empresa se mantêm ainda muito próximos neste apoio e troca de experiências, como 

falaremos adiante.
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Conversamos sobre inovação e impacto com o Luis Fernando Guggenberger, gerente-

executivo de Inovação e Sustentabilidade da Vedacit. Ele é responsável pela coordenação 

das iniciativas de Inovação Aberta e Sustentabilidade da empresa e pelo Instituto Vedacit.

Organização das áreas

A Vedacit é um exemplo de empresa que vê e aplica a sustentabilidade como uma lente 

para a inovação. As três áreas - inovação, sustentabilidade e Instituto - estão juntas em 

uma única diretoria. Isso parte de um incômodo na forma como as empresas se organizam 

em “feudos”, sem integrar as agendas.

“Hoje 54% dos resíduos no planeta são gerados pela indústria da construção civil (Ellen 

McArthur Foundation), então enquanto demonizamos o canudo plástico, temos uma 

quantidade enorme de resíduos vindos de demolição ou de mal dimensionamento no uso de 

materiais dentro das obras. Outro dado é que temos 11 milhões de moradias inadequadas 

no Brasil. Muitos institutos hoje investem na Educação, em formação de professores, 
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infraestrutura das escolas e complementação escolar… mas precisamos ter uma visão 

sistêmica do problema. Quando colocamos o olhar da sustentabilidade sobre isso como 

um driver para inovar, começamos a ver uma série de oportunidades para as empresas 

resolverem esses desafios ao mesmo tempo que geram negócios.”

A meta é de até 2025 contribuir com a redução de pelo menos 1,5 milhão de casas 

inadequadas no Brasil, e então são criadas estratégias para que todas as áreas possam ser 

protagonistas nessa agenda.

No Instituto, a estratégia é fomentar o ambiente de criação e de fortalecimento de negócios 

de impacto voltados para soluções de moradia para pessoas de baixa renda e para isso 

possuem um programa que acelera startups em busca desse objetivo. Outra ação que é o 

“preço social”, em parceria com a área comercial, para dar acesso aos nossos produtos com 

uma margem mais adequada para os negócios de impacto, para que possam alavancar o 

fluxo de caixa e também oferecer produtos de qualidade para o público de baixa renda.

Na área de inovação é realizado o Vedacit Labs, o principal programa de inovação aberta. 

É também um próximo passo para as startups fomentadas pelo Instituto, em um estágio mais 

maduro para fazer negócios. Depois de 2 ciclos de aceleração do Vedacit Labs, a Vedacit 

decidiu criar uma nova empresa que constrói soluções com startups e leva para o mercado 

da construção: a TruTec.

“Em resumo, o Instituto fomenta que negócios se reconheçam enquanto negócios e possam 

entender seu impacto socioambiental, e no Vedacit Labs é como levo isso para o mercado 

e crio uma máquina de vendas.”

Mudança cultural
A Vedacit envolveu o CEO e todos os seus executivos diretos em um curso, onde discutiram 

sobre como tornar a sustentabilidade como pilar estratégico de negócio dentro da Vedacit. 

Além disso, executivos e demais lideranças são envolvidos como mentores nos programas de 

inovação aberta, que faz parte de um processo de aprendizagem na prática, aprendendo 

como as startups operam de forma ágil e inovadora.
São realizadas também capacitações internas, com foco maior em Design Thinking e 
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criação de soluções inovadoras para alguns desafios da companhia, e foi criado um centro 
de intraempreendedorismo com uma rede global. Com a condução da equipe de RH, a 
Vedacit realiza constantemente séries de webinars e capacitações para os colaboradores 
sobre temas de sustentabilidade e inovação.

“Uma vantagem é que não preciso ficar catequizando o CEO sobre essa agenda, o que 

ajuda muito a dar agilidade. Ele acredita e dá suporte às ações, e não temos discussões 

conceituais. Ele me elevou ao patamar de reportar diretamente para ele, o que coloca 

a sustentabilidade e a inovação como dois pilares da estratégia do negócio. Quando o 

CEO traz isso pra si, mostra a importância e a relevância dessa agenda para construir as 

capacidades futuras e deixar legado para o negócio.”

Por onde começar? Como foi a evolução?
A Vedacit está construindo esta jornada desde 2018, e a dica do Luis é amarrar muito bem 

a estratégia com a cultura da empresa. 

“Isto muito bem amarrado e bem feito traz uma pressão sobre o engajamento da liderança 

para tal. Sem essas 3 coisas (estratégia, cultura e liderança), a empresa não faz acontecer 

a inovação e tampouco a sustentabilidade”

A Vedacit fez um processo muito participativo e elaborado com a construção da matriz de 

materialidade, definição de foco estratégico dos 7 temas estratégicos, visão de longo prazo 

até 2025, o modelo de gestão da sustentabilidade interna, criando grupos de trabalho 

temáticos com os executivos como “padrinhos” de cada tema.

“Quando estamos falando dessa visão contemporânea de juntar inovação com 

sustentabilidade, traz a possibilidade de olhar essa série de oportunidades dos problemas 

sociais e ambientais como grandes alavancas. Hoje a grande maioria das empresas está 

trabalhando na licença para operar, que é obrigação acessória das empresas. A agenda 

ESG está sendo pautada em gestão de riscos, especialmente pelo mercado financeiro ou 

greenwashing, fazendo por conveniência. E essa é uma visão míope, que está olhando 

somente pra dentro do seu negócio. Quando você traz essa outra camada é muito mais 

poderoso e mais potente para as empresas e para os negócios.”

Acesse a

entrevista completa.

https://blog.quintessa.org.br/entrevista-com-luis-guggenberger-da-vedacit/
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Braskem Labs
Programa de Aceleração

O Quintessa é a aceleradora responsável pelo Braskem Labs há 3 anos. São dois programas 

de aceleração, o Ignition, para startups em estágio inicial, e o Scale, para startups maduras.

O programa está dentro da área de Desenvolvimento Sustentável da Braskem, mas tem 

envolvimento de diferentes áreas, contando também com a participação de grandes clientes 

e parceiros como co-sponsors. O foco são startups com soluções inovadoras que utilizem ou 

sejam direcionadas à cadeia da química e/ou do plástico para gerar impacto positivo na 

sociedade e no meio ambiente.

Como atuamos

Curadoria de startups 

•Definição de critérios de seleção

•Chamada aberta 

•Chamada na rede do Quintessa 

•Entrevistas individuais e seleção dos finalistas

•Organização do pitch day

Busca e seleção

3 meses
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Programa de aceleração 1 semana
Diagnóstico focado

•Seguindo a mesma metodologia do 

diagnóstico completo do Quintessa, 

compreendemos os desafios prioritários da 

startup para poder crescer

5 meses
Aceleração em grupo

•Nossa metodologia mescla:

Encontros em grupo para capacitação e troca 

entre empreendedores

Acompanhamento semanal individual e 

personalizado do Quintessa para endereçar 

o principal desafio de cada startup e dar base 

para a mentoria dos executivos

8 a 12 startups

por edição

30% das startups fazem negócio com a Braskem após o programa

Para a Braskem, o programa é uma oportunidade de:

•Acesso estruturado a novas tecnologias e soluções inovadoras;

•Desenvolvimento de seus líderes e cultura organizacional;

•Novas formas de relacionamento com seus clientes;

•Colocar em prática seu propósito de “melhorar a vida das pessoas criando as soluções 

sustentáveis da química e do plástico e a nossa visão estratégica é ser a líder mundial da 

química sustentável”.

Acesse o

case completo.

https://conteudos.quintessa.org.br/case-braskem-labs
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CPFL na Comunidade
Implementação de pilotos

O CPFL na Comunidade nasceu para tornar as ações de fomento à eficiência energética da 

CPFL mais inovadoras e melhorar o relacionamento com clientes baixa renda da companhia. 

O objetivo é implementar soluções de startups de impacto que promovam eficiência 

energética para residências de baixa renda nos locais em que a CPFL atua.

A iniciativa buscou soluções nas áreas de eficiência energética, fontes sustentáveis e 

renováveis de energia, educação e economia circular de uniformes, e foram implementadas 

nos conjuntos habitacionais de Campinas e Ribeirão Preto, no interior de SP, e São Vicente, 

no litoral do mesmo Estado, levando melhorias reais para a realidade dos moradores.

Como atuamos

Curadoria de startups 

•Definição de critérios de seleção

•Chamada aberta 

•Chamada na rede do Quintessa 

•Entrevistas individuais e seleção dos finalistas

•Organização do pitch day

Busca e seleção

3 meses

Implementação de pilotos 1 semana
Diagnóstico do piloto

•Análise do planejamento das startups para implementar o 

piloto para validar e ajustar parâmetros , como cronograma, 

plano de implementação, metas e indicadores.

4 startups por edição
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4 meses 
Implementação dos pilotos

• Acompanhamento semanal do Quintessa para 

garantir que a execução tenha sucesso, orientando os 

empreendedores, executivos e garantindo a evolução da 

implementação. 

Para a CPFL, o programa foi uma oportunidade de:

•Trazer inovação para uma ação já realizada pela empresa

•Novas formas de relacionamento com seus clientes

•Atuar no desenvolvimento dos territórios em que a empresa atua

Outros programas
realizados pelo Quintessa:

Quintessa + Facebook
Aceleramos líderes de comunidades que utilizam as plataformas do 

Facebook com foco em gerar impacto positivo, ampliando e retendo 

seus usuários.

Programa de Aceleração

Quintessa + Kaleydos
Selecionamos, aceleramos um grupo de startups e as que melhor 

desempenharam, tiveram uma assessoria de captação de investimentos. 

No fim, a Kaleydos investiu na Maturi.

Geração de pipeline para investimento

Cases 

Quintessa
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Quintessa + In3citi
Fizemos a aceleração e a assessoria para que, após a aceleração, a 

in3citi investisse na Nina

Venture Philantrophy

Plataforma Negócios pelo Futuro | 1ª Edição
Junto a empresas e family offices (Península e Provence Capital), 

implementamos soluções relevantes de negócios de impacto para o 

contexto de pandemia

Implementação de pilotos

Quintessa + BV
Facilitamos a cocriação de colaboradores do banco, para que 

desenvolvessem novos produtos, serviços e práticas empresariais, 

contando com o suporte de empreendedores como especialistas - e 

estimulando a inovação e intraempreendedorismo entre o time.

Cocriação de novas soluções pelos colaboradores 



Pelo olhar dos empreendedores, as startups de impacto sempre estiveram integradas às 

grandes empresas, vendo estas como potenciais clientes e parceiros de negócios para 

aquelas que têm seu modelo de negócio B2B.

A novidade talvez esteja agora pelo olhar dos executivos, que estão percebendo que 

trabalhar junto às startups de impacto pode ser um caminho eficaz, rápido e eficiente para 

trazer soluções para sua operação e colocar em prática seus compromissos assumidos, além 

de gerar novos negócios.  

Hoje as empresas estão em diferentes estágios em relação às pautas de inovação e impacto 

positivo, e como trouxemos aqui, a inovação aberta pode ser um caminho que, além de 

trazer novas soluções e gerar impacto positivo, ajuda a trazer diretrizes e mudança cultural 

em direção aonde se quer chegar.

Se você não começou, comece. Se você já começou, aproveite para enxergar formas de 

continuar avançando e evoluindo.

Sabemos que seguir este passo a passo, apenas lendo este Guia, não é uma ação trivial. 

Assim, vale explicitar: você pode contar com o Quintessa para isso, tanto para conceber, 

como para executar o programa criado.

Aqui no Quintessa acreditamos que as empresas podem e devem ser relevantes para superar 

os desafios sociais e ambientais centrais do nosso país e por isso, além dos nossos programas 

próprios de apoio direto aos empreendedores, criamos a frente de Programas em Parceria, 

apoiando grandes empresas, institutos e fundações e, investidores a atuarem nas temáticas 

de inovação, impacto e ESG.

Convite para ação



Toda a metodologia descrita no guia é de autoria do Quintessa. Para 

reproduções e citações, parciais ou integrais, solicita-se que se faça 

referência ao Quintessa e à esta publicação.

Esta publicação tem patrocínio da Aliança pelos Investimentos e Negócios 

de Impacto.

Conheça outros conteúdos em nosso blog.

instagram | linkedin | site | contato@quintessa.org.br
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http://blog.quintessa.org.br
http://www.quintessa.org.br

