
O capital filantrópico vai tirar os recursos destinados as organizações da sociedade civil? Mito ou Verdade?

Capital filantrópico apoiando o ecossistema de negócios de impacto: 

Modelos inovadores de financiamento









 Como podemos alavancar ainda mais a RSC na empresa, mostrando
maior comprometimento?

 Como podemos alinhar e fortalecer o posicionamento institucional da
InterCement junto aos stakeholders?

 Como podemos criar parcerias que tragam valor para a sociedade e
para a empresa de modo consistente, estruturado e permanente e de
modo alinhado com a estratégia?

 Como continuamos gerando iniciativas de impacto cada vez mais
alinhadas com a estratégia da empresa e ao mesmo tempo mantendo
as diretrizes programáticas atuais?

Instituto InterCement: reflexão e motivadores

Temos a convicção que ao desenvolver o 
potencial de pessoas e comunidades, 

fortalecendo-as e promovendo sua autonomia 
e independência, contribuímos para a 

construção de um mundo melhor.

Nossa  aspiração é fazer diferente e fazer a 
diferença e essa é a razão pela qual criamos o 

Instituto InterCement pelo desenvolvimento 
comunitário.

Proposta de Valor



Ser um catalizador local das potencialidades onde a InterCement

está presente, inovando e criando parcerias que fortalecem pessoas 

e comunidades comprometidas com a superação dos seus desafios.

Missão



Desenvolvimento 

Comunitário
Em parceria com a sociedade civil e  

poder público o Instituto InterCement
desenvolve ações que visam  gerar 

oportunidade de  desenvolvimento local.

Áreas de 
atuação

Apoio ao dinamismo da economia local 
por meio do fortalecimento de pequenos  

negócios  envolvendo-os, sempre que  
possível, como fornecedores ou clientes.

Desenvolver novos produtos e 
serviços  para a base da pirâmide.

Negócios de 

Impacto 

Contribuição
com o Ambiente 

do Negócio
Apoio à empresa por meio de 

sua rede de relacionamento no 
diálogo com os stakeholders, 

construção de metodologias  e 
ferramentas.

Área onde há 
potencial de 
contribuição 
do ISP para 
influenciar a 
empresa.



Objetivo Social
Objetivo

Econômico

Profit-
Maximizing  

Business 

Business as 
Usual + RSC

Inclusive 
Business

Purpose oriented

Social 
Business

“no loss no dividend”

Philanthropy
“Not for profit 

Ventures”

Traditional Social 
Enterprise

“finding ways to 
balance to P&L”

“Doing well” “Doing well by 
doing good”

“Doing good 
while 

not losing 
money”

“Doing good”“Doing good 
while 

Being partly self-
sustainable”

Negócio e Social

Negócios de Impacto

For Profit For Good

Um modelo não binário 



Negócio e Social Um modelo não binário 

Maximização 
de lucro ao 

acionista

Business as 
Usual + RSC

Afirma sua 
responsabilidade, 
oferecendo gestão 
de impacto 
Ações sociais para 
construir um 
“capital social”

 Projeto 
Parcerias-
Comunidade

Proposta de 
valor

Exemplos
InterCement

1)Oportunidades 
de relações 
ganha-ganha
Valor 
compartilhado
2) Foco é a 
resolução de 
problema social 
 Base da 
Pirâmide

 Generar (AR)
 Khulanathi (AS)
 Crescimento (MZ)

For profit

Novo modelo de 
negócios com 
impacto social 
no centro.  
Economicamente 
sustentável
Pode ou não 
distribuir 
dividendos e  
propriedade

 Programas 
Estruturantes 

Maximizar 
impacto social 
sem retorno do 
capital inicial

Negócios 
Inclusivos

For good

Negócio Social
Organizações 

Sociais/ 
Coletivas

Filantropia

Impacto

Projetos em 
parceria
Projetos 
geradores de 
renda 
Outros...

 Programa 
Vivenda

 Programas 
Estruturantes

 Voluntariado

Desafio ao pensamento tradicional
INOVAÇÃO RADICAL !!!



A  ACELERADORA DA 

INTERCEMENT

Pioneira no setor da construção



A  ACELERADORA DA 

INTERCEMENT

Pioneira no setor da 

construção

Methodology
Impact
Replicability
Funding

Accelartion
Funding
Scale-up



Negócios de Impacto oportunidades de relações ganha-ganha 
na cadeia de valor 

Desenvolvimento da Cadeia
Produtivade MG

Moçambique
Desenvolvimento de Clientes + Containers

Inovação Social – “Vivenda program”

Brazil
Cooperatives development

 Coprocessing
 Industrial

 Comercial
Marketing
Logistics
New business models

 Fornecedores

 Lab
Comercial
Marketing

P&D Corporativo
Biomassa Capim Elefante – Grupos Produtivo

P &D
Industrial
Institute



Investimento Programa Vivenda via Broota

Exemplo InterCement

http://www.broota.com.br/
http://www.broota.com.br/


Jardim Ibirapuera, SP
180 reformas até fev/2018

400 reformas em 2016
Replicação do modelo em 2017

Ticket Médio R$3,8mil

SOLUÇÃO COMPLETA

Reformas, com impacto social

BAIXA 
COMPLEXIDADE

• Operamos com kits 
de reforma 
padronizados;

• Não realizamos 
obras estruturais, 
nem de construção 
(puxadinhos);

ALTO IMPACTO 
SOCIAL

• Nosso foco é a melhoria 
de vida dos moradores;

• Solucionamos as 
patologias habitacionais 
que mais impactam a 
saúde. São elas: falta de 
ventilação, iluminação, 
revestimento, ou 
banheiro inadequado

CABEM NO 
BOLSO

• Desenvolvemos um 
sistema de parcelamento 
que torna as reformas 
acessíveis à população 
de baixa renda.



Histórico – relacionamento
Parceria 

Comercial
Parceria 

Institucional

2015 2016 2016-2017

• R$150 mil (equity)
• Suporte técnico
• Relacionamentos
• Know-how em inovação 

e desenvolvimento de 
negócios

Histórico...

4. Aproximadamente 5% de equity
(divida conversível). 

5. Participação no novo modelo de 
governança

1. Conselho de Administração
2. Grupo Consultivo Fiscal

6. Preferência em novos territórios de 
atuação

1. Exposição de marca – nível local e 
institucional

2. Reputação – mídia espontânea

3. Compartilhamento da tecnologia social –
Atuação de Business Developer. Abertura 
do modelo, tecnologias e aprendizado 
para a replicabilidade em territórios de 
atuação do Instituto InterCement.

Modelo de 
replicabilidade



O valor para InterCement

 Fortalecimento da marca em grandes comunidades –

mercados não atendidos

 Know-how em reformas para moradias baixa renda, não 

apenas da parte técnica, mas de relacionamento e 

modelo de funcionamento

 Componente importante para entender a dinâmica de 

Housing (demanda em outros países InterCement)



Como capturar o valor dos 
investimentos para a 

transformação do 
negócio? 

Como superar a falta de 
interesse, pelas 

diferenças iniciais 
de escala?



Desafios...

Clareza nos direcionadores
Nova Política de Compras
Novos procedimentos (waivers, 

indicadores, fluxos)

Clareza nos incentivos Driver: Inovação na cadeia?
Driver: Oportunidades locais?

Alocação de recursos

Business developer?
Trainees parceria?
Part-time?
Treinamento das equipes...

Novos objetivos requer novos incentivos....

Novos problemas requer novas soluções...

O que queremos? O que são negócios de 
impacto, valor compartilhado...
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