
RELATÓRIO ANUAL 

“Construir futuros desejáveis juntos das pessoas, vivendo
a experiência de transformar realidades através do

empoderamento sustentável.”
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METODOLOGIA
As oficinas de empreendedorismo são desenvolvidas em 5 macro-etapas: Ideação, 

Estruturação, Prototipação, Funcionamento e Sustentabilidade. As atividades são criadas de 
forma personalizada, considerando não só os temas escolhidos pelos alunos, como também o  

ritmo de aprendizado e andamento do grupo. Além disso, são facilitados contatos com 
parceiros estratégicos, ensinadas práticas de gestão de projetos e promovido o protagonismo 

estudantil, com atividades que trabalham propósito, autoconhecimento e empoderamento. 
Essa metodologia é replicável, o que permite não só a sua expansão, como também garante 

sua sustentabilidade por meio do empoderamento dos estudantes.

12,84%
de aumento da % de estudantes 
com aumento de renda indireto

4 
cases de sucesso

O Escolab (Escola Colaborativa) promove o protagonismo estudantil,  desenvolvendo 
oportunidades que empoderam os jovens a terem papel ativo na escrita de sua própria 

história. Construímos um ambiente mais colaborativo e dinâmico, com atividades 
extracurriculares gratuitas, criadas e geridas pelos próprios estudantes, fazendo com 

que eles vejam na prática o seu grande potencial.

“
1006

horas de dedicação
dos impactados

PRINCIPAIS DORES
   Ausência de atividades acessíveis e    

   perenes na escola

   Falta de conexão com a escola e com  

   a educação

   1,5 milhões de jovens abandonaram o 

   ensino médio no Brasil em 2017

300
impactados 
diretamente

”

C   LABESES
PARCEIRO



OBJETIVO
Construir um evento sócio-cultural autossustentável que 

proporcione o crescimento pessoal e profissional e a 
complementação de renda dos participantes e que 

fomente a integração da Vila Acaba Mundo. Até o final 
de 2018, ser uma feira gerida pela comunidade que seja 

referência em eventos para a Vila Acaba Mundo.

PRINCIPAIS DORES

O projeto Nossa Feirinha Acaba Mundo é um evento sócio-cultural cocriado pelos mo-
radores da Vila, buscando a promoção e o desenvolvimento de micrœmpreendedores, 

enquanto promove momentos de descontração e integração entre a comunidade.“ ”

Baixa renda dos moradores da VIla Acaba Mundo

Falta de Protagonismo dos moradores em even-

tos da Vila

Alto custo de participação em eventos

+10 parceiros

8
impactados diretamente

58 +
horas de encontros e 

acompanhamento financei-
ro com a comunidade

14
edições

R$ 7.200 
de faturamento total

162
impactados indiretamente

R$ 240 
de faturamento médio 

mensal



O Katalysis apoia o desenvolvimento de negócios de empreendedores em áreas de 
vulnerabilidade, social e economicamente, através da implementação e da formação 

deles na nossa metodologia própria de desenvolvimento de negócios.“ ”

EXPANSÃO
O Projeto Katalysis expandiu para potencializar o impacto de projetos da rede enactus, através 

da criação de uma metodologia replicável de aceleração de negócios sociais. A formação em 

katalisação é online e conta com o suporte da equipe do Katalysis em BH pra que esses proje-

tos possam adaptar e implementar a metodologia em suas realidades, potencializando o im-

pacto que eles já estavam gerando.

PRINCIPAIS DORES
Falta de capacitação dos empreendeores
Necessidade de melhoria nos projetos da 

rede enactus

Katalysis

3
katalysados

74
beneficíarios em formação

14
projetos de time

Enactus do Brasil

40%
dos resíduos destinados

corretamente

R$ 16.826,00
de renda gerada


