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horas trabalhadas
13 mil

membros
87

projetos
5

bolsas de extensão
no CEFET/RJ

42
               projetos

incubados no Shell
Iniciativa Jovem

eventos 
32

parcerias realizadas
23

pessoas impactadas
156

reais movimentados
144 mil



NOMADE
OPORTUNIDADES ENCONTRADAS

MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE VIDA

AÇÕES EMPREENDEDORAS

INCARE
OPORTUNIDADES ENCONTRADAS

MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE VIDA

AÇÕES EMPREENDEDORAS

40 mil
pessoas em situação
de refúgio no Brasil

400 mil
novas vagas de
emprego na área
de TI até 2022

Dificuldades
de adaptação e 

desemprego

2 eventos
de aproximação com a 
Comunidade Congolesa

do Brasil

4 ações
para captação de
recursos financeiros

4 parcerias
entre capacitação
e empregabilidade

Estruturação
de curso

profissionalizante

Criação de
uma rede
de contatos

refugiado
empregado

1
empresa incluída

na rede em 3 sem

1
reais movimentados

32 mil
na Competição Nacional
da empresa parceira
Ramo Estudantil IEEE

3º lugar

O Projeto Incare visa melhorar as 
condições socioeconômicas dos 
refugiados na cidade do Rio de 
Janeiro, capacitando, inserindo-os 
no mercado de trabalho na área da 
Tecnologia da Informação e 
conectando-os à empresas 
parceiras por meio de uma rede.

no Programa Shell
Iniciativa Jovem

Finalista

O Nomade tem por objetivo 
desenvolver uma startup social 
que ofereça uma solução 
logística para melhor 
distribuição de produtos 
orgânicos no estado do Rio de 
Janeiro, por meio de uma 
economia colaborativa, 
conectando os produtores aos 
consumidores.

Apenas 15%
da população urbana 
consome alimentos
sem agroquímicos

Produtores com
 dificuldades
de escoamento

da produção

Custo para um
produtor participar de
feiras é de  100 reais

Aplicação do conceito
d e  E c o n o m i a
Colaborativa

 Logística que
 conecta produtores

deslocadores e 
consumidores

Plataforma para 
vendas dos produtos 
dos colaboradores

Criação de 3
canais de comunicação

e divulgação

5 parcerias com
estabelecimentos fixos 
para retirada de produtos

reais movimentados
em 7 meses

12660
no Programa Shell
Iniciativa Jovem

Finalista
pessoas

beneficiadas

93
consumidores do 

Nomade

83
menor o custo

para produtores
venderem no Nomade

7x

4

refugiados
capacitados

15

produtores
cadastrados

8



TATO
OPORTUNIDADES ENCONTRADAS

MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE VIDA

AÇÕES EMPREENDEDORAS
O Projeto Tato tem o objetivo 
de aprimorar o acolhimento dos 
moradores da Associação 
Aliança dos Cegos a partir da 
autossuficiência financeira, 
reestruturação da Associação e 
inclusão social dos deficientes 
visuais, tornando-a referência 
no Rio de Janeiro.

T A T O

O Projeto Gera tem o objetivo de 
desenvolver uma logística que 
interligue as administrações das 
lojas do McDonalds com 
Cooperativas que possam, 
aproveitando suas rotas diárias, 
trabalhar de maneira rentável, os 
materiais descartados e já 
separados pela empresa.

processos de controle
da produção da fábrica

3

garrafas PET 
arrecadadas para 
criação de pallets 

1600
vassouras solicitadas
durante 1 mês de
Campanha de Vendas

346

horas de atividades
oferecidas por semana

30
trabalhos acadêmicos
inspirados pelo projeto

3

portadores de deficiências 
visuais beneficiados

37

reais movimentados
6 mil

pessoas em processo
de empoderamento

9

3 eventos de inclusão 
e entretenimento

3 estratégias de
Marketing para vendas

10 metodologias de 
Eng. de Produção
estudadas para
gestão da fábrica

1 suporte ecológico 
para matéria-prima

desenvolvido

4 atividades terapêuticas, 
ocupac iona is  e
profissionalizantes

Plano de Sócios
como nova alternativa

para captação
de recursos

Ineficiência
produtiva da fábrica
d e  v a s s o u r a s

91% da receita
da casa proveniente

de doações

Moradores em situação
de isolamento 
e desmotivação

O projeto Iara tem o objetivo de minimizar os impactos 
causados pelo precário acesso ao saneamento básico em 
comunidades vulneráveis, a partir de tecnologias sociais e 
ações de conscientização, garantindo, assim, o aumento da 
qualidade de vida da população.

IARA GERA

cloradores manuais
instalados em lares

5
pessoas com acesso

a água limpa

19
litros de água tratados

280 mil

protótipos
desenvolvidos

4
participação na

The Water Race
da Enactus Worldwide

tecnologia criada
1

no edital “Com Mc
Mudamos o mundo”

Finalista
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