




NÓZ

ENACTUS FEA-RP USP

Somos Nóz.

VISTANÓZ

Pense fora da casca
 

A Nóz é uma marca que envolve um ciclo

econômico sustentável, desenvolvendo e

capacitando pessoas. O foco é resgatar a essência

da brasilidade que une as pessoas, carregando em

cada ação os valores e princípios de uma marca que

pretende formar uma sociedade que pense fora da

casca!

 Pessoas que acreditam em

pessoas

Movidos pela paixão, arte e

sustentabilidade



Quanto movimentamos em 1 ano:

VISTANÓZ

R$ 11.480,00 

R$ 3.203,00 

Quanto geramos de lucro:
A cada camiseta

comprada, você estará

destinando R$ 12,60 do

valor da camiseta para

melhorar as condições

de vida das mulheres

assistidas pelo projeto

Roda de Saia

Número de camisetas pedidas:

328

Aumento de renda gerado:

R$ 2.066,40 para cada mulher do projeto

Roda de Saia

Faturamento Gerado ao

Roda de Saia:

R$ 6.560,00

Número de clientes diferentes que

fizeram parte de tudo isso:

172 pessoas
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RODA DE SAIA
 

EMPREENDEDORISMO

FEMININO

O Roda de Saia Trata-se de uma iniciativa voltada à

desenvolver o empreendedorismo feminino,

capacitar, inspirar e conectar mulheres, de modo

que elas garantam, assim, maior autonomia sobre

as decisões de seus negócios e suas vidas.

Acreditamos que podemos fortalecer a

independência das mulheres através da inciativa

empreendedora. 

O Projeto realiza tudo isso através do corte e

costura, com a criação da marca Roda de Saia, com

o objetivo de empoderá-las, fornecendo mais

espaço e visibilidade para tratar sobre questões de

gênero, impactando positivamente as comunidades

e oferecendo uma nova perspectiva de vida para

mulheres.

 ROSI E ADRIANA

Provas de que as

mulheres tudo podem.



Rosi tem 36 anos, diarista

Adriana tem 36 anos, dona de casa e fez um

grande investimento na sua profissão

"O Roda me ajudou a

aprimorar a minha costura"

Faturamento no ciclo:

R$ 11.384,00

Faturamento médio mensal:

R$ 1.301,00

Lucro Total:

R$ 8.737,60

Lucro Médio Mensal:

R$ 728,13

Adriana declarou que 50% de sua renda

mensal e 15% da renda total de sua

casa é derivada do projeto Roda de

Saia;

O IMPACTO NA RENDA DAS
MULHERES:

Rosi declarou que 30% de sua renda

mensal é derivada do Projeto Roda de

Saia;

Renda Gerada para cada mulher:

R$ 4.368,81

Adriana investiu, somente no ano de

2019 R$5.100,00 em seu próprio

negócio de corte e costura.

ODS's atingidas:
ODS 8 - Trabalho decente e crescimento

econômico

ODS 5 - Igualdade de Gênero

ODS 10 - Redução das Desigualdades
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O projeto projeto consiste em empoderar e

transformar agentes locais em empreendedores,

com o escopo específico da prática das técnicas de

serigrafia (silk-screen).

 

Além das técnicas de produção, os agentes serão

também capacitados em técnicas de gestão

organizacional, para que possam dar viabilidade

econômica ao projeto após o encerramento do

prazo deste edital. Além disso, o nome do projeto

carrega um de seus pilares mais relevantes: a

“arte”, que traduz-se no envolvimento e na

percepção do conteúdo artístico envolvido na

técnica de serigrafia. 

 

 

 

O Poder da Juventude

 



Redução do consumo de energia da

ONG em 40% via conta de energia;

Atingir o ponto de equilíbrio das

contas da ONG em até 24 meses.

Festa de Natal

Mutirão 

Visita ao Barracão

Projeto Vencedor do

Prêmio de

Empreendedorismo

Social da USP, no valor

de R$ 25.000,00, a serem

recebidos à partir do

segundo semestre de

2019

Objetivos:

Possuir, ao menos, quatro jovens trabalhando na

gestão do projeto em 24 meses.

 

Reduzir o volume de água no processo

de silkagem em até 30%.

Alcançar o empoderamento social e

financeiro de ao menos 4 jovens.

ODS's atingidas:

ODS 8 - Emprego digno e

crescimento econômico

ODS 9 - Indústria, inovação e

infraestrutura

ODS 10 - Redução das desigualdades



R$ 24.600,00 Fornecidos pela PRG da

USP para a realização do projeto

30 ONG's serão escolhidas para

receber o curso em Agosto de 2019

O projeto é realizado em parceria com

a ACIRP

O projeto surgiu em jan/2019 visando o

desenvolvimento e dinamização do terceiro setor

com a otimização de projetos destas ONGs através

do oferecimento de cursos presenciais gratuitos

oferecidos pelos alunos da faculdade com módulos

que englobam gestão, conhecimentos contábeis e

jurídicos específicos para o terceiro setor.

DINAMISMO NO TERCEIRO SETOR

ODS's atingidas:

 ODS 4 - Educação de qualidade

ODS 10 - Redução das desigualdades

ODS 11 - Cidades e comunidades

sustentáveis



ENNERGIA
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AUTO GESTÃO NAS COMUNIDADES

"Apesar de ter sido um projeto que

começou esse ano, ele já está

apresentando muitos resultados

positivos. Considerando que os

membros novos só entraram

efetivamente em abril, temos apenas

dois meses de projeto e já

conseguimos fazer um evento, se

aproximar da comunidade e

estabelecer contatos estratégicos. [...]

O projeto está num momento incrível

de desenvolvimento e cada vez mais

nos inspira a continuar!"

DEPOIMENTOS:
O projeto Ennergia é o primeiro projeto a ser

desenvolvido em conjunto por duas entidades da FEA

USP/RP: o Núcleo de Empreendedores, entidade com

20 anos de história, o qual realiza projetos de

capacitação empreendedora, e a Enactus, que tem

como principal foco de atuação o empreendedorismo

social. Ele surgiu a partir da participação no prêmio

Entidade Sustentável do PRME em 2018, sendo iniciado

de fato em 2019 e tendo como objetivo fomentar a

economia solidária em Ribeirão Preto, através da

consolidação de feiras de economia solidária. O projeto

liderado pela vice-presidente do Núcleo, Carolina

Barroso, e uma diretora da Enactus, Maria Antonia

Morosi.

Maguary e Cookie - presidente e vice-

presidente do Núcleo de Empreendedores
ODS's atingidas:

 

ODS 8 - Emprego digno e crescimento econômico

ODS 10 - Redução das desigualdades

ODS 12- Produção  e consumo sustentáveis 

ODS 17- Parcerias para o desenvolvimento


