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abertura

“Estamos muito orgulhosos em apresentar pelo  
terceiro ano consecutivo o nosso Relatório de Atividades.  
Ele está dividido em duas partes: na primeira, você  
encontrará o detalhamento dos nossos programas,  
projetos e a descrição do nosso Sistema de Avaliação  
de Impacto Sociambiental junto com os resultados alcan-
çados. Já na segunda, estão relatadas as atividades institu-
cionais que apoiam o “core business”, como a comunica-
ção e o fortalecimento institucional.

Desde o início da Aventura de Construir estamos com-
prometidos com o desenvolvimento territorial local, 
oferecendo um acompanhamento personalizado, gratuito 
e profissional com capacitações, assessorias e acesso 
ao microcrédito. Alcançamos em 2017 a meta de mais 
de 5.000 empreendedores de baixa renda atingidos nas 
periferias de São Paulo. 

Tentando sempre responder às necessidades dos nos-
sos beneficiários, desenvolvemos uma proposta forma-
tiva que abrangeu desde temas de finanças e poupança 
até inovação tecnológica, passando pelo desafio da edu-
cação e da economia criativa. Convidamos, com sempre 
maior frequência, profissionais de destaque advindos 
de mundos distintos com o objetivo de criar pontes por 
meio do diálogo, favorecer a interação, abrir novas 
perspectivas e desenvolver a capacidade crítica en-
tre os participantes. 

As assessorias de negócio, outro pilar do nosso trabalho, 
contaram com a participação e o envolvimento direto  
de cada vez mais voluntários, cujos esforços foram retri-
buídos com “os sorrisos e o brilho nos olhos dos nossos 
empreendedores e uma contribuição real para uma trans-
formação das nossas periferias”.

Aplicamos a quinta pesquisa do nosso Sistema de Avaliação 
de Impacto Socioambiental: uma forma de seguir enga-
jados com os valores institucionais de excelência, trans-
parência, compromisso e uma séria contribuição para 
futuras pesquisas acadêmicas a serem desenvolvidas 
sobre o micro empreendedorismo na baixa renda.

Agradecemos aos “círculos concêntricos” constituídos 
pelos integrantes da Diretoria e do Conselho Fiscal, por 
muitos parceiros, amigos e voluntários, que conhecemos 
em nosso trajeto e que, aos poucos, agregaram-se à nossa 
volta enriquecendo o nosso trabalho, pois sem eles não 
teríamos conseguido chegar até aqui.

Estamos conscientes que nos esperam grandes  
desafios neste novo ano e que, para encará-los, a  
Aventura de Construir precisa, mais do que nunca,  
das contribuições, da esperança e aprendizados de  
sempre mais “círculos concêntricos”.

Boa Leitura!
A Equipe da Aventura de Construir
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missão
Promover o desenvolvimento 
territorial local, capacitando, 

acompanhando e possibilitando 
o acesso ao crédito, com vistas 
a uma transformação humana  

e socioambiental. 

missão, princípios
e valores
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missão, princípios
e valores

princípios
• Transparência e ética: Divulgar os dados  
garantindo a todos o acesso e transmitindo  
credibilidade aos diferentes stakeholders.

• Excelência: Dar o máximo que podemos  
gerar, na qualidade e no tempo, com os mais 
altos padrões profissionais de gestão.

• Perseverança: Persistir com tensão positiva  
ao objetivo que queremos alcançar de forma  
paciente e sistemática.

• Disciplina: Através da disciplina podemos  
contribuir com o bom funcionamento interno  

e o crescimento da nossa instituição.

• Coragem: Assumir os riscos para 
 explorar novas situações e territórios.

• Flexibilidade: Trabalhar com agilidade  
e adaptação frente aos novos desafios  

da realidade.
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valores

• Trabalho em equipe: Processo de  
construção horizontal e colaborativo.

• Criatividade e inovação: A criatividade é 
promovida e orientada à geração de inovações, 
como fator de competitividade frente aos desa-
fios do terceiro setor e dos nossos congêneres.

• Centralidade da pessoa e Protagonismo:
O fator humano e o protagonismo são o motor  
do desenvolvimento e da construção de espaços 
para melhores condições de vida.

• Compromisso: Uma atuação responsável e 
uma dedicação plena estimulam o crescimento 
dos beneficiários.

• Melhora contínua: Por meio da avaliação 
sistemática de nossa ação com indicadores de 
impacto sociambiental, atingimos resultados cada 
vez melhores e estimulamos a capacidade crítica 
dos stakeholders.



7

a oferta da
associação

Aventura de Construir predominante-
mente incide nos bairros periféricos 
do município de São Paulo, nos distritos 
de Anhanguera, Perus e Pirituba, que 
continuam a atrair novos moradores. 
Nos últimos anos a Associação tem 
ampliado a própria atuação, chegando 
a atender microempreendedores da 
Grande São Paulo e, em 2017, das 
regiões do Norte e Nordeste do Pais.

ÁREA DE ATUAÇÃO
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público-alvo

O público da Associação Aventura de Construir consiste 
principalmente em microempreendedores de bairros  
periféricos, geralmente associados à “Educar para a Vida”.

Nos últimos dois anos a Aventura de Construir tem trabalhado 
para, cada vez mais, diversificar a própria abrangência, 
direcionando a própria atuação também para as camadas 
jovem e feminina da população.
 
O motivo dessa escolha está explicado por um maior  
índice de vulnerabilidade social a que esse público é sujeito.  
Em relação aos jovens, falta de escolaridade, informalidade,  
necessidades econômicas e desejo de pertencer a um grupo 
são fatores de ampliação da vulnerabilidade social e determinantes 
por cometer infrações.*

Ao mesmo tempo, o nosso levantamento interno revela um in-
cremento das demandas de assessorias pelo público feminino, 
consequência do aumento total de mulheres empreendedoras, 
sendo hoje em dia 60% do total dos nossos beneficiários.

Perante um cenário desse, se faz mais do que necessário  
para a Aventura de Construir trabalhar para responder  
às específicas destas camadas da população com uma  
oferta formativa diferenciada. 

*De acordo com o Censo 2010, apenas 16,2% dos jovens brasileiros chegaram ao ensino supe-
rior, 46,3% apenas concluíram o ensino médio e 35,9% têm sua escolaridade limitada ao ensino 
fundamental. O trabalho informal, as necessidades econômicas e o desejo de pertencer a um 
grupo também são fatores de ampliação da vulnerabilidade social e determinantes por cometer 
infrações: no Brasil, o número de trabalhadores em empregos informais continua elevado, espe-
cialmente em grupos mais vulneráveis e descriminados por idade, como jovens de 15 a 29 anos. 
O Levantamento do Ministério Público Estadual de São Paulo (MPE-SP) realizado na cidade 
de São Paulo entre 2014 e 2015, aponta que 38% de menores infratores entrevistados alegam 
necessidades econômicas como fator determinante para cometer delitos, motivos emocionais 
(32%) e busca de aventura (12%) são outros fatores apontados pelos jovens. Ao cometer um ato 
infracional 43% estavam fora da escola. De acordo com o promotor de Infância e Juventude res-
ponsável pelo estudo, o ato criminoso também representa uma forma de integração a um grupo, 
de obter status em circunstâncias em que o Estado não oferece oportunidades aos jovens.
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perfil do
público-alvo

IDADE MÉDIA
ENTRE 35-45 ANOS

R$ 1.000 RENDA 
MÉDIA PER CAPTA

55% NÃO  
CONCLUIU O  

ENSINO MÉDIO

25% AFIRMAM 
TER RESTRIÇÕES  

DE CRÉDITO

35% TEM UM  
FATURAMENTO  

DE R$ 3.000 MENSAIS

36% NÃO FAZ NENHUM 
CONTROLE DE COMPRA 

DE MERCADORIA
50% NÃO POSSUI  
FUNCIONÁRIOS

35% DOS EMPREENDI-
MENTOS SÃO  
INFORMAIS

35 anos 45 anos



objetivos de desenvolvimento 
sustentável e nossos  

programas e projetos

Programa - 1o semestre de 2017

A) ASSUMA O CONTROLE  
DO SEU FUTURO CONTROLANDO  
SUA EMPRESA

Projeto: Melhorar a sua gestão financeira 
aprendendo a planejar e poupar

Projeto: Conhecer as nossas origens  
para cuidar da nossa Terra

Projeto: Atendimento personalizado 
para MEI sobre impostos de renda

Projeto Microempreendedores Plus:  
conhecer novas realidades para 
fortalecer o próprio negócio

Projeto: Especialista responde: cara a 
cara com especialistas do setor

C
A

PA
C

ITA
Ç

Õ
ES

40
NÚMERO DE CAPACITA-

ÇÕES REALIZADAS
TOTAL PRESENÇAS

722

Projeto: Consolidar e aprofundar para  
tomar pleno controle da própria empresa
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objetivos de  
desenvolvimento  
sustentável e nossos  
programas e projetos

Programa - 2o semestre de 2017

B) TRANSFORME O ORDINÁRIO  
EM EXTRAORDINÁRIO!

Projeto: Os desafios da educação 
em uma mudança de época

C
A

PA
C

ITA
Ç

Õ
ES

Projeto: Pequenos empreendedores 
crescem: oficinas de finanças para jovens

Projeto: Planejar para crescer e vencer

Projeto: Futuro e tecnologia: conhecer  
para viver como protagonista

Projeto: Fazer diferente para agregar  
valor ao seu negócio

Projeto Microempreendedores Plus:
Aprenda a construir uma marca de sucesso
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destaques
• As capacitações foram pensadas com  
conteúdos respondentes às criticidades 
enfrentadas neste momento de crise  
pelos microempreendedores das pe-
riferias: conhecimento de novas tecnolo-
gias, desenvolvimento do próprio diferen-
cial, utilização de todas as ferramentas  
e recursos disponíveis;

• A presença de convidados especiais  
(Carlos Ferreirinha, Marcio Utsch,  
Vaney Fornazieri, Cassia D’Aquino,  
Martino Giorgioni, Fluxonomia 4D,  
entre outros especialistas do setor, etc.);

• O impacto gerado nos participantes  
foi de curiosidade e abriu espaços  
para reflexão e novos horizontes;

• Foi relevado um incremento  
de consciência das próprias necessi-
dades e do valor da oferta formativa 

entre os empreendedores;

• Os parceiros do evento de rene-
gociação de dívidas (SmartMEI, 
Acordo Certo) ficaram agradecidos 

pela possibilidade de fazer uma  
experiência com um público já  

atendido por eles, mas de fato  
desconhecido na realidade;

• Foi intensificado o trabalho  
com os voluntários.

nossos programas e 
projetos: capacitações
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depoimentos

Capacitação “Face a face com o presidente da 
Alpargatas, Márcio Utsch”:

Como os conteúdos desta oficina te ajudarão 
para concretizar seus planos em 2018?

• Ter visão de futuro, pensar e ter atitude. Querer, planejar 
e conquistar - Michel do Nascimento

•  Ajudar a manter o foco, acreditar em pessoas e não de-
sistir! - Anônimo

• Curiosidade de ir além sem desanimar sendo “uma versão 
melhor de mim” - Rita de Cassia Martiliano Veronesi

• Me ajudarão nas escolhas sobre como cada coisa deve 
ser feita - Lucimara D. Silva

Capacitação “Conhecer  
o futuro e vivê-lo como protagonistas”  

com Vaney Fornazieri, Diretor Administrativo  
da SeePix Digital: 

Quais as oportunidades que se abrirão no 
futuro que você descobriu hoje?

• Oportunidades de inovação em conhecimentos técnicos e 
propaganda de meus serviços, com o objetivo de diversificar 
os clientes - Heverton da Silva Ribeiro

• Inovação para fazer a diferença - Marisa Oliveira

• A palestra veio com tudo o que eu precisava ouvir e o que 
falta mesmo é a atitude por minha conta - Vania Gomes Lima

• Sendo jovem, eu me sinto às vezes perdido e também 
quero tudo de uma vez. A palestra me fez parar para pensar 
sobre o que eu realmente quero para minha vida, me vez 
abrir os meus olhos” – Anônimo

“Senti de perto o entusiasmo e a vontade de aprender e crescer de todos que estavam presentes” –  
Vaney Fornazieri, Diretor Administrativo da SeePix Digital e facilitador da capacitação  

sobre Inteligência Artificial
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objetivos de  
desenvolvimento  

sustentável e nossos  
programas e projetos

PROGRAMAS

C) Acompanhando  
protagonistas: mentoring para 
negócios sustentáveis

D) Apoiando a sustentabilida-
de financeira e organizacional

E) Apoio ao microcrédito

F) Eventos de renegociação 
de dívidas

G) Avaliação de Impacto 
Socioambiental

396
TOTAL ASSESSORIAS  

REALIZADAS
TOTAL PESSOAS  
ASSESSORADAS

241

ASSESSORIAS

CASOS DE  
SUSTENTABILIDADE

ACESSO AO
MICROCRÉDITO

ACESSO AO  
MICROCRÉDITO

SISTEMA DE  
AVALIAÇÃO 
DE IMPACTO 

SOCIOAMBIENTAL
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nossos programas 
e projetos: assessorias

destaques
•  Cresceu o número de pessoas  
pedindo assessorias para abrir  
uma nova atividade;

• Foram realizadas assessorias  
mais técnicas com um público  
mais preparado;

• Pedido de assessorias telefônicas  
do Nordeste (Fortaleza, Natal) e em 
São Paulo fora das áreas tradicionais;

• Cresceu significativamente a demanda 
de mulheres empreendedoras com  

toda a bagagem de criticidades  
envolvidas (acompanhamento dos filhos,  

falta de apoio dos maridos, etc.);

• Aumentou o número dos  
jovens pedindo este serviço;

• Foi intensificado o trabalho  
com os voluntários.
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nossos programas e 
projetos:acesso 
ao microcrédito

• Cerca de 60% dos microem-
preendedores, a nível nacional, 
apresenta dívidas com o sistema 
financeiro (valor em crescimento 
nos últimos meses de 2017);

• Quem não tem pendências 
prefere não contrair dívidas  
por causa da situação extre-
mamente instável;

• Se tornou pertinente realizar 
uma iniciativa de renegociação 

de dívidas com o objetivo  
de resolver pendências e reati-

var o acesso ao crédito; 

• Durante 2017, foi estreitado o 
relacionamento com o Banco do 
Povo Paulista para aumentar a 
divulgação do serviço oferecido.

ACESSO AO MICROCRÉDITO
O aquecimento da economia dos últimos meses de 2017 
não atingiu ainda o público-alvo atendido, portanto o efeito 
da crise continua sendo evidente pelos seguintes fatores:
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objetivos de  
desenvolvimento  
sustentável e  
nossos parceiros

Parcerias multissetoriais: 
No DNA da Aventura de Construir sempre existiu a  
atitude de “fazer com” e de criar pontes, valorizando  
as respostas mais adequadas ao nosso público-alvo. 
Por isso procuramos o que de melhor existe no mercado 
para articular parcerias para oferecer propostas formativas 
de excelência aos nossos beneficiários. Na mesma  
lógica, continuamos buscando parcerias que atendam  
as recíprocas necessidades e agreguem valor enriquecendo  
e gerando benefícios mútuos.

Dados, monitoramento e prestação de contas:
Graças ao nosso sistema de Avaliação de Impacto  
Socioambiental, contribuímos para aumentar significativa-
mente a disponibilidade de dados de alta qualidade, atu-
ais e confiáveis e para mensurar as mudanças geradas  
em relação às necessidades evidenciadas pelo público-alvo.

Trabalhamos o ODS n. 17 (Parcerias e meios  
de implementação) nas seguintes vertentes:
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mapa de stakeholders

ALTA PROXIMIDADE
• Equipe/Funcionários  

e estagiários

MÉDIA PROXIMIDADE

BAIXA PROXIMIDADE

• Governo Estadual: 
Banco do Povo

• Diretoria

• Voluntários

• Beneficiários:  
microempreendedores

• Beneficiários jovens

• Microempreendedores 
Plus

• Mantenedor Fondazione 
Umano Progresso • Fornecedores pro-bono

• Embaixada Italiana

• Consultores 
especialistas

• Meios de 
comunicação  

locais

• ONGs/ 
Associações

• Negócio social:
O Polen

• Associados  
Fundadores

• Conselho Fiscal

• Universidades

• Fornecedores

• Fundações 
internacionais

• Amigos  
empresários

• Deputados/
Vereadores

• Empresas

• Redes • Prefeitura Secr. de 
Empreendedorismo

• Sistema S • Fundações
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alguns dos nossos parceiros

Martino Giorgioni, possui 
doutorado em Ciências  
Naturais com foco em  
Geociência. Professor  

da Universidade Federal  
de Brasília

Reinaldo Santos, 
Contador da Assescon

Carlos Ferreirinha,  
Presidente da MCF  

Consultoria e Sócio e  
Fundador da Bento Store

Filippo Cavaleri, Gerente do 
bistro “Le Pain Quotidien” 

Nayara Pinho,
Estilista e Consultora  

de moda
Leandro Gonçalves,
Consultor da área de  

construção civil

Ricardo Gouveia, Consultor 
do ramo automotivo e  

Apresentador televisivo

João Bosco Rodrigues,  
Cabelereiro e Dono do  

salão “Vila Bosco”
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Cassia D’Aquino, 
Consultora especialista 

em Educação Financeira
Marco Montrasi,  

Economista e Gerente de 
clientes da TELESPAZIO

Vaney Fornazieri, 
Diretor Administrativo 

da SeePix Digital

Rede Fluxonomia 4D: 
Marysol Gois, Ana Lucia Borba, 
Daisy Klein, Nathalia Abidalla, 

Patrizia Bittencourt, Thais Aveli-
no, Helena Dornellas, Lia Lara, 
Raquelle Balbinot, Luis Eduardo  

Alacantara 

Acordo Certo:  
Roberto Gois e  

Gabriela Durbano

Smart Mei:  
Marcello Picchi 

Nathanael Lawrence,  
Estudante da PUC-Rio 
de Janeiro e consultor

Marcio Utsch,  
Presidente da Alpargatas
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sistema de avaliação  
de impacto socioambiental

Movidos pelo desejo de verificar a eficácia  
das nossas ações, decidimos medir os resul-
tados por meio de um Sistema de Avaliação 
de Impacto Socioambiental, desenvolvido com 
o apoio da ALTIS da Universidade Católica 
de Milão, do Kellogg Institute da Notre Dame 
University e da consultora Anna Peliano. 

Entendemos que uma ferramenta deste tipo 
favorece a sustentabilidade financeira dos 
projetos e a transparência da Instituição  
na sua forma de operar. 

• Identifica os princi-
pais indicadores nos 
quais focar o trabalho 
e melhora os servi-
ços oferecidos; 

• Facilita a formula-
ção de projetos mais 
interessantes para os 
financiadores (pela 
clareza dos objetivos 
a serem alcançados 
e a metodologia 
a ser aplicada);

• Exige equilíbrio 
entre criatividade 
e racionalização de 
recursos nos projetos;

• Incentiva o trabalho 
em parcerias pela 

importância de conse-
guir uma mensuração 

inteligente;

•Alcança uma mu-
dança de mindset por 
passar de uma avalia-
ção focada na gestão 
para uma no impacto;

• Contribui com as 
metas 18 e 19 do 

ODS 17, aumentando 
significativamente a 

disponibilidade de da-
dos de alta qualidade, 

atuais e confiáveis.

Além disso: 
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sistema de avaliação  
de impacto socioambiental

A construção do Sistema de 
Avaliação de Impacto Socioam-
biental começou no final de 2012 
com uma extensa pesquisa com 
os empreendedores para caracte-
rizar o público-alvo e para definir 
os serviços a serem desenvolvi-
dos. Esta pesquisa constituiu a 
nossa “Linha de Base”: uma re-
ferência para entender o impacto 
do nosso trabalho em relação ao 
bem-estar dos nossos beneficiá-
rios. Coletamos periodicamente es-
ses valores entrevistando 3 grupos 
de empreendedores impactados, e 
um grupo de controle que, durante 
a pesquisa de base realizada em 
2012, exibiu caraterísticas simila-
res aos empreendedores atingi-
dos, em termos de faturamento e 
dimensão.

Novembro:
Levantamento da Linha 

de Base e caracterização 
socioeconômica do  

público-alvo.

Fevereiro:
Definição da metodologia do 

Sistema de Avaliação de  
Impacto Socioambiental com 
ALTIS - Alta Scuola Impresa 
e Società da Universidade  
de Milão, Kellogg Institute  

For International Studies da  
Univerdade de Notre Dame 

de Washington e com  
a consultora Anna Maria  

Madeiros Peliano

Maio:
Aplicação da Pesquisa 

#1, avaliação com  
parceiros e ajustes  

na metodologia

Novembro:
Aplicação da Pesquisa
#2, avaliação com os  
parceiros e ajustes  

na metodologia

Maio:
Aplicação da Pesquisa  

#3 e avaliação com  
os parceiros

Novembro:
Aplicação da Pesquisa  

#4 e avaliação com
os parceiros 

Maio:
Aplicação da Pesquisa

#5 e avaliação com
os parceiros 
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-12 pontos, chegando a 64%

+ 63 pontos, chegando a  R$ 9.300

-7 pontos, chegando a 32%

-13 pontos, chegando a 66%

+17 pontos, chegando a 65%

-43 pontos, chegando a 40%

-12 pontos, chegando a  R$ 4.100

-28 pontos, chegando a 50%

-20 pontos, chegando a 20%

• Redes

sistema de avaliação  
de impacto socioambiental

As tendências dos diferentes indicadores a partir de 2012 até 2017 e a comparação dos resultados dos microempreendedores  
impactados com o grupo de controle permitem medir a transformação gerada e o sempre maior crescimento dos beneficiários. 

Em 2017 realizamos a Pesquisa n.5, cujos resultados são apresentados no gráfico abaixo:

FORMALIZAÇÃO

ACEITA CARTÃO

TEM FUNCIONÁRIOS

RECEITA MENSAL (R$)

CIÊNCIA DA RECEITA MENSAL

GRUPO DE CONTROLE EMPREENDEDORES “ADC”

+17 pontos, chegando a 60%
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sistema de avaliação  
de impacto socioambiental

CAPACITAÇÕES
60%

40%

20%

0%
dez/2012

TEM FUNCIONÁRIOS

mai/2015 nov/2015 mai/2016 nov/2016 mai/2017

Impactados

Não
Impactados

R$ 6.000,00

R$ 3.000,00

R$-
dez/2012 mai/2015 nov/2015 mai/2016 nov/2016 mai/2017

Impactados

Não
Impactados

LUCRO MENSAL

Entre os indicadores com os quais medimos o impacto das capacitações, escolhemos  
apresentar os resultados de:
• Número de funcionários (mensura quantas  
são as empresas em que alguém, além do  
dono, trabalha estavelmente).

• Lucro mensal  (empreendedores que  
conhecem se lucraram no último mês e  
o valor do mesmo no período).
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sistema de avaliação  
de impacto socioambiental

ASSESSORIAS

100%
TOMA INICIATIVAS EM PROL DO MEIO AMBIENTE

Entre os indicadores com os quais medimos o impacto das assessorias, escolhemos  
apresentar os resultados:

• Consumo de recursos naturais (mensura quantas são as empresas que tomaram 
iniciativas para o meio ambiente no período - redução dos consumos de água/eletrici-
dade, reciclagem e outros).
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sistema de avaliação  
de impacto socioambiental

ACESSO AO MICROCRÉDITO

100%
FORMALIZAÇÃO

Entre os indicadores com os quais medimos o impacto do acesso ao  
microcrédito, escolhemos mostrar os resultados de:

• Formalização (empresas com CNPJ), ter CNPJ permite acesso a 
um valor maior de microcrédito. Portanto, este é um bom indicador para  
medir o impacto do microcrédito no desenvolvimento do negócio.
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sistema de avaliação  
de impacto socioambiental

DESTAQUES
O nosso sistema de Avaliação de Impacto Socioambiental foi apresentado  
em fevereiro de 2017 em Milão no webinar “Entender a mudança”, onde foram 
abordados os temas de mensuração de impacto social nos projetos, técnicas 
utilizadas, problemas e soluções. O evento se enquadrava no ciclo de 
debates “Os 7 princípios do valor social” organizado pela Associação Social 
Value Italia, afiliada da Social Value International, a maior rede a nível inter-
nacional sobre mensuração do impacto socioambiental.

No mesmo período, o nosso projeto foi objeto de um artigo da ALTIS – Alta 
Escola de Negócios da Universidade Católica de Milão. “O trabalho e esforços 
– de acordo com a matéria - garantiram à ADC um sistema de avaliação sólido 
e capaz de análises aprofundadas em relação ao tipo de serviços necessários 
ao microempreendedores na baixa renda e aumentaram a conscientização da 
importância de um trabalho como o da ADC em resposta às situações de crise.” 

O Sistema está em aprimoramento contínuo, tanto que no final de  
2017 foi revisado e avaliado por especialistas Norte Americanos do 
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento e da Catholic University  
of America.
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fortalecimento  
institucionalA estrutura de Governança da ADC  

segue fielmente os parâmetros legais  
da legislação brasileira e vai além,  
destacando o papel destas pessoas  
nas decisões estratégicas da Instituição. 

ADC apresenta dois espaços de decisão 
com mandatos eletivos e reuniões perió-
dicas previstas no Estatuto, sendo eles as 
reuniões da Diretoria, a cada dois meses, 
e da Assembleia geral, uma vez ao ano. 

GOVERNANÇA

Marcelo Turri:  
Estudou Engenharia Mecânica 
na Poli (USP) e possui MBA no 
IBMEC-SP. Atualmente é Dire-

tor de Supply Chain na Alparga-
tas e Tesoureiro da ADC.

Silvia Caironi:  
Economista graduada pela  

Universidade Católica de Milão, 
mestre em Gerenciamento de 

Projetos na George Washington 
University e PMP desde 2001. 

Experiência em entidades multi-
laterais (Estados Unidos), como 

assessora da Presidência do 
Conselho de Ministros e como 
Gerente Administrativa da Cá-
ritas no Peru. É Coordenadora 

Geral e Presidente da ADC.

Jorge Kim: 
Engenheiro mecânico 

(UNIP), possui MBA em Ges-
tão da Qualidade (USP-SP) 

e MBA em Mercado de  
Capitais (FIPECAFI-SP). 

Empresário e sócio-proprie-
tário da Bela&Bonita, vice 

presidente da ADC.  

Rafael Mahfoud Marcoccia: 
Jornalista e Professor de  
Sociologia e Filosofia do 

Centro Universitário da FEI. 
Dedica-se à pesquisa sobre 
os princípios da dignidade 

humana, da subsidiariedade 
e da solidariedade. Hoje  

é Secretário da ADC.

FAZEM PARTE
DA DIRETORIA:
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fortalecimento 
institucional: 
governança

Gisela Solymos:  
Psicóloga, mestre em 
Psicologia Escolar e  
do Desenvolvimento 

Humano (USP) e doutora 
em Ciências (UNIFESP). 

Ashoka Fellow e Em-
preendedora Social da 
Schwab Foundation.

Carlos Otavio da  
Costa Silva: 

Engenheiro (FEI-SP)  
e possui MBA (FGV).  

Co-fundador da Bento Store, 
rede de varejo eleita entre  

as mais inovadoras  
mundialmente.

Fabrizio Pellicelli:
Presidente da AVSI 
BRASIL e Regional 

Manager da  
AVSI Foundation 
America Latina  

e Caribe.

FAZEM PARTE
DO CONSELHO FISCAL:
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fortalecimento
institucional:

governança

Em março a equipe recebeu uma capacitação interna em finanças 
por Cássia D’Aquino, especialista e consultora a nível internacio-
nal em educação financeira, cujo conteúdo formativo foi replicado 
aos micro empreendedores durante um ciclo de capacitações em 
gestão de negócio no primeiro semestre.

Como todos os anos, a equipe realizou duas reuniões de  
avaliação e planejamento internas para a elaboração dos  
planos de atividades semestrais. 

Em novembro a equipe participou na formação “Entre ODS globais e 
necessidades/recursos locais. A AVSI em tensão generativa”.

Relizou-se a contratação da Criando Consultoria (financiada por 
algumas entidades parceiras) para realizar em forma participativa 
o Estudo de Caso e o Planejamento das Estratégias para Capta-
ção de Recursos.

Em dezembro recebemos a visita de Angelo Abbondio, Presidente  
da entidade italiana mantenedora da ADC “Fondazione Umano  
Progresso” de Milão, o qual encontrou  os integrantes da nossa  
Diretoria e vários parceiros.
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fortalecimento  
institucional:

Desde 2016, decidimos seguir uma estratégia de comunicação baseada na sistema-
tização e integração de todos os canais, com foco no posicionamento da marca e na 
captação de recursos. Os esforços ao longo de 2017 deram vários frutos, garantindo 
uma visibilidade maior e o alcance da “brand awareness”, embora ainda não chegamos 
a ter um retorno em termo de captação de recursos.  

COMUNICAÇÃO

Redes sociais: audiência em constante 
aumento em nossas FanPage, conta  
Instagram e Linkedin, aumento da produ-
ção de conteúdo audiovisual (de acordo 
com as métricas, os vídeos correspon-
dem ao conteúdo mais visualizado na 
internet https://blog.hubspot.com/marke-
ting/visual-content-marketing-strategy) 
com protagonistas os nossos empreen-
dedores e voluntários de  
forma a valorizar a experiência deles. 

Sites: alcançamos 1.000 visitantes ao  
dia em nosso website, tendo a maioria  
do tráfego direcionado por meio da 
ferramenta Google Adwords.

Mídia impressa: mantemos um bom 
relacionamento com a imprensa, tendo 
nossas capacitações e outras iniciativas 
relevantes publicadas nos principais jor-
nais de bairro. Na ocasião do lançamen-
to do nosso vídeo institucional no mês 
de maio,  foi publicado um artigo  
na Folha de São Paulo digital.
http://www1.folha.uol.com.br/empreende-
dorsocial/2017/05/1880425-associacao-
-auxilia-microempreendedores-da-perife-
ria-de-sp-na-gestao-de-negocios.shtml
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sustentabilidade 
institucional: 

RELACIONAMENTOS

Em 2017 investimos muito no desenvolvimento 
de relacionamentos com instituições, empresas 
e profissionais de destaque para que o nosso 
trabalho chegasse a ser (re)conhecido e para  
a articulação de pontes entre o mundo do em-
preendedorismo na baixa renda e o corporativo, 
da diplomacia e da academia.
  
Foram realizadas visitas nos bairros atendidos 
para conhecer alguns micro empreendedores e 
perceber o impacto do trabalho da Aventura de 
Construir. Participaram: Filippo la Rosa (Assessor 
do Embaixador italiano em Brasília), Marco Saltini
(Diretor de Relações Institucionais e Governamen-
tais da MAN), Fabio Antoldi (Professor da ALTIS 
- Alta Escola de Negócio da Universidade Cató-
lica de Milão), funcionários do Banco do Brasil  
e do Credit Suisse Hedging Griffo. 



33

sustentabilidade 
institucional:
ADEQUAÇÃO DO 
ESTATUTO SOCIAL

Em outubro de 2017 revisamos o Estatuto Social 
e o atualizamos, adequando-o à forma jurídica de 
uma OSC (Organização da Sociedade Civil).

O nosso Estatuto Social também foi adequado 
à legislação de incentivos fiscais para que tenha 
um enquadramento jurídico apto à apresentação 
de projetos deste tipo.

PARTICIPAÇÃO EM 
EDITAIS E PRÊMIOS

Em 2017 mobilizamos muitos esforços na procu-
ra de editais, escritura e apresentação de proje-
tos. Participamos a 16 editais de projetos para 
captação de recursos, 2 projetos de voluntariado 
corporativo e 4 prêmios.

Ciclo de finanças para jovens
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sustentabilidade
institucional:

• Desde 2016 criamos a categoria de “Microempreende-
dores Plus”, uma forma de estreitar laços e favorecer uma 
conscientização nos beneficiários. O formato prevê produtos 
exclusivos e customizados (como capacitações com exe-
cutivos de alto padrão, consultorias personalizadas) e um 
espaço de divulgação em nosso site para o negócio de 
cada empreendedor, impulsionado por meio da ferramenta 
Google Adwords. Em troca, os empreendedores assumem 
o compromisso de uma cota associativa simbólica.
http://aventuradeconstruir.org.br/empreendedores-associados/

• Em 2017 dedicamos energias também na formulação  
de serviços para empresas como resposta à necessidades 
específicas delas. Desenvolvemos uma proposta técnica e 
econômica para humanizar o “Plano de Demissão Volun-
taria” com a finalidade de amenizar um momento critico 
para as empresas como è a demissão de funcionários. O 
produto proporciona ao pessoal demitido a possibilidade de 
se capacitar para ser recolocado no mercado de trabalho.

• Um novo produto (ainda em fase de estudo) é um  
“Sistema de Customer Relationship Management  
Social” para avaliar o potencial empreendedor dos  
beneficiários e acompanhá-los em seu desenvolvimento.

DESENVOLVIMENTO DE
 PRODUTOS E SERVIÇOS
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programa de
voluntariado 
institucional Em 2017 vimos também os primeiros frutos do nosso Programa de Voluntariado Institucional. Atualmente 

temos um corpo de 8 voluntários atuantes nos Programas institucionais e na área de Comunicação. 

Meu desejo de trabalhar na Aventura de Construir se 
deu, primeiramente, por conta do meu modo de ver a 
vida, que combina com o da ONG, pois eu acredito que 
promover o trabalho pode ser mais importante do que 
fornecer itens básicos de sobrevivência para as pessoas, 
não só porque por meio do trabalho as pessoas podem 
conquistar esses itens básicos de maneira independente, 
mas, principalmente, porque trabalhar traz realização 
pessoal e dignidade.

Por cursar administração de empresas, considero o 
trabalho da ADC muito envolvente, uma vez que me 
identifico fortemente com os sonhos dos microempreende-
dores, pois também pretendo, um dia, abrir meu próprio 
negócio. Desse modo, eles são uma inspiração pra mim. 
Ademais, conhecer os microempreendedores e suas rea-
lidades vem me ensinando muito, pois eles se encontram 
inseridos em uma realidade social muito diferente da 
minha, o que me provoca muito.

Nesse cenário de crise econômica que o Brasil está passando, se aqueceu muito o debate na 
universidade e uma das pautas que tem sido conversadas entre nós alunos e professores era 
sobre o microempreendedores, que vem aparecendo agora, com ainda mais força, como uma al-
ternativa ao desemprego e diminuição da renda. Por causa disso, resolvi então ter como  
objeto de estudo o microempreendedorismo na Aventura de Construir.
 
Passei 2 meses trabalhando na ADC e foi uma experiência muito particular e valiosa. 
Primeiro porque fui colocada dentro do trabalho da Associação: Todo um planejamento 
para os meses que eu ficaria tinha sido preparado para a minha chegada; o interesse de 
cada um do escritório em mim e de ambientar nas atividades e a competência naquilo que 
fazem, me incentivou muito a querer aprender e poder fazer também um bom trabalho.

O que mais me chamou atenção foram as assessorias e as capacitações que a ADC faz e que 
me fizeram entender um pouco mais a forma de como as pessoas trabalham aí. Pra mim foi 
muito interessante conhecer mais a realidade dos microempreendedores da periferia e ver 
como cada um está diante da vida e do seu negócio. Fui percebendo que é um trabalho cheio 
de encontros... Encontros com pessoas que dentro de mim me despertavam um olhar muito mais 
humano e afetuoso para com aquilo que eu fazia, que me permitia olhar para o outro de um 
jeito muito além do negócio que ele tinha, mas também por quem ele é.

E a consequência disso era poder voltar ao escritório entendendo melhor aquilo que me era 
pedido de fazer e também com um rosto das pessoas que eu encontrava, fosse no trabalho 
que eu fazia, buscando dados, fazendo pesquisas, ajudando com as postagens... acontecia 
ali um sentido, um valor e uma responsabilidade. Algo também de muita importância pra 
mim que aconteceu dentro da experiência de trabalho na ADC foi a de me sentir parte de 
algo grande, de me sentir útil, pois o trabalho que eu fiz lá, ainda que o mínimo e por 
pouco tempo, gerou impacto, uma utilidade, uma importância visível e experimentada.

Isabel, voluntária cursando Administração 
de Empresas na USP-SP

Gabrielle, voluntária cursando Ciências Econômicas na  
Universidade Federal de RJ
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relatório
financeiro

Resultado Comparativo 2016 - 2017
R$ 600.000

R$ 400.000

R$ 200.000

R$-

R$ (200.000)

R$ (400.000)

2016 2017

Receitas Despesas Resultados

Total Receitas 2017

O balanço anual 2017 foi auditado pela Cokinos & Associados Auditores Independentes, resultando conforme às normas contáveis internacionais. 

´
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relatório
financeiro

Esforço por Atividade

Microcrédito

Capacitações

Assessorias

Divulgação

Desenvolvimento Projetos

Relações Institucionais
e Desenvolvimento

Monitoramento

Planejamento/Coordenação

Administração e Gestão

Aplicação de Recursos 
por tipo de despesa

Despesas com pessoal

Serviços prestados 
por terceiros

Despesas administrativas

Depreciação

Impostos e taxas

Trabalho voluntário

Planejamento/
Coordenação

6%

Monitoramento
4%

6%

Relações
Institucionais e

Desenvolvimento 

Microcrédito
1%
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Aventura de Construir
Rua Tenente Landy, 234 -  
Lapa de Baixo - 05068020 - São Paulo 
Telefone: (11) 3895-0592 
http://aventuradeconstruir.org.br 
contato@aventuradeconstruir.org.br 
    Facebook.com/aventuradeconstruir 
    Instagram:@aventuradeconstruir
    Linekdin:/aventura de Construir
    Youtube: Associação Aventura de Construir
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FAÇA O POTENCIAL DA PERIFERIA ACONTECER!

Seja um doador
Participe na mudança estrutural das comu-
nidades para gerar novas oportunidades  
e aprimorar os ambientes de negócio

Com o seu apoio continuaremos acompanhando protagonistas!

O Polen
Você pode contribuir também ao efetuar uma  
compra oline: é só escolher destinar o valor  
para Aventura de Construir

Voluntariado
Engaje-se em primeira pessoa ou participe  
com a sua empresa ao nosso Programa de  
Voluntariado Corporativo
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