
PROPOSTA DE EVENTO - CHAMADA DO ICE 
FÓRUM DE FINANÇAS SOCIAIS E NEGÓCIOS DE IMPACTO - SUL DE MINAS 
 
Objetivo 
 
Iniciar o diálogo sobre negócios de impacto e investimentos sociais na região do sul de 
Minas Gerais; 
 
Objetivos Específicos 
 

1) Apresentar conceitos e práticas de negócios de impacto e investimentos 
sociais; 

2) Reunir atores que fazem parte desse ecossistema; 
3) Identificar oportunidades de negócio associados aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU para 2030; 
4) Fomentar a criação de novos negócios de impacto frete às demandas 

mapeadas na região; 
5) Engajar o empresariado regional para investir em negócios de impacto. 

 
Justificativa 
 
Trata-se de um evento pioneiro diante do desconhecimento do tema, baixo número de 
negócios de impacto frente a uma cultura predominante de assistencialismo e baixo 
número de organizações de apoio ao empreendedor social.  
Além disso, o evento também se justifica pela necessidade da democratização do 
acesso a eventos fora do eixo das capitais e grandes cidades. 
 
Programação 
 
1º DIA  
Manhã 
 
9:00 h – 9:20 h 
Boas vindas (20min) 
Fala da organização e parceiros do evento; 
 
BLOCO 1 – Apresentar os conceitos de Negócios de Impacto e Investimentos Sociais 
para alinhamento dos participantes; 
 
9:20 h – 10:00 h 
Do que estamos falando? (40 min) 
Apresentação e conceituação sobre o tema:  

• o que é negócio social e negócio de impacto social 

• o que é investimento social e investimento de impacto 

• o ecossistema dos negócios de impacto  
 

Formato: exposição feita por alguém do ICE  



 
10:00 h – 10:20 h 
Intervalo  
 
BLOCO 2 – Reunir os diferentes atores do campo de negócios de impacto e 
investimentos sociais para uma rodada de conversas com o objetivo de fortalecer o 
ecossistema local e regional. 
 
10:20 h – 12:30 h 
Diálogo com os atores do ecossistema local buscando o fortalecimento do campo 
 

• Empreendedores; 

• Investidores; 

• Setor Público; 

• Setor Privado; 

• OSC; 

• Academia; 

• Aceleradoras e Incubadoras; 

• Outros  
 
Formato: um mediador fomenta o diálogo entre os convidados lançando perguntas 
mobilizadoras e também estimula os participantes a participarem a partir das 
contribuições dos convidados. 
 
Almoço  
12:30 h – 14 h 
 
TARDE 
 
BLOCO 3 – Mapear, de acordo com as ODS, desafios e necessidades da região e 
identificar oportunidades de novos negócios de impacto. 
 
14:15 h – 15:30 h 
Desafios e oportunidades da região e seu alinhamento com as ODS 
 
 
1ª etapa (30min) 
Identificar os desafios e oportunidades para negócios de impacto na região e/ou na 
cidade. 
Organizados em grupos, os participantes compartilham suas percepções sobre os 
problemas (desafios e oportunidades) que se apresentam para o poder público e 
cidadãos da cidade e da região.  
 
2ª etapa (45min) 
Todos são convidados a dar um “passeio” de 10 min pela exposição sobre os ODS e 
identificar até 3 ODS com as quais eles se identifiquem e poderiam se envolver em um 
negócio social. 



Em seguida, reunidos em grupos organizados por ODS, haverá uma rodada de ideias 
sobre as oportunidades de negócios que podem ser organizados para atender os 
desafios identificados. 
 
Intervalo 
15:30 h – 15:50 h 
 
BLOCO 4 – Compartilhar cases de negócios de impacto social com a visão do 
empreendedor e os obstáculos superados ao longo de sua jornada. 
 
16:00 h – 16:45 h 
Compartilhamento de histórias com empreendedores locais e de fora 
 
16:55 h – 17:45 h 
Open Space: onde queremos chegar? Como chegar lá? 
 
17:45 h – 18:15 h 
Compartilhamento  
 
2º DIA 
BLOCO 5 – Apresentar como a visão estratégica e o propósito do investidor 
contribuem com o crescimento do investimento de impacto 
 
9:00 h – 10:15 h 
Investimentos de Impacto Social 
Diálogo com investidores e empresários locais e da região 
 
10:15 h – 10:40 h 
Intervalo 
 
10:40 h – 12:30 h 
Diálogo Visão de Futuro 
Cocriação 
Quais deverão ser os próximos passos para o desenvolvimento dos negócios sociais e 
investimentos de impacto em nossa cidade e região? 
 
12:30 h – 14:00 h 
Almoço 
 
14:00 h – 18:00 h 
Oficinas Temáticas  
Como fomentar o Investimento de Impacto em nossa região? 
Que fontes de recursos estão disponíveis? 
Capacitação dos prestadores de serviço para auxiliar negócios de impacto emergentes 
Ferramentas de modelagem e avaliação para negócios de impacto (canvas, teoria da 
mudança, indicadores de impacto, captação de recursos, comunicação e governança) 
 


