
Lidere a mudança.



Empreendimento
de impacto social
Nossa missão é construir uma sociedade de impacto social – através de 
CONHECIMENTO, CAPITAL E CONEXÕES. 

AGO É A ESSÊNCIA DA AÇÃO
Derivado do latim, “ago” é a raiz mais 
pura do verbo agir.
Como uma palavra que se transforma, 
também é a tradução para "obrigado". 
Assim, agradecemos a todos que 
geram impacto.



Alexandre Amorim
PARANAENSE DE CURITIBA, 31 ANOS
11 anos no setor de impacto social 

Alexandre é fascinado pelo impacto social e gestão, bem
como um entusiasta da ideia de um Mundo Bem Melhor.

Co-fundador e presidente do Conselho da ASID Brasil. 
Empreendedor Social de Futuro da Folha de SP, Jovens
Inspiradores da VEJA e UNDER 30 FORBES. Estudou impacto
social através de programas executivos em Harvard, 
Stanford e INSEAD. Cursou o Executive MBA na Fundação
Dom Cabral. Coordenou uma pós-graduação de 
empreendedorismo social leciona em diversas
universidades do país

Alex Barbosa 
GAÚCHO DE CARAZINHO, 55 ANOS
07 anos no setor de impacto social 

Alex acredita imensamente no potencial do ser humano de construir e 
transformar. 

Empreendedor desde cedo, atuou no ramo de revistas no setor
moveleiro, até criar a maior feira do país no setor. Após a venda da 
empresa seguiu aa carreira executiva como CEO da Brasil Trade Show. 
Posteriormente se tornou diretor do Instituto Legado, onde esteve a 
frente de diversos projetos por 07 anos, período em que aprofundou os
estudos sobre impacto social em ESAD (Barcelona) e se pós-graduou na
FAE Business School.

Duas pessoas
e um só
Propósito



Acreditamos
no potencial
individual de 
movimentar
o coletivo.



Ecossistema de 
impacto social
TRISETORIAL

Composto por mais de 200 
mil Organizações da 
Sociedade Civil, 5 mil 
negócios de impacto e 
diversos outros atores

PESSOAS COM IDEAL

Mais de 2 milhões de pessoas
atuam em OSC e negócios de 
impacto no Brasil

CAMPOS E SETORES

O impacto social permeia os mais
diversos setores: agro, educação, saúde, 
meio ambiente, logística, resíduos, 
pessoas com deficiência, idosos, 
empreendedorismo e tantos outros.

Mais de 2 milhões de 
brasileiros trabalham
por uma sociedade
de impacto



Desafios para acessar
conhecimento prático, 
de qualidade, 
estruturado e flexível

Um setor que 
busca se 
desenvolver

Impactar a sociedade
requer propósito e 
competência



SETOR EM CRESCIMENTO
Cada vez mais as pessoas querem
usar seu dinheiro para o impacto

O INÍCIO É A FASE MAIS DIFÍCIL
No estágio inicial é onde faltam recursos, contatos e 
conhecimento e onde poucos atores investem

Investimento de 
impacto
Usar o dinheiro a favor da transformação
social, por meio de venture capital ou mútuo, 
prezando pelo impacto social e 
sustentabilidade financeira



Como 
geramos
impacto?
Trabalhamos com o 
ecossistema de impacto social. 

Formamos protagonistas da 
mudança e acreditamos no 
empreendedorismo social. 



Formação profissional
em impacto social

ACESSÍVEL
Diferentes formatos, duração, valores, 
sempre ao vivo, para todos os públicos
e com sistema de bolsa

NACIONAL
Professores e alunos de 
todo o Brasil

PRÁTICO & DIDÁTICO
Didática e vivências de aprendizagem
ativa e pessoas com experiência prática
no ecossistema

Conhecimento
para impactar



Empreendedorismo
Social
Diversos cursos mão-na-massa da 
ideia até a consolidação do 
negócio e impacto.

Gestão Estratégica e 
Liderança
Formações para profissionais que atuam
no ecossistema, trabalhando diversos
temas do dia a dia dos negócios e 
organizações sociais

Jornadas Ago



Atores de impacto

PROFESSORES
Compartilhar diálogo, 
conteúdo e inspiração

COORDENADORES
Arranjo didático para 

troca, prática, vivência e 
aprendizagem ativa

PESQUISADORES
Ferramentas com base na

pesquisa e prática para 
enriquecer o setor

CRIAR E COMPARTILHAR 
CONHECIMENTO
Formas de aprendizado didáticas e 
inspiradoras, com base em
conhecimento prático



investimentos de impacto
Buscamos empreendedores com uma missão de vida nos
primeiros passos de negócios sociais que estejam
construindo modelos sustentáveis e com impacto social 
verdadeiro e inspirador. 

estágio inicial
ACOMPANHAMENTO PRÓXIMO 
& EQUITY
Empreendemos junto formando
parcerias pelo propósito



Investimos no 
estágio inicial

CO-INVESTIDORES
Abrimos para pessoas que 
queiram investir conosco por 
mecanismos de mútuo conversível

INVESTIMENTO ANJO
Atuamos com investimentos 
entre R$ 120 mil a R$ 280 mil

JORNADA
Do pré-lançamento do produto 
ao longo de muitos anos de 
acompanhamento



case investida
BRYAN RENAN MULLER
Fortalecimento de 
comunidades pesqueiras, 
apoiando +90 famílias e +240 
clientes assinantes do clube



ALEXANDRE AMORIM
a.amorim@agosocial.com.br
41 99215-3707

ALEX BARBOSA
a.barbosa@agosocial.com.br
41 99995-0234

Vamos 
liderar a 
mudança 
juntos?

mailto:amorim@agosocial.com.br
mailto:barbosa@agosocial.com.br

