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Informe Bemtevi n. 1

Este é o nosso 1º Informe Bemtevi que terá periodicidade bimestral. Além disso, estamos desenhando
atividades que possibilitem a interação entre os investidores e deles com os NSs apoiados. Aguardem
novidades em breve nos próximos Informes!

Atividades NSs apoiados

Atividades Bemtevi

Reconhecimento: A Bemtevi foi uma das 3
selecionadas pelo Grupo de Fundações e Institutos
de Impacto (FIIMP) para receber investimentos.
Fazem parte deste grupo cerca de 20 fundações e
institutos que se buscam experimentar mecanismos
de finanças sociais e sistematização do
conhecimento.

Plano de Negócios: A Consulcamp apoiou a
PanoSocial na conclusão do seu plano de Negócios. O
1º aporte de recursos da Bemtevi está previsto para
dezembro/16.
Egressos: atualmente a PanoSocial emprega 5
egressos e pretende elevar esse número para 20 até
2018.

Comunicação:
Conheça o nosso novo site em
inglês clicando aqui.

Clientes: Atualmente a PanoSocial conta com uma
importante carteira de clientes (Greenpeace, Instituto
Goethe, C&A, etc). Recentemente a ela adicionou a
essa carteira clientes de peso como: Korin, Eataly e
Fazenda Santa Julieta, entre outros.

Benchmarking: Ricardo Mastroti, sócio fundador da
Bemtevi, aproveitou uma viagem pessoal sua para
conhecer o ecossistema de negócios de impacto da
Inglaterra e buscar potenciais investidores. Teve
conversas com: Portland Trust, Social Investment
Business, Social Value UK, GSEN/UnLtd, Clearly So,
PWC-UK, Social Enterprise UK, British Council, Ogunte,
Access Foundation, Accrux, entre outros.

Tese de Mudança e Dashboard: o CEATS-USP apoiou
a criação da Tese de Mudança da PanoSocial . Os
indicadores chave de desempenho (KPIs) estão sendo
finalizados e serão contratados no momento do
empréstimo. Posteriormente poderão ser
acompanhados em um dashboard online no site de
transparência da Bemtevi.

Pipeline de NSs: Além dos 10 NSs que já estão no
nosso site, outros 11 NSs entraram em contato
conosco, dos quais 9 estão na fase de análise de
adequação dos modelo de negócios ao modelo da
Bemtevi: Bem Morar, ComDesenho, EVO, Flavia
Aranha, Firgun, LavamosNós, Moradigna, Recicleiros
e Sinal do Vale.

Na mídia: a PanoSocial teve recentemente exposições
positivas em canais importantes como a Exame, Veja,
IstoÉ, entre outros. Clique aqui.

Captação
Esforço de Captação: Estamos promovendo encontros com potenciais investidores todas as 5as feiras 17:30
na Rua Butirapoã, 30 – Alto da Lapa. Temos um total de 22 investidores e R$1,4MM captados.

Nosso desfio de captação
continua enorme!

Contamos com o seu apoio !!!
Você tem potenciais investidores para nos indicar?
Topa marcar um café e convidar os Bemtevis para participar?

Dicas Bemtevi

Filme: “Quem se importa” de Mara Mourão link

Livro: “Criando um Negócio Social” de Muhammad Yunus

Novembro 2016

Conheça os outros NSs que estão no nosso radar
Estes são alguns dos NSs com os quais estamos conversando. Para saber mais clique nos logos
A Ação Social para Igualdade das Diferenças (ASID Brasil), oferece uma metodologia de
desenvolvimento de gestão para instituições filantrópicas com foco no desenvolvimento da pessoa
com deficiência, tais como escolas e centros de atendimento. Todos os projetos são gratuitos para as
instituições beneficiadas, que por meio das ações, acompanhamentos e da Rede ASID, se desenvolvem
de maneira contínua. Neste link você poderá ver vídeos sobre a atuação da ASID.

É um programa do Núcleo Habitacional da ONG Ateliê de Ideias que envolve: a) acesso a crédito para
obras e reformas; b) assessoria de uma equipe de arquitetos para elaboração de projetos e otimização
de recursos para obras e construções; c) cursos de qualificação na área de construção civil.; d) uma
fábrica de tijolos, produzidos com menor impacto ambiental e e) produção e difusão de métodos,
soluções e materiais de construção sustentáveis. Vale a pena conferir essa reportagem veiculada na
Globo no ES/TV.

A OKA Bioembalagens produz bandejas, potes e copos comestíveis, feitos com fécula de mandioca. Ela
também produz outros tipos de embalagem com mandioca e outras fibras naturais (cana, bambu e
arroz) que podem ser transformadas em compostagem ou em ração para animais. Conheça aqui os
diferenciais dos produtos da Oka.

Para conhecer os outros NSs do nosso pipeline clique aqui

Bemtevi de casa nova
A Pulsara nos acolheu e disponibilizou um espaço onde é o nosso novo escritório.
Venha tomar um café conosco: Rua Butirapoã, 30 – Alto da Lapa.

