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 A ESPM S ocia l  é  uma Agência  Exper imenta l  de  Voluntar iado Univers itár io  que 
existe  na  unidade ESPM de São Paulo há  18 anos .  Pioneira  entre  as  IES focadas  em 
negócios ,  a  agência  vem-se  f i rmando como par te  importante  do projeto  pedagógico da 
ESPM para  a  formação de  futuros  prof iss ionais  com consciência  ét ica  e  c idadã,  com 
engajamento socia l  e  preocupados  com a  construção de  um mundo ambienta l ,  socia l 
e  economicamente  sustentável .  Ut i l izando ferramentas  de  Market ing ,  C omunicação e 
Gestão,  os  estudantes  desenvolvem projetos  de  consultor ia  para  organizações  do terceiro 
setor  e  negócios  de  impacto socia l ,  formação e  capacitação para  o  mercado de  t raba lho 
de  jovens  de  baixa  renda,  geração de  conhecimento por  meio de  pesquisas  de  indicadores 
socioeconômicos ,  planejamento e  execução de  projetos  f i lantrópicos  pontuais  e  gestão 
de  processos  de  comunicação.  Isso  fez  com que a  ESPM S ocia l  se  posic ionasse  e  fosse 
reconhecida como um raro exemplo,  em uma IES no seu nicho de  atuação,  de  Extensão 
Univers itár ia  com foco em sustentabi l idade e  desenvolv imento socia l . 

 Atualmente  a  ESPM S ocia l  tem uma estrutura  organizacional  re lat ivamente 
complexa,  com um efet ivo médio de  70 voluntár ios/semestre  t raba lhando regularmente 
em 8 equipes  de  atuação com dedicação de,  no mínimo,  12  horas  de  t raba lho voluntár io 
por  semana.  Nos seus  18 anos  de  existência ,  a  ESPM S ocia l  contabi l izou o  envolv imento 
direto  de  mais  de  800 estudantes  de  todos  os  cursos  da  graduação da  ESPM. Sua sede 
está  s ituada no subsolo  do Bloco B do Campus Francisco Gracioso da  ESPM de São 
Paulo,  s ituado à  Rua Dr.  Álvaro Alvim,  123,  Vl .  Mariana.  E la  está  v inculada diretamente 
à  Diretor ia  da  Extensão da  Unidade,  atua lmente  sob a  responsabi l idade da  Diretor ia  de 
Operações  Acadêmicas . 

Equipe de  Gestão 2017.1  com Prof .  Fred Lúcio
(coordenador  docente)
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Estr utura de  funcionamento:
 A ESPM S ocia l  está  diretamente  l igada à  Diretora  de  Operações 
Acadêmicas  ( Prof a .  F l áv i a  Jo ão  F l am í n i o ) ,  responsável  pela  integração de  todos  os  processos 
envolvendo o  universo operacional  na  dimensão 
acadêmica  da  ESPM em nível  nacional .  A ela  está  diretamente  l igada a 
Diretor ia  de  Extensão Acadêmica  ( Prof .  Ism ae l  Ro c h a  Jr. ) ,  cuja 
responsabi l idade envolve  a  gestão de  todas  as  ent idades  e  agências 
exper imentais  da  ESPM. A esta  diretor ia  responde o  coordenador  docente,  o  prof .  Carlos 
Freder ico Lucio  ( Prof .  Fre d  Lu c i o ) ,  responsável  imediato  pela  gestão gera l  da  agência . 
Para  o  desenvolv imento de  seus  projetos ,  a  ESPM S ocia l  está  estruturada em um C olegiado 
Execut ivo subordinado ao C oordenador  Docente,  composto por  uma Equipe de  Gestão e 
uma C oordenação de  Projetos  Especiais ,  conforme mostra  o  organograma abaixo. 

E qu ip e  d e  G e st ão :  C omposta  por  c inco gestores  que são diretamente  responsáveis  pelas 
diretr izes  de  funcionamento da  ent idade bem como pelo  desempenho de  suas  respect ivas 
equipes ,  ressa lvadas  as  necessár ias  aprovações  da  coordenação docente.  São e las :  C onsultor ias , 
Projetos ,  C omunicação,  RH/Adm. Financeiro  e  Relacionamento Inst itucional .

C o ord en aç ão  d e  Proj e to s  E sp e c i ai s .  C omp o st a  p e l o s  c o ord en ad ore s  d o s  proj e to s  e sp e c i ai s ,  a 
s ab er :  o  Prof issão S ocia l ,  o  Grupo de  Pesquisa  S ocia l ,  o  ESPM +Sustentável ,  o  B em Na Moda 
(evento bienal)  e ,  quando é  rea l izado,  o  Projeto  de  Geração de  Renda.  Cada um desses  projetos 
possui  um coordenador  discente  e  é  or ientado por  um professor  especia l ista  des ignado pela 
ESPM.
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CONSULTORIA
 A C onsultor ia  gratuita  em gestão,  comunicação e  market ing para 
organizações  do terceiro  setor  e  negócios  de  impacto é  um dos  mais  importantes  produtos 
que a  ESPM S ocia l  oferece  para  a  comunidade.  A inic iat iva  tem como objet ivo auxi l iar 
essas  inst ituições  a  maximizar  seu impacto,  ao  mesmo tempo que oferece  aos  voluntár ios 
da  agência  exper imenta l  a  oportunidade de  desenvolv imento pedagógico e  c idadão por 
meio da  apl icação prát ica ,  em uma causa  socia l ,  de  conceitos  v istos  no ambiente  acadêmico. 
 A cada semestre  são atendidas  8  organizações  que,  ao  f ina l ,  recebem um plano de 
ação completo  v isando melhor ia  do seu desempenho e  da  v is ibi l idade,  propondo soluções 
para  as  di f icu ldades  e  potencia l izando suas  forças . 
 Todo o  t raba lho é  fe ito  sob a  or ientação de  um professor  especia l ista  para  confer ir  o 
máximo de prof iss ional ismo poss ível .  Em contato  direto  com a  organização,  a  equipe  anal isa 
seu ambiente  interno e  externo,  apresenta  um diagnóst ico s ituacional ,  apontando suas  forças , 
f raquezas ,  opor tunidades  e  ameaças .  Em seguida,  ut i l izando ferramentas  de  market ing , 
gestão e  comunicação,  é  e laborado um plano de  ação com sugestão de  apr imoramento 
nessas  t rês  áreas  invest igadas  a  f im de t razer  a lcançar  os  resultados  pretendidos . 

Sintet icamente,  o  t raba lho consiste  em: 

 -  Levantamento de  dados  da  organização;

 -  Diagnóst ico de  problemas;

 -  Anál ise  SWOT, ident i f icando as  forças ,  f raquezas ,  opor tunidades  e  ameaças ;

 -  E laboração de  um plano de  ação com medidas  que v isam solucionar  os  problemas 
encontrados  ou pontecia l izar  suas  forças ; 

 -  Apresentação da  C onsultor ia  para  a  organização.

Grupo de  C onsultor ia  com os  representantes  da  Organização
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RECURSOS HUMANOS E 
ADMINISTR ATIVO FINANCEIRO
 Ut i l izando ferramentas  para  cr iar  um ambiente  agradável ,  esta  área  promove a 
integração entre  os  voluntár ios  da  agência ,  apr imorando seu desenvolv imento.  Outra  de 
suas  atr ibuições  é  a  gestão dos  custos  da  ESPM S ocia l ,  e laborando plani lhas  para  prestação 
de  contas  à  diretor ia  da  faculdade,  quando sol ic itado. 
Entre  as  suas  atr ibuições  diretas  está  a  e laboração e  condução do processo selet ivo dos 
novos  voluntár ios . 

 Dado crescente  interesse  dos  estudantes  em ingressar  na  agência  (em média ,  10 
candidatos/vaga) ,  o  RH teve  que desenvolver  um elaborado processo de  se leção.  Para  isso,  a 
equipe  conta  com o apoio de  parcer ias  com grandes  empresas  do mercado de  quem recebem 
um tre inamento para  se  capacitar  na  condução do processo,   composto de  t rês  etapas : 
 1 .  Prova de  conhecimentos  gerais  e  market ing; 
 2 .  Dinâmica  de  grupo; 
 3 .  Entrevista  indiv idual . 

 Após  a  rea l ização do processo selet ivo,  é  tarefa  dessa  equipe  dar  feedbacks  aos 
interessados  (aprovados  ou não) .  Além disse ,  é  sua  atr ibuição a  estruturação das  equipes 
de  consultor ia ,  de  acordo com o per f i l  dos  novos  membros .  Por  f im,  o  depar tamento 
acompanha o  t raba lho de  todos  na  ent idade ao longo do semestre ,  ava l ia  seus  respect ivos 
desempenhos e  ident i f ica  meios  de  ajudá- los  em suas  di f icu ldades .

 C omo par te  de  suas  atr ibuições  para  manter  o  bem-estar  no ambiente  de  t raba lho 
e  o  bom relacionamento entre  os  membros  da  ESPM S ocia l ,  o  depar tamento de  recursos 
humanos promove diversos  eventos  internos .  Entre  e les ,  podem ser  destacados  a  v iagem 
de integração (VDI) ,  Maratona S ocia l ,  apadr inhamentos ,  S ocia l  de  Por tas  Aber tas  e  um 
a lmoço de  integração com o coordenador  docente  e  professores  or ientadores  (Almofred) .

A p r e s e n t a ç ã o  n o  e v e n t o  S o c i a l  d e  P o r t a s  A b e r t a s
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DEPARTAMENTO DE 
REL ACIONAMENTO INSTITUCIONAL

 Este  depar tamento tem como objet ivo pr incipa l  rea l izar  o  processo de  pós-consul-
tor ia ,  procurando ver i f icar  quais  as  di f icu ldades  e  empeci lhos  as  ONGs atendidas  t iveram 
na implementação do plano de  ação entregue.  O objet ivo é  estruturar  formas de  cont inuar 
a  ajudá- las  em seu desenvolv imento mesmo após  a  conclusão do t raba lho rea l izado pela 
ESPM S ocia l .  Ao mesmo tempo,  este  acompanhamento fornece  e lementos  para  o  apr imora-
mento do própr io  t raba lho de  consultor ia  fe ito. 

 O depar tamento tem outras  funções  como rea l izar,  em parcer ia  com a  gestão de  con-
sultor ias  e  contando com a  colaboração de  outros  integrantes  da  ent idade,  o  processo de 
pré-consultor ia  em que são v is itadas  todas  as  ONGs inscr itas  no processo selet ivo,  a  f im 
de selec ionar  as  8  f inais  que serão atendidas  pela  ESPM S ocia l .

 Outra  f rente  de  t raba lho são as  parcer ias  inst itucionais  que têm o objet ivo de  esta-
belecer  acordos  mútuos  entre  a  ESPM S ocia l  e  empresas  que este jam interessadas  em nosso 
t raba lho,  mobi l izando a  rede de  ex-sociais  que nelas  estão atuando.  Ainda nessa  f rente,  o 
depar tamento de  R .I .  é  responsável  por  rea l izar  e  promover  a  par t ic ipação da  ent idade em 
C ongressos  e  Prêmios  que tenham como temas a  Sustentabi l idade e/ou Terceiro  S etor.

Ex gestor  do depar tamento de  Projetos  da  ESPM S ocia l  em matér ia  do Esta-
dão ressa ltando a  importância  da  ESPM S ocia l  em sua t rajetór ia  prof iss ional
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DEPARTAMENTO DE PROJETOS
 Este  Depar tamento é  responsável  por  organizar  eventos  internos  e  externos  que v i-
sam promover  a  conscient ização do públ ico da  ESPM, como professores ,  funcionár ios  e , 
pr incipa lmente,  os  a lunos  da  faculdade,  para  as  questões  socioambientais ,  c idadania  e  so-
l idar iedade.  Entre  os  mais  importantes  estão o  Trote  S ol idár io,  a  Doação de  Sangue entre 
outros .  Todos  os  eventos  são rea l izados  para  colaborar  com públ icos  de  baixa  renda ou 
ONGs. 

 O processo de  rea l ização destas  ações  envolve  o  desenvolv imento de  competências  e 
habi l idades  no estudante  na  sua  organização,  tais  como: 
a)  Planejamento
b)  Captação de  recursos
c)  Estabelecimento de  parcer ias
d)  Logíst ica
e)  Rea l ização
f )  Prestação de  contas
g)  E laboração de  indicadores

 A Equipe de  Projetos  também organiza  pa lestras  e  concursos  de  cunho socia l ,  pol í -
t ico  e  ambienta l .

Par t ic ipação da  ESPM S ocia l  no evento S oul  Vi la  Mariana
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DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
 Funcionando como um pi loto  de  uma agência  de  comunicação dentro da  ESPM S o-
cia l ,  o  Depar tamento de  C omunicação é  responsável  por  divulgar  a  agência  e  seus  projetos 
rea l izados  a  todos  os  públ icos  de  interesse  e  pr incipa lmente  aos  estudantes ,  professores  e 
funcionár ios . 

 S eguindo os  protocolos  bás icos  da  cr iação publ ic itár ia  ,  a  equipe  produz peças  de  co-
municação para  veiculação no campus da  faculdade e  nas  plataformas dig itais  (Facebook, 
Instagram,  Twitter,  Snapchat  etc . ) .
São estas  as  e tapas  cr ít icas  da  cr iação publ ic itár ia : 

 a)  Recebimento do br ief ing do cl iente  (gera lmente  a lgum projeto  da  agência) ; 
 b)  Brainstorming para  concepção
 c)  Cr iação da  ar te 
 d)  Estabelecimento das  plataformas de  divulgação
 e)   Aprovação pelas  instâncias  competentes .

 A equipe  é  responsável  também pela  atua l ização do s ite  da  ESPM S ocia l  (www.espm-
socia l .org) .

Foto de  capa do evento Dia  do B eijo  no Facebook
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ESPM + SUSTENTÁVEL
 O programa ESPM +Sustentável  é  um projeto  inst itucional  da  ESPM que designou a 
ESPM S ocia l  como um de seus  planejadores  e  executores .  S eu objet ivo é  fazer  uma assesso-
r ia  de  sustentabi l idade para  a  faculdade e  apl icar,  ava l iar  e  acompanhar  o  respect ivo plano 
de  ação,  consol idando o  t r ipé  const ituído por  fatores  ambientais ,  sociais  e  econômicos .

 Além disso,  a  equipe  do ESPM +Sustentável  é  encarregada de  apoiar  a  e laboração do 
relatór io  de  sustentabi l idade da  inst ituição a  par t ir  do acompanhamento e  resultados  at in-
g idos .

 Todo semestre ,  o  projeto  escolhe  um tema e  organiza  a  SEMANA +SUSTENTÁVEL, 
t razendo parceiros  externos  para  debater  e  demonstrar  na  prát ica  tópicos  re lacionados  ao 
tema gera l  do projeto. 

Par t ic ipação da  Equipe ESPM + Sustentável  no evento S oul  Vi la  Mariana - 
Revita l ização da  Horta  da  EE Maestro  Fabiano Lozano
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GRUPO DE PESQUISA SO CIAL (GPS)

 Em parcer ia  com o C entro ESPM de Desenvolv imento Sustentável  (CEDS),  esta  equi-
pe  coordena uma pesquisa  a  cada semestre  cujo  foco é  o  terceiro  setor,  responsabi l idade 
socioambienta l  empresar ia l ,  sustentabi l idade e  temas correlatos .  S eu objet ivo é  produzir 
mater ia l  s istemat izado que a l imente  a  produção de  publ icações  sobre  estes  temas,  a lém de 
fornecer  subsídios  para  outras  ações  da  ESPM S ocia l  ou da  ESPM. O f ina l  de  cada semestre, 
um evento é  organizado pela  equipe  para  apresentar  para  a  comunidade ESPM os  resulta-
dos  obt idos .
 Além disso,  a  equipe  tem como demanda o  desenvolv imento de  projetos  que t raba l-
hem a  causa  ou assunto abordado em sua pesquisa .  Isso  permite  que a  equipe  se  consol ide 
dentro da  ESPM como um todo já  que é  o  grupo mais  novo da S ocia l .
 Uma grande par te  de  sua  demanda é  composta  pela  página Câmbio,  S e  L iga! ,  no Face-
book,  que veiculaconteúdo de  cunho so  c ioambienta l  para  conscient ização da  comunidade 
ESPM e das  faculdades   parceiras  neste  projeto :  FGV,  Insper  e  FEA-USP.

Grupo de  Pesquisa  S ocia l  no br ief ing do seu pr imeiro evento:  Desaf io  de 
Market ing Relacionado à  Causa
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BEM DA MODA
 O B em da Moda é  um projeto  bienal  da  ESPM (com execução da  ESPM S ocia l) ,  que 
tem como objet ivo a  arrecadação de  verbas  para  a lguma Organização do Terceiro  S etor 
de  grande impacto na sociedade.  Entre  os  parceiros  benef ic iados  est iveram o Graacc  e  o 
IHF (Inst ituto  Helena Flor isba l) .  Para  at ingir  seu objet ivo,  o  projeto  organiza  t rês  eventos 
s imultâneos :  um brechó (com roupas  seminovas  doadas  por  a lunos  da  ESPM);  um bazar 
(com roupas  sem uso doadas  por  marcas  de  confecções) ;  e  um le i lão  (com peças  especiais 
e  exper iências  di ferenciadas) .  Tudo isso  é  arrecadado ao longo de  um ano pela  equipe  de 
voluntár ios  da  ESPM S ocia l  que é  também responsável  pela  organização do evento sob a 
super visão de  um professor  coordenador  e  da  equipe  de  Market ing e  Eventos  da  ESPM. 

 Para  a  rea l ização do Brechó,  os  voluntár ios  fazem uma campanha de  arrecadação ao 
longo do ano junto aos  a lunos ,  seus  fami l iares ,  professores  e  funcionár ios  da  ESPM. Já  para 
o  Bazar,  a  equipe  entra  em contato  com grandes  marcas  de  roupas  e  confecções  que doam 
roupas  novas  que serão vendidas  com preços  bem abaixo do va lor  de  mercado.  E  a  ú lt ima 
etapa é  a  rea l ização do Lei lão,  em que a  equipe  le i loa  objetos  e  exper iências  de  grande in-
teresse  gera l ,  conseguidos  ao longo do ano por  meio de  apoio de  marcas  ou pessoas  f ís icas .

Equipe do B em da Moda na entrega  do cheque para  o  Inst ituto  Helena Flo-
r isba l .



O efetivo da ESPM Social é composto por estudantes voluntários, cuja participação é aberta a todos os cursos 
e semestres da graduação da ESPM SP. Para a gestão do trabalho, além da coordenação geral de um docente, a 
Agência Experimental conta com a colaboração de vários professores orienta dores dos seus projetos.

Estudantes Voluntários: em 2017, o efetivo atuando na ESPM Social foi: 

Efetivo:

Professores Orientadores: para garantir que o trabalho executado pelos estudantes voluntários seja o 
mais profissional possível, cada um dos projetos conta com o acompanhamento de professores 
orientadores, remunerados pela ESPM. Em 2017, os professores colaboradores foram:

Prof. Marcelo Paganini Toledo 
(orientador do Profissão Social)

Prof. Marcus Nakagawa
(orientador de consultoria e do 

ESPM +Sustentável)

Prof. Claudio Sunao Saito
(orientador de consultoria)

Prof. Marcelo Monteiro 
(orientador de consultoria e do Grupo de 

Pesquisa Social)

Prof. Arnaldo Mendes Jr. 
(orientador de consultoria)

Prof.  Maurício Turra Pontes 
(orientador de consultoria)
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Prof. Fred Lúcio
(coordenador docente)



Recrutamento e Seleção:

Nos últimos semestres, tem-se observado um crescente interesse dos estudantes no envolvimento em 
trabalho voluntário. Isso pode ser constatado pela relação candidato/vaga, que chega a uma média de 
10. Por esta razão, a ESPM Social aprimorou o processo seletivo para recrutamento de pessoal, que é 
dividido em três etapas:

a) Prova de conhecimentos gerais, sustentabilidade, responsabilidade socioambiental empresarial e 
marketing; 
b) Dinâmica de Grupo; 
c) Entrevista individual. 

Obs.: Em 2016.2, o indicador foi de 326 inscritos para 32 vagas; em 2017.1, foram 420 disputando 37 
vagas; 2017.2, 456 inscritos para 35 vagas e em 2018.1, 338 inscritos para 36 vagas.
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Membros  da  ESPM S ocia l  no evento Velho Abraço



2017.1

Adi lson Neto
Adriana Ideyama
Aline  Miduot i
Amanda Andrade
Amanda Vieira
Ana Carol ina  Teixeira
Ana C ecí l ia  F lor iano
Ana Ju l ia  Marques
Ana Lív ia  Lopes
André Si lveira
Ariane Paiva
Bruna Machado
Carol ina  C oni
Carol ine  Tchaker ian
Catar ina  S cott
El isa  Cast i lho
Fabr iz io  Mazza l i
Gabr iel  Braz
Gabr iel  Daher
Gabr iela  Castro
Gabriela  Santanna

Giovanna Abreu
Giovanna Araújo
Giovana Miquel in
Giovanna Bagarol lo
Giul ia  Righetto
Giul iana Chiaradia
Gustavo Aronis
Gustavo de  Mel lo
Gustavo Takara
Helena Alves
Helena C orradini
Helena Sammarone
Isabela  Guidott i
Isadora  Barbier i
Isadora  Marchezine
Isadora  S chahin
João Paulo Buzol in
João Pedro Magnani
João Pedro Vi l lar
Jú l ia  Figueiredo
Jul ia  Luis i

Ju l ianna B ett im
Leonardo Fiorett i
Luísa  Motta
Luiza  Maf fe i
Manuela  Pací f ico
Marcela  Keramidas
Maria  Luiza  Hahn
Maria  Vitór ia  Germer
Mariana Imparato
Mariana Polete
Marina Maurer
Matheus  Henrique
Matheus  L ico
Matheus  Nunes
Mel ina  C orrezola
Natá l ia  Gonçalves
Nathál ia  Pires
Paola  Greco
Pedro Marino
Pedro Mart ins
R afael  Sampaio

R afaela  Arradi
R aquel  B onafonte
Sabr ina Vicente
S of ia  Levy
S of ia  Perez
S ophia  B oabaid
S ophia  Lorett i
Tainara  Gomes
Tuane Ferreira
Victor ia  Cunha
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EQUIPE DE GESTÃO 

Ana Ju l ia  Marques  -  ESPM + Sustentável
Carol ina  C oni  -  Prof issão S ocia l
Fabr iz io  Mazza l i  -  C omunicação

Giovanna Araújo -  Prêmio Renato Castelo  Branco
Isadora  Barbier i  -  RH e  Adm. Financeiro

Leornardo Fiorett i  -  Projetos
Maria  Luiza  Hahn -  Relacionamento Inst itucional

Mel ina  C orrezola  -  C onsultor ia
Nathál ia  Pires  -  B em da Moda



COMUNICAÇÃO

Fabr iz io  Mazza l i  -  Gestor
R aquel  B onafonte
Adriana Ideyama
Matheus  Nunes
Bruna Machado
Mariana Polete

Isadora  Marchesini
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A seguir,  exemplos  da  divulgação e laborada por  esta  equipe  para  a lguns  eventos  promovidos  pela 
ESPM S ocia l .

Car taz  da  Premiação Acadêmica  do 
Prêmio Renato Castelo  Branco

Arte  para  o  v ídeo de  conscient ização 
"ESPM S ocia l  é  LGBT"

Arte  de  divulgação para  o  Processo S elet ivo de  ONGs e  OSCIPs 2017.1

Arte  de  divulgação para  o  Processo S elet ivo 2017.1
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Arte  de  divulgação para  o  Dia  S ocia l

Arte  de  divulgação para  o  Trote  S ol idár io

Arte  de  divulgação para  o  Velho Abraço
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Cartaz  da  S emana + Sustentável  2017.1 Cartaz  da  S emana da 
C omunicação C onsciente

Arte  de  boas  v indas  aos  ca louros Arte  de  divulgação do Dia  do B eijo

Arte  de  divulgação do evento da 
Páscoa

Arte  de  divulgação do Projeto  Gol



CONSULTORIA

Melina C orrezola  -  Gestora
Aline  Miduot i

Amanda Andrade
Amanda Vieira

Ana C ecí l ia  F lor iano
Ana Lív ia  Lopes
André Si lveira
Ariane Paiva

Catar ina  S cott
Gabr iel  Braz

Gabr iela  Castro
Giovana Abreu

Giovana Miquel in
Giovanna Bagarol lo

Gustavo Aronis
Gustavo de  Mel lo

Helena Alves

Helena C orradini
Helena Sammarone

Isadora  S chahin
João Pedro Vi l lar
Jú l ia  Figueiredo

Luísa  Motta
Luiza  Maf fe i

Maria  Vitór ia  Germer
Mariana Imparato

Marina Maurer
Matheus  L ico

Natá l ia  Gonçalves
Pedro Marino

R afael  Sampaio
S of ia  Perez

Victor ia  Cunha
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C E R I MÔN IA DAS ONG S

Nesta cerimônia, ocorrida na sede da ESPM, os 
consultores estabelecem seu primeiro contato com 
as organizações beneficiadas. Na ocasião, também 
é feita uma apresentação institucional sobre a 
ESPM Social, incluindo aí um detalhamento do 
processo de consultoria, além dos outros trabalhos 
executados pela agência. A cerimônia é encerrada 
com o protocolo de assinatura da carta-acordo, que 
sela a parceria, estabelecendo os compromissos 
mútuos entre as partes envolvidas.

23.03.2017
A PR E SE N TAÇ ÕE S 

PA RC IA I S DE 
C ON SU LTOR IAS

Na fase final do processo de consultoria, os 
consultores apresentam, para a equipe gestão, 
os resultados preliminares do trabalho realizado 
até aquele momento. Esta estratégia permite 
que os gestores possam avaliar o andamento da 
consultoria, sugerindo alguns ajustes. Com isso, os 
consultores ganham mais segurança e desenvoltura 
para a apresentação final. Para garantir um melhor 
desempenho, a equipe recebeu a ajuda de um 
workshop conduzido pela professora Leslie Marko. 

A PR E SE N TAÇ ÕE S 
F I NA I S DE 

C ON SU LTOR IAS 

Ao final do trabalho de consultoria, um ritual de 
encerramento acontece na sede da ESPM. Nele, 
todas as equipes de consultores apresentam uma 
súmula dos resultados assim como os principais 
pontos do plano de ação elaborado. No final, é feita 
a entrega do livro contendo todo o detalhamento 
e fundamentações do diagnóstico e das sugestões 
de ações para a organização. Nesta cerimônia, é 
agendada uma última visita à sede da organização 
para apresentação do plano para todo o seu efetivo. 

13.06.2017
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Grupo de  C onsultor ia  com representantes  de 
sua  organização

15.05.2017



G RU P O S DE C ON SU LTOR IAS
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PROJETOS

Leonardo Fiorett i  -  Gestor
Gabr iel  Daher

Giul iana Chiaradia
S of ia  Levy

S ophia  B oabaid
S ophia  Lorett i
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Evento promovido pela  ESPM S ocia l  na  ONG 
Casa  de  Davi



G I NC A NA DAS 
E N T I DA DE S

T ROT E S OL I DÁ R IO

Este é um evento geral da faculdade em que 
cada entidade estudantil organiza uma ação para 
envolver e integrar os calouros com a comunidade 
ESPM, apresentando-lhes as entidades estudantis 
existentes no campus. 

Tendo em vista a divulgação do Trote Solidário, 
cujo tema foi o universo dos contos de fadas, 
a ESPM SOCIAL organizou uma atividade 
envolvendo leitura de contos clássicos para 
estimular os calouros a participar do Trote 
Solidário e prestarem o Processo Seletivo para 
ingressar na agência.  

203 inscritos para o Trote Solidário

Desconstruindo a visão antiga do trote como 
algo abusivo e violento, a ESPM Social elabora 
atividades lúdicas com conteúdo socioambiental 
para, ao mesmo tempo em que estimula o 
engajamento nessas causas, proporciona uma 
integração dos calouros entre si e com o ambiente 
universitário. 

Nesse semestre, ONG Centro Social Esperança 
foi escolhida para a realização de uma tarde 
com crianças. No dia, foram realizados exames 
dentários e exames oftalmológicos nas crianças. 
As que foram diagnosticadas com problemas de 
visão, receberam óculos especiais, doados pela 
Óticas Ventura. Foi servido lanches doados pela 
Native e sucos doados pela Livraria Cultura e 
gibis da Turma da Môncia pela Maurício de Souza 
Produções.

09.02.2017

15.02.2017
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Trote  S ol idár io  2017.1



DE BAT E E N T R E 
C OL ET I VO S 
F E M I N I STAS 

U N I V E R SI TÁ R IO S

Contribuindo para enfatizar a importância dos 
coletivos feministas para o empoderamento 
feminino no ambiente universitário, a equipe de 
Projetos da ESPM Social organizou um debate 
entre vários de seus representantes. Como 
resultado, buscou-se também uma aproximação 
entre esses coletivos com uma rica troca de 
experiências.  

07.03.2017

PROJ ETO G OL

Esta é uma ação que visa contribuir para 
desconstruir barreiras discriminatórias (por 
classe social e/ou raça), integrando estudantes e 
funcionários da ESPM por meio do futebol. 

30.03.2017

 O QU E T R A Z E S 
PR A M I M ? PÁS C OA 

S OL I DÁ R IA

Por ocasião da Páscoa, a ESPM Social sempre 
organiza a captação (entre os estudantes) e a 
doação (para crianças de baixa renda) de ovos de 
Páscoa. Nesse semestre, foram arrecadados mais 
de 135 ovos de Páscoa que foram distribuídos 
a 70 crianças que participaram de atividades 
no campus da faculdade, numa atividade que 
envolveu 30 universitários. O excedente foi doado 
à ONG Casa dos Inocentes. 

10.04.2017
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Trote  S ol idár io  2017.1 Trote  S ol idár io  2017.1
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DIA D O BE I JO

No dia Internacional do Beijo, a ESPM Social 
procura chamar a atenção para aspectos do 
relacionamento humano, tendo o beijo como 
símbolo. Nesse semestre, o objetivo da ação 
era mostrar a importância da afetividade e as 
diversas manifestações de carinho que podem ser 
transmitidas com um beijo, dissociando-o de sua 
conotação erótica.

A ação consistiu em uma comunicação (mídias 
sociais e vídeo na quadra) alertando para a 
violência do "beijo forçado" e o assédio sofrido 
pelas mulheres nos vários ambientes coletivos. No 
dia do beijo, é promovida a venda de docinhos 
(beijinhos e brigadeiros) que arrecadou fundos 
para a ONG Artemis cuja causa é a proteção às 

mulheres.

D OAÇ ÃO DE S A NG U E

Semestralmente, a ESPM Social organiza a doação 
de sangue nas dependências da faculdade. Neste 
semestre, foram arrecadadas, em um dia, 55 bolsas 
de sangue para o Banco de Sangue Paulista. 

Coleta de sangue para o Banco de Sangue 

Paulista

55 bolsas de sangue doadas

Doação de  Sangue 2017.1

25.05.201713.04.2017
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PROJ ETO DA NÇ A

Considerando a dança como um importante 
agente cultural, a equipe de Projetos realizou 
aulões de dança na quadra velha da ESPM. A 
ação teve o objetivo colaborar par a construção do 
respeito à diversidade cultural e a valorização da 
pluralidade. 

02.05.2017

V E L HO A BR AÇ O

O Projeto Velho Abraço é um evento organizado 
pela ESPM Social para uma visita a uma casa de 
repouso. Nesse semestre, a casa de repouso foi 
a Casa da Vila Mariana, onde, em parceria com 
o Arenas e a ESPM Jr., foi promovida uma tarde 
com música, dança e lanches para proporcionar 
diversão aos idosos. 

03.06.2017

Projeto  Dança 2017.1

Projeto  Gol  2017.1



RECURSOS HUMANOS 
E ADMINISTR ATIVO 
FINANCEIRO

Isadora  Barbier i  -  Gestora
Gustavo Takara

Gabriela  Sant 'anna
Giul ia  Righetto
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DIA S O C IA L

Com o objetivo de apresentar o cotidiano, a 
estrutura e os trabalhos da ESPM Social para 
aqueles estudantes que tem interesse de nela 
ingressar, é promovido o "Dia Social". Trata-se 
de um evento em que, por meio de dinâmicas 
pensadas pela equipe de RH, são apresentadas 
os 5 departamentos e os 4 Projetos Especiais 
que formam a agência experimental. Neste dia, 
especificamente, foi realizada uma dinâmica 
de integração com os 76 estudantes que 
compareceram para a apresentação das 5 equipes 
de departamento e dos 4 programas especiais que 
constituem da agência experimental. 

Apresentação ESPM Social

76 alunos compareceram do evento

02.02.2017

PRO C E S S O SE L ET I VO

Todo início de semestre ocorre o processo seletivo para a entrada de novos membros na ESPM Social. O processo 
é dividido em 3 fases: prova, dinâmica e entrevistas. Nesse semestre, 400 alunos se inscreveram.

16.02.2017 até 16.03.2017

S O C IA L DE P ORTAS 
A BE RTAS

Este  é um evento realizado semestralmente pela 
equipe de RH, com o intuito de apresentar aos pais, 
responsáveis e amigos dos integrantes da ESPM 
Social o funcionamento da agência experimental. 

Neste dia, os convidados compareceram à ESPM 
para conhecerem a ESPM Social mais de perto. 
O evento contou com um "coffee break", uma 
apresentação sobre as 5 equipes de departamento
e os 4 projetos especiais, um bate-papo entre 
integrantes e convidados e, por fim, uma visita 
à sede da ESPM Social. Compareceram 40 
voluntários da Social e 50 convidados (pais, 

responsáveis, parentes e amigos dos estudantes).

27.05.2017
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S ocia l  de  Por tas  Aber tas  2017.1



REL ACIONAMENTO 
INSTITUCIONAL

Maria  Luiza  Hahn -  Gestora
João Paulo Buzol in

Tuane Ferreira
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PRO C E S S O SE L ET I VO 
DE ORG A N I Z AÇ ÕE S

A equipe de Relacionamento Institucional 
organiza um Processo Seletivo para escolher 
as Organizações contempladas pelo projeto de 
Consultorias da ESPM Social. Nesse semestre, 
foram 46 inscrições, sendo selecionadas 7 ONGs 
e um Negócio Social.

11.01.2017

ORGANIZAÇÕES 
SELECIONADAS:

JEDA

Engenheiros Sem Fronteiras

Pé de Feijão

Instituto Omindaré

Chute Certo

Centro de Apoio ao Deficiente Visual

Cantinho que Encontrei

 Cáritas Santa Suzana

C LU BE DE BE N E F ÍC IO S

Com o objetivo de ajudar nas despesas dos 
voluntários, a equipe de Relacionamento 
Institucional trabalha para obter descontos 
em estabelecimentos comerciais (restaurantes 
e lanchonetes) para os integrantes da Agência 
Experimental. 

F E E DBAC K DAS 
ORG A N I Z AÇ ÕE S

Avaliar diretamente com as organizações atendidas a 
qualidade do trabalho da consultoria realizada e mensurar 
o impacto dela no cotidiano de de cada uma, sendo que, ao 
final do feedback, o resultado é quantificado e apresentado 
para a equipe de consultorias do semestre atual, sempre 
visando a evolução constante do trabalho realizado.
Esta é uma atividade realizada semestralmente com as 
organizações que receberam consultoria. Seu objetivo 
é avaliar e mensurar o impacto que a consultoria trouxe 
para alterar sua realidade, melhorando seu desempenho, 
aprimorando sua vibilidade e incrementando a captação de 
recursos. 
Em semestre de 2017.1, este trabalho foi realizado com as 
organizações que receberam consultoria
em 2016.1 e 2016.2.
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ESPM + SUSTENTÁVEL

Ana Ju l ia  Marques  -  Gestora
Jul ia  Luis i

Ju l ianna B ett im
Marcela  Keramidas
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T ROT E S OL I DÁ R IO

Em parceria com a Equipe de Projetos e as demais 
entidades responsáveis pela realização do Trote 
Solidário (cf. supra), a equipe ESPM +Sustentável 
realizou duas estações na edição de 2017.1: 
“Corrida Sustentável” e “Bosque Encantado”.

Corrida Sustentável: visando a conscientização 
sobre a importância da reciclagem e a correta 
triagem do material, foram organizadas três caixas 
temáticas (Lago das Sereias, Floresta Encantada e 
Reino Animal), preenchida com diversos materiais 
que podem ser
reciclados e que tradicionalmente poluem esses 
ambientes na natureza. A competição consistia 
em premiar a equipe que conseguisse despoluir 
primeiro o referido ambiente. 

15.02.2017
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Bosque Encantado: com o objetivo de 
conscientizar sobre a importância do plantio (e da 
responsabilidade com o cuidado), parafraseando 
o conto “João e o Pé de Feijão”, para esta estação 
foram disponibilizadas pequenos vasos feitos 
com fundo de garrafa PET em formato de flor 
para a realização do plantio de um feijão, com 
a decoração de um castelo preso a um palito de 
churrasco. Incentivando a imaginação de que 
quando o feijão crescesse, levaria a este castelo, 
como no conto inspirador da ação. 

Valores trabalhados: 
* Estímulo à coleta seletiva
* Consciência ambiental
* Cuidado com as plantas
* Pensar no replantio
* Responsabilidade e cuidado

Evento do ESPM + Sustentável  na  S emana + 
Sustentável



SE M A NA + 
SU ST E N TÁV E L

08.05.2017

Para a Semana +Sustentável 2017.1, o tema 
escolhido pela equipe foi "SOS Terra" e foi 
direcionado pelo conceito de que "Ainda nos 
resta meio ambiente". Com isso, a equipe buscou 
mostrar para os alunos e funcionários da ESPM 
que a Sustentabilidade vai muito além do Meio 
Ambiente.

DIA DA ÁG UA
22.03.2017

Tendo como referência a crise hídrica e 
a necessidade de conscientização sobre a 
preservação dos recursos hídricos e o consumo 
consciente de água, foi realizada uma ação que 
envolveu um teaser e a projeção de um vídeo 
sobre o tema. 

Vídeo atingiu mais de 1500 pessoas nas 

redes sociais

AU L A DE 
SU ST E N TA BI L I DA DE

01.06.2017

A Equipe do Profissão Social ministrou uma 
aula para os intetrantes da agência visando 
conscientizar e aproximar os voluntários da 
causa da sustentabilidade. O mote da aula foi 
como é aplicada no dia a dia dos profissionais do
mercado.
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Fabio Brazza  na  S emana + Sustentável
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Debate  entre  ent idades  estudant is  na  S emana + 
Sustentável

Evento da  S emana + Sustentável



PROFISSÃO SO CIAL

Carol ina  C oni  -  Gestora
João Pedro Magnani

Paola  Greco
Pedro Mart ins

Sabr ina Vicente

42 // PROFISSÃO SOCIAL //



AU L AS NA ONG 
C TC DIG I TA L

03.01.2017

A equipe promoveu intervenções em 4 cursos da 
ONG CTC Digital, são eles: Arte Digital, Game 
Design, Facebook For Business e Google Adwords. As 
intervenções durante as aulas são todas relacionadas aos 
conteúdos que os alunos de Publicidade e Propaganda 
recebem na ESPM e tematizadas de acordo com as 
aulas da ONG. Ao final dos cursos de Game Design e 
Facebook For Business, a equipe promoveu palestras com 

profissionais relacionados as áreas dos cursos. O curso 
de games recebeu as palestras de Thiago Romariz, 
gerente de conteúdo do grupo Omelete e Rafael 
Chiavarini, gerente de licenciamento da loja Studio 
Geek. Já o curso de Facebook for Business recebeu 
Bárbara Endo, especialista em educomunicação e 
organizadora do TEDx Dante Alighieri.

Total de 24 aulas expositivas e 6 aulas 

com atividades relacionadas aos temas 

abordados.

60 Alunos da ONG impactados
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Aulas  ministradas  pelo  Prof issão S ocia l  em 2017.1



2017.2

Adi lson Barreto  Neto
Aline  Miduot i
Amanda Minto
Amanda Vieira

Ana Carol ina  Alvarez
Ana Carol ina  C osta

Ana C ecí l ia   F lor iano
Ana Lív ia  Lopes

Ariane Paiva
Barbara  S otto
B eatr iz  Irani

B eatr iz  Ol iveira
Bruna Lozano

Bruna Machado
Caio Interaminense

Camila  Sle iman
Carol ina  C oni
Catar ina  S cott

Daniel  Tuler
Eduardo Denser
Fabr íc io  Pa lma

Gabriel  Braz

Gabr iel  Daltro
Gabriel  Franco
Gabriela  Castro

Giovana Miquel in
Giovanna Bagarol lo
Giovanna de  Abreu

Giovanna Fernandes
Giul ia  Righetto
Gustavo Aronis
Gustavo Takara

Helena Alves
Helena C orradini

Helena Sammarone
Henrique Maux
Isabela  Guidott i
Isabel la  Iazzett i
Isadora  S chahin

João Pedro Magnani
João Pedro Vi l lar

Ju l ia  Croco
Jul ia  Figueiredo

Jul ia  Luis i
Ju l ianna B ett im

L ara  S chwartz  Machado
L aura  Ferraz
L aura  Puga

Luca Lourenço
Luisa  Motta

Maria  Luiza  L ins
Maria  Vitór ia  Germer

Mariana Imparato
Mariana Machado
Mariana Medeiros
Mariana Oliveira

Mariana Polete
Marina Maurer

Matheus  Henrique
Matheus  L ico

Matheus  Vidal
Natháia  Gonçalves

Nathál ia  Pires
Olív ia  Araújo

Patr íc ia  Nakao
Pedro Henrique Marino

R afael  Sampaio
R afael le  Mie

Ricardo Car va lho
Sabr ina Vicente

S of ia  Pérez
S ophia  B oabaid
S ophia  Lorett i

Tainara  Crepaldi
Thamires  de  Araújo

Victór ia  Bicudo
Victor ia  Cunha



EQUIPE DE GESTÃO 

Giul ia  Righetto
Gustavo Takara 

Maria  Vitór ia  Germer
R afael  Sampaio

Mariana Imparato
S ophia  B oabaid

Adi lson Barreto  Neto
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PROJETOS

Ariane Paiva
Gabr iel  Braz

Helena Sammarone
Marina Maurer
Victor ia  Cunha
S ophia  B oabaid
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T ROT E S OL I DÁ R IO
09.08.2017

 O Trote Solidário é um evento realizado pela equipe 
de Projetos da ESPM Social que visa a integração 
dos alunos novos, a partir de uma visão diferenciada 
do trote, por meio de atividades lúdicas e educativas 
com crianças. Nesse semestre, o evento contou com a 
parceria da ONG APAE-SP que atende crianças com 
Síndrome de Down. As crianças vieram acompanhadas 
de responsáveis, que receberam palestras de reeducação 
alimentar enquanto isso, as crianças brincavam em 
diversas atividades nas duas quadras da faculdade: 
pintura de capas, esportes, teatro, entre outros. Além 
das brincadeiras também foram realizados exames 
odontológicos nas crianças, que levaram para casa kits 

dentários. 

V E L HO A BR AÇ O
16.09.2017

O projeto Velho Abraço é um evento organizado 
pela ESPM Social em parceria com a ESPM Jr. e o 
Arenas. Nele, os alunos  visitam uma casa de repouso, 
geralmente nas proximidades do campus da graduação 
da ESPM-SP. Em 2017.2, a visita foi feita na Casa Vila 
Mariana, onde foram promovidas várias atividades 
lúdicas, com destaque para um momento de dança, 
com seleção musical feita pelos próprios idosos. No 
meio da tarde, foi servido um lanche (diversos salgados 

e doces italianos) em parceria com a Padaria Basilicata. 
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DIA DE I NOVAÇ ÃO S O C IA L
25.09.2017

A atividade consistiu num painel realizado com as 
Instituições Convidadas: 
Gente como a Gente, Transparência Joinville, Social 
Good Brasil, Arredondar, Instituto Ayrton Senna, 
Instituto Vivalá, Grupo Vegas, Baile das Marinheiras, 
PORCausa e ImaginaVC. Na sessão, form apresentados 
e debatidos temas inovadores sobre ações que podem 
impactar a sociedade de forma positiva.

DIA DAS C R IA NÇ AS
17.10.2017

O dia das crianças desse semestre ocorreu no buffet 
Fantastic Stadium, das 10:30 às 14:30. Estavam 
envolvidas no projeto as entidades sociais da ESPM, 
Insper, FGV e FAAP, além da empresa RUB, que 
organizou todo o evento. As crianças chegaram às 
10:30 e já foram liberadas para brincar em todos 
os brinquedos disponíveis no local, como a cama-
elástica, piscina de bolinhas, videogames, pintura 
de rosto e diversos outros. Além disso, também 
foram disponibilizadas, pelo próprio buffet, comidas 
e bebidas para todos os presentes, como cachorro 
quente, pipoca, refrigerante e gelatina. 

Tarde no buffet Fantastic Stadium

Entidades sociais da ESPM, Insper, FGV e 

FAAP

D OAÇ ÃO DE S A NG U E
31.10.2017

Como acontece todo semestre, a ação foi realizada dentro 
do campus da ESPM com a parceria com o Banco de 
Sangue Paulista. Nessa edição, foram coletadas 66 bolsas 
de sangue. 

Coleta de sangue para o Banco de Sangue 

Paulista

66 bolsas de sangue doadas
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Adesivo de  br inde da  Doação de  Sangue



SE M A NA DA 
C ON S C I Ê NC IA N E G R A

21.11.2017

Foram organizados dois dias de palestras no Auditório 
Victor Civita sobre os problemas encontrados pelos 
negros por conta do racismo. Os temas foram: "Onde 
Estão os Negros nas Artes?", no primeiro dia e "Onde 
Estão os Negros: Mercado de Trabalho e Comunicação" 
no segundo. No terceiro dia do evento, foi realizado uma 
apresentação da rapper negra ativista Luana Hansen no 
restaurante Joaquinas, onde ela cantou músicas sobre 
discriminação e política.

S OU L V I L A M A R IA NA
24.11.2017

O evento constituiu na revitalização de uma escola 
estadual nas proximidades da ESPM. A pintura da 
parede da quadra é feita com contribuições de artes dos 
alunos pela equipe de Projetos. A pintura dos banheiros 
foi realizada pelo CA4D. A revitalização das hortas ficou 
sob responsabilidade da equipe ESPM+ Sustentável. 
A aula sobre sustentabilidade foi ministrada pelo 
Profissão Social. Em cada uma dessas etapas do projeto 
os alunos passavam e participavam, contribuindo para 
a reforma da escola. 

Revitalização da Escola Maestro Fabiano 

Lozano

Mais de 30 alunos da ESPM como voluntárioss
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Equipe de  Projetos  no S oul  Vi la  Mariana



F É R IAS A M IG AS
12.12.2017

Esta é uma ação que, no período de férias, traz para 
o campus da ESPM crianças para uma tarde de 
brincadeiras. Nessa edição, foram  beneficiadas 40 
crianças da comunidade de Paraisópolis.

Tarde na ESPM no período de férias com as 

crianças de Paraisópolis

40 crianças participaram

NATA L DE LU Z
14.12.2017

O Natal de Luz é uma ação em parceria com a Biblioteca 
Luiz Celso Piratininga para de arrecadação de alimentos 
e livros para alguma ONG. A Biblioteca converteu 
as dívidas dos estudantes em atraso em doações para 
a ação. A Organização escolhida nesse semestre foi a 
ONG Mulheres da Luz (Parque da Luz) que atende, em 
média, 200 mulheres em situação de vulnerabilidade 
social. 

Arrecadação e doação de livros

ONG Mulheres da Luz

A PA DR I N HA M E N TO 
A RC O - Í R I S 

18.12.2017

Inicialmente esse projeto era apenas para os integrantes 
da ESPM Social. Entretanto, decidiu-se ampliar para 
os contatos das redes sociais da ESPM Social e grupos 
da ESPM. A ação consiste no apadrinhamento de 
crianças da comunidade Arco íris por meio da doação 
de calçados. A pessoa interessada entrava em contato 
pela plataforma digital e a Social enviava uma foto com 
o número do sapato da criança apadrinhada. Cada 
padrinho pôde presentear de 1 a 3 crianças. Com esse 
projeto, 46 crianças receberam os calçados.

Doação de calçados

Crianças comunidade Arco Íris

46 crianças beneficiadas

f o t o
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Doação de  Sangue 2017.2
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Projeto  S oul  Vi la  Mariana

Projeto  Velho Abraço

Trote  S ol idár io  2017.2



RECURSOS HUMANOS 
E ADMINISTR ATIVO 
FINANCEIRO

Giul ia  Righetto  -  Gestora
Ana Lív ia  Lopes

Jul ia  Luis i
João Pedro Vi l lar

52 // RH E ADMINISTRATIVO FINANCEIRO //



DIA S O C IA L

Com o objetivo de apresentar o cotidiano, a 
estrutura e os trabalhos da ESPM Social para 
aqueles estudantes que tem interesse de nela 
ingressar, é promovido o "Dia Social". Trata-se 
de um evento em que, por meio de dinâmicas 
pensadas pela equipe de RH, são apresentadas 
os 5 departamentos e os 4 Projetos Especiais 
que formam a agência experimental. Neste dia, 
especificamente, foi realizada uma dinâmica 
de integração com os 76 estudantes que 
compareceram para a apresentação das 5 equipes 
de departamento e dos 4 programas especiais que 
constituem da agência experimental. 

Apresentação da ESPM Social

76 alunos compareceram ao evento

27.07.2017

PRO C E S S O SE L ET I VO
2 0 1 7 . 2

Com uma curva de maturidade bastante 
desenvolvida, a ESPM Social alcançou uma 
visibilidade consistente entre os estudantes da 
faculdade. Isso tem gerado uma grande demanda 
de interessados no ingresso na agência. Por causa 
disso, todo o início de semestre é necessário realizar 
um processo seletivo para o recrutamento de novos 
voluntários. O processo é preparado , elaborado 
e conduzido pela equipe de RH e Administrativo 
financeiro e é composto de uma prova sobre 
conhecimentos gerais e marketing; dinâmica de 
grupo; entrevista. Em 2017.2 foram um pouco mais 
de 340 estudantes inscritos, disputando 35 vagas.

S O C IA L DE P ORTAS 
A BE RTAS

O  "Social de Portas  Abertas" é um evento realizado 
semestralmente pela equipe de RH, com o intuito 
de apresentar aos pais, familiares e amigos dos 
integrantes da ESPM Social o funcionamento 
da agência. O evento contou com um "coffee 
break", uma apresentação sobre as 5 equipes de 
departamento e os 4 projetos especiais, um bate-
papo entre integrantes e convidados e, por fim, 
uma visita à sede da ESPM Social. Nesse semestre, 
compareceram 21 voluntários da ESPM Social, 
além da presença de 35 convidados, dentre eles 
pais, responsáveis, parentes e amigos.

11.11.2017
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S ocia l  de  Por taa  Aber tas

17.08.2017 até 31.08.2017



REL ACIONAMENTO 
INSTITUCIONAL

Gustavo Takara  -  Gestor
Gabr iela  Castro
Aline  Miduot i

Jú l ia  Figueiredo
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PRO C E S S O SE L ET I VO 
DE ORG A N I Z AÇ ÕE S

A equipe de Relacionamento Institucional 
organiza um Processo Seletivo para escolher 
as Organizações que seriam contempladas 
pelo projeto de Consultorias da ESPM Social. 
Nesse semestre, foram 46 inscrições, sendo 7 
Organizações Não Governamentais selecionadas 
para participar.

Seleção de Organizações para receber a 

Consultoria de Comunicação, Gestão e 

Marketing

46 inscrições e 7 ONGs selecionadas

10.07.2017

ONGS SELECIONADAS
Cria Conexões

Casa Ondina Lobo

Specialisterne

Ampliando Talentos

Associação Comunitária Monte Azul

CDHIC

Instituto a Vida Vale Mais

Aporé

C LU BE DE BE N E F ÍC IO S

Com o objetivo de ajudar nas despesas dos 
voluntários, a equipe de Relacionamento 
Institucional trabalha para obter descontos 
em estabelecimentos comerciais (restaurantes 
e lanchonetes) para os integrantes da Agência 
Experimental. 

F E E DBAC K DAS 
ORG A N I Z AÇ ÕE S

Avaliar diretamente com as organizações atendidas 
a qualidade do trabalho da consultoria realizada e 
mensurar o impacto dela no cotidiano de de cada 
uma, sendo que, ao final do feedback, o resultado é 
quantificado e apresentado para a equipe de consultorias 
do semestre atual, sempre visando a evolução constante 
do trabalho realizado.
Esta é uma atividade realizada semestralmente com as 
organizações que receberam consultoria. Seu objetivo 
é avaliar e mensurar o impacto que a consultoria 
trouxe para alterar sua realidade, melhorando 
seu desempenho, aprimorando sua vibilidade e 
incrementando a captação de recursos. 
No semestre de 2017.2, este trabalho foi realizado com 
as organizações que receberam consultoria em 2016.2 
e 2017.1.
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CONSULTORIA

Ana Carol ina  C osta
Bárbara  S otto
B eatr iz  Irani
B eatr iz  L ima

Bruna Lozano
Caio Bastos

Caio Interaminense
Camila  Sle iman

Daniel  Tuler
Fabr íc io  Pa lma
Gabriel  Daltro
Gabriel  Franco

Giovanna Fernandes
Henrique Maux
Isabel la  Iazzett i

Ju l ia  Croco

Júl ia  Rezende
L ara  S chwartz  Machado

L aura  Ferraz
L aura  Puga

Luca Lourenço
Maria  Luiza  L ins

Mariana Machado
Matheus  Vidal
Mayra  Yukar i
Olív ia  Araújo

Patr ic ia  Nakao
Pedro Gucciardi
R afael le  Sakata

Ricardo Car va lho
Thamires  Araújo
Victór ia  Bicudo
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C E R I MÔN IA DAS ONG S

Nesta cerimônia, ocorrida na sede da ESPM, os
consultores estabelecem seu primeiro contato
com as organizações beleficadas com o projeto.
Na ocasião, também é feita uma apresentação
institucional global sobre a ESPM Social, incluindo
aí um detalhamento do processo de consultoria,
além dos outros trabalhos executados pela
agência. A cerimônia é encerrada com o protocolo
de assinatura da carta-acordo, que sela a parceria,
estabelecendo os compromissos mútuos entre as
partes envolvidas.

12.09.2017

A PR E SE N TAÇ ÕE S 
PA RC IA I S DE 

C ON SU LTOR IAS

Na fase final do processo de consultoria, os
consultores apresentam, para a equipe gestão,
os resultados preliminares do trabalho realizado
até aquele momento. Esta estratégia permite
que os gestores possam avaliar o andamento da
consultoria, sugerindo alguns ajustes. Com isso, os
consultores ganham mais segurança e desenvoltura
para a apresentação final. Para garantir um melhor
desempenho, a equipe recebeu a ajuda de um
workshop conduzido pela professora Leslie Marko.

A PR E SE N TAÇ ÕE S 
F I NA I S DE 

C ON SU LTOR IAS 

Ao final do trabalho de consultoria, um ritual de
encerramento acontece na sede da ESPM. Nele,
todas as equipes de consultores apresentam uma
súmula dos resultados assim como os principais
pontos do plano de ação elaborado. No final, é feita
a entrega do livro contendo todo o detalhamento
e fundamentações do diagnóstico e das sugestões
de ações para a organização. Nesta cerimônia, é
agendada uma última visita à sede da organização
para apresentação do plano para todo o seu efetivo.

5 e 6.12.2017
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C onsultoras  acompanhadas  de  seu Professor
Orientador,  Marcus  Nakagawa

08.11.2017



C ON SU LTOR IAS R E A L I Z A DAS
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Mariana Imparato -  Gestora
Amanda Theodoro

Pedro Marino
Sabr ina Vicente

Mariana Medeiros

ESPM + SUSTENTÁVEL
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V Í DE O DE 
C ON S C I E N T I Z AÇ ÃO

Com o objetivo de promover a conscientização 
sobre o impacto que pequenas ações do cotidiano 
podem ter sobre o meio ambiente, foi elaborado e 
exibido na quadra um vídeo sobre o tema. 

30.08.2017

SE M A NA + 
SU ST E N TÁV E L

A Semana +Sustentável 2017.2 teve como tema 
“Sustentabilidade: o alicerce do novo mundo 
dos negócios”, com o objetivo de conscientizar 
os alunos e funcionários da ESPM sobre a 
importância da sustentabilidade, abrangendo 
seus três pilares: social, ambiental e econômico. 
A proposta era mostrar que sustentabilidade não 
se resume ao meio ambiente, que é algo possível 
de ser colocado em prática no dia a dia das 
pessoas. Foi feito um debate com representantes 
de pequenas, grandes e médias empresas. para 
abordar o tema da sustentabilidade empresarial de 
forma interativa, dentro da ESPM.

Sustentabilidade e o mundo dos negócios

Sustentabilidade no dia a dia

Sustentabilidade empresarial

Conscientização dos alunos e funcionários 

da ESPM

12.09.2017

V Í DE O D O DIA 
M U N DIA L SE M C A R RO

OBJETIVOS:  Conscientizar os alunos a não se 
locomover de carro particular para a faculdade 
durante a semana em que se comemora o “Dia 
mundial sem carro”

O O vídeo divulgado no dia 21 de setembro era 
da TV Pixel ESPM, já que essa entidade permitiu 
que a equipe ESPM + Sustentável o passasse 
novamente para comemorar a data. Nas redes 

sociais 600 pessoas foram alcançadas.

21.09.2017
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Evento em parcer ia  com a  P&G na S emana + Sustentável



S OU L V I L A M A R IA NA

Essa ação foi feita dentro do projeto Soul Vila 
Mariana, que contou com a participação da 
ESPM + Sustentável, equipe de projetos da ESPM 
Social, a equipe Profissão Social e CEDS, Centro 
Acadêmico e voluntários. A Escola Maestro 
Fabiano Lozano disponibilizou acesso para os 
alunos da ESPM durante o planejamento do 
evento e cedeu um período de aula para os alunos 
participarem da revitalização da escola. A equipe 
ESPM + Sustentável foi responsável por revigorar 
a horta da escola e contou com a participação dos 
alunos para plantar as mudas. 

24.09.2017

M U DA NÇ AS   NAS 
C A N T I NAS   DA E SP M

Ação que visou promover uma conscientização 
sobre o descarte adequado de embalagens nas 
cantinas da ESPM. A ação promoveu a substituição 
das embalagens de isopor por embalagens menos 
danosas ao meio ambiente e/ou recicláveis. Houve 
também conscientização do descarte correto do 
lixo no local adquado a cada categoria. 

Descarte correto de lixo nas cantinas da 

ESPM

Reciclagem

Conscientização  dos  alunos e 

funcionários da ESPM

12.11.2017
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Evento na S emana + Sustentável



AÇ ÃO   DE   
C ON S C I E N T I Z AÇ ÃO :   

DE S C A RT E   D O   L I XO   NA   
E SP M

A constatação de que o descarte indevido de 
material é uma realidade, foram organizadas 
várias atividades lúdicas e interativas para 
conscientização das pessoas. 
Foi também elaborada uma comunicação 
adesivada nos latões de lixo com orientações sobre 
o correto descarte. Esses latões foram posicionados 
no centro da quadra velha, local de concentração 
de estudantes nos intervalos. 

Descarte correto de lixo na ESPM

Conscientização dos alunos e funcionários 

da ESPM

Reciclagem do lixo

Ação na quadra velha da ESPM

16.11.2017

V I SI TA :  N E SPR E S S O

A Equipe ESPM +Sustentável foi convidada para 
visitar o centro de reciclagem da Nespresso. Lá foi 
explicado todo o processo de reciclagem: desde 
a coleta até o estágio final tanto das cápsulas 
de alumínio, material infinitamente reciclável, 
quanto da borra de café, podendo ser encontrada 
em compostos fertilizantes utilizados para adubar 
campos agrícolas. No fim da visita, houve uma 
apresentação das metas da empresa para o ano de 
2020, cujo foco foi diminuir ainda mais o impacto 

no meio ambiente.

Descarte cápsulas da Nespresso

Processo de reciclagem

21.11.2017
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Part ic ipação da  Equipe no S oul  Vi la  Mariana



Carol ina  C oni  -  Gestora 
Helena Alves

Helena C orradini
João Pedro Magnani

Eduardo Denser

PROFISSÃO SO CIAL

66 // PROFISSÃO SOCIAL //



AU L AS NO I N ST I T U TO 
SE R+

2017.2

A equipe promoveu intervenções em 3 cursos do 
Instituto Ser+ , são eles: Mercado Varejista, Introdução 
ao Teleatendimento e Introdução a Área Comercial. As 
intervenções são aulas relacionadas aos conteúdos que os 
alunos de Publicidade e Propaganda recebem na ESPM e 
tematizadas de acordo com as necessidades do Instituto.

Além das aulas, a equipe utilizou metodologias ativas de 
ensino, trazendo cases e atividades para que os alunos 
tivessem maior envolvimento com os conteúdos. 

Total de 30 aulas expositivas e 2 aulas com 

atividades

Em novembro a equipe participou do projeto Soul 
Vila Mariana, na escola estadual Maestro Fabiano 
Lozano, ministrando aulas de sustentabilidade para 
alunos do Ensino Fundamental. Ao final da aula 
expositiva os alunos participaram de uma atividade 
interativa para reforçar os conhecimentos adquiridos.

Mais de 60 alunos da Ser Mais impactados

69 alunos da E.E Maestro Fabiano Lozano 

impactados

PA RT IC I PAÇ ÃO NO S OU L 
V I L A M A R IA NA

24.11.2017
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Membros  da  Equipe Dando aulas  no Inst ituto  S er+



Adi lson Barreto  Neto -  Gestor
Giovanna de  Abreu
Giovanna Bagarol lo
Giovana Miquel in

Luisa  Motta
S ophia  Lorett i

GRUPO DE PESQUISA 
SO CIAL
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DE S A F IO DE 
M A R K ET I NG 

R E L AC IONA D O À 
C AU S A

Com o objetivo de promover engajar mais as 
pessoas em causas sociais, comprometendo-
se financeiramente com organizações, foi feita 
uma discussão sobre temas relacionados ao 
terceiro setor. Como ganhos adicionais, foram 
desenvolvidas habilidades de criatividade e 
persuasão. 

A ação consistiu em um desafio, em parceria 
com o Instituto Ayrton Senna que apresentou 
um case que estimulava os grupos formados a 
buscar soluções para estimular pessoas a doarem 
para alguma causa. 

Desta ação, participaram alunos ESPM, o 
professor orientador Marcello Monteiro e o 
Instituto Ayrton Senna. A ação contou com a 
participação de 30 estudantes da ESPM

12.11.2017

PE S QU I S A S OBR E 
M A R K ET I NG 

R E L AC IONA D O À 
C AU S A

O objetivo da ação foi Reunir informações 
qualitativas acerca do uso de práticas de 
Marketing relacionado à Causa no Brasil e  
auxiliar, a partir de dados e modelos, entidades 
do 3º setor e empresas .

A partir das pesquisas pela equipe do GPS, 
foi possível destacar os principais elementos 
para desenvolver um manual de boas práticas: 
(1) a empresa deve engajar o público interno 
no planejamento, execução e comunicação 
do MRC; (2) a transparência no processo é 
essencial, incluindo a divulgação dos resultados; 
(3) desenvolver uma mecânica didática, na qual o 
consumidor saiba onde e como seu investimento 
é utilizado; (4) desenvolver planejamento de 
longo prazo e que contemplem a força e DNA 
da marca; (5) Os papéis e expectativas de cada 
parceiro devem estar claros desde o início do 
processo.

12.11.2017
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Professor  Orientador  do projeto  apresentando o  Desaf io 
de  Market ing Relacionado à  Causa



COMUNICAÇÃO

Maria  Vitór ia  Germer -  Gestora
Ana C ecí l ia  F lor iano

Catar ina  S cott
Gustavo Aronis
Ju l ianna B ett im
Isadora  S chahin

Natá l ia  Vieira
S of ia  Perez
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Arte  de  divulgação do Processo S elet ivo 2017.2

Arte  de  divulgação do Dia  S ocia l

Arte  de  divulgação do Trote  S ol idár io 



Velho Abraço 
dia Social, Arenas e Júni� 

Velho Abraço 
dia Social, Arenas e 

Júni� 

16 de setembro - 14h 
Casa Rep�so Vila M�iana
Rua Joaquim Táv�a 1021
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Arte  de  divulgação do Velho Abraço

Arte  de  divulgação do B em da Moda

Arte  de  divulgação do bate-papo do B em da Moda



dia 25/9

    Auditório 
renato castelo branco

Das 14 Às 19 hrs

A tECNOlOgia pODE ir aleḾ
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Arte  de  divulgação do Dia  de  Inovação S ocia l

Arte  de  divulgação do Processo S elet ivo de  ONGs e  OSCIPs 2017.2

Arte  de  divulgação da  Doação de  Sangue



BEM DA MODA

EQUIPE 2017.1

Nathál ia  Pires  -  Gestora
Ana Carol ina  Teixeira 
Carol ine  Tchaker ian

Isabela  Guidott i
Matheus  Henrique

Tainara  Gomes
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EQUIPE 2017.2

Nathál ia  Pires  -  Gestora
Ana Carol ina  Alvarez

Bruna Machado
Isabela  Guidott i
Tainara  Gomes
Matheus  L ico

Matheus  Henrique
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BE M DA MODA
F E L I Z

BR E C HÓ
BE M DA MODA

BA Z A R 
BE M DA MODA

L E I L ÃO
BE M DA MODA

02.10.2017 - 06.10.2017

02.10.2017 - 06.10.2017

05.10.2017

A equipe promoveu uma arrecadação de fundos na 
ESPM em parceria com a Cantina do Seu João, o Rockafé 
e o Brigadeirão dos Sonhos. A cada brigadeiro vendido 
no Brigadeirão dos Sonhos, coxinha vendida na Cantina 
do Seu João e café vendido no Rockafé, R$1,00 foi doado 
para o Bem da Moda, e, consequentemente, para o 
Intituto Helena Florisbal. O propósito principal da ação 
era mobilizar a comunidade inerna da ESPM e divulgar 
o Bem da Moda.

Arrecadação de R$487,00 para o projeto.

A equipe promoveu um brechó na Quadra Nova da 
ESPM durante quatro dias, onde foram vendidas roupas 
e acessórios doados por alunos da ESPM. O bazar teve 
como clientes principais os alunos e funcionários da 
faculdade, e vendeu diversos itens de marcas famosas a 
preços acessíveis.

A equipe promoveu um bazar na Quadra Nova da 
ESPM durante quatro dias, onde foram vendidas roupas 
e acessórios de diversas marcas. Foram 65 marcas 
parceiras que doaram diversas peças e compuseram os 
itens do bazar. Os preços do bazar eram expressivamente 
menores do que os preços finais nas lojas participantes.

A equipe promoveu um leilão na ESPM no último 
tipo de evento, onde foram vendidas experiências que 
não podem ser compradas em nenhum outro lugar. 
Os parceiros foram: Aurea Guimarães, Carlos Bakery, 
Downy, FTampa, Studio Velocity, Green People, Lolõ 
Ascar, Marie Clare, Pati Piva, Porta dos Fundos, 
Proportio, Rose Rinaldi, Sweet Pimenta, Ótica Ventura 
e Toy Formaturas.

O projeto arrecadou 100 mil reais que foram 

doados para o Instituto Helena Florisbal.
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Lei lão do B em da Moda

Equipe do B em da Moda com sua C oordenadora  L íbia



C ON SU LTOR IAS

C O OR DE NAÇ ÃO G E R A L
Prof. Dr. Fred Lúcio

C OM U N IC AÇ ÃO

E SP M + SU ST E N TÁV E L

PROF I S S ÃO S O C IA L

2017.1

GESTORA: Melina Correzola

Aline Miduoti

Amanda Minto

Amanda Theodoro

Ana Lívia Lopes

André Silveira

Aninha Floriano

Ariane Paiva

Gabriel Braz

Gabriela Castro

Giovana Miquelin

Giovanna Abreu

Giovanna Bagarollo

Gustavo de Mello

Helena Alves

Helena Corradini

Helena Sammarone

Isadora Schahin

João Pedro Villar

Julia Figueiredo

Luisa Motta

Luiza Maffei

Maria Vitória Germer

Mariana Imparato

Marina Maurer

Matheus Lico

Natália Vieira

Pedro Henrique Marino

Rafael Sampaio

Sofia Perez

Victória Cunha

GESTOR: Fabrizio Mazzalli

Adriana Ideyama

Bruna Machado

Isadora Marchesini

Mariana Polete

Matheus Holanda

Raquel Bonafonte

GESTORA: Ana Júlia Marques

Julia Luisi

Julianna Bettim

Marcela Keramidas

GESTORA: Carolina Coni

João Pedro Magnani

Paola Greco

Pedro Martins

Sabrina Vicente

BE M DA MODA

GESTORA: Nathalia Pires

Ana Carolina Alvarez

Caroline Tchakerian

Isabela Guidotti

Matheus Henrique

Tainara Gomes
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PR Ê M IO R E NATO C AST E L O BR A NC O

PROJ ETO S

R E C U R S O S H UM A NO S E 
A DM I N I ST R AT I VO F I NA NC E I RO

R E L AC IONA M E N TO I N ST I T U C IONA L

GESTORA: Giovanna Araújo

Adilson Roberto Barreto

Aline Balçan

Elisa Castilho

Manuela Pacífico

Rafaela Guerra

GESTOR: Leonardo Fioretti

Gabriel Daher

Giuliana Chiaradia

Sofia Levy

Sophia Boabaid

Sophia Loretti

GESTORA: Isadora Barbieri

Gabriela Sant’anna

Giulia Righetto

Gustavo Takara

GESTORA: Maria Luiza Hahn

João Paulo Buzolin

Tuane Ferreira
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C ON SU LTOR IAS

C OM U N IC AÇ ÃO

E SP M + SU ST E N TÁV E L

PROF I S S ÃO S O C IA L

2017.2

GESTOR: Rafael Sampaio

Ana Carolina Costa

Bárbara Sotto

Beatriz Irani

Beatriz Lima

Bruna Lozano

Caio Bastos

Caio Interaminense

Camila Sleiman

Daniel Tuler

Fabrício Palma

Gabriel Daltro

Gabriel Franco

Giovanna Fernandes

Henrique Maux

Isabella Iazzetti

Julia Croco

Júlia Rezende

Lara Schwartz

Laura Ferraz

Laura Puga

Luca Lourenço

Maria Luiza Lins

Mariana Machado

Matheus Vidal

Mayra Yukari

Olívia Araújo

Patricia Nakao

Pedro Gucciardi

Rafaelle Sakata

Ricardo Carvalho

Thamires Araújo

Victória Bicudo

GESTORA: Maria Vitória Germer

Ana Cecília Floriano

Catarina Scott

Gustavo Aronis

Isadora Schahin

Julianna Bettim

Natália Vieira

Sofia Perez

GESTORA: Mariana Imparato

Amanda Theodoro

Mariana Medeiros

Pedro Marino

Sabrina Vicente

GESTORA: Carolina Coni
Eduardo Denser

Helena Alves
Helena Corradini

João Pedro Magnani
Mariana Oliveira

BE M DA MODA

GESTORA: Nathalia Pires

Ana Carolina Alvarez

Bruna Machado

Isabela Guidotti

Mariana Polete

Matheus Henrique

Matheus Lico

Tainara Gomes
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C O OR DE NAÇ ÃO G E R A L
Prof. Dr. Fred Lúcio



G RU P O DE PE S QU I S A S O C IA L

PROJ ETO S

R E C U R S O S H UM A NO S E 
A DM I N I ST R AT I VO F I NA NC E I RO

R E L AC IONA M E N TO I N ST I T U C IONA L

GESTOR: Adilson Roberto Barreto

Giovana Miquelin

Giovanna Abreu

Giovanna Bagarollo

Luisa Motta

Sophia Loretti

GESTORA: Sophia Boabaid

Ariane Paiva

Gabriel Braz

Helena Sammarone

Marina Maurer

Victória Cunha

GESTORA: Giulia Righetto

Ana Lívia Lopes

João Pedro Villar

Julia Luisi

GESTOR: Gustavo Takara

Aline Miduoti

Gabriela Castro

Julia Figueiredo
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