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bom para
trabalhar 

bom para
os negócios 

bom para
o mundo

● Procurar entender e atender 

as expectativas das parte 

interessadas;

● Gerar bem estar em todas as 

relações;

● Gerenciar riscos.

O que é RSE?
SOBRE A GERAÇÃO SOCIAL



A Geração Social Consultoria surgiu para dar às 

empresas um propósito que garanta mais que a 

sua sobrevivência, que faça com que todos com 

os quais a empresa se relaciona vistam a camisa 

da empresa, superem os momentos de 

dificuldade e encontrem foco e bem-estar.

Quem Somos
SOBRE A GERAÇÃO SOCIAL

bom para
trabalhar 

bom para
os negócios 

bom para
o mundo



Ser um agente da transformação 

para que as empresas sejam boas para 

trabalhar, boas para os negócios e 

boas para o mundo.

Nosso
Propósito

SOBRE A GERAÇÃO SOCIAL

Missão
Construir um mundo melhor 
oferecendo visão consciente e 
estratégica para as organizações.
 

Visão
Ser um modelo de negócio que 
inspire e faça as organizações 
trabalharem por um propósito 
maior, causando um impacto 
nacional e expandido para outros 
países.
 
Valores
Somos apaixonados pelo que 
fazemos;
Agimos com empatia;
Lideramos em conjunto;
De forma resiliente e íntegra;
Aprendemos e melhoramos 
continuamente;



Vinícius Aguiar

Nadheska Rodrigues

Vítor Caleffi

Carolina Pimentel

Nosso Time

Brenda Elisa

Agentes da Transformação
Renan Essi



Nossos clientes
Quem já está com a gente

 
 



Nossos
Serviços
 _Um pouco do que fazemos_



Diagnóstico &
Diálogo

PROJETO

Realizamos diagnóstico, diálogo com as partes 

interessadas e montamos um plano de ação 

com foco no cliente, procurando entender e 

atender suas expectativas e necessidades. 

Nosso trabalho é customizado e pronto para se 

adequar a realidade de cada cliente.



Formação 
de Comitê

NOSSOS PROJETOS

• Assessoramos a formação de um comitê na 
empresa para que as ações sejam incorporadas 
e a empresa se torne autossuficiente em 
Relação a Responsabilidade Social;

• Contribui para engajamento da equipe nas 
ações sociais da empresa.

 Imagem do Comitê de RSE na Euphoria



Propósito 
Empresarial

NOSSOS PROJETOS

• Consolidação e engajamento pelo propósito da 
empresa;

• Disseminação por meio da cultura da organização;

• Elaboração de Política de Responsabilidade Social, 
Código de Ética e Programa de difusão de valores



Programas de 
Relacionamento

NOSSOS PROJETOS

• Elaboração de programa de 
colaboradores, clientes, comunidade, 
fornecedores, sociedade e governo;

• Elaboração de projetos e ações de 
voluntariado corporativo



• Até agora, cerca de 14.000 hashis reaproveitados pelo 
projeto;

• 100 peças artesanais produzidas pelos artesãos;

• Cerca de R$1000,00 gerados através da venda;

• 15 artesãos impactados diretamente;

HASHI SOLIDÁRIO -  ROCK. TEMAKERIA



Meio
Ambiente

NOSSOS PROJETOS

● Implementação de reciclagem;

● Programa de meio ambiente;

● Ações de conscientização;

● Treinamentos e consumo consciente;



Cursos & 
Treinamentos

NOSSOS PROJETOS

• Capacitação de novos colaboradores;
• Meio ambiente e sustentabilidade;
• Gerando valor através da Cultura Organizacional;
• Compreendendo e trabalhando os ODS;
• Liderança Consciente;
• Responsabilidade Social e novas tendências;
• Propósito Empresarial;
• Elaboração de Projetos Sociais;
• Elaboração de Código de Ética;
• Outros cursos de acordo com a realidade da sua 
empresa.



Compromisso 
com os ODS

NOSSOS PROJETOS

• Orientamos nossos clientes de como se 
tornarem signatários do Programa da ONU – 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS);

• Planejamos suas ações e assessoramos sua 
execução;

• Fazemos relatórios e inscrevemos em 
premiações;

Saiba mais sobre o programa 
https://goo.gl/ac2u7e 

https://goo.gl/ac2u7e


• Total de 3  clientes reconhecidos com selo 
SESI ODS;

• 2 Clientes com pontuação máxima no Selo do 
Turismo TECPAR;

Certificados & 
Premiações



Certificados & 
Premiações

NOSSOS PROJETOS

• Preparamos as empresas para 
premiações nos quesitos 
responsabilidade social, sociedade e 
meio ambiente, como MPE, PPrQG, 
Great Place to Work, Sistema B, entre 
outros.



Abertura de
Institutos

NOSSOS PROJETOS

• Assessoria na abertura de institutos 
empresariais;

•  Assessoria na elaboração de projetos e 
ações para organizações sociais.



Comunicação 
Social

NOSSOS PROJETOS

• Programa de Marketing Social;

• Plano de Comunicação para maior visibilidade 
das ações de Responsabilidade Social;

• Campanhas específicas de acordo com as 
necessidades da sua empresa;



VÍDEO
  Páscoa 2018
  Euphoria do bem

• Total de 42 voluntários envolvidos na ação;

• 155 pessoas beneficiadas na ação;

• 22 parceiros envolvidos na ação.

• R$25.700,00 economizados com 
articulação com a imprensa;

• 2.788 pessoas alcançadas por ações de 
mídia social organicamente;

https://drive.google.com/file/d/1RvUn8UD-0hY7AKqpAmiZx1dqS3a08q5M/view
https://drive.google.com/file/d/1RvUn8UD-0hY7AKqpAmiZx1dqS3a08q5M/view
https://docs.google.com/file/d/1FhgNJYg4LGek-_HwSwIAsJ8yAd6hDvkm/preview
https://docs.google.com/file/d/1FhgNJYg4LGek-_HwSwIAsJ8yAd6hDvkm/preview


“No dia a dia a gente 
acaba na correria, 
trabalhando, 
estudando. Então estar 
aqui hoje é muito 
importante pra mim, 
pra minha construção 
pessoal.”

LUCIANA
colaboradora



POR QUE
FAZER?

1. Consultoria e Assessoria

2. Preparação para premiações 
e certificações

3. Cursos e palestras



DADOS

 Possuindo preço e qualidade 

similar, o quanto é provável 

que os consumidores 

troquem de marcas para uma 

associada a uma boa causa?



O que comprar ou onde comprar

Onde trabalhar

Quais produtos ou 
serviços recomendar

Consumidores consideram 
importante os 
comprometimentos sociais 
e ambientais das empresas 
antes de tomar decisões 
importantes?

DADOS



Com quem a empresa deve fazer negócios

Em quais ações investir            

Consumidores consideram 
importante os 
comprometimentos sociais 
e ambientais das empresas 
antes de tomar decisões 
importantes?

DADOS



Consumidores querem se 

engajar com marcas que 

possuem 

Responsabilidade Social?

DADOS



Fonte: Cone Comunication/Echo Global CSR Study

Nos últimos doze 
meses consumidores 
indicaram que:

DADOS



Empresas e marcas devem ser 
ambientalmente responsáveis

Só consumo produtos e 
serviços alinhados com 
minhas crenças, valores e 
ideais

Sinto culpa ao agir de 
forma ambientalmente 

não responsável

Fonte: GFK.

Valores ambientais no 
mercado brasileiro

DADOS



Telefone: (44) 4141-1166 - WhatsApp
ou (44) 9 9977-1376 - WhatsApp
Email: contato@geracaosocialconsultoria.com.br
Site: www.geracaosocialconsultoria.com.br
Facebook: 
https://www.facebook.com/geracaosocialconsultoria
Instagram: 
https://www.instagram.com/geracaosocialconsultoria/

NOSSOS
CONTATOS

http://www.geracaosocialconsultoria.com.br/
http://www.geracaosocialconsultoria.com.br
https://www.facebook.com/geracaosocialconsultoria
https://www.facebook.com/geracaosocialconsultoria
https://www.instagram.com/geracaosocialconsultoria/
https://www.instagram.com/geracaosocialconsultoria/
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GERACAOSOCIALCONSULTORIA.COM.BR

Gratidão
pela atenção!


