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A coluna ARYMAX, criada em homenagem a Antonietta e Leon Feffer, tem como objetivo disseminar iniciativas com comprovado impacto social positivo, 
apoiadas pela Fundação ARYMAX, em prol do fortalecimento das organizações da comunidade judaica e da sociedade brasileira.

Fundação ARYMAX apoia o empreendedorismo periférico  

COLUNA ARYMAX

POR BETÂNIA LINS

Das periferias brasileiras tem emergido 
um pensamento inovador sobre negócios. 
Liderado por uma nova geração de empreen-
dedores sociais, esse movimento tem como 
um dos principais expoentes a Articuladora 
de Negócios de Impacto da Periferia (ANIP), 
que atua em quatro frentes: mobilização e 
inspiração, formação de empreendedores, 
mecanismos financeiros de fomento ao em-
preendedorismo e geração de conhecimento. 
Com uma estratégia integrada de atuação, a 
ANIP – resultado da aliança entre A Banca, 
incubadora e produtora cultural no Capão 
Redondo; Artemisia, organização de fomento 
a negócios de impacto social; e do Centro de 
Empreendedorismo da Fundação Getúlio 
Vargas (FGVCenn) – conduz um apoio efetivo 
à jornada de empreendedores de periferias 
urbanas, respeitando as peculiaridades de 
seus territórios, destravando obstáculos e 
criando condições reais para o fortalecimento 
e a potência desses negócios. 
Em sintonia com esse movimento nascido 
em 2018 e unida pelo mesmo propósito, a 
Fundação ARYMAX – uma das principais 
apoiadoras da ANIP – também tem trabalhado 
no fomento ao empreendedorismo periférico, 
um dos campos de oportunidade mais pro-
missores para promover Inclusão Produtiva, 
baseada na inserção de pessoas em situação 
de vulnerabilidade econômica no mundo 
do trabalho, possibilitando que gerem mais 
renda e ganhem maior autonomia. O apoio 
da ARYMAX à Articuladora dará suporte à 
expansão da iniciativa para além da cidade de 
São Paulo, mais especificamente para as peri-
ferias de Belo Horizonte (MG) e Recife (PE).
Segundo Marcelo Rocha, DJ Bola, presidente-
fundador de A Banca e um dos idealizadores 
da Articuladora de Negócios de Impacto da 

Periferia, a Fundação ARYMAX tem ido além 
do aporte financeiro à iniciativa; a organiza-
ção tem colaborado com planejamento estra-
tégico e empregado a própria credibilidade 
em prol da iniciativa. “A Banca, com uma 
consolidada história de luta, tem mostrado 
grande inovação ao aproximar a população 
de menor renda de organizações com reco-
nhecido trabalho filantrópico. Com isso, 
temos desenvolvido um modelo de parceria, 
levando a inclusão produtiva para o negócio 
de impacto da periferia. A ARYMAX tem se 
posicionado ao investir nessa coalizão, na 
qual o ‘fazer junto’ mostra a força da união 
de propósitos”, afirma. O empreendedor 
social acrescenta que a proposta da ANIP é 

ser um movimento que converse diretamente 
com quem está na ponta, criando negócios 
nas periferias para as periferias; quebrando 
barreiras sociais e construindo pontes para 
um caminho de trocas com outras partes da 
cidade. “Acreditamos que há mais soluções 
do que problemas nas periferias, por isso, é 
preciso fomentar os negócios de impacto das 
quebradas com esse olhar”, ressalta.
Na percepção de Maure Pessanha, diretora-
-executiva da Artemisia, dar suporte à ANIP 
é essencial no projeto de desenvolver uma 
jornada de apoio a empreendedores e em-
preendedoras da periferia. “Essa conduta vai 
proporcionar diálogos e trocas de conversas 
sobre os desafios de empreender com causa; 

vai conferir apoio e aceleração de negócios 
de impacto social e ambiental com recursos 
financeiros. Além disso, a Articuladora se 
propõe a expandir a atuação para outras 
regiões do país e fortalecer organizações 
que acreditam no empreendedorismo como 
ferramenta de transformação social”, afirma 
Maure. A executiva conta que, diante dos 
desafios apresentados por esses tempos de 
pandemia, a Articuladora de Negócios de 
Impacto da Periferia criou um fundo de emer-
gência para apoiar tais empreendimentos. “A 
proposta do fundo Volta por Cima, que conta 
com apoio da Fundação ARYMAX, é que esses 
empreendedores possam continuar não só de 
pé, mas que permaneçam como protagonistas 
e inspiração nas comunidades”, finaliza.
No cerne da ANIP e do apoio da Fundação ARY-
MAX ao empreendedorismo periférico, o en-
tendimento da necessidade de desenvolver um 
ecossistema de negócios que não esteja ligado 
ao modelo tradicional de crescimento econô-
mico, mas que compreenda as necessidades 
reais dos empreendedores da periferia, levando 
escala, fortalecimento do capital humano 
e social para criar pontes dentro e fora das 
periferias. Nesse processo, outras fundações e 
institutos se uniram à ARYMAX para esse fo-
mento tais como o Instituto Humanize, a Fun-
dação Tide Setúbal e Fundação Casas Bahia. 
“Não há transformação social possível se ela 
não for protagonizada por aqueles que dela 
mais necessitam. As periferias urbanas são po-
tentes, criadoras, realizadoras e resilientes; são 
empreendedoras em sua essência. Por isso, é 
nas periferias que devemos buscar as lideranças 
que irão realizar, de fato, as mudanças de que 
precisamos para construir um país com menos 
desigualdade”, afirma Vivianne Naigeborin, 
superintendente da Fundação ARYMAX.
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Parceria entre Hebraica e Unibes
Hebraica e Unibes uniram 
forças para fazer o bem. Du-

rante o mês de maio, foi estabele-
cido um ponto de coleta, no estilo 
“drive thru”, para receber doações 
no clube.

Além disso, um caminhão para 
transporte ficou na área externa do 
clube, sendo assim, qualquer pessoa 
pôde contribuir, não sendo necessá-
rio ser sócio. Puderam ser doados os 
mais diversos itens: roupas, brinque-
dos, móveis, livros, eletrodomésticos, 
utensílios e outros produtos em bom 
estado que são destinadas primei-
ramente às pessoas atendidas pela 
instituição. Os produtos que não são 
doados são vendidos nas sete lojas 
do Bazar Unibes com o valor das 
vendas revertidos na manutenção 
dos projetos sociais da entidade.

As lojas do Bazar Unibes, inclu-
sive, voltaram a funcionar, com a 
equipe protegida e seguindo todas 
as especificações de distanciamento 
e com os produtos higienizados.
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