Negócios: O que são NIS: O que um modelo de negócios desse tipo deve
considerar?
Os negócios de impacto socioambiental (NIS) são boas opções de
empreendedorismo e estão se popularizando. Isso porque se caracterizam por
atenderem a necessidades da sociedade (atributos do 3º setor, que se refere ao
campo de atuação da sociedade civil,) ao mesmo tempo em que se mantêm como
negócio rentável e sustentável (atributos do 2º setor, da iniciativa privada).
A seguir, algumas considerações que o empreendedor deve levar em conta se quiser
criar um modelo de negócios de impacto socioambiental:
•
Buscar melhorar algum aspecto socioambiental negligenciado na
sociedade.
•
Oferecer um produto ou serviço que melhore a qualidade de vida das
pessoas, principalmente de baixa renda, ou que resolva alguma
necessidade que não é contemplada por empresas do 2º setor.
•
Oferecer produtos e/ou serviços que tragam sustentabilidade financeira
para o negócio e que possam ser oferecidos em escala.
•
Trabalhar com uma rede de parcerias, ampliando sua atuação e impacto.
•
Ter controle total sobre a cadeia produtiva e fornecedores, fazendo gestão
correta dos aspectos ambientais, promovendo articulação com políticas
públicas, combatendo trabalho escravo e infantil e promovendo uma
relação ganha-ganha com todos os envolvidos.
Com a ideia de promover o desenvolvimento humano, em 2016, nasceu o Espaço
Conectivo Simplifique Ser localizado em Canoas, trata-se de um hub que visa
promover a integração entre comportamento, cuidado físico pessoal e
empreendedorismo, por meio de uma equipe profissional multidisciplinar e
disponibilização de espaço para eventos, reuniões e outros compromissos.
Entretanto, com a recente pandemia e consequente ansiedade provocada pelo atual
distanciamento social, o foco atual da Simplifique Ser está em prestar ajuda
emocional, tanto para clientes já em sua base quanto novas pessoas captadas, como
salienta a cofundadora do negócio, Vanessa Ziglioli. “Falo todos os dias com meus
clientes e mando conteúdos para que se sintam acolhidos, não só como visão do
negócio, mas também com a visão da solidariedade”, afirma a empreendedora.
Se precisar de mais informações sobre este assunto, não deixe de buscar auxílio no
Sebrae mais próximo ou entrar em contato com nossa Central de Relacionamento
pelo 0800 570 0800!
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