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Fundado em 2001, o GAS Insper é uma organizaçãoFundado em 2001, o GAS Insper é uma organização

estudantil  sem fins lucrativos, responsável porestudantil  sem fins lucrativos, responsável por

desenvolver e executar projetos que fomentam  adesenvolver e executar projetos que fomentam  a

prática de  ação  social.  Através de  10 diferentesprática de  ação  social.  Através de  10 diferentes

projetos, conectamos os indivíduos que queremprojetos, conectamos os indivíduos que querem

ajudar aos que necessitam de ajuda, colaborandoajudar aos que necessitam de ajuda, colaborando

para a formação de líderes socialmente responsáveis.para a formação de líderes socialmente responsáveis.

Nossos membros não só têm contato direto comNossos membros não só têm contato direto com

ação social, como participam de todo processoação social, como participam de todo processo

operacional de desenvolvimento de projetos e têmoperacional de desenvolvimento de projetos e têm

contatos direto com empresas renomadas docontatos direto com empresas renomadas do

mercado.mercado.

Todo membro do GAS possui uma área e um projeto.Todo membro do GAS possui uma área e um projeto.

Eles auxiliam no desenvolvimento dosEles auxiliam no desenvolvimento dos

procedimentos estratégicos de suas áreas e noprocedimentos estratégicos de suas áreas e no

processo operacional dos projetos. Ao longo doprocesso operacional dos projetos. Ao longo do

semestre, os membros têm a oportunidade desemestre, os membros têm a oportunidade de

participarem de uma série de capacitações eparticiparem de uma série de capacitações e

workshops que auxiliam no desenvolvimento pessoalworkshops que auxiliam no desenvolvimento pessoal

e profissional deles.e profissional deles.  

Cada projeto e área possuem um líder e um diretor,Cada projeto e área possuem um líder e um diretor,

respectivamente. Os cargos de liderança no GASrespectivamente. Os cargos de liderança no GAS

desenvolvem inúmeras capacidades de soft-skills.desenvolvem inúmeras capacidades de soft-skills.

Um membro do GAS desenvolve: liderança, trabalhoUm membro do GAS desenvolve: liderança, trabalho

em equipe, boa comunicação, argumentação,em equipe, boa comunicação, argumentação,

criatividade, espírito inovador e experiênciacriatividade, espírito inovador e experiência

profissional.profissional.

O GASO GAS



Pessoas:Pessoas: O GAS trabalha com pessoas e em prol de O GAS trabalha com pessoas e em prol de

pessoas. Todo trabalho executado é feito porpessoas. Todo trabalho executado é feito por

pessoas e para pessoas;pessoas e para pessoas;

Respeito:Respeito: Respeito com a sociedade construído a Respeito com a sociedade construído a

partir do respeito entre os membros;partir do respeito entre os membros;

Vontade:Vontade: O GAS é movido pelo combustível de fazer O GAS é movido pelo combustível de fazer

mais. Por vontade, entende-se a vontade de crescer,mais. Por vontade, entende-se a vontade de crescer,

fazer melhor e gerar valor;fazer melhor e gerar valor;

Compromisso com Impacto:Compromisso com Impacto: cuidar para que cada cuidar para que cada

iniciativa, projeto e esforço impactem positivamenteiniciativa, projeto e esforço impactem positivamente

a sociedade.a sociedade.

Futuro:Futuro: O GAS se preocupa com o futuro. Alcançar O GAS se preocupa com o futuro. Alcançar

um mundo comprometido com impacto e queum mundo comprometido com impacto e que

valorize as pessoas, a vontade e o respeito.valorize as pessoas, a vontade e o respeito.

Desenvolver, apoiar e executar projetos sociais, deDesenvolver, apoiar e executar projetos sociais, de

forma a gerar conscientização, incentivos,forma a gerar conscientização, incentivos,

comportamentos e atitudes que promovam acomportamentos e atitudes que promovam a

transformação social na comunidade dentro datransformação social na comunidade dentro da

instituição de ensino Insper. Desenvolvendo futurosinstituição de ensino Insper. Desenvolvendo futuros

líderes socialmente responsáveis.líderes socialmente responsáveis.

Se tornar a melhor associação que promove açãoSe tornar a melhor associação que promove ação

social, entre as universidades do estado de São Paulosocial, entre as universidades do estado de São Paulo

e ser reconhecida como tal. Fazer com que ose ser reconhecida como tal. Fazer com que os

projetos se tornem autossuficientes, sem seprojetos se tornem autossuficientes, sem se

desvincular totalmente da associação.desvincular totalmente da associação.
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DEPOIMENTOSDEPOIMENTOS
DE EX-MEMBROSDE EX-MEMBROS

COLETADOSCOLETADOS



DEPOIMENTOSDEPOIMENTOS





FINANCEIROFINANCEIRO

GESTÃO DE PROJETOSGESTÃO DE PROJETOS



MARKETINGMARKETING

RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS



AMBIENTARAMBIENTAR

AULAS SOLIDÁRIASAULAS SOLIDÁRIAS



CURSINHO INSPERCURSINHO INSPER

GAS CHALLENGEGAS CHALLENGE
Em 2020.2, o GAS Challenge se uniu a Heineken para lançar o desafio

de remodelação/criação de produtos ou embalagens com o intuito

de torná-las mais sustentáveis e menos impactantes para o meio-

ambiente.  A competição teve duas fases, capacitações de grandes

empresas: Dengo e Tishman Speyer, mais de 50 inscritos, e o grupo

vencedor foi responsável pela criação de um aplicativo que facilitava

a reciclagem das embalagens.



INFORMARINFORMAR

INTEGRAÇÃO SOCIALINTEGRAÇÃO SOCIAL



MUNDO INSPERMUNDO INSPER

PROJETOS PONTUAISPROJETOS PONTUAIS



SOCIAL PLANNINGSOCIAL PLANNING

SOMARSOMAR


