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O GAS

Fundado em 2001, o GAS Insper  é uma  organização

estudantil sem fins lucrativos, responsável por desenvolver e

executar projetos que fomentam a prática de ação  social.

Por meio de 11 diferentes projetos, conectamos os indivíduos

que querem ajudar, aos que necessitam de ajuda,

colaborando para a formação de  líderes socialmente

responsáveis.

Nossos membros não apenas têm contato direto com ação

social, como participam de todo processo operacional de

desenvolvimento dos projetos, e têm contatos direto com

empresas renomadas do mercado.

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

auxiliam no desenvolvimento dos procedimentos

estratégicos de suas áreas e no processo operacional dos

projetos. Ao longo do semestre, os membros têm a

oportunidade de participarem de uma série de

capacitações e workshops que auxiliam no desenvolvimento

pessoal e profissional deles. 

Cada projeto e área possui um líder e um diretor,

respectivamente. Os cargos de liderança no GAS

desenvolvem inúmeras capacidades de soft-skills. Um

membro do GAS desenvolve, no seu tempo dentro da

entidade: liderança, trabalho em equipe, boa comunicação,

argumentação, criatividade, espírito inovador e experiência

profissional.



Pessoas: O GAS trabalha com pessoas e em prol de
pessoas. Todo trabalho executado é feito por
pessoas e para pessoas;

Respeito: Respeito com a sociedade construído a
partir do respeito entre os membros;

Vontade: O GAS é movido pelo combustível de fazer
mais. Por vontade, entende-se a vontade de crescer,
fazer melhor e gerar valor;

Compromisso com Impacto: cuidar para que cada
iniciativa, projeto e esforço impactem positivamente
a sociedade.

Futuro: O GAS se preocupa com o futuro. Alcançar
um mundo comprometido com impacto e que
valorize as pessoas, a vontade e o respeito.

VALORES

MISSÃO
Desenvolver, apoiar e executar projetos sociais, de forma a

gerar conscientização, incentivos, comportamentos e

atitudes que promovam a transformação social na

comunidade, dentro da Instituição de Ensino Insper.

VISÃO
Tornar-se a melhor associação que promove ação social,

entre as universidades do estado de São Paulo, e ser

reconhecida como tal. Fazer com que os projetos tornem-

se autossuficientes, sem se desvincular totalmente da

associação.
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FINANCEIRO

GESTÃO DE PROJETOS

A área financeira tem como objetivo gerir a verba da entidade da forma

mais eficaz, visando maximizar os resultados e metas dos projetos e do

próprio GAS. Além disso, a área também é responsável por cultivar as

relações com os nossos parceiros e fazer a parte jurídica da entidade.

A área de gestão de projetos é voltada para a estratégia operacional dos

projetos e de eventos pontuais do GAS. É de sua responsabilidade a

organização de eventos como Momento GAS e Trote Solidário. Além

disso, a área é responsável por estar em conto com outras entidades

sociais.

MARKETING
A área de Marketing é o braço estratégico da entidade. Ela é responsável

por criar, desenvolver e executar ideias que maximizem o impacto do

GAS. Através de pesquisas e campanhas, a área tem o intuito de moldar

uma imagem de respeito com a Comunidade Insper.

GESTÃO DE PESSOAS
A área de Gestão de Pessoas é responsável pelo Processo Seletivo da

entidade. Além disso, busca realizar a manutenção do clima e da cultura

da entidade, acompanhar o desempenho dos membros nas suas

respectivas funções e, também, criar mecanismos que assegurem uma

comunicação eficiente entre todo o GAS. Por fim, busca a integração dos

membros. 



ALEGRARTE

AMBIENTAR

O Alegrarte tem como objetivo promover o desenvolvimento e a

transformação através da arte e da cultura, de forma a prorcionar

impacto exponencial que se sustente a longo prazo, pelo contato de

diferentes culturas.

O Ambientar é um movimento que tem como principal objetivo a

promoção de conscientização socioambiental e mudança de hábitos.

Desenvolvemos soluções simples e inovadoras, eventos e campanhas, que

estimulam a reflexão mediante à responsabilidade socioambiental.



CAMISA 10

AULAS SOLIDÁRIAS
O Aulas Solidárias é um projeto que realiza aulas, elaboradas por alunos

da comunidade Insper, para os próprios alunos da instituição. São

cobrados 2 kg de alimentos não-perecíveis como entrada. Os alimentos

arrecadados são entregues para pessoas carentes, que moram em

alguma comunidade em São Paulo.

O Camisa 10 é um projeto que tem como missão transformar a vida de

crianças e adolescentes, por meio da prática e do conhecimento de

esportes. Em parceria com casas de acolhimento, são realizadas

atividades esportivas que promovem o desenvolvimento de características

sociais e físicas. Assim, transformando e impactando a vida de crianças e

jovens.



GAS CHALLENGE

INFORMAR

O GAS Challenge é um projeto que tem como objetivo executar um

desafio de empreendedorismo universitário, promovendo a

conscientização e a execução de novas ideias com potencial de geração

de impacto socioambiental.

O Informar é um projeto que tem como objetivo democratizar o acesso a

informática, expandindo conhecimentos de programação e tecnologia

para pessoas que nunca tiveram esse tipo aprendizado. Buscamos, por

meio dele, expandir as possibilidades profissionais e sociais dos alunos. 



MUNDO INSPER

PROJETOS PONTUAIS

O Mundo Insper é uma aula eletiva com o foco em Relações

Internacionais, para alunos de escola pública, tutelada pelos próprios

alunos do Insper. Essas aulas abordam temas da atualidade, com o

objetivo instigar o conhecimento, além de gerar uma conexão entre os

alunos da rede pública e os alunos do Insper.

O Projetos Pontuais funciona como uma holding de projetos dentro do

GAS. Elaboramos e executamos projetos rápidos e recorrentes, para

impactar, positivamente, ONGs e instituições parceiras de uma forma

mais rápida, assim como o próprio aluno Insper.



SOCIAL PLANNING

SOMAR

O Social Planning visa fornecer projetos gratuitos de consultoria

estratégica para ONGs. Ele tem como missão o desenvolvimento de

profissionais competentes e instituições sociais eficazes, por meio de

capacitações e da própria realização dos projetos de consultoria.

O Somar é um projeto que tem como objetivo promover aulas de

educação financeira e de empreendedorismo para pessoas com menos

acesso a esse tipo de conteúdo. Acreditamos que, por meio do nosso

trabalho, podemos elevar a saúde financeira aos nossos alunos,

aumentando suas chances de sucesso e de melhores condições de vida.



VÊNUS
O Vênus é um projeto que utiliza da educação e do diálogo como

instrumento para empoderar e auxiliar mulheres. Por meio do

desenvolvimento e da conscientização do universo feminino, do cotidiano

social e das inúmeras possibilidades que podemos encarar ao longo da

vida, essas jovens são capacitadas e instigadas a buscarem seu lugar no

mundo e ir atrás de suas vontades. 


