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A EXCHANGE
DO BEM
UMA EMPRESA SOCIAL
Começamos em 2016 como uma agência que oferecia intercâmbio social.
Hoje, com centenas de voluntários enviados e maior expertise, oferecemos

experiências transformadoras

que

vão

muito

além

de

uma

simples

viagem.

Essas

experiências

benefícios
também

tanto

para

a

criam

para

os

um

ambiente

participantes,

sociedade

ao

de

cooperação,

quanto

conscientizar

e

para

estímulos

projetos

engajar

cada

pessoas com o voluntariado.
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sociais
vez

e
e

mais

FOMENTANDO O
VOLUNTARIADO

700+

43.000

3.000+

Voluntários

horas de

Pessoas

voluntariado

Impactadas

Fonte: Exchange do Bem, 2019
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PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES EM DIVERSAS ÁREAS

Proteção à infância, preservação ambiental, área da saúde, educação,
proteção animal e esportes.

Em destinos como África do Sul, Botswana, Brasil, Colômbia, Costa Rica,
Gana, Índia, Moçambique, Nepal, Peru, Quênia, Sri Lanka, Tailândia,
Tanzânia e Vietnã.
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OÃÇAUTA ED
SASUAC E SONITSED

15 PAÍSES

QUEM
SOMOS

Nosso objetivo
é fomentar
o voluntariado
Não queremos criar um
mundo novo, queremos
tornar esse mundo um
lugar melhor, mais justo
e solidário

AGENTES DA MUDANÇA

A EXCHANGE
DO BEM É UMA
EMPRESA
SOCIAL

Eduardo Mariano

Francisco Cavalcanti

Sandra Santos

Fundador

Co-Fundador

Sócia Diretora
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Você faz o bem e
recebe o bem. Por isso
acreditamos na troca
do bem

EDUARDO
MARIANO
DIRETOR DE MARKETING E VENDAS
Empreendedor social apaixonado por viagens, projetos sociais e diferentes culturas. Acredita que
as empresas devem fazer parte da mudança para um mundo mais justo e solidário. Por causa disso,
fundou a Exchange do Bem, uma empresa social que tem o objetivo de fomentar o voluntariado,
conectando voluntários com diversos projetos ao redor do mundo.

Tem o mercado de ações como hobby e foi um dos mais jovens brasileiros a vencer o prêmio mensal
do Folhainvest, pregão virtual de ações da Folha em parceria com a BM&FBovespa, com apenas 19
anos.

Formado em Administração pela UFRGS e com intercâmbio acadêmico na Kedge Business School
na

França,

Pós-Graduando

em

Liderança

e

Inovação

pela

FGV.

Já

atuou

como

voluntário

projetos no Brasil, Gana, Quênia, África do Sul, Uganda, Índia, Nepal, Peru e Costa Rica.
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em

FRANCISCO
CAVALCANTI
DIRETOR DE CAPACITAÇÃO E PRÉ-VIAGEM
Administrador e Mestre em Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade pela UFRGS com estudos na
Kedge Business School em Marselha.

Com

vivências

nos

Estados

Unidose

França,

descobriu

nos

intercâmbios

a

paixão

por

viajar.

Unindo paixão com profissão, viu na Exchange do Bem uma oportunidade de atuar em prol de
uma sociedade mais justa e solidária.

Agora empreendedor social, atuou anteriormente em multinacionais do segmento da indústria nas
áreas de RH e Planejamento Financeiro. Hoje, na Exchange do Bem, é responsável pelos processos
de capacitação e preparação dos voluntários, já tendo voluntariado no Brasil, Índia e Tailândia.
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SANDRA
SANTOS
DIRETORA DE MENSURAÇÃO DE IMPACTO
E FINANCEIRO
Empreendedora, engenheira e engajada com projetos de impacto social positivo. Tem a convicção
que é responsabilidade de todos os cidadãos e empresas engajar-se para uma sociedade mais justa e
solidária.

Ávida por conhecimento, movida pela curiosidade, tem interesse genuíno em ajudar e adora montar
quebra-cabeça.

Formada em Engenharia de Produção - UFSCar, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios FIPE, e especialização em Liderança e Gestão de Pessoas - Insper. Já trabalhou em empresas
brasileiras

e

americanas.

Inicou

a

carreira

como

trainee,

ocupou

a

posição

de

Planejamento e Projetos e em 2019, juntou-se ao time da Exchange do Bem.
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Gerente

de

Acreditamos que
todos devem fazer
parte da mudança
para uma
sociedade mais
justa e solidária.
PENSANDO NISSO
CONECTAMOS VOLUNTÁRIOS COM OS
MAIS DIVERSOS PROJETOS SOCIAIS
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COOPERAÇÃO

POR QUE
FAZER?

COLETIVIDADE

PROATIVIDADE

ENGAJAMENTO

EMPATIA
PROPÓSITO

SOLIDARIEDADE

SIMPLES: TODOS GANHAM
Por

meio

projetos

do

voluntariado,

sociais.

O

conectamos

fortalecimento

voluntários,

dessas

comunidades

conexões

estimula

e
o

engajamento social, aumenta a nossa proatividade e desenvolve a
empatia - facilitando enxergarmos propósito em nossas ações.

Com

as

experiências

transformadoras,

fortalecemos

o

espírito

coletivo e o papel de agente da mudança em cada voluntário.

O conjunto dessas ações direciona todos nós para uma sociedade
mais justa e solidária.
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VOCÊ SABIA?
O BRASIL OCUPA A 84

ª

DE 126 POSIÇÕES NO WORLD GIVING INDEX

Fonte: Volunteer Hours - World Giving Index 2019

O ÍNDICE COMPARA AÇÕES SOLIDÁRIAS EM
DIFERENTES PAÍSES
SOMOS UM DOS PAÍSES COM MENOR ENGAJAMENTO
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O QUE
OFERECEMOS

// QUEM IMPACTAMOS

Desenhamos nosso Programa de Voluntariado
Nosso
objetivo é impactar
positiviamente
todos
Corporativo
para entregar
valor para
os os principais
envolvidos:
voluntários
, projetos
sociais e comunidades.
principais
stakeholders
envolvidos:
colaboradores, empresas, projetos sociais e
comunidades.

// Viagens Individuais e em Grupo
// Capacitação de Voluntários
// Produtos para Empresas
// Impacto Social

VOLUNTÁRIOS, PROJETOS SOCIAIS E
COMUNIDADES
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COMO
FAZEMOS

// NOS DIFERENCIAMOS
MENSURAÇÃO DE
IMPACTO

Fazemos a inspeção de todos projetos com os quais
trabalhamos

INSPEÇÃO DE
PROJETOS

Acompanhamos o resultado do trabalho de nossos
voluntários junto aos projetos, mensurando o impacto
gerado
Disponibilizamos uma plataforma de capacitação

CAPACITAÇÃO DE
VOLUNTÁRIOS

online para todos os voluntários para que cheguem
preparados nos projetos
Estamos sempre juntos. Oferecemos assistência local
e remota durante toda a viagem

ASSISTÊNCIA
LOCAL E REMOTA
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VIAGENS DE
VOLUNTARIADO

PROGRAMAS
CORPORATIVOS

Trabalhamos com as mais diversas causas e
destinos junto a projetos sociais e de
preservação.

Desenvolvemos soluções para o ambiente
empresarial que trazem benefícios para o seu
negócio, colaboradores e gerando impacto
social positivo.

PARA VOCÊ

Seja para viagens individuais ou em grupo,
encontraremos o projeto ideal para sua viagem.

SAIBA MAIS CLICANDO AQUI

PARA EMPRESAS

Trabalhamos com pequenas, médias e grandes
empresas.

SAIBA MAIS CLICANDO AQUI
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O QUE ESTÃO
DIZENDO

4,9/5,0

Com um NPS de 94, nossos voluntários são a maior
prova de qualidade que temos

MARIAN MASSEREDJIAN
"Não poderia ter escolhido uma empresa melhor
para me guiar durante os seis meses mais
importantes da minha vida. Foram extremamente
eficazes e eficientes em todas as situações onde eu
precisei de apoio durante a minha jornada de
trabalho voluntário. Sou completamente grata a
eles por terem feito um trabalho tão perfeito que
me passou muita confiança sempre."

JULIA SILVA
“As experiências estão me fazendo ter
mais força, mais vontade, de me tornar
uma profissional melhor, porque eu
consegui ver que a partir da minha
profissão eu sei que eu vou conseguir
melhorar a vida de muita gente.”
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RODRIGO GASPAR
"Tinha uma impressão de que eu conseguiria me doar
às crianças de Gana e contribuir com a vida delas, mas
foi impossível prever que o maior impactado seria eu
mesmo. O "exchange" vai além do trabalho, envolvendo
uma melhora sistêmica de quem se predispõe a esta
vivência. Foi uma das melhores experiências da minha
vida."

