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Nota de Imprensa 

 

Fábrica social de óculos de grau de baixo custo, que envolve 
o trabalho de moradores de rua de São Paulo, ganha o 

Prêmio Santander Universidade Solidária 2014 

 

 Coordenado por Vinícius de Bragança Müller e Oliveira, professor de História 
Econômica e das Organizações do Insper, o projeto Renovatio-OneDollarGlasses 
propõe um incremento de renda e de escolaridade a pessoas em situação de risco, 

além de tornar acessível a aquisição de óculos àqueles que não podem comprar 
 

 A instituição espera que entre 6 e 12 famílias sejam beneficiadas na produção de 
até 15 mil óculos, no primeiro ano, alcançando uma renda de R$ 4 mil a R$ 8 mil. E, 

em 2016, a estimativa é a participação de 10 a 16 famílias e cerca de 20 mil óculos 
produzidos, que poderão gerar um incremento de renda de até R$ 8 mil 

 

 Em 10 anos dos Prêmios foram distribuídos mais de R$ 9 milhões em premiação  
 

 
São Paulo, 17 de novembro de 2014 - Vencedor do Prêmio Santander Universidade 

Solidária de 2014, o projeto Renovatio — OneDollarGlasses, organização sem fins lucrativos 
criada pelos alunos e professores do Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa ), em São Paulo 
(SP), propõe um incremento de renda e de escolaridade a pessoas em situação de 
vulnerabilidade social, que irão aprender a produzir óculos de grau com valores acessíveis à 
população. Atualmente, existem 15 mil moradores de rua, apenas na capital paulista, e 80% 
desse público não têm o Ensino Fundamental completo, o que dificulta a sua inserção no 
mercado de trabalho. Além disso, hoje há 670 milhões de pessoas no mundo que precisam de 
óculos e não podem pagar.  

Coordenado por Vinícius de Bragança Müller e Oliveira, professor de História Econômica e 
das Organizações do Insper, o Renovatio consiste na construção de uma fábrica social de 
óculos de grau de qualidade, comercializados a um baixo custo. A iniciativa contempla 
atividades profissionais durante o dia, aulas no curso supletivo à noite e eventos culturais aos 
fins de semana.  

Já viabilizado na cidade de São Paulo (SP), desde 2013, o projeto agora terá uma sede, o 
que irá ampliar o número de famílias beneficiadas. Com o valor da premiação de R$ 100 mil, a 
equipe dará andamento à construção da fábrica social de óculos, na comunidade Vila Nova 
Esperança, também na capital. “O objetivo do trabalho é inserir pessoas em vulnerabilidade 
social, por meio de nosso tripé de desenvolvimento cultural, profissional e educacional, e gerar 
impacto positivo com suas atividades econômicas de base”, explica.  

https://br.linkedin.com/pub/vinicius-de-bragan%C3%A7a-m%C3%BCller-e-oliveira/3a/99b/616
https://br.linkedin.com/pub/vinicius-de-bragan%C3%A7a-m%C3%BCller-e-oliveira/3a/99b/616


 

 

 

 

 

 
 

 

Santander – Relações com a Imprensa  
(11) 3553-7061/5157/5166/5244 
Telefone de plantão (11) 99605-5987  

e-mail: imprensa@santander.com.br / www.santander.com.br 

twitter.com/santander_br / SAC 0800 762 7777 /Ouvidoria: 0800 726 
0322  

 

 

A instituição espera que entre 6 e 12 famílias sejam beneficiadas na produção de até 15 mil 
óculos, no primeiro ano, em 2015, alcançando uma renda de R$ 4 mil a R$ 8 mil, chegando a 
um lucro total de R$ 52.800,00. Para o segundo ano, em 2016, a estimativa é a participação de 
10 a 16 famílias e cerca de 20 mil óculos produzidos, com incremento de renda de até R$ 8 mil, 
totalizando R$ 80 mil de lucro. “O maior diferencial do projeto Renovatio é o seu duplo impacto, 
tanto no lado do desenvolvimento dos beneficiados na produção, como nas atividades 
econômicas de alto impacto”, diz.  

A partir de agora, o professor irá buscar arquitetos e engenheiros voluntários para a 
construção da fábrica e vai negociar com possíveis fornecedores de materiais. Paralelamente, 
o grupo iniciará o processo de entrevistas com as pessoas interessadas em trabalhar na 
produção dos óculos; traçará os planos de desenvolvimento para cada beneficiado e irá 
procurar os cursos para cada profissional. 

Além de suas propostas sociais — a de inclusão de moradores de rua no mercado de 
trabalho e a de tonar viável a aquisição de um óculos por quem não tem condições financeiras 
para comprar — o projeto também tem um impacto acadêmico, como o engajamento dos 
alunos com a execução das etapas, a revisão constante de planejamento, o aprendizado ao 
levar a ideia para a prática e o reforço da humanização dos estudantes. 

Para o professor Vinícius, estar entre os melhores projetos de extensão, contemplados 
pelos Prêmios, é um reconhecimento pelo trabalho e dedicação da equipe, que, por sua vez, 
aumenta ainda mais a crença no que já está sendo realizado. “Importantíssima a iniciativa do 
Santander, já que aponta para a relevância das instituições privadas na promoção de bens 
sociais, que são imprescindíveis para o desenvolvimento do país”.  
 
Vinícius De Bragança Müller e Oliveira está disponível para entrevistas no telefone (11) 
96032-1850. 
 
 
10a edição dos Prêmios Santander Universidades 

Em 2014, alunos de graduação e pós-graduação, professores pesquisadores e 
Instituições de Ensino Superior puderam inscrever seus projetos na décima edição dos Prêmios 
Santander Universidades.  

A iniciativa é composta por quatro grandes premiações que, além do 
empreendedorismo, estimulam a pesquisa científica, a extensão universitária e a busca pela 
excelência das universidades, atingindo toda a cadeia de valor da academia.  

A maior premiação acadêmica do Brasil completa 10 anos. Nesse período, os Prêmios 
Santander Universidades receberam inscrições de mais de 65 mil projetos, desses 140 foram 
vencedores e receberam mais de R$ 9 milhões em premiação.  

Os vencedores dos Prêmios Santander Universidades 2014 foram conhecidos no dia 5 
de novembro, em cerimônia realizada na cidade de São Paulo. Detalhes das premiações, 
dos regulamentos e inscrições estão no site: www.santander.com.br/universidades. 
 
 
Prêmio Santander Universidade Solidária  

O Prêmio Santander Universidade Solidária apoia projetos de extensão universitária 
voltados ao desenvolvimento sustentável, com ênfase em geração de renda e que sejam 
elaborados e executados por universidades, com a participação de professores, alunos e a 

https://br.linkedin.com/pub/vinicius-de-bragan%C3%A7a-m%C3%BCller-e-oliveira/3a/99b/616
http://www.santander.com.br/universidades
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comunidade local. Todos os inscritos puderam realizar um curso on-line de empreendedorismo, 
certificado pela Babson College.  

O objetivo é colocar conhecimento acadêmico à disposição das comunidades de baixa 
renda, contribuindo para a melhoria da qualidade vida e renda e para a formação cidadã do 
futuro profissional, a partir da troca de conhecimentos e do apoio à extensão universitária.  

Cada um dos oito projetos vencedores recebeu a premiação no valor de R$ 100 mil 
para a implementação do projeto. Além de suporte técnico especializado para que fortaleçam e 
ampliem suas práticas. Esse apoio terá duração de dois anos, sendo que o repasse de 
recursos será feito em duas parcelas de R$ 50 mil por ano.  

 
 
Santander Universidades 

O Santander Universidades atua com investimentos no ensino, pesquisa e extensão, 
mobilizando toda a cadeia de valor da educação, com apoio a alunos, jovens profissionais, 
professores, pesquisadores, funcionários administrativos e instituições de educação superior.  
 O Santander Universidades possui mais de 1.100 convênios com universidades de 20 
países, sendo 450 parceiras somente no Brasil. Desde a criação da Divisão Global do 
Santander Universidades, em 1996, já foram investidos mais de 2,8 bilhões de reais em 
iniciativas de apoio à educação no mundo. Já foram concedidas mais de 100 mil bolsas de 
estudos nos países onde está presente, e a atuação tem como base um modelo único no 
mercado que reúne equipes para atender a cadeia de valor formada pelas instituições, alunos, 
professores, pesquisadores e funcionários administrativos.  

Desde 1996, a Santander Universidades concentra a ação social do banco, que 
destinou mais de 1 bilhão de euros a diversas iniciativas e projetos universitários. Em 2013, o 
banco investiu 142 milhões de euros em apoio ao ensino superior. Maiores informações em 
www.santander.com/universidades  

Em 2014, o Banco Santander apoiará com seu mecenato o III Encontro Internacional de 
Reitores Universia, que reunirá em julho no Rio de Janeiro, Brasil, mais de 1.100 reitores e 
presidentes de universidades. Mais informações em www.universiario2014.com  
 
 
 
 

http://www.santander.com/universidades
http://www.universiario2014.com/

