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RESUMO
Um corpo crescente de literatura tem investigado a emergência de empresas sociais,
organizações que buscam gerar valor social, ambiental e econômico simultaneamente,
mesclando características tradicionalmente vinculadas às organizações da sociedade civil com
características do mundo empresarial. Compreendendo empresas sociais como organizações
híbridas, essa dissertação tem como objetivo responder duas perguntas de pesquisa que buscam
ampliar o conhecimento sobre esse novo tipo organizacional: a. Quais são as práticas de
monitoramento e avaliação em empresas sociais? b. Como diferentes lógicas institucionais
influenciam essas práticas? A revisão de literatura realizada mostrou a pertinência da
perspectiva teórica institucional para explorar tanto o tema de monitoramento e avaliação
quanto os desafios e tensões que emergem do hibridismo organizacional. A pesquisa estabelece
diálogos com a literatura que estuda monitoramento e avaliação em empresas sociais e com a
literatura que aplica a teoria de lógicas institucionais ao estudo dessas organizações. Lógicas
institucionais podem ser definidas como padrões históricos de símbolos culturais e práticas
materiais socialmente construídos que incluem premissas, valores e crenças pelos quais
indivíduos e organizações dão sentido para suas atividades diárias, organizam o tempo e o
espaço e reproduzem suas vidas e experiências (Thornton, Ocasio e Lounsbury, 2012). Partindo
de uma abordagem qualitativa, utilizou-se como método de pesquisa a análise de dois estudos
de caso instrumentais. Por meio da realização de entrevistas semi-estruturadas, análise
documental e observações, os casos de duas empresas sociais brasileiras foram analisados. As
práticas de monitoramento e avaliação foram destrinchadas à luz dos seus propósitos,
características metodológicas, atores envolvidos e usos, traçando um histórico detalhado de
experiências vividas. Os desafios e tensões relacionados às práticas também foram explorados
e se mostraram especialmente ricos para compreensão do ambiente de pluralismo institucional
que essas organizações estão imersas. Optou-se por partir dos achados e afirmações da literatura
sobre a existência de uma lógica de bem-estar social e uma lógica comercial influenciando
empresas sociais (Battilana e Dorado, 2010; Smith et al., 2013; Pache e Santos, 2013; Mair,
Mayer e Lutz, 2015; Nicholls e Huybrechts, 2016; Maibom e Smith, 2016). Os resultados da
pesquisa mostram como os membros das organizações estudadas combinam ambas as lógicas
em determinados elementos organizacionais e como as experiências e as práticas de
monitoramento e avaliação são marcadas, especialmente, por estratégias de negociação e
adaptação frente à diferentes prescrições institucionais.
Palavras-chave: empresas sociais; monitoramento e avaliação; hibridismo organizacional;
lógicas institucionais.

ABSTRACT
A growing body of literature has investigated the emergency of social enterprises that seek the
social, environmental and economic value simultaneously, merging traditionally characteristics
affiliated to associations of civil society with characteristics of the entrepreneurial world.
Comprehending social enterprises as hybrid organizations, this dissertation aims to answer two
research questions that seek to broaden the knowledge about this new organizational type: a.
What are the monitoring and evaluation practices in social enterprises? b. How do different
institutional logics influence these practices? The literature review showed the theoretical
relevance of the institutional perspective to explore both the monitoring and evaluation theme
and the challenges and tensions that emerge from organizational hybridism. The research
establishes dialogues with the literature that studies monitoring and evaluation in social
enterprises and with the literature that applies the theory of institutional logics to the study of
these organizations. Institutional logics can be defined as the socially constructed, historical
patterns of cultural symbols and material practices, including assumptions, values, and beliefs,
by which individuals and organizations provide meaning to their daily activity, organize time
and space, and reproduce their lives and experiences (Thornton, Ocasio and Lounsbury, 2012).
Starting from a qualitative approach, it was used the analysis of two instrumental case studies,
as the research method. Through semi-structured interviews, documentary analysis and
observations, the cases of two Brazilian social enterprises were analyzed. The monitoring and
evaluation practices were unraveled considering the purpose, methodological characteristics,
involved actors and uses, tracing a detailed history of lived experiences. The challenges and
tensions related to practices have also been explored and have proven especially rich in
understanding the institutional pluralism environment that these organizations are immersed in.
It was decided to start from the findings and affirmations of the literature on the existence of a
social welfare logic and a commercial logic influencing social enterprises (Battilana and
Dorado, 2010; Smith et al., 2013, Pache and Santos, 2013; Mair et al., 2015, Nicholls and
Huybrechts, 2016, Maibom and Smith, 2016). The results of the research show how the
members of the organizations studied combine both logics in certain organizational elements
and how experiences and practices of monitoring and evaluation are especially marked by
strategies of negotiation and adaptation to different institutional prescriptions.
Keywords: social enterprises; monitoring and evaluation; organizational hybridism;
institutional logics.
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1. INTRODUÇÃO
É crescente o número de organizações que buscam endereçar problemas sociais por
meio produtos e serviços comercializáveis. Chamadas de empresas sociais, essas organizações
buscam gerar valor social, ambiental e econômico simultaneamente, mesclando características
tradicionalmente vinculadas às organizações da sociedade civil com características do mundo
empresarial. Segundo Doherty, Haugh e Lyon (2014), empresas sociais se diferenciariam de
organizações do setor privado que buscam maximizar lucros para ganhos pessoais na medida
que priorizam uma mudança social acima da criação de riqueza privada, ao mesmo tempo se
diferenciam de organizações tradicionais sem fins de lucro que dependem de subsídios, doações
e patrocínios como forma de sustentação.
Um corpo crescente de literatura tem investigado a emergência desse novo tipo
organizacional e os diversos modelos que têm sido desenvolvidos para empreendê-los. Há uma
ampla literatura que discute questões de conceituação e do contexto onde essas organizações se
desenvolveram (Dees, 1998a; Defourny e Borgaza, 2001; Alter, 2007; Defourny e Nyssens,
2006, 2008, 2010; Kerlin, 2006, 2010, 2013; Comini, Barki e Aguiar, 2012), os desafios que
têm enfrentado esse novo tipo organizacional (Dees, 1998b; Haign e Hoffman, 2012; Battilana,
Lee, Walker e Dorsey, 2012) e as oportunidades e riscos para a provisão de serviços públicos
(Dees e Anderson, 2003; Brandsen e Karré, 2011).
No escopo da teoria organizacional, tem grande destaque a literatura que estuda o
hibridismo organizacional, ou seja, pesquisas que enfatizam o aspecto híbrido das empresas
sociais, uma vez que combinam características de diferentes setores em uma só estrutura
organizacional e as implicações e tensões que emergem do hibridismo (Battilana e Lee, 2014;
Doherty et al., 2014; Haign e Hoffman, 2012; Hockerts, 2015; Haigh, Walker, Bacq e Kickul,
2015; Alberti e Garrido, 2017). Doherty et al. (2014) apontam o hibridismo como um conceito
explicativo que captura a complexidade da gestão de processos de empresas sociais e cria
espaço para o desenvolvimento de teorias que expliquem a emergência, a gestão e o
desempenho dessas organizações.
Especialmente no âmbito da literatura focada no hibridismo organizacional, um dos
principais temas de pesquisa que se apresenta são os desafios vividos por essas organizações e
como empresas sociais gerenciam as tensões entre a dimensão social e a dimensão econômica
de sua missão organizacional. Smith, Gonin e Besharov (2013) indicam que atender a esferas
que possuem diferentes objetivos, valores, normas e identidades cria tensões, demandas
concorrentes e dilemas éticos. A partir de uma revisão de literatura, Smith et al. (2013)
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mostraram que essas tensões têm sido analisadas a partir de quatro correntes teóricas principais:
a teoria institucional, a teoria de identidade organizacional, a teoria de stakeholders e a teoria
do paradoxo. A partir de diferentes abordagens, essas teorias buscam explicar a natureza e a
gestão dessas tensões. Enquanto a teoria institucional e a teoria de stakeholders tratam
especialmente das tensões externas e seus impactos na legitimidade dessas organizações, a
teoria da identidade e do paradoxo tem maior capacidade explicativa para as tensões
organizacionais internas.
Pesquisadores que estudam hibridismo organizacional (Lee e Battilana, 2013; Pache e
Santos, 2013; Mair, Mayer e Lutz, 2015) afirmam que a existência e o funcionamento das
organizações híbridas impõem questões conceituais interessantes para a teoria institucional, na
medida que essas organizações desafiam a conceptualização de organizações como entidades
reproduzindo uma única e coerente forma institucional de modo a ganhar legitimidade1 e
suporte de referentes institucionais externos (DiMaggio e Powell, 1983). Aplicando a
linguagem neo-institucionalista, as organizações se tornariam isomórficas com seu ambiente
institucional de forma a ganhar legitimidade e sobreviver (Meyer e Rowan, 1977). Contudo,
como apontam Mair et al. (2015, p. 730) organizações híbridas são “logicamente plurais” pois
elas operam nos interstícios de diferentes setores e, portanto, são confrontadas com lógicas
institucionais múltiplas e muitas vezes conflitantes.
Reconhecendo que empresas sociais são organizações híbridas que se localizam em um
ambiente institucional plural (Kraatz e Block, 2008), pesquisadores têm estudado empresas
sociais a partir da perspectiva de lógicas institucionais, na medida que essa perspectiva teórica
reconhece a prevalência do pluralismo institucional em vários níveis de análise (Ocasio,
Thornton e Lounsbury, 2017). Lógicas institucionais podem ser definidas como padrões
históricos de símbolos culturais e práticas materiais socialmente construídos que incluem
premissas, valores e crenças pelos quais os indivíduos e as organizações dão sentido para suas
atividades diárias, organizam o tempo e o espaço e reproduzem suas vidas e experiências
(Thornton, Ocasio e Lounsbury, 2012).
Por exemplo, adotando essa perspectiva, Battilana e Dorado (2010) mostraram como
duas organizações de microfinanças tiveram que acomodar a “lógica bancária” e a “lógica de
desenvolvimento” e, ao fazê-lo, contribuíram para a construção de uma nova lógica própria
evidenciada em seus objetivos, público-alvo e princípios gerenciais. Já Pache e Santos (2013)

1

Legitimidade organizacional é a percepção de adequação de uma organização a um sistema social em
termos de regras, valores, normas e definições (Deephouse, Bundy, Plunkett e Suchman, 2017).
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mostraram como empresas sociais acoplaram seletivamente elementos intactos prescritos pela
“lógica de bem-estar social” e pela “lógica comercial”, de modo a conquistar sua legitimidade
perante stakeholders externos. É reconhecido, portanto, a relevância de compreender como
essas lógicas concorrentes são balanceadas dentro das organizações, possibilitando a
construção de sua sustentabilidade e legitimidade.
Ao mesmo tempo, na medida que essas organizações se mostram capazes de gerar
impacto social e promover benefícios públicos, se torna relevante observar as oportunidades e
riscos que empresas sociais podem oferecer para a provisão de serviços públicos e para a
transformação social. Por exemplo, existem autores, como McLoughlin et al. (2009) que
defendem que seria a partir da mensuração sistemática, efetiva e apropriada da contribuição
social de empresas sociais que seria possível comparar suas soluções perante outras alternativas
no setor público ou no setor privado.
Segundo alguns autores (Cook, Dodds e Mitchell, 2003; Nicholls, 2009, Pärenson,
2011) um ponto crucial para decidir quando e como empresas sociais são legítimas é a
existência de práticas de avaliação dos seus resultados e impactos. Luke et al. (2013) indicam
que por meio da avaliação em geral e da avaliação de desempenho, essas organizações
responderiam à apelos externos de transparência e comparabilidade. Contudo, tanto a literatura
quanto atores do campo prático indicam que existe um gap de pesquisa sistemática sobre a
efetividade de empresas sociais e nem os resultados nem os processos dessas organizações são
bem compreendidos (UK Government’s OTS, 2006; Diochon, 2013; Spencer, Bueckner, Wise
e Marika, 2016). Também é reconhecida a necessidade de evidências empíricas que mostrem
que empresas sociais produzem impactos que as tornam legítimas perante suas partes
interessadas (Dart, 2004; Munoz, 2010).
No caso brasileiro são poucas as tentativas acadêmicas 2 e do campo prático de
mapeamento e caracterização de amplas amostras de empresas sociais. Em 2017, foi realizado
um estudo colaborativo por 40 atores do ecossistema de negócios de impacto no Brasil para
mapear o setor, o resultado foi chamado de o primeiro mapeamento brasileiro de negócios de
impacto socioambiental. No que se refere a avaliação, dos 579 negócios de impacto mapeados,
28% não acham necessário medir ou acompanhar seu impacto, 31% ainda não definiram
qualquer indicador de impacto para medição, 28% definiram indicadores, mas não medem de
maneira formal, 8% têm processo formal de pesquisa interno, 4% tem processo formal de

2

Destaca-se a tese de livre-docência de Comini (2016) que, ao estudar se e como negócios sociais são geradores
de inovação socioambiental, apresentou um retrato de 27 empreendimentos sociais brasileiros.

12

pesquisa interno e comunicam os resultados e apenas 1% contrata auditoria externa e
comunicam os seus resultados (Pipe Social, 2017). Somado aos diversos desafios apontados na
literatura sobre avaliação em empresas sociais (Barraket e Yousefpour, 2013; Bull, 2007; Arena
et al., 2015), esses dados indicam a existência de poucas práticas de avaliação em empresas
sociais brasileiras, o que fortalece a necessidade de investigação do tema.
Assim, essa dissertação tem como objetivo investigar as práticas de monitoramento e
avaliação de empresas sociais brasileiras, entendendo-as como organizações híbridas. É
possível formular as perguntas de pesquisa que norteiam o estudo da seguinte forma: Quais são
as práticas de monitoramento e avaliação em empresas sociais? Como diferentes lógicas
institucionais influenciam essas práticas? Decorrente dessas duas perguntas de pesquisa, o
estudo tem os seguintes objetivos específicos: a. compreender e descrever os propósitos,
características metodológicas, atores envolvidos e usos das avaliações realizadas - dimensões
críticas na reflexão contemporânea sobre avaliação (Mark, Shaw e Greene, 2006) - e os desafios
e as tensões envoltos nessas práticas; b. compreender a influência da lógica de bem-estar social
e da lógica comercial (Battilana e Dorado, 2010; Smith et al., 2013; Pache e Santos, 2013; Mair,
Mayer e Lutz, 2015; Nicholls e Huybrechts, 2016; Maibom e Smith, 2016) nessas práticas.
Considerando as indicações tanto da literatura que enfoca empresas sociais como organizações
híbridas quanto da literatura de avaliação em empresas sociais, optou-se por adotar a
perspectiva de lógicas institucionais como lente teórica da pesquisa.
Para responder os objetivos dessa pesquisa se adotou uma abordagem qualitativa,
utilizando como método a análise de dois estudos de caso instrumentais (Stake, 1998). Os casos
foram escolhidos pois, no contexto que o fenômeno foi analisado, mostraram-se ricos para a
compreensão da problemática e ofereceram significativa oportunidade de aprendizagem (Stake,
1998). O primeiro caso escolhido foi a Rede Asta. Por meio de diferentes estratégias de atuação
a organização tem o objetivo de gerar renda e ganho de autonomia empreendedora para os
grupos produtivos de artesãs de regiões de baixa renda. O segundo caso escolhido, a Terra
Nova, se posiciona como uma empresa social que trabalha com mediação de conflitos humanos
para a Regularização Fundiária de Interesse Social em áreas urbanas ocupadas irregularmente.
Essa dissertação está estruturada em nove capítulos. Após essa introdução, será
apresentada a revisão da literatura sendo que, na primeira seção, será explorada a conceituação
de empresas sociais bem como os desafios e tensões que enfrentam essas organizações, com
foco na literatura que analisa empresas sociais como organizações híbridas. Na segunda seção,
será apresentada a revisão da incipiente literatura sobre avaliação em empresas sociais. No
terceiro capítulo, a teoria de lógicas institucionais será apresentada como lente teórica escolhida
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para guiar a investigação. O quarto capítulo apresenta a metodologia que serviu de base para a
execução da pesquisa de campo baseada em dois estudos de caso brasileiros. No quinto
capítulo, os resultados de cada um dos estudos de casos serão apresentados e discutidos. O sexto
capítulo tece uma discussão com a literatura frente aos resultados encontrados nos dois casos.
E, por fim, no sétimo capítulo, as considerações finais apontam as principais contribuições
teóricas da pesquisa, além de limitações e indicações de pesquisas futuras. No capítulo oito as
referências bibliográficas do estudo são apresentadas e, no capítulo nove, o apêndice.

2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1.

Empresas sociais como organizações híbridas

2.1.1. O que são organizações híbridas
Como conceito abstrato, hibridismo se refere ao estado de ser composto por uma mistura
de partes díspares (Battilana e Lee, 2014). Considerando a amplitude desse conceito, definições
de organizações híbridas variam em sua abrangência. Brandsen, Van de Donk e Putters (2005,
p. 750) as definem como ‘arranjos heterogêneos', caracterizados pela mistura de origens puras
e incongruentes, tipos (ideais), 'culturas', 'racionalidades', ou 'lógicas de ação'. Doherty, Haugh
e Lyon (2014) definem organizações híbridas como estruturas e práticas que permitem a coexistência de valores e artefatos de duas ou mais categorias. Assim, formas organizacionais
híbridas se formam a partir de dois paradigmas setoriais diferentes, lógicas e sistemas de
valores.
De acordo com Pache e Santos (2012), as organizações híbridas podem ter diferentes
formas, incluindo organizações que surgiram a partir de parcerias entre governo e organizações
privadas e que, portanto, incorporam elementos das lógicas do Estado, do mercado e sociedade
civil (Jay, 2013), empresas de biotecnologia que incorporam as lógicas científicas e de mercado
(Powell & Sandholtz, 2012) ou hospitais universitários que incorporam as lógicas da saúde e
da academia (Dunn & Jones, 2010). Como aponta Gulbrandsen (2011), os institutos de
pesquisas seriam organizações híbridas por incorporarem tanto a lógica da sociedade científica
como da sociedade não científica, bem como a lógica de empresas privadas e de burocracias
governamentais. Bruton, Peng, Ahlstrom, Stan e Xu (2015) destacam as empresas públicas
como híbridas, uma vez que são de propriedade pública e privada, e, portanto, tais lógicas estão
continuamente em interação e conflito na tomada de decisão.
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A análise do hibridismo entre setores tem bastante destaque na literatura (Bruton, et al.,
2015; Moe, 2001, Brandsen e Karré, 2011; Jay, 2013), o que se alinha ao conjunto de estudos
que indicam que as fronteiras que separam os setores estão cada vez mais embasadas.
Estudando a mistura entre o setor sem fins de lucro e o setor com fins de lucro, Dees e Anderson
definem sector blending como
[...] uma ampla variedade de abordagens, atividades e relações que estão
embasando as distinções entre organizações sem fins de lucro e organizações com
fins de lucro, seja porque elas estão se comportando de forma mais similar, seja
porque estão operando nas mesmas esferas, ou ambos. (Dees e Anderson, 2003,
p. 16, tradução própria).

Como Dees e Anderson (2003), alguns estudos destacam a diferença entre componentes
do setor sem fins de lucro e do lucrativo, sendo essa diferenciação o elemento central definidor
de organizações híbridas. Brandsen e Karré (2011) as definem como organizações que se
localizam entre o estado, o mercado e a sociedade civil. E, de forma mais ampla, Kickerocdet
(2001, p. 135) posiciona híbridas como organizações que existem na intersecção entre as esferas
pública e privada. Assim, seja a partir de noções mais amplas como “público e privado”, como
noções mais específicas como “lucrativas ou não lucrativas”, as organizações híbridas são
colocadas como pontos de um contínuo entre ‘tipos ideias’.
No campo da administração pública, Rainey (1997) aponta como exemplos de
organizações híbridas, organizações governamentais com características de empresas,
organizações do terceiro setor que executam funções similares aquelas do governo, e empresas
comerciais que se engajam na produção de bens e serviços públicos. O surgimento desse tipo
de organização pode ser associado a um conjunto de movimentos e processos históricos tanto
nas esferas governamentais, como no âmbito de organizações da sociedade civil e das empresas.
No âmbito da administração pública governamental, algumas perspectivas e autores
começam a defender que estaria ocorrendo um deslocamento do público para além do Estado e
indicar o esmaecimento das fronteiras entre o público e o privado (Frederickson, 1999). Por
exemplo, para autores que defendem o surgimento da ideia de “governança” frente a noção de
governo (Rhodes, 1996), não só o Estado seria responsável por endereçar os problemas
públicos, mas sim um conjunto de instituições mobilizadas por instrumentos de ação pública
no qual o público e privado trabalham em rede (Salamon, 2000). Instrumentos concretizados
em contratações, privatização dos serviços públicos, entre outros, começam a apontar uma
crescente influência de lógicas empresarias na administração pública, trazida por determinados
atores que começam a adotar tal perspectiva ideológica. Principalmente a partir do inicio da
década de 90, a corrente que defende a ideia de uma Nova Gestão Pública (Osborne e Gaebler,
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1993; Ostrom,1996), inspirada em modelos empresariais, começa a pautar reformas na
administração pública voltadas à gestão por resultados, à eficiência e eficácia nas políticas
públicas, e à uma gestão de recursos humanas profissionalizada, fundamentada na meritocracia.
Também as organizações da sociedade civil passaram cada vez mais a incorporar as
estratégias, os conceitos e as práticas do mundo empresarial. Terminologias e práticas que
tinham antes uma conotação negativa como “clientes” e “marketing” passaram cada vez mais
a ser incorporadas na gestão do terceiro setor (Dees e Anderson, 2003). Critérios como
eficiência, eficácia e efetividade dos projetos desenvolvidos passaram a estar mais vinculados
ao financiamento do setor social. Com a crescente insuficiência de fontes de financiamento
tradicionais como doações e subsídios e o aumento de organizações da sociedade civil, as
entidades começaram a pensar em novas formas de gerar receita para as ações sociais
desenvolvidas (Dees, 1998b). Relações mais fortes de interação entre o terceiro setor e o mundo
empresarial começam a emergir, seja por meio de relações de colaboração, como alianças em
determinados programas sociais, seja por meio de relações formais de contratação, por
exemplo, empresas contratando organizações da sociedade civil por sua expertise social no
engajamento de stakeholders (Dees e Anderson, 2003).
As organizações da sociedade civil começaram também a buscar fontes alternativas de
renda, como a venda de produtos e serviços, o que começou a aproximá-las do modo de
operação do setor comercial. Por exemplo, no início dos anos 1990s, seguindo a explosão de
demanda por seus serviços, um grande número de organizações não governamentais que
proviam empréstimos para os mais pobres decidiram que para continuar a responder essa
demanda teriam que se transformar em organizações de micro-finanças (Battilana e Dourado,
2010). Battilana et al. (2012) indicam pesquisas que associam um número cada vez maior de
modelos híbridos desenvolvidos por empreendedores sociais a uma necessidade crescente de
ficarem cada vez menos dependentes de financiamento filantrópico, assim como um interesse
crescente na criação de modelos de financiamento mais sustentáveis, especialmente após a crise
financeira de 2007 e 2008.
Para além dos desafios concretos de financiamento, Dees e Elias (1998) relacionam a
grande expansão dos negócios nos domínios do setor social a uma aparente mudança ideológica
que favoreceu uma gradual maior aceitação da influência de modelos comerciais no setor social:
O poder e a resiliência de modelos empresariais de operação (...) antes percebidos
como parte do problema, estão cada vez mais sendo admirados pelo seu
dinamismo, sua disciplina de mercado, e incentivos a eficiência e inovação, o seu
caráter de auto-sustentação econômica. (Dees e Elias, 1998, p. 166, tradução
própria).
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Ao mesmo tempo, o mundo empresarial foi continuamente sofrendo pressões para
incluir o tratamento de externalidades e questões ambientais e sociais em suas estratégias e
operações. Em um primeiro momento, a emergência da noção de Responsabilidade Social
Corporativa, incluindo nas práticas empresariais atividades e práticas de gestão de
externalidades (Fisher, 2002). Na sequência, uma série de marcos globais como a publicação
do Relatório de Brundtland em 1987, a assinatura de protocolo de Kyoto, em 1997, e a
Conferência Eco 1992, na cidade do Rio de Janeiro, impulsionaram a inclusão da
sustentabilidade na agenda corporativa e a necessidade de gestão do triple bottom line econômico, social e ambiental (Veiga, 2013). Proposições mais contemporâneas, originárias do
campo da estratégia, como a proposta de Porter e Kramer (2011) de modelos empresariais
voltados a criação de valor compartilhado, têm fundamentado cada vez mais a inclusão de
questões sociais e ambientais na estratégia e gestão empresarial.
Em síntese, nas últimas décadas foi possível observar mais claramente tanto as
influências e a incorporação de práticas de um setor no outro, por meio de comportamentos de
imitação, interação e criação de campos de prática comum (Dees e Anderson, 2003) como o
surgimento de organizações híbridas que combinam as características desses setores em uma
única estrutura organizacional. Nessa pesquisa, um tipo específico de organização híbrida será
tratado, aquelas que mesclam características de organizações do setor social com características
do setor comercial, as empresas sociais.
2.1.2. O que são empresas sociais
Uma organização que oferece microfinanciamento para empreendedores sem acesso a
crédito bancário, outra que reintegra ex-presidiários ao mercado de trabalho, um site que
divulga dados e informações sobre serviços públicos de saúde para o cidadão, ou uma empresa
que media conflitos em áreas privadas invadidas e realiza regularização fundiária: essas
organizações têm em comum o objetivo de resolver um problema social por meio da
comercialização de produtos e serviços, sendo chamadas empresas sociais.
A categoria “empresa social” como um campo próprio de atividade no qual os atores se
identificam começou a ganhar popularidade nos anos 1980s e, principalmente, nos 1990s
(Defourny e Nyssens, 2008). Mas muito antes que essa categoria fosse amplamente utilizada já
existiam empreendedores que haviam criado empreendimentos na intersecção entre os setores
sociais e comerciais (Battilana e Lee, 2014). Em meados dos anos 1800, no Reino Unido, as
cooperativas funcionaram como um meio de fundar agendas socioeconômicas, no início dos
17

anos de 1960s, organizações sem fins de lucro estadunidenses criaram empregos para
populações em desvantagem por meio de empresas e, nos anos 1970s, organizações de
microcrédito começaram a surgir nos países chamados em desenvolvimento (Alter, 2007).
Como aponta Kerlin (2010), a ideia de gerar receitas para atividades sociais não é um novo
conceito, mas a aplicação contemporânea do termo empresa social para esse fenômeno é.
A terminologia empresa social tem se desenvolvido na academia como um construto
“guarda chuva”, com amplo escopo e fronteiras ambíguas (Battilana e Lee, 2014). Assim, existe
um amplo espectro de iniciativas que se associam ao termo e determinados grupos
compartilham de critérios e definições específicas. Pesquisas sobre empresas sociais têm
mostrado como a história e o contexto socioeconômico de determinados países e regiões
influenciam suas definições (Young, 2001; Kerlin, 2006, 2010; Defourny e Nyssens, 2010;
Comini, Barki e Aguiar, 2012). Como assinalado pela OCDE (2009), as próprias formas
organizacionais que empresas sociais adotaram depende dos frameworks legais existentes, da
economia política de provisão de bem-estar social e das tradições culturais e históricas do
desenvolvimento do setor sem fins lucro de cada país.
Assim, são reconhecidas as diferenças de significado para o termo regionalmente. Na
literatura, foram especialmente destacadas as diferenças entre a perspectiva de empresas sociais
nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. Kerlin (2006) indica que no meio acadêmico
estadounidense o conceito de empresa social inclui um contínuo que vai desde empresas
orientadas para o lucro envolvidas em atividades socialmente benéficas (filantropias
corporativas ou responsabilidade social corporativa) a empresas de dupla finalidade que reúnem
metas lucrativas com objetivos sociais (o que o autor chama de “híbridos”) até organizações
sem fins lucrativos envolvidas em atividades comerciais de apoio à missão. Contudo, o autor
mostra que fora dos circuitos acadêmicos e do mundo das consultorias, o campo prático nos
Estados Unidos identifica empresas sociais com organizações sem fins de lucro que têm
buscado novas formas de geração de receita, estimuladas principalmente por fundações
filantrópicas.
Já na Europa ocidental, o conceito nasceu no coração do terceiro setor, fortemente
relacionado com o movimento de cooperativas na Itália (Defourny e Nyssens, 2006). Nesse
âmbito, em 1996, foi criado uma rede de pesquisadores para estudar a emergência das empresas
sociais na União Européia, esse grupo, chamado Rede de Pesquisa Européia EMES, tem
desenvolvido desde então uma abordagem comum para estudar as empresas sociais. Essa rede
posiciona as empresas sociais como “organizações que têm o objetivo explícito de beneficiar a
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comunidade, iniciada por um conjunto de cidadãos e no qual o interesse dos investidores de
capital é sujeito a limites” (Defourny e Nyssens, 2006, p. 5).
Para melhor delimitar o tipo ideal de empresa social a qual se referem, a rede EMES
definiu critérios para identificar empresas sociais. Na introdução do livro “The emergence of
social enterprise”, Defourny (2001) apresenta tais indicadores, que na dimensão econômica
são: a. uma atividade continuada, produzindo e vendendo bens e/ou serviços; b. um alto grau
de autonomia; c. um nível significativo de risco econômico; d. um mínimo de trabalho pago
(em oposição a trabalho voluntário) e, na dimensão social: e. um objetivo específico de
beneficiar a comunidade; f. uma iniciativa iniciada por um grupo de cidadãos; g. o poder de
decisão não é baseado em quem é dono do capital; h. uma natureza participativa, que envolve
as várias partes afetadas pela atividade; i. uma distribuição de lucros limitada. Para a definição
da rede EMES, o impacto social não é a consequência ou um efeito colateral de uma atividade
econômica, mas o motivo principal deste último (Defourny e Nyssens, 2010a).
Essa corrente européia de pensamento, capitaneada principalmente pela rede EMES,
focaliza principalmente o caráter participativo na gestão e governança de empresas sociais.
Como indicam Young and Salamon: “In Europe, the notion of social enterprise focuses more
heavily on the way an organization is governed and what its purpose is rather than on whether
it strictly adheres to the nondistribution constraint of a formal nonprofit organization” (2002,
p. 433). Defourny e Nyssens (2010a) confirmam como o controle democrático e o envolvimento
participativo de stakeholders reflete a busca por uma economia mais democrática no caso
europeu, em alinhamento com a tradição de cooperativas a qual se vincula.
Somando a questão de governança, a restrição à distribuição de lucros (mas não o
impedimento) também é destacada nessa escola de pensamento com vista a proteger e fortalecer
a missão social, que é o cerne da organização. De acordo com Defourny e Nyssens (2010a)
essas duas características agem como um sinal para autoridades públicas que apoiam empresas
sociais de várias maneiras (marcos legais, subsídios públicos, isenções fiscais, etc.). Como
destacam os autores:
[...] such public support often allows social enterprises to avoid purely marketoriented strategies, which, in many cases, would lead them away from those who
cannot afford market prices and nevertheless constitute the group that they target
in accordance with their social mission (Defourny e Nyssens, 2010a, p. 49).

No Reino Unido, no período do governo de Tony Blair foi criada uma unidade específica
para empresas sociais dentro do Departamento de Comércio e Indústria. Esse órgão
governamental define empresas sociais como “empresas com objetivos principalmente sociais
cujos excedentes são reinvestidos principalmente no negócio ou na comunidade, em vez de
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serem impulsionados pela necessidade de maximizar o lucro para os acionistas e proprietários”.
Kerlin (2006) destaca que, relativamente aos demais países da Europa Ocidental considerados,
no Reino Unido especificamente empresas sociais envolvem um conjunto maior de
organizações do que associações e cooperativas.
Em relação ao Estados Unidos, destaca-se a participação do Estado no desenvolvimento
do campo no caso europeu. Nos Estados Unidos tem maior destaque a participação de fundação
privadas no financiamento dessas organizações e de escolas de negócios e consultorias no
debate e construção do conhecimento.
O debate sobre conceituação nos Estados Unidos e na Europa Ocidental foi
especialmente ressaltado pelo seu destaque na literatura e na medida que tais contrastes
permitem mostrar alguns dos termos do debate sobre a conceituação de empresas sociais. Com
o avanço de pesquisas no campo, autores começaram a mostrar o desenvolvimento do conceito
em outras regiões e países (Kerlin, 2010, 2013; Comini, Barki e Aguiar, 2012)
Na literatura sobre o desenvolvimento do conceito em diferentes regiões, cabe destacar
o desenvolvimento teórico do trabalho de Kerlin (2006, 2010, 2013). Avançando em relação ao
seu trabalho de 2006, que comparava os conceitos de empresa sociais na Europa e nos Estados
Unidos, em 2010, a autora compara o conceito, a prática e o contexto de empresas sociais em
sete regiões e países (Estados Unidos, Europa ocidental, Japão, Europa Central Oriental,
Argentina, Zâmbia e Sudeste asiático) a partir da teoria de origens sociais. Nas conclusões do
seu estudo, Kerlin (2010) indica que as estruturas sociais e as instituições moldam e ditam as
opções disponíveis para o desenvolvimento de empresas sociais, levando a diferentes modelos
organizacionais em diferentes áreas. Em sua publicação de 2013, a partir da teoria do
institucionalismo histórico, Kerlin avança ao propor um framework que informa modelos de
empresas sociais encontrados internacionalmente. A partir de casos empíricos de cinco países
(Zimbabue, Argentina, Estados Unidos, Itália e Suécia), a autora analisa como instituições de
nível macro, incluindo a cultura, o tipo de governo, o estágio de desenvolvimento econômico,
e o modelo de sociedade civil, influenciam os modelos de empresas sociais e influenciam as
suas funções específicas e as estruturas que assumem em cada país/região.
Especificamente no estudo de empresas sociais como organizações híbridas, que é a
perspectiva adotada nesse trabalho, se adotam definições para o termo com escopo mais amplo
do que aquela adotada pela rede EMES, por exemplo. A partir de uma revisão da literatura de
artigos sobre empresas sociais e empreendedorismo social que faziam referência direta ou
indireta ao hibridismo, Doherty, Haugh e Lyon (2014) identificaram que todas as definições de
empresa social possuem duas características definidoras principais: a adoção de alguma forma
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de atividade comercial para gerar receita e a busca de objetivos sociais. Assim, empresas sociais
se diferenciariam de organizações do setor privado que buscam maximizar lucros para ganhos
pessoais ao priorizar uma mudança social acima da criação de riqueza privada, ao mesmo tempo
se diferenciam de organizações tradicionais sem fins de lucro que dependem de subsídios,
doações e heranças (Doherty et al., 2014).
A perspectiva de um espectro híbrido proposta por Alter (2007) converge com essa
diferenciação e pode ser visualizada na figura 1. Do lado direito do espectro, estão as entidades
com fins lucrativos que criam valor social, mas cujo o principal objetivo é a geração e
distribuição de lucros para os acionistas. Do lado esquerdo do espectro estão as organizações
sem fins lucrativos cujas atividades comerciais geram valor econômico para financiar
programas sociais, mas cujo principal objetivo é o cumprimento da missão, conforme ditado
pelo mandato de stakeholders.

Figura 1 - Espectro híbrido.
Fonte: Adaptado de Alter (2007, pp. 14-15), tradução própria.

Assim, no modelo de Alter (2007), duas famílias distintas de organizações residem
no espectro híbrido, sendo que a característica que separa os dois grupos é o propósito/objetivo.
Enquanto o lucro (retorno para o acionista) é o principal objetivo de negócios socialmente
responsáveis e de corporações com práticas de responsabilidade social corporativa, o impacto
social é o principal objetivo de empresas sociais e organizações sem fins de lucro com
atividades geradoras de receita.
Na mesma direção que Alter (2007) e Doherty, Haugh e Lyon (2014), Battilana e Lee
(2014) consideram empresas sociais aquelas organizações que refletem em seu núcleo
organizacional “both business and charity”. Utilizando a distinção de Thompson’s (1967) de
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núcleo (core) e periferia organizacional3, Battilana e Lee (2014) isolaram da sua revisão da
literatura pesquisas que identificavam a terminologia “empresas sociais” com negócios com
iniciativas de responsabilidade social corporativa, no qual o aspecto social é periférico, ou
pesquisas de organizações sem fins de lucro que buscam formas alternativas de lidar com
insuficiências no financiamento filantrópico, mas no qual o aspecto econômico é periférico. Os
autores isolaram essas pesquisas ao considerarem que tais organizações, que tem um dos
aspectos como central e outro como periférico, na realidade não constituem uma categoria
organizacional nova e distinta.
Na tipologia de Alter (2007), empresas sociais podem ser classificadas baseados na
sua orientação de missão assim como pelo nível de integração entre programas sociais e
atividades empresariais sendo que essas duas classificações estão normalmente associadas,
segunda a proposição da autora, e como pode ser observado na figura 2.

Figura 2 - Classificação de empresas sociais.
Fonte: Alter (2007, p.18), tradução própria.

A classificação de Alter (2007) quanto ao nível da integração dos programas sociais
e das atividades empresariais dialoga com a proposição mais recente de Santos, Pache e
Birkholz (2015) que desenvolveram uma tipologia de quatro modelos de empresas sociais
híbridas e que discutem como cada um dos tipos de organização híbrida pode ser gerenciada de

3

O núcleo organizacional (core) é a parte da organização que funciona para transformar as entradas (inputs) em
resultados (outputs). Já a função da periferia organizacional é responder às exigências do ambiente
organizacional, e assim liberar o núcleo da influência disruptiva das atividades auxiliaries (Battilana e Lee,
2014).
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forma a evitar o desvio de missão (objetivos financeiros se sobreporem aos objetivos sociais) e
alcançar a maior sustentabilidade financeira, dois desafios significativos para empresas sociais.
Considerando o modelo de negócio como unidade de análise central para compreender o
funcionamento de uma organização híbrida, Santos et al. (2015) se utilizam de duas dimensões
que fundamentam a tipologia proposta: a primeira é o excedente de valor e, a segunda, o grau
de sobreposição entre clientes e beneficiários.
Segundo Santos et al. (2015) o excedente de valor se refere ao aumento ou diminuições
de valor para agentes econômicos fora de uma transação específica. Algumas transações têm
significativos excedentes de valor, positivos e negativos, para além do valor direto gerado para
o consumidor numa transação comercial. Em algumas situações, esses excedentes de valor são
um resultado automático das atividades comerciais (venda de produtos e serviços), sendo que,
nesse caso, o aumento dos lucros está alinhado com ao aumento de impacto, enquanto que em
outras situações os excedentes de valor dependem do desenvolvimento de intervenções
adicionais porque não são um resultado direto de atividades comerciais.
A segunda dimensão do modelo de Santos et al. (2015) se refere ao grau de
sobreposição entre clientes (aqueles que pagam pelo produto ou serviço) e beneficiários
(aqueles que se beneficiam de acordo com a missão social). Essa é uma dimensão fundamental
pois quando os clientes e os beneficiários são grupos diferentes, essas empresas precisam servir
ambos os grupos, o que leva a modelos de negócios mais complexos e mais difíceis de gerenciar
e dimensionar.
Com base nessas características da transação, Santos et al. (2015) desenvolveram a
tipologia de quatro modelos de empresas sociais híbridas, nominalmente: híbrido de mercado
(market hybrid), híbrido de combinação (blending hybrid), híbrido de ligação (bridging hybrid)
e híbrido de acoplamento (coupling hybrid). O quadro 1 apresenta a tipologia de quatro
modelos. No artigo, os autores apontam os desafios específicos enfrentados pelos gerentes em
cada um desses modelos, especialmente mostrando como o risco de desvio da missão e a desafio
da sustentabilidade financeira variam.
Santos et al. (2015) também apontam escolhas de desenho organizacional e
gerenciamento que podem permitir que as empresas sociais se tornem mais eficazes no alcance
de sua missão social de maneiras sustentáveis, enfrentando os desafios do hibridismo. Tendo
em vista o enfoque do presente trabalho cabe destacar a proposta de Santos et al. (2015) em
termos de gestão de desempenho para cada um dos tipos de modelos híbridos:
•

Market hybrids: como existe alinhamento entre as operações sociais e
comerciais, o monitoramento do desempenho requer o desenvolvimento de
23

indicadores de desempenho (KPIs) operacionais chaves que monitorem a
eficiência das operações comerciais, enquanto acompanham o perfil dos clientes
atendidos para antecipar e/ou evitar o risco de desvio de missão. Avaliações
externas periódicas são importantes para validar o modelo de impacto e reforçar
a teoria da mudança.
•

Blending Hybrids: KPIs operacionais não são suficientes para monitorar a
realização da missão social, assim o monitoramento do desempenho requer uma
combinação de KPIs operacionais e de impacto. O sistema de medição de
impacto deveria ser supervisionado separadamente da contabilidade financeira
e usar benchmarks de impacto comparáveis para toda a indústria no sentido de
rastrear e melhorar o gerenciamento das intervenções sociais.

•

Bridging Hybrids: Foco em KPIs operacionais, uma vez que as operações
comerciais estão na origem do impacto social. No entanto, para monitorar os
riscos de desvio de missão, é relevante nesse modelo que a proporção de clientes
e beneficiários atendidos seja monitorada, bem como a qualidade do serviço
recebido.

•

Coupling Hybrids: para evitar o desvio de missão e garantir o maior nível de
desempenho nas atividades que servem os clientes e os beneficiários é
necessário o monitoramento de KPIs operacionais e de impacto.

Quadro 1 - Tipologia de negócios sociais híbridos.
Fonte: Adaptado de Santos, Pache e Birkholz (2015, p. 45), tradução própria.
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2.1.3. Desafios e tensões de empresas sociais como organizações híbridas
Desafios de empresas sociais
Apesar do potencial de empresas sociais criarem valor social e valor econômico, elas se
posicionam num limite tênue entre as esferas do mundo dos negócios e a esfera do mundo
social, sendo assim um desafio central de empresas sociais como alinhar as atividades que
geram lucro com as atividades que geram impacto de forma sustentável (Battilana e Lee, 2014;
Santos et al., 2015). Pode-se dizer que o “desvio da missão”, ou seja, objetivos financeiros se
sobreporem aos objetivos sociais em empresas sociais, é o desafio mais apontado na literatura
(Somers, 2005; Battilana e Dorado, 2010; Battilana el al., 2012; Parenson, 2012; Smith, Gonin
e Besharov, 2013; Luke, Barraket e Eversole, 2013; Ebrahim, Battilana e Mair, 2014; Battilana
e Lee, 2014; Doherty, B., Haugh, e Lyon, 2014; Garrow e Hasenfelt, 2014; Santos et al., 2015;
Haigh, Walker, Bacq, Kickul, 2015; Crucke e Decramer, 2016; Alberti e Garrido, 2017; Ponte,
Pesci e Camussone, 2017).
Associado ao desvio de missão, Battilana et al. (2012) destacam quatro desafios
principais que empresas sociais enfrentam ao navegar entre o setor sem fins de lucro e o setor
com fins lucrativos relacionados a reconhecimento legal e acesso à capital, à mercados e à força
de trabalho.
O primeiro desafio apontado Battilana et al. (2012) se relaciona a forma legal de
empresas sociais, o mais básico meio pelo qual autoridades regulatórias conferem legitimidade
a uma forma organizacional. Regimes regulatórios fazem correspondência a tipos ideais, mas
não a produção combinada de valor social e valor financeiro, levando a uma difícil escolha em
empresas sociais sobre a melhor forma legal (Kennedy e Haigh, 2013). A identidade híbrida de
empresas sociais não fica plenamente acomodada nas estruturas tradicionais de organizações
sem fins de lucro e organizações com fins lucrativos na maioria dos países (Young, 2001).
No Brasil, por exemplo, organizações da sociedade civil (OSC) podem adquirir formas
legais variadas que possibilitam o recebimento de recursos privados, por meio de doações e
patrocínio, e recursos públicos, tanto por meio de convênios, contratos, e termos de parceria
com governos, como benefícios devido as imunidades, isenções tributárias e incentivos fiscais
(Brasil, 2015). Ao mesmo tempo as diferentes formas jurídicas disponíveis para empresas com
fins de lucro permitem maior flexibilidade na comercialização de produtos e serviços e a
possibilidade de receber investimento privado a partir da venda de cotas de sociedade,
25

aumentando seu capital financeiro, o que possibilita a realização de investimentos mais
significativos na organização. As diferentes formas legais também implicam em diferentes
estruturas administrativas que têm implicações na gestão da organização. Battilana et al. (2012)
exemplifica que as áreas de direito corporativo, como o código tributário por exemplo, não
foram construídas para organizações que buscam valor social e financeiro simultaneamente.
Uma solução utilizada por empreendedores é se beneficiar das duas estruturas legais,
uma com fins de lucro e outra sem fins de lucro (Battilana et al., 2012). E, no sentido de criar
opções mais adequadas as características de organizações híbridas, novas formas legais
direcionadas para esse tipo de organização têm emergido.
A forma jurídica intitulada Benefit corporations nos Estados Unidos, por exemplo,
surgiu a partir do trabalho de uma organização não governamental sem fins lucrativos chamada
B Lab desenvolveu o modelo de Benefit Corporation como uma nova categoria de corporação
nos EUA. Referindo-se ao modelo, Nass (2014) aponta: “The Benefit Corporation is the newest
example of a hybrid corporate entity that adresses both the motivation to generate profits for
shareholders and to further a social or envirolmental goal”. Nos Estados Unidos, esse tipo de
empresa precisa publicar relatórios com o seu desempenho social e ambiental avaliado por uma
terceira parte independente e é exigida a modificação dos estatutos da empresa, indicando que
a organização considera os interesses dos stakehoders na tomada de decisões. (B Lab, 2016).
Até 2015, mais de 30 estados nos Estados Unidos implementaram ou introduziram em sua
legislação alguma versão do modelo de Benefit Corporation criada pelo B Lab (Neubauer,
2016).
Também nos Estados Unidos, destaca-se também a forma legal de Low-Profit Limited
Liability Company (L3C), projetada para permitir que empresas acessem o investimento de
fontes isentas de impostos, como fundações privadas, e a Flexible Purpose Corporation que
exige que os conselhos e a administração acordem em um ou mais objetivos sociais e ambientais
com os acionistas, ao mesmo tempo que proporcionam proteção adicional relacionada a
responsabilidade dos diretores e da gestão4 (Battilana et al., 2012).
Defourny e Nyssens (2010a) indicam que, na Europa, dezesseis novas leis direcionadas
a atender organizações como empresas sociais foram identificadas até 2009. Na França,
Portugal, Espanha e Grécia as novas formas são mais próximas do modelo de cooperativas, já

4
Nos Estados Unidos, existem consequências legais, administrativas e financeiras se os gestores tomarem
medidas que beneficiam a sociedade sem gerar riquezas para os acionistas (Nass, 2014), uma vez que o principal
objetivo de uma corporação é maximizar lucros para os seus acionistas.
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outros países como Bélgica, Reino Unido e Itália tem modelos mais abertos, indo além da
tradição de cooperativas (Defourny e Nyssens, 2010a). Especialmente no Reino Unido, destacase a Community Interest Company (CIC) que possibilita benefícios fiscais para híbridas que
concordam em limitar sua distribuição de lucros para investidores (Battilana et al., 2012) .
Mesmo onde novas formas legais já existem, Defourny e Nyssens (2010b) afirmam que
a maioria das empresas sociais na Europa são estabelecidas como associações, quando na
legislação do país há um significativo nível de liberdade para a comercialização de produtos e
serviços e, nos países onde as associações são mais limitadas a este respeito, as empresas sociais
são criadas sob a forma jurídica de cooperativas ou como empresas comerciais tradicionais.
No Brasil, o Sistema B, parceiro na América Latina da organização estado-unidense B
Lab, lidera um grupo jurídico que está desenvolvendo o projeto de lei da “Sociedade de
Benefícios”, proposta de legislação inspirada no modelo de Benefit Corporation. Junto a outras
organizações, o Sistema B tem articulado uma agenda de conversa com deputados e senadores
para estudo do que seria uma nova legislação para empresas (http://ice.org.br/sistema-b-brasile-forca-tarefa-articulam-legislacao-para-empresas-com-proposito-de-gerar-impactosocioambiental-positivo/).
As consequências da decisão tomada sobre forma legal estão fortemente associadas a
um segundo desafio apontado por Battilana et al. (2012) que é a aquisição de recursos. Na
medida que financiadores estão associados a determinados campos organizacionais e avaliam
segundo categorias sociais construídas socialmente, as empresas sociais são vistas como
investimentos arriscados, uma vez que há incerteza sobre o seu futuro (Battilana e Lee, 2014).
A partir de um banco de dados longitudinal de 457 empreendimentos sociais nascentes, Lee
(2014) mostrou que empreendimentos sociais que utilizam modelos comerciais são menos bemsucedidos em assegurar o financiamento externo do que organizações de caridade equivalentes.
Nesse contexto, organizações híbridas encontram pressões contínuas para conformar com
demandas que podem conflitar com seus próprios interesses (Kraatz & Block, 2008).
Da mesma forma que empreendedores por vezes se utilizam de duas formas legais
simultaneamente, uma solução equivalente adotada nos casos de empresas sociais onde há uma
distinção entre as atividades comerciais e sociais é a adoção de duas estratégias de
financiamento, uma voltada a investidores, para as atividades comerciais, e outra para o
financiamento filantrópico e subsídios governamentais para atividades sociais (Battilana et al.,
2012). Galvin e Iannotti (2014) apontam que empresas sociais precisam ou achar nichos
comerciais altamente lucrativos com impacto social significativo ou se satisfazer com portfólios
de geração de receita diversificados, incluindo subvenções e doações. Especialmente no caso
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de empresas sociais que atendem uma população pobre, encontrar um nicho lucrativo é muito
mais difícil (Galvin e Iannotti, 2014).
A principal solução apontada para o desafio relacionado a aquisição de recursos é o
crescente campo do “investimento de impacto”, composto de investidores que adotam os
mesmos objetivos duplos que empresas híbridas (Battilana et al., 2012). A definição de
investimento de impacto da Global Impact Investing Network (https://thegiin.org), principal
rede dedicada a ampliar a escala e a efetividade do investimento de impacto, é “investments
made into companies, organizations, and funds with the intention to generate social and
environmental impact alongside a financial return”.

Segundo a GIIN, a prática do

investimento de impacto é definida também por quatro características principais:
intencionalidade, investimento com expectativa de retorno financeiro, uma variada gama de
expectativas de retorno e classes de ativo e, por fim, a mensuração de impacto
(https://thegiin.org).
Segundo a pesquisa anual realizada pela GIIN, “que analisa as atividades e as
perspectivas de 209 dos principais investidores de impacto do mundo”, os respondentes
relataram terem investido 22 bilhões em 8.000 negociações em 2016 (GIINb, 2017). Quanto a
mensuração de impacto, os entrevistados da pesquisa relatam medir seu desempenho social e/ou
ambiental, usando uma mistura de métricas próprias, informações qualitativas e métricas
alinhadas pelo IRIS. As métricas IRIS são métricas gerenciadas pela GIIN e foram desenhadas
para mensurar a desempenho social, ambiental e financeira de um investimento – “a free public
good to support transparency, credibility, and accountability in impact measurement practices
across the impact investing industry” (https://iris.thegiin.org/metrics).
Seguindo os desafios elencados, Battilana et al. (2012) apontam que os híbridos também
enfrentam um desafio decorrente da ruptura da dicotomia tradicional entre clientes e
beneficiários ao prover produtos e serviços que, quando consumidos, geram valor social. Essa
é uma diferenciação importante usada também como um dos critérios diferenciador de híbridos
no modelo de Santos et al. (2015) já apresentado nessa revisão de literatura.
Quando clientes e beneficiários são os mesmos, o aumento das vendas e o crescimento
está fortemente relacionado a missão social, que é o exemplo de organizações de microfinanças. Mas, em algumas questões sociais específicas, como atendimento de crianças em
situação de rua, e em determinados modelos de empresas sociais, os clientes não são
necessariamente os beneficiários e, assim, a criação de valor social e a receita comercial não
estão vinculadas em uma única transação gerando um trade-off para empresas sociais que
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precisam fazer escolhas entre o atendimento de clientes e o atendimento de beneficiários
(Battilana et al., 2012, Santos et al., 2015).
O último desafio apontado por Battilana et al. (2012) se refere ao desenvolvimento de
uma cultura organizacional e o desenvolvimento de talentos. Líderes e gestores de empresas
sociais encontram o desafio central de criar uma cultura organizacional compromissada tanto
com a missão social como com a operação do negócio, comunicando valores organizacionais
que estejam alinhados a ambos. Igualmente importante é a seleção, desenvolvimento, e gestão
de funcionários que sejam capazes de reconhecer e buscar valor social e econômico. Esse
desafio está associado ao que Battilana e Lee (2014) apontam sobre membros da organização
terem identidades que se alinham desproporcionalmente a forma empresarial ou com a forma
filantrópica, gerando conflitos interpessoais.
Por fim, as empresas sociais enfrentam o desafio de violar os limites de categorias
sociais estabelecidas (Battilana e Lee, 2014). Organizações que são difíceis de categorizar
sofrem desvantagens em termos de perda de legitimidade, o que, por sua vez, reduz acesso a
recursos e aumenta a mortalidade organizacional (Doherty et al., 2014). As romper tais
categorias estabelecidas, empresas sociais ainda podem enfrentar o desafio de sofrer
resistências na medida que podem ameaçar a dominância de formas organizacionais
tradicionais (Battilana e Lee, 2014). A quadro 2 sintetiza os principais desafios revisados.

Principais desafios de empresas sociais
Desvio de missão
Forma legal
Acesso a recursos
Atendimento de clientes x Atendimento de beneficiários
Desenvolvimento de cultura organizacional e desenvolvimento de talentos
Resistência de formas organizacionais tradicionais
Quadro 2 - Principais desafios de empresas sociais
Fonte: Elaboração própria a partir de Battilana et al. (2012), Battilana e Lee (2014), Santos et al. (2015).

Tensões em empresas sociais
A medida que os desafios elencados na subseção anterior emergem, tensões
organizacionais de diversas naturezas se manifestam nas empresas sociais. Smith et al. (2013)
indicam que atender a esferas que possuem diferentes objetivos, valores, normas e identidades
cria tensões, demandas concorrentes e dilemas éticos e, por isso, para os autores é essencial
compreender a natureza e a gestão dessas tensões de forma a compreender as empresas sociais.
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Battilana e Lee (2014) diferenciam as tensões que emergem em empresas sociais
híbridas entre tensões externas, ou seja, aquelas que estão associadas a gestão das relações com
um ambiente organizacional múltiplo e, tensões internas, aquelas associadas a gestão da
identidade organizacional, a alocação de recursos e a tomada de decisão dentro da organização.
As questões de estrutura legal, acesso a recursos e resistências por formas institucionalizadas
podem ser consideradas externas, enquanto questões de cultura organizacional, gestão de
talentos e conflitos de identidade seriam tensões internas.
As tensões externas estão principalmente relacionadas ao papel que formas
institucionalizadas têm de conferir legitimidade e recursos às organizações. Na medida que
empresas sociais ainda não conquistaram plenamente sua legitimidade, essas tensões externas
permanecem influenciando e colocando em cheque a sustentabilidade de empresas sociais
conjuntamente aos desafios internos constantes que precisam ser administrados por
empreendedores e gestores (Battilana e Lee, 2014).
Um dos principais temas de pesquisa que se apresenta é como empresas sociais
gerenciam as tensões entre a dimensão social e a dimensão econômica de sua missão
organizacional. Após revisão da literatura especificamente voltada às tensões em empresas
sociais, Smith et al. (2013) categorizaram as tensões entre a dimensão social e a dimensão de
negócios em quatro tipos – tensões de desempenho, tensões de organização, tensões de
pertencimento e tensões de aprendizado. Os autores também indicam os principais desafios
associadas a essas tensões, como exposto no quadro 3.

Tipos de tensão
Tensões de
desempenho
Tensões que emergem
de impactos
divergentes – como
objetivos, métricas e
stakeholders

Tensões de
organização
Tensões que emergem
de dinâmicas internas
divergentes – como

Dimensões da Missão
Social

Dimensão dos
Negócios

- Objetivos endereçam
preocupações de um
amplo ecossistema de
stakeholders
- Métricas são mais
subjetivas, qualitativas
e difíceis de padronizar
e comparar entre
organizações

- Objetivos endereçam
preocupações de um
grupo mais reduzido de
stakeholders
- Métricas são mais
objetivas,
quantificáveis e
comparáveis entre
organizações

- Organizações
contratam por
habilidades que
possibilitam uma
missão social ou
contratam como meios

- Organizações
contratam por
habilidades que
possibilitam eficiência
e rentabilidade

Tensões emergentes
entre missão social e
negócios
- Como organizações e
seus líderes definem
sucesso tendo em vista
objetivos divergentes,
particularmente como
um mesmo evento pode
ser bem-sucedido em
um domínio e um
fracasso em outro?
- Como organizações
sustentam apoio a
partir de métricas
sociais e financeiras?
- Quem as
organizações deveriam
contratar e como elas
podem socializar
funcionários?
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estruturas, culturas,
práticas e processos.

de alcançar uma missão
social
- Organizações
usualmente adotam
uma forma legal sem
fins de lucro

- Organizações
normalmente adotam
uma forma legal com
fins de lucro

- Até que medida as
organizações deveriam
diferenciar x integrar a
missão social e os
negócios?
- Qual designação legal
as organizações
deveriam adotar?
Tensões de
- Funcionários e
- Funcionários e
- Como as
pertencimento
stakeholders
stakeholders
organizações podem
predominantemente
predominantemente
gerenciar expectativas
Tensões que emergem identificados com a
identificados com os
identidárias entre subde identidades
missão social
negócios
grupos de funcionários
divergentes entre
com identidades
subgrupos e entre
divergentes?
subgrupos e a
- Como organizações
organização
gerenciam diferentes
expectativas
identitárias entre
grupos de
stakeholders?
- Como as
organizações podem
apresentar a sua
identidade híbrida para
audiências externas?
Tensões de
- O sucesso da missão
- O sucesso do negócio - Como as
aprendizagem
social requer um
pode vir de ganhos de
organizações podem
horizonte de tempo de
curto prazo
atender tanto ao curto
Tensões de
longo prazo
- A missão social pode
prazo quanto o longo
crescimento, escala e
- o crescimento pode
restringir o crescimento prazo?
mudança que emergem aumentar mas também
- Como as
de horizontes de tempo pode ameaçar o
organizações podem
divergentes.
impacto da missão
gerenciar custos
social
crescentes de curto
prazo para alcançar
expansão social no
longo prazo?
Quadro 3 - Tensões entre a dimensão social e a dimensão dos negócios em empresas sociais.
Fonte: Smith, Gonin e Besharov (2013, p. 410), tradução própria.

Smith et al. (2013) mostram que as tensões de desempenho emergem na medida que as
organizações procuram objetivos variados e conflitantes ou se esforçam para resolver demandas
inconsistentes entre vários públicos de interesse. Essa tensão cria desafios para a mensuração e
comparação do sucesso de uma missão social. A pergunta que se coloca é: como definir sucesso
quando ambos objetivos são perseguidos? (Smith et al., 2013). Por exemplo, a partir de um
estudo de caso em profundidade de uma organização híbrida, o estudo de Jay (2013) mostrou
que impactos que representavam sucesso na dimensão social representavam o fracasso para
objetivos financeiros, gerando um paradoxo de desempenho. Dessa forma, objetivos, métricas
e stakeholders criam demandas concorrentes e tensões de desempenho em empresas sociais.
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Considerando o escopo dessa pesquisa, as tensões que desempenho são as que mais interessam
na medida que se relacionam diretamente com as práticas de avaliação nas organizações.
Já as tensões de organização emergem através de compromissos com estruturas,
culturas, práticas e processos organizacionais contraditórios (Smith et al., 2013). Por exemplo,
os desafios relacionados a escolha da forma legal, estratégias de financiamento e cultura
organizacional e o desenvolvimento de talentos, apontados por Battilana el al. (2012), se
relacionam a esse tipo de tensão. O estudo de Battilana e Dorado (2010) também trata de tensões
de organização. A partir de uma análise de duas organizações de micro-finanças e focadas em
questões de recursos humanos, Battilana e Dorado (2010) identificaram como fatores capazes
de dar sustentabilidade a combinação de lógicas: as políticas de contratação, que definem quem
se torna membro da organização; e as políticas de socialização, que ensinam e reforçam
comportamentos e valores dos contratados.
O terceiro tipo de tensão, as tensões de pertencimento, envolve questões de identidade,
uma vez que os líderes e pessoal têm que articular quem eles são e o que eles fazem
individualmente e coletivamente (Smith et al., 2013). Battilana e Dorado (2010) também
discutem no seu estudo que novos tipos de organizações híbridas precisam criar uma identidade
organizacional comum que balanceie as lógicas que elas combinam, prevenindo a emergência
de subgrupos que fortaleçam essas tensões entre as lógicas combinadas.
Por fim, as tensões de aprendizado estão associadas a tensões de crescimento, escala e
transformação que emergem de diferentes horizontes temporais. Por exemplo, no que se refere
a mensuração de impacto, resultados financeiros, como lucros, receitas e custos podem
facilmente ser medidos no curto prazo, mas resultados sociais como alívio da pobreza,
melhorias em educação necessitam de um horizonte de tempo mais longo (Smith et al., 2013).
Perspectivas teóricas que analisam as tensões em empresas sociais

A partir de uma revisão da literatura, Smith et al. (2013) também identificaram quatro
perspectivas teóricas que têm buscado entender a natureza e a gestão das tensões entre a
dimensão social e de negócios em empresas sociais: a teoria institucional, a teoria de identidade
organizacional, a teoria de stakeholders e a teoria do paradoxo. Enquanto a teoria institucional
e a teoria de stakeholders tratam especialmente das tensões externas e seus impactos na
legitimidade dessas organizações, a teoria da identidade e a teoria do paradoxo possuem maior
capacidade explicativa para as tensões organizacionais internas.
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Smith et al. (2013) apresentam as principais questões teóricas apresentadas por essas
teorias, os artigos mais relevantes em empresas sociais, os principais achados já identificados
sobre as tensões nas quatro perspectivas e indicações de pesquisas futuras. Esses resultados
foram sintetizados pelos autores em uma tabela, traduzida e reproduzida no quadro 4 desse
trabalho. Nos próximos parágrafos, será destacado brevemente o olhar que cada uma dessas
teorias trás para a compreensão das tensões em empresas sociais.

Perspectiva
teórica

Teoria
institucional

Teoria de
identidade
organizacional

Principais questões
teóricas

Artigos
relevantes em
empresas sociais

- O que possibilita a
criação, manutenção
e destruição de
instituições?
- Como as
instituições de nível
social informam a
ação organizacional?
- Como as
organizações que
incorporam múltiplas
lógicas institucionais
ganham
legitimidade?

- Batilana e Dorado, 2010
- Pache e Santos,
2010
- Tracey, Phillips,
e Jarvis, 2011

- Qual é a natureza
da identidade
organizacional?
- Como identidades
organizacionais
mudam?
- Como organizações
gerenciam
identidades
múltiplas?

- Moss, Short,
Payne, e Lumpkin, 2011
- Ashforth, Reingen, Ward,
2013
- Besharov, 2013

Achados
representativos
sobre as tensões
em empresas
sociais
- Contratar
empregados que
não possuem
nenhuma das
lógicas e
socializá-los para
manter ambos é
mais efetivo do
que contratar
funcionários que
possuem uma
lógica ou outra.
- O acoplamento
seletivo de
práticas de cada
lógica pode
permitir que as
organizações
mantenham
ambas as lógicas
- As estruturas
organizacionais
que equilibram a
diferenciação e a
integração podem
suportar lógicas
concorrentes.
- Criar uma
identidade
organizacional de
integração,
juntamente com
identidades de
subgrupos
distintas, pode
mitigar os
conflitos e
promover a
identificação
positiva.
- Promover
membros
pluralistas,

Perguntas de
pesquisa futuras
sobre as tensões
em empresas
sociais
- Como as
instituições
sociais afetam a
capacidade de
empresas sociais
de ganhar
legitimidade e
sustentar o
hibridismo?
- Como as
instituições
sociais afetam a
relevância de
diferentes tipos de
tensões que
emergem nas
empresas sociais?
- Qual é o papel
da agência na
criação de
organizações e
instituições que
combinam as
lógicas do bemestar social e
comercial?
-Como as
empresas sociais
podem gerir
eficazmente suas
múltiplas
identidades?
-Como as
empresas sociais
apresentam suas
múltiplas
identidades as
partes
interessadas
externas?
-Como as
identidades das
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desenvolver
soluções
integrativas, e
consagrar a
missão social nos
procedimentos de
trabalho pode
endereçar tensões
de pertencimento
entre os membros
de empresas
sociais.
- A quem as
- Cooney, 20l2
- Os
empresas devem
-Haigh e
empreendedores
prestar contas?
Hoffman, 2012
sociais reúnem
- Como gestores
- Kania e Kramer, partes
equilibram os
2011
interessadas com
deveres com
bases e valores
acionistas e com
divergentes.
outras partes
- O sucesso das
interessadas?
empresas sociais
- Em que partes
depende de
Teoria de
interessadas os
colaborações com
stakeholders
gestores devem se
múltiplas partes
concentrar?
interessadas.
- As formas
jurídicas para as
empresas sociais
variam na
legitimidade que
dão para
diferentes partes
interessadas.
- Como as tensões
- Jay, 2013
- Os líderes
paradoxais aparecem - Smith,
experimentam as
nas organizações?
Besharov,
empresas sociais
- Como líderes e
Wessels e
como paradoxais.
organizações podem
Chertok, 20l2
- As tensões entre
gerenciar tensões
missão social e
paradoxais nas
propósito
organizações?
comercial não são
apenas
Teoria do
contraditórias,
paradoxo
mas também se
reforçam.
- O sucesso
organizacional a
longo prazo
depende de
acolher os
paradoxos, ao
invés de resolvêlos.
Quadro 4 - Perspectivas teóricas que analisam as tensões em empresas sociais.
Fonte: Smith, Gonin e Besharov (2013, pp. 415-416), tradução própria.

empresas sociais
mudam ao longo
do tempo e como
isso afeta a gestão
das tensões?

- Como e quando
as relações com as
partes
interessadas
divergentes
podem contribuir
para o sucesso das
empresas sociais?
- Em que medida
as empresas
sociais são atores
legítimos dentro
de sua
comunidade?
- Em que
condições as
empresas sociais
podem prejudicar
as partes
interessadas que
afirmam apoiar?
- Quais tensões
paradoxais são
mais salientes nas
empresas sociais?
- Que
características
organizacionais
permitem as
empresas sociais a
efetivamente
acolher tensões
paradoxais?

A primeira perspectiva identificada por Smith et al. (2013), a teoria institucional,
explora os fatores associados a emergência e sobrevivência de instituições e os processos pelos
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quais elas se tornam legítimas. Importante autor da teoria institucional seminal, Selznick
(1996), afirma que talvez o aspecto mais significativo da institucionalização é a infusão com
valor para além dos requisitos técnicos de uma tarefa e tal processo se relaciona a prontidão
com a qual uma organização ou prática é abandonada ou alterada em resposta a novas
circunstâncias ou demandas. São em especial os trabalhos da chamada “teoria neoinstitucional”
que direcionam a atenção para a legitimação como força que sustenta e motiva atores
organizacionais, sendo o imperativo da legitimidade tanto uma fonte de inércia como uma
justificativa de formas e práticas particulares (Selznick, 1996).
Trabalhos seminais da teoria neoinstitucional como o artigo de Meyer e Rowan (1977)
e DiMaggio e Powell (1983) mostram que, para que uma organização alcance a legitimidade, é
necessário que se crie clareza interna e coerência para alcançar alinhamento com stakeholders
externos e também que atender demandas conflitantes diminuiria esse alinhamento, levando a
instabilidade e ameaçando a sobrevivência das organizações. Ao mesmo tempo, estudos mais
recentes reconhecem que os ambientes atuais são caracterizados pelo pluralismo institucional,
impondo demandas concorrentes às organizações (Kraatz e Block, 2008). Especialmente a
perspectiva de “lógicas institucionais” tem sido utilizada para compreender o pluralismo
institucional e como são administradas as demandas concorrentes em empresas sociais (Smith
el al., 2013). De forma geral, os trabalhos que utilizam essa perspectiva identificam empresas
sociais como organizações híbridas que incorporam a lógica do bem-estar social e a lógica de
comercial (Battilana e Dorado, 2010; Smith et al., 2013, Pache e Santos, 2013; Mair, Mayer e
Lutz, 2015). Ao incorporarem essas lógicas, tensões emergem uma vez que tais lógicas estão
associadas a diferentes atores e pressões institucionais.
Segundo Smith et al. (2013), a perspectiva institucional tem potencial de oferecer
insights quanto às tensões de desempenho e organização nas empresas sociais, na medida que
foca na relação das organizações e seus ambientes. Os artigos mais relevantes que utilizam essa
perspectiva teórica para compreender as tensões em empresas sociais mencionados pelos
autores (Batilana e Dorado, 2010; Pache e Santos, 2010; Tracey, Phillips e Jarvis, 2011), bem
como trabalhos posteriores serão melhor explorados no capítulo 3, na medida que essa foi a
lente teórica escolhida para alcançar os objetivos desse trabalho. Smith et al. (2013) indicam
que pesquisas futuras utilizando essa perspectiva deveriam se voltar a compreender como as
instituições afetam a capacidade de empresas sociais de ganhar legitimidade e sustentar o
hibridismo, também como as instituições sociais podem afetar a relevância de diferentes tipos
de tensões que emergem nas empresas sociais e levantar reflexões sobre o papel da agência na
criação de organizações e instituições que combinam as lógicas do bem-estar social e comercial.
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Uma segunda perspectiva teórica que analisa as tensões em empresas sociais é a teoria
de identidade organizacional. Essa perspectiva teórica se desenvolve principalmente a partir do
trabalho seminal de Albert e Whetten (1985) e depois com o trabalho de Whetten (2006) que
buscou expandir, clarear e fortalecer teoricamente e analiticamente o construto lançado no texto
seminal de 1985. Essa lente oferece insights sobre como as empresas sociais, como
organizações híbridas, gerenciam identidades múltiplas e os seus efeitos, buscando endereçar
principalmente tensões de pertencimento (Smith et al., 2013). Battilana e Lee (2014) formula
que a corrente de identidade organizacional estuda principalmente as consequências intraorganizacionais do hibridismo, ou seja, como a presença de múltiplas identidades formam as
experiências dos membros da organização e promulgam a vida organizacional.
Ainda que a literatura tenha mostrado convergência para uma estratégia de integração
de múltiplas identidades e fortalecimento em torno da missão social, pesquisas futuras em
identidade organizacional no âmbito das tensões entre a dimensão social e comercial em
empresas sociais podem ainda responder questões relacionadas a como as organizações
gerenciam múltiplas identidades e apresentam essas múltiplas identidades para stakeholders
externos bem como compreender mudanças de identidade em empresas sociais ao longo do
tempo e as implicações na gestão das tensões (Smith et al., 2013).
Já a teoria de stakeholders trata especialmente sobre como as necessidades de diferentes
partes interessadas criam pressões sobre empresas sociais para atender tanto os resultados
sociais como os resultados financeiros, isso se reflete, por exemplo, em tensões de desempenho,
pois as organizações precisam responder à diferentes demandas e diferentes critérios de sucesso
(Smith et al., 2013). A teoria de stakeholders foi iniciada por Freeman (1984) que indica que
endereçar as necessidades de múltiplos stakeholders levanta questões sobre “o que e quem
realmente importa”, ou seja, quem são os stakeholders da organização e quais reinvindicações
responder. Esse dilema em empresas sociais é especialmente relevante na medida que essas
organizações podem se relacionar com atores muito diversos em sua busca de alcançar uma
missão social através de empreendimentos comerciais.
Assim como a teoria institucional, a teoria de stakeholders tem potencial explicativo
para a análise da legitimidade de empresas sociais (Smith et al., 2013). Por exemplo, Baur e
Palazzo (2011) ressaltam como empresas sociais que promovem mudanças culturais precisam
de apoio normativo, que é obtido a partir da forte interação com atores da sociedade civil.
Também Haigh e Hoffman (2012) mostram como o sucesso das empresas sociais vem em parte
dos relacionamentos mutuamente benéficos forjados entre múltiplas partes interessadas.
Segundo Smith et al. (2013) pesquisas futuras ainda precisam investigar em que medida as
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empresas sociais são atores legítimos dentro das suas comunidades e até mesmo em que
condições empresas sociais podem prejudicar stakeholders que afirmam apoiar.
Por fim, a última lente teórica identificada por Smith et al. (2013) que tem sido utilizada
para compreensão das tensões em empresas sociais é a teoria do paradoxo. Em 1988, Cameron
e Quinn alegaram que, ao explorar o paradoxo, os pesquisadores poderiam se mover para além
de noções simplificadas e polarizadas para reconhecer a complexidade, a diversidade e a
ambiguidade da vida organizacional (Lewis, 2000). “Paradoxo denota elementos contraditórios,
porém inter-relacionados, que parecem lógicos de forma isolada, mas absurdos e irracionais
quando aparecem simultaneamente” (Lewis, 2000, p. 760).
Segundo Smith et al. (2013) essa teoria aponta que tensões são inerentes às organizações
e, no caso de empresas sociais, pesquisas já mostraram que o sucesso organizacional a longo
prazo depende de acolher tais paradoxos, ao invés de resolvê-los, na medida que, mesmo que
contraditórias, as demandas estão inter-relacionadas e são mutuamente constitutivas. Um
exemplo da aplicação dessa teoria no contexto de empresas sociais é o trabalho de Jay (2013)
que explorou um paradoxo de desempenho em uma empresa social, uma vez que os impactos
que representavam sucesso na dimensão social representaram o fracasso para objetivos
financeiros.
A teoria de lógicas institucionais, que faz parte da perspectiva institucional de forma
mais ampla, foi escolhida como lente teórica para compreensão do problema de pesquisa dessa
dissertação e será aprofundada no capítulo 3, onde serão explorados seus principais
fundamentos, conceitos e modelo teórico, bem como os artigos mais relevantes que utilizaram
essa perspectiva no âmbito de empresas sociais.
2.2.

Avaliação em empresas sociais

2.2.1. Avaliação
É reconhecida a multiplicidade de definições para o conceito de avaliação. A raiz da
palavra “valor” tem sua origem no francês antigo value e valoir, que tem o sentido de “ter o
mérito” e “trabalhar o valor de algo” (Mark et al., 2006). De forma simplificada, avaliação é
definida como a determinação do valor ou mérito de um objeto de avaliação (Rossi, Lipsey e
Freeman, 2004; Worthen, Sanders e Fitzpatrick; 2004). Uma definição mais longa segundo
Worthen et al. (2004) seria que a avaliação é a identificação, esclarecimento e aplicação de
critérios defensáveis para determinar o valor, a qualidade, a utilidade, a eficácia, ou a
importância do objeto avaliado em relação a esses critérios.
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Uma definição clássica de avaliação é a aquela oferecida por Scriven:
The process of determining the merit or worth or value of something; or the
product of that process. The special features of evaluation, as a particular kind
investigation (distinguished from traditional empirical research in the social
sciences), include a characteristic concern with cost, comparison, needs, ethics,
and its own political, ethical, presentational and cost dimensions; and with the
supporting and making of sound value judgments, rather than hypothesis-testing
(Scriven, 1991, p. 53).

Outras definições se referem a tipos específicos de avaliação como é a avaliação de
programas, área que produziu muito conhecimento sobre avaliação e que é o foco de atenção
da maioria dos manuais. Segundo Rossi et al. (2004, p. 2) a avaliação de programas pode ser
definida como uma atividade das ciências sociais direcionada a coletar, analisar, interpretar e
comunicar informações sobre as atividades e a efetividade de programas sociais. Patton (1997,
p.23) define avaliação de programas como a coleção sistemática de informação sobre as
atividades, características, e resultados de programas para fazer julgamentos sobre ele, melhorar
sua efetividade, e ou informar decisões sobre o seu futuro.
Um aspecto básico que cabe destacar é a diferença entre o que é uma avaliação informal,
apoiada em uma forma básica de comportamento humano, e que é realizada quando qualquer
indivíduo julga algum objeto ou opta perante várias alternativas existentes, e uma avaliação
formal, em que as opções se baseiam em esforços sistemáticos para definir critérios explícitos
e obter informações acuradas sobre as alternativas disponíveis (Worthen et al., 2004). Como
indicado por Mark et al. (2006) uma avaliação sistemática permite processos avaliativos que
são coletivos e não simplesmente individuais.
Governos, empresas, organizações sem fins lucrativos, fundações filantrópicas e
organizações internacionais em todo o mundo usam evidências de avaliação para tomar
decisões sobre a melhor forma de alocar recursos escassos, desenvolver equipe, escolher
produtos e serviços de qualidade e atender de forma mais eficaz as necessidades das pessoas
(American Evaluation Association Task Force, 2017). Mark et al. (2006) apontam a avaliação
como um relevante ator na arena de debate sobre como melhor endereçar problemáticas
contemporâneas como redução de pobreza, tratamento de saúde, degradação ambiental, acesso
à educação, etc.
Quando se fala de avaliação em organizações, a avaliação do desempenho
organizacional emerge como uma importante prática. Assim como o conceito de avaliação, as
definições de desempenho também são múltiplas, “performance will always remain a contested
and evolving concept” (Thomas, 2004, p. 10). Mouchamps (2014) afirma que, em parte, isso se
deve ao fato de desempenho ser um construto social e cada stakeholder da organização ter sua
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própria visão do que é ou do que deveria ser desempenho. No contexto de empresas sociais,
Mouchamps (2014) relaciona desempenho ao grau de realização de missão, sendo visto como
uma forma de ligar e reforçar missão, metas, estratégias e medidas.
McDavid, Huse e Hawthorn (2012) apontam que há avaliadores que consideram que a
mensuração de desempenho organizacional não faz parte do campo de avaliação, considerandoa apenas mais um aspecto da gestão organizacional. Porém, os autores em sua obra defendem
a integração da mensuração de desempenho e avaliação de programas, mostrando como essas
duas áreas compartilham de problemas, princípios, técnicas e práticas. Por exemplo, Thomas
(2004) associa o crescimento da mensuração de desempenho no âmbito governamental nos anos
70 a diminuição do orçamento público de alguns países que implementavam a avaliação
sistemática e contínua de programas na década anterior, adotando a mensuração de desempenho
como uma perspectiva de menor custo do que as avaliações em profundidade. O autor aponta
os limites da mensuração de desempenho e sua relação com a avaliação:
[...] most performance measures stop short of answering fundamental questions
about why programs work or fail to work. At best they sound alarms that
something is wrong, suggest questions about what has happened and prompt
debate about what can be done to improve programs. On this basis, performance
reports can support decision to undertake a more in-depth evaluation of the
operations of a program. Evaluation findings can then ideally flow into the
planning, budgeting and performance measurement systems. (Thomas, 2004, p.
26)

Nesse trabalho, considera-se a mensuração de desempenho como um tipo de avaliação,
tal como a avaliação de programas, considerando que essa forma de aferir valor sobre as
atividades de uma organização tem bastante presença na literatura de avaliação em empresas
sociais, como será mostrado na próxima seção.
Estudos que se propõem a estudar práticas, teorias e métodos de avaliação localizam-se
no que os estudiosos chamam de “pesquisa em avaliação” (Coryn et al., 2017). Em artigo
recentemente publicada, Coryn et al. (2017) analisaram 257 estudos identificados como
pesquisa em avaliação, publicados em 14 periódicos da área durante um período de 10 anos
(entre 2005 e 2014). Os autores mostram que a maioria das pesquisas consiste em estudos
descritivos e, em menor escala, estudos comparativos de práticas de avaliação. Contudo, poucas
investigações abordam questões relativas a valores ou valorização em avaliação, ética, as
consequências e os contextos da avaliação.
No The Sage Handbook of Evaluation, Mark et al. (2006) indicam quatro dimensões e
questões críticas na reflexão contemporânea sobre avaliação e que são tratadas na sua obra pelos
principais pesquisadores do campo. Tais dimensões se referem as seguintes perguntas: 1. Quais
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os propósitos da avaliação na atualidade? Quais as perguntas mais importantes que a avaliação
pode endereçar?; 2. Quem conduz e quem participa da avaliação e o que é característico dessa
participação em variados contextos de avaliação?; 3. Quais as metodologias caracterizam a
prática da avaliação?; e 4. Quais são as audiências da avaliação nos vários domínios da prática?
Que usos essas audiências fazem dos trabalhos de avaliação? Como forma de guiar a análise da
literatura sobre avaliação em empresas sociais, essas dimensões guiaram o olhar da autora dessa
dissertação na revisão que será apresentada na próxima seção, bem como a exploração das
práticas de monitoramento e avaliação nos casos estudados nessa pesquisa.
2.2.2. Monitoramento e avaliação em empresas sociais.
Cada vez mais atenção tem sido dada para empresas sociais, capital tem sido mobilizado
para o setor, novas formas legais têm surgido para contemplar essa nova forma organizacional
e determinados atores têm identificado o potencial dessas organizações na provisão de serviços
públicos que se configuram como alternativa para solução de problemas sociais. Nesse sentido,
a avaliação e a medição de impacto é um meio capaz de demonstrar tais benefícios evidenciando
os resultados sociais e econômicos dessas organizações (McLoughlin et al., 2009). Ao mesmo
tempo, no campo prático e na literatura da área é reconhecido que ainda existe uma gap de
evidências sobre a real contribuição e efetividade de empresas sociais (UK Government’s OTS,
2006; Diochon, 2013; Bueckner, Wise e Marika, 2016)
A literatura sobre avaliação em empresas sociais começou a ser publicada
significativamente a partir da primeira década desse século e ainda é bastante incipiente. O
quadro 5 organiza uma análise da literatura revisada considerando os objetos de estudo das
pesquisas. Destaca-se fortemente artigos que refletem sobre o campo a partir de questões
metodológicas.
A avaliação do desempenho dessas organizações é o tema mais presente, tendo destaque
artigos que propõem metodologias e instrumentos, sejam adaptações de ferramentas já
existentes como o Balanced Scorecard (Somers 2005; Bull, 2007; Meadows e Pike, 2009),
sejam propostas de novos instrumentos desenhados considerando as características específicas
de empresas sociais (McLoughlin et al., 2009; Bagnoli e Megali, 2011; Arena, Azzone e Bengo,
2015). Associado ainda a questões metodológicas, um outro conjunto de artigos analisa a
consistência, a relevância ou a utilidade de metodologias e instrumentos já existentes para
avaliação em empresas sociais, a partir de diferentes frameworks teóricos (Manetti, 2012; Luke,
Barraket e Eversole, 2013; Mouchamps, 2014).
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Em menor quantidade, foram identificados estudos que mostram a relação entre o
sucesso de empresas sociais e práticas de avaliação (Galvin e Lora, 2015; Satar e Shibu, 2016).
Os desafios, benefícios e usos da avaliação e mensuração de impacto foram trabalhados como
objeto central apenas no trabalho de Barraket e Yousefpour (2013) e, por fim, foram
identificados estudos que apresentam casos de avaliação de empresas sociais (Hazenberg,
Seddon e Denny, 2014; Spencer, Bueckner, Wise e Marika, 2016).
Spencer et al. (2016) realizam a mensuração de desempenho de uma empresa social
indígena, focalizando na avaliação da efetividade da organização e sua capacidade de ajudar a
gerar renda e emprego e impulsionar a criação de capital social no território, mostrando também
a utilidade do framework de Lee e Nowell (2015) no caso de uma pequena empresa social. A
partir da literatura existentes, Lee e Nowell (2015) propuseram sete perspectivas centrais para
a mensuração de desempenho em organizações sem fins lucrativos: inputs, capacidade
organizacional, outputs, outcomes (mudanças comportamentais e ambientais), outcomes
(cliente e satisfação do consumidor), realização de valor público e legitimidade institucional.
Outro exemplo de pesquisa focalizado na apresentação de resultados da avaliação é o
trabalho de Hazenberg, Seddon e Denny (2014) que desenvolvem um estudo comparativo do
desempenho de resultados (outcomes) de uma empresa social de integração do trabalho (Work
Integration Social Enterprise – WISE, em inglês) e de uma empresa com fins de lucro
tradicional. Os resultados mostraram que não houve diferença na avaliação de desempenho de
resultados entre as duas empresas, mas que a empresa social gerou um valor adicional pela
forma como induziu a política da área. Hazenberg, Seddon e Denny (2014) ressaltam o fato que
esse valor adicionado não pôde ser adequadamente captado e mensurado pelos dados da
avaliação de outcomes em si.
Objetos de estudo
Propostas de novos instrumentos e
metodologias para avaliação de
desempenho de empresas sociais

Adaptações
do
Balanced Scorecard
Novas metodologias

Análise de instrumentos e
metodologias de avaliação de
desempenho existentes para
empresas sociais

Balanced Scorecard
Sustainability
Balanced Scorecard
SROI

GRI

Artigos
Somers (2005);
Bull (2007);
Meadows e Pike (2009)
McLoughlin et al. (2009);
Bagnoli e Megali (2011);
Arena, Azzone e Bengo (2015);
Crucke e Decramer (2016)
Mouchamps (2014)
Ponte, Pesci e Camussone (2017)
Nicholls (2009)
Manetti (2012);
Luke, Barraket e Eversole (2013);
Mouchamps (2014)
Mouchamps (2014)
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Casos de avaliação de empresas
sociais

Hazenberg, Seddon e Denny
(2014);
Spencer, Bueckner, Wise e Marika
(2016)
Galvin e Lora (2015);
Satar e Shibu (2016)

Relação entre o sucesso de
empresas sociais e práticas de
avaliação
Desafios, benefícios/usos da
Barraket e Yousefpour (2013)
avaliação
Quadro 5 - Objetos de estudo da literatura sobre avaliação em empresas sociais.
Fonte: Elaboração própria.

Quais os desafios da avaliação em empresas sociais?
Quais os desafios que enfrentam as empresas sociais na prática de avaliação? Tendo em
vista a natureza híbrida de empresas sociais, que inclui a geração de valor social e econômico,
como o seu sucesso pode ser adequadamente mensurado (Luke, Barraket e Eversole, 2013)?
Todas as organizações enfrentam o desafio de avaliar desempenho para além de indicadores
financeiros de mais fácil mensuração, mas as empresas sociais precisam mostrar resultados
sociais superiores (em relação às outras alternativas), prestam contas a um complexo conjunto
de stakeholders e normalmente são ranqueados com baixa ou média capacidade organizacional
(Meadows e Pike, 2009).
Um dos objetivos da pesquisa ação de Barraket e Yousefpour (2013) foi justamente
responder quais eram os desafios percebidos pelas empresas sociais a partir de uma experiência
prática de avaliação e mensuração de impacto. Os autores acompanharam e deram assistência
nas experiências de avaliação e mensuração de impacto social de cinco pequenas e médias
empresas sociais e mostraram, a partir das entrevistas, que os principais desafios percebidos
foram: o constrangimento de tempo em relação a outros compromissos do trabalho; desafios
relacionados à equipe, como pouco tempo comprometido para as atividades, baixa capacidade
e experiência do pessoal com avaliações e rotatividade da equipe, a complexidade de
operacionalizar resultados imensuráveis; a ausência de uma cultura de avaliação na cultura
organizacional junto a falta de apoio do conselho e da equipe superior; e, por fim, a falta de
entendimento do financiador sobre os recursos necessários para a avaliação e medição de
impacto. O fato de apenas duas das cinco organizações terem conseguido concluir o processo
completo, mesmo com a assistência e suporte dos pesquisadores e uma ajuda de custo de 3.000
dólares/cada, apoiam a força dos desafios mencionados.
Bull (2007) recorda que medidas de mensuração de desempenho vieram do mundo
empresarial, e foram desenhadas e criadas na perspectiva de negócios com fins lucrativos e para
grandes corporações. Em corporações, são valorizadas a racionalização, a maximização de
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recursos, o crescimento no mercado e medidas financeiras na avaliação de desempenho.
Contudo, empresas sociais, especialmente pequenas e médias, respondem a outras lógicas e
necessidades, sendo assim um grande desafio a transferência direta dessas ferramentas e
medidas tradicionais para empresas sociais. A construção de um sistema de mensuração de
desempenho de uma empresa social deveria incluir um conjunto de indicadores capazes de
cobrir seus múltiplos objetivos, em termos econômicos, sociais e ambientais (Arena et al.,
2015).
Assim, Arena et al. (2015) apontam como desafio a dificuldade inerente em definir quais
as dimensões de desempenho a serem monitoradas no caso de empresas sociais dadas as suas
diferenças em relação a organizações sem fins de lucro e com fins de lucro. Associado a esse
desafio está o problema de como mensurar a geração de valor social (Bull, 2007), desafio este
que os sistemas de desempenho tradicionais começaram a lidar somente recentemente, com a
inclusão da necessidade de gerenciar e prestar contas sobre as externalidades sociais e
ambientais. Esse desafio se refere ao que as empresas sociais estudadas por Barraket e
Yousefpour (2013) indicam como “a complexidade de operacionalizar resultados
imensuráveis”.
A necessidade de uma grande quantidade de recursos, humanos e financeiros, ter que
ser direcionada para a avaliação também é um grande desafio apontado na literatura. Como
mostrou Barraket e Yousefpour (2013), o constrangimento de tempo e a disponibilidade da
equipe foram um dos maiores obstáculos no processo de avaliação. Bull (2007) também aponta
que é necessário acesso à determinadas informações por determinadas pessoas dentro da
organização para inserir dados nos sistemas de avaliação, o que pode ser trabalhoso e
desagradável internamente. Além do tempo da equipe, podem ser necessários investimentos em
tecnologia da informação, contratação de especialistas, tornando a avaliação de desempenho
uma atividade cara (Thomas, 2004; Arena et al., 2015).
Outro desafio é a incorporação efetiva de sistemas de avaliação de impacto na gestão
das empresas sociais. Após aplicar um sistema de mensuração de impacto em quarenta
empresas sociais, McLoughlin et al. (2009) identificaram experiências de aprendizado e uma
intenção em implementar por parte das empresas, mas ao mesmo tempo foi necessário suporte
posterior para a maioria dos participantes para que os sistemas de impacto social fossem
realmente implementados e incorporados à gestão.
Por fim, Arena et al. (2015) apontam que a medição de desempenho em empresas sociais
é um desafio porque requer a consideração de uma variedade de objetivos e resultados para um
conjunto heterogêneo de stakeholders, às vezes com interesses conflitantes. Além disso, os
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autores apontam que as empresas sociais são muito diversificadas, já que operam em diferentes
áreas, com diferentes estruturas organizacionais e conexões com outras organizações sem fins
lucrativos e lucrativas. Tal diversificação pode levar a diferentes necessidades de informação,
expectativas diferentes das stakeholders e também diferentes métricas possíveis para avaliar o
desempenho das empresas sociais, dificultando assim a definição de um quadro único que
poderia ser aplicado a qualquer empresa social em qualquer área e contexto (Arena et al., 2015).
Apesar desses desafios apontados na literatura, Luke et al. (2013) e Barraket e
Yousefpour (2013) apontam que ainda pouca atenção tem sido dada para os desafios práticos
enfrentados por empresas socais pequenas e médias na realização das avaliações. A presente
pesquisa, ao investigar as demandas e práticas de avaliação em empresas sociais, buscará
observar os desafios apontados pelas organizações estudadas.

Quais os propósitos da avaliação? Quais as perguntas mais importantes que a avaliação pode
endereçar?
O que a literatura diz sobre os propósitos da avaliação em empresas sociais? Cabe dizer
que a maioria das pesquisas que mencionam os propósitos da avaliação em empresas sociais
baseiam-se principalmente na literatura do terceiro setor como referência e dividem os
propósitos da avaliação em relação aos stakeholders externos e aos stakeholders internos dessas
organizações.
Segundo Mouchamps (2014), os propósitos externos incluem principalmente acessar
recursos junto a financiadores públicos e privados, demonstrar o uso correto dos recursos por
meio de relatórios para apoiadores e prestar contas perante outras partes interessadas. Em
consonância com o autor, as descobertas de Barraket e Yousefpour (2013) indicam que atender
às demandas de conformidade de financiadores existentes foi a principal motivação para iniciar
o processo de avaliação nas empresas sociais estudadas.
Luke et al. (2013) indicam que por meio da avaliação em geral e a avaliação de
desempenho, essas organizações responderiam a apelos externos de transparência e
comparabilidade. Os autores convergem que o objetivo fim seria o alcance de legitimidade
organizacional (Nicholls, 2009), reconhecendo ao mesmo tempo que a forma como a
legitimidade é avaliada difere entre diferentes grupos. É reconhecido na literatura a necessidade
de evidências empíricas que mostrem que empresas sociais produzem impactos que as tornam
legítimas perante seus stakeholders (Dart, 2004; Munoz, 2010), sendo que um ponto crucial
para decidir quando e como empresas sociais são legítimas é se há avaliação de seu impacto
(Cook et al., 2003; Pärenson, 2011).
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Remetendo a legitimidade pragmática 5 (Suchman, 1995), que é aquela baseada no
interesse da audiência mais imediata da organização, Barraket e Yousefpour (2013) indicam
que as empresas sociais consideram que os impactos e a comunicação das avaliações serão
eficazes para persuadir os stakeholders externos a apoiarem seus esforços. Por outro lado,
Carman (2009) apontou evidências de que a medição de impacto e sua comunicação não são
um determinante significativo nas decisões de alguns stakeholders externos, particularmente
financiadores e doadores. Esse embate reforça o apelo feito por Barraket e Yousefpour (2013)
sobre a necessidade de melhor compreender as necessidades dessas partes interessadas em
relação à medição e comunicação de impactos sociais, uma vez que o pequeno conjunto de
pesquisas existentes sobre o tema se centrou principalmente na experiência das empresas
sociais de forma isolada aos seus stakeholders externos.
Internamente, além do próprio objetivo de melhorar o desempenho da organização
(Nicholls, 2009; Mouchamps, 2014), a avaliação responderia a necessidades de feedback,
orientação e informações para a tomada de decisão sobre alocação de recursos (Arvidson et al.,
2010; Luke, Barraket e Eversole, 2013), para decisões gerenciais e para a análise do progresso
em direção a realização da missão (Mouchamps, 2014).
Barraket e Yousefpour (2013) reforçam que a literatura sobre avaliação e medição do
impacto dentro da economia social ainda tem sido silenciosa sobre os assuntos normativos do
por quê as avaliações estão ocorrendo, concentrando-se em questões instrumentais sobre como
medir. Tal análise foi confirmada na revisão de literatura realizada no presente trabalho.

Quais metodologias caracterizam o campo?
A análise e a proposição de instrumentos e metodologias de avaliação de desempenho
são os objetos de estudo mais destacados na literatura de avaliação em empresas sociais. Um
primeiro conjunto de trabalhos analisa os instrumentos e metodologias já existentes, verificando
em que medida eles serviriam às empresas sociais.
A partir de um framework analítico baseado em características específicas de empresas
sociais e na teoria sobre mensuração de desempenho, Mouchamps (2014) analisa a consistência

5 Em seu artigo na Academy of Managment, Suchman (1995) sintetizou a ampla e diversa literatura existente sobre
legitimidade organizacional, integrando as duas principais tradições que haviam produzido sobre o tema - a
estratégica e a institucional. Sua teoria aponta três formas principais de legitimidade: a pragmática, baseada no
interesse da audiência mais imediata da organização; a moral, baseada numa aprovação normativa; e a cognitiva,
baseada na compreensibilidade e taken-for-grantedness.
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do uso de ferramentas de desempenho tradicionais para empresas sociais, sendo elas o BSC
(Balanced Scorecard), o SROI (Social Return on Investment) e o GRI (Global Reporting
Iniciative). Essas metodologias foram escolhidas por serem as mais utilizadas nas três principais
categorias de ferramentas de avaliação de desempenho identificadas na literatura pelo autor:
ferramentas de reporte (GRI); ferramentas de planejamento estratégico (BSC) e técnicas de
otimização econômica (SROI). Mouchamps (2014) conclui que nenhuma das ferramentas
analisadas leva plenamente em consideração as características específicas das empresas sociais,
defendendo assim a criação de novas ferramentas baseadas em bases teóricas fortes para
garantir que elas realmente capturem todas as características específicas das empresas sociais.
Luke et al. (2013) também analisam o SROI, com o propósito de refletir sobre a ênfase
em medidas de desempenho quantificáveis em empresas sociais, e no terceiro setor em geral,
por meio da teoria de legitimidade. A partir de um estudo de caso com três empresas sociais os
autores buscam examinar o que as empresas sociais consideram importante em termos de
avaliação de desempenho. Os resultados de Luke et al. (2013) sugerem que os recursos
limitados e valiosos das empresas sociais seriam melhor alocados para documentar
formalmente os resultados e os impactos, como primeiro passo, na medida que esse é um gap
nas práticas de empresas sociais e sua importância é reconhecida para as operações dessas
organizações. Os autores apontam que forçar uma mensuração de impacto em termos
financeiros, com uma ferramenta como SROI, é inconsistente com os principais impactos
gerados pelos casos estudados e suas necessidades.
Thus, to appreciate and evaluate the legitimacy of social enterprise, identification
and evaluation of actual outputs and impacts is required reinforcing cognitive
legitimacy to a broader range of stakeholders, rather than evaluation processes
limited to symbolic legitimacy for a select group of stakeholders (Luke, Barraket
e Eversole, 2013, p. 253).

Nicholls (2009) e Manetti (2012) também analisam o SROI dentro de um conjunto
maior de instrumentos de Blended Value Accounting, buscando compreender o papel e os
efeitos que esses instrumentos têm para empresas sociais (Manetti, 2012) e empreendedores
sociais (Nicholls, 2009). Blended Value Accounting se refere a tentativas da contabilidade de
criar e implementar ferramentas de mensuração quantitativas capazes de medir, quando
possível em termos monetários, os resultados e impactos sociais e econômicos gerados por
todos os tipos de organizações (Emerson, 2003).
Tanto Nicholls (2009) como Manetti (2012) partem da pesquisa de Palmer e Vinten’s
(1998) que identificou 3 abordagens para conceituar a função e os efeitos do reporte, divulgação
e avaliação de organizações do terceiro setor no Reino Unido: a positivista, na qual os dados
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reportados representariam a realidade; a abordagem crítica na qual os dados reportados
decretam mecanismos de controle, e uma abordagem interpretativista, no qual o relatório atua
como um meio simbólico ou espaço para discussão entre a prática organizacional e as partes
interessadas (Nicholls, 2009).
Tendo em vista as pesquisas dos dois autores, no contexto das empresas sociais, os
instrumentos de Blended Value Accounting seriam capazes de, numa abordagem positivista,
avaliar coerentemente e racionalmente a desempenho organizacional (Manetti, 2012) e
estimular a inovação (Nicholls, 2009); numa abordagem crítica, agir como um instrumento de
controle de resultados (Manetti, 2012) apoiando a aquisição de recursos (Nicholls, 2009) e,
numa abordagem interpretativista, seriam um mecanismo de comunicação com as partes
interessadas para consolidar o corpo de consenso da organização (Manetti, 2012) e, assim,
construiriam e manteriam sua legitimidade cognitiva e moral (Nicholls, 2009).
Discutindo o papel desse tipo de ferramenta para empresas sociais, alguns riscos são
apontados. Manetti (2012) aponta duas consequências negativas em relação a uma aceitação
sem restrições de modelos de Blended Value Accounting em empresas sociais: em primeiro
lugar, as organizações importarem modelos de grandes corporações e não desenvolveram suas
próprias formas de contabilidade, risco já apontado por Bull (2007) e por Nicholls (2009). Dart
(2004) em sua discussão sobre legitimidade de empresas sociais, já argumentará que pressões
normativas das lógicas empresariais dominantes levaram a muitas empresas sociais a emprestar
e adaptar modelos do setor comercial do que desenvolver suas formas únicas.
Uma segunda consequência negativa, seria o risco de, no anseio de responder as
demandas de partes interessadas externas (governos, financiadores), não se aproveitarem dos
efeitos positivos de aprendizado e crescimento que tais avaliações podem trazer. O ponto de
Manetti (2012) é que, ainda que a quantificação possa parecer interessante para clientes e
provedores de crédito, para essas organizações é mais importante entender como o processo de
criação de valor sócio-econômico acontece, do que a tentativa de monetizar esse valor.
Aplicando um olhar institucional para essa problemática, Nicholls (2009) aponta:
The notion that the imposition of social impact disclosure on social
entrepreneurship represents the coercive effect of external forces is consistent
with other analyses of the isomorphic pressures inherent in institutional systems
that influence measures of performance to be configured to support external
perceptions of legitimacy rather than to represent a source of organizational
innovation, learning, or effectiveness. As a result, they often reflect larger power
structures and normative social pressures rather than internal processes
(Nicholls, 2009, p. 766).
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Manetti (2012) sugere então que para os instrumentos de Blended Value Accounting
serem úteis para as organizações, seria necessário que os demandantes das avaliações
deixassem as organizações mais livres para personalizar e adaptar as ferramentas de
mensuração e reporte, coerentemente com abordagens críticas da contabilidade (o que
permitiria ativar um sistema efetivo de gestão e controle comunitário da organização) e
abordagens interpretativistas (possibilitando o engajamento e diálogo com partes interessadas).
Um outro conjunto de autores, volta-se a propor novos instrumentos e metodologias
para avaliação de desempenho de empresas sociais. Somers (2005), Bull (2007) e Meadows e
Pike (2009) propõem adaptações da metodologia do Balanced Scorecard proposta
originalmente por Kaplan e Norton (1996). O Balanced Scorecard é uma ferramenta de
medição de desempenho que usa um mapa estratégico para conectar os processos do dia-a-dia
de uma organização aos seus objetivos organizacionais (Kaplan e Norton, 1996).
A partir de um estudo piloto com gestores seniores de 12 organizações no Reino Unido,
Somers (2005) propõe o Social Enterprise Balanced Scorecard (SEBS). O SEBS procura
colocar as metas sociais no topo do mapa estratégico, alinha as prioridades sociais e
econômicas, e organiza as atividades em torno dos drives mais importantes ao mesmo tempo
que assegura a sustentabilidade financeira. No SEBS, os objetivos sociais são priorizados em
relação aos objetivos financeiros, a perspectiva financeira é alterada para se referir à
sustentabilidade financeira, criando assim um indicador de crescimento de receita, redução de
custos, custos de advocacy e engajamento de partes interessadas, ampliando a importância das
partes interessadas (Somers, 2005).
Como conclusão da aplicação da ferramenta de avaliação de desempenho chamada
Balance, uma outra adaptação do Balanced Scorecard, em 30 empresas sociais, Bull (2007)
confirma a perspectiva de Alter (2007) sobre haver um espectro de empresas sociais, onde, em
um extremo, existe a organização mais orientada pelo "social" e, no outro, uma organização
mais "empresarial". O negócio liderado pelo "social" tende a se concentrar em um sistema de
desempenho organizacional informal e orgânico, utilizando um framework de negócios mais
livre, como um meio para atender às necessidades sociais/ambientais. O tipo mais empresarial
focou em um sistema organizacional mais estruturado, englobando mais fortemente a lógica
dos negócios, métodos empresariais e discursos que respondem às necessidades comerciais,
sociais e ambientais.
Após desenvolver uma adaptação do Balanced Scorecard para o Adventure Capital
Fund (ACF), o primeiro fundo de venture capital “social” do Reino Unido e o primeiro no
mundo a ser iniciado por um governo central como uma resposta estratégica à uma necessidade
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reconhecida de deslocamento de recursos de doações/subsídios para investimentos em
empresas sociais, Meadows e Pike (2009) acreditam que é necessário o desenvolvimento de
novas medidas para o retorno social. Os autores reconhecem que ferramentas de medição de
desempenho não são suficientes para mensuração de impacto social, apontando outras
possibilidades metodológicas como a realização de grupos focais para entender o impacto do
trabalho de uma determinada organização, identificar as percepções de uma série de partes
interessadas e profissionais, incluindo pesquisas de mercado e pesquisas de satisfação dos
clientes. Meadows e Pike (2009) alertam ainda que as metas governamentais devem ser sempre
consideradas cuidadosamente, pois o futuro financiamento da organização pode estar vinculado
ao seu desempenho em uma série de métricas-chave especificadas pelos departamentos
governamentais.
Por fim, há um conjunto de artigos que propõem novas metodologias para avaliação e
mensuração de desempenho de empresas sociais. Alguns dos instrumentos propostos podem
ser vistos como modelos mais abertos, que incluem um processo pelo qual as empresas sociais
devem passar para chegar nos seus próprios indicadores a partir de suas características, e
modelos mais fechados, com um conjunto de indicadores melhor delimitado.
Por exemplo, Bagnoli e Megali (2011) propõem um modelo multidimensional de
controle que consideram apropriado para a gestão de uma empresa social que considera três
dimensões: o desempenho econômico e financeiro, a efetividade social e a legitimidade
institucional. Os autores buscam mostrar a validade do modelo teórico por meio da aplicação
em um WISE italiano.
McLoughlin et al. (2009) apresentam um modelo de medição de impacto para empresas
sociais, denominado “impacto social para as economias locais” (SIMPLEs) construído a partir
de uma abordagem de grounded theory. Os autores testaram a metodologia em 40 empresas
sociais através de uma série de cursos de treinamento de três dias e um número menor de casos
de teste para incorporação. O modelo de impacto tem como proposta oferecer uma abordagem
de cinco passos, se propondo a ajudar gerentes de empresas sociais a primeiro conceituar o
problema de impacto; identificar e priorizar os impactos que serão medidos; desenvolver
medidas de impacto adequadas; reportar impactos e, por fim, incorporar os resultados na
tomada de decisões gerenciais.
Arena et al. (2015) propõe um modelo geral de sistema de mensuração de desempenho
para empresas sociais que inclui as dimensões que deveriam ser medidas (eficiência, efetividade
e impacto) e um passo a passo a ser utilizado por empresas sociais para desenvolver o seu
próprio sistema de desempenho. Assim como no modelo proposto por Bagnoli e Megali (2011),
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os autores destacam a importância do conceito de efetividade social em relação aos objetivos
de uma empresa social, sendo que o conceito se refere a relação entre a empresa social e suas
partes interessadas, medindo a habilidade da organização de responder as necessidades da
comunidade alvo por meio da produção de bens e serviços (Bagnoli e Megali, 2011; Arena et
al., 2015). Arena et al. (2015) ainda especificam o conceito em três sub-dimensões: justiça (a
habilidade de garantir acesso a produtos e serviços para os mais vulneráveis, envolvimento (a
habilidade de garantir a participação de partes interessadas relevantes no processo de tomada
de decisão) e comunicação e transparência (a capacidade de informar as partes interessadas
sobre as atividades da empresa social).
No sentido de verificar a coerência entre a missão social e os resultados que serão
medidos, Arena et al. (2015) adicionam ao modelo: uma análise sobre se os recursos utilizados
para produzir os produtos e serviços são consistentes com a missão da empresa social; uma
análise sobre se os outputs produzidos são coerentes com o valor esperado das empresas sociais
e uma análise se o impacto final do produto e serviço produzido atende as necessidades para a
qual a empresa social trabalha. E, por fim, o modelo proposto analisa a sustentabilidade
financeira da organização.
Um aspecto relevante da pesquisa de Arena et al. (2015) é que ele buscou integrar
abordagens que se originaram no setor sem fins de lucro e no setor com fins de lucro, “de forma
coerente com a natureza híbrida dessas organizações”, diferentemente das pesquisas anteriores
que se baseiam majoritariamente na literatura do setor sem fins de lucros.
Por fim, Crucke e Decramer (2016) desenvolveram um instrumento adequado para a
avaliação interna e relatório externo do desempenho não financeiro a partir de uma pesquisa
mista com múltiplos atores no campo do empreendedorismo social. Com foco em cinco
dimensões do desempenho organizacional (desempenho econômico, ambiental, comunitário,
humano e de governança), Crucke e Decramer (2016) proponhem um conjunto de indicadores
e uma ferramenta de avaliação para empresas sociais.
Apesar das diversas propostas apresentadas, ainda não há pesquisas empíricas que
mostrem que tipo de avaliações que caracterizariam a prática da avaliação em empresas sociais,
especialmente fora do contexto europeu. Se o levantamento de Coryn et al. (2017) mostrou que
a maioria das pesquisas avaliação, de forma geral, consiste em estudos descritivos e
comparativos de práticas de avaliação, essa não é uma realidade no contexto das pesquisas em
empresas sociais.
Uma hipótese é que isso esteja associado a existência de poucas experiências práticas
de avaliação em empresas sociais e, por isso, acompanhando uma fase do desenvolvimento do
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campo, pesquisadores da área estejam mais voltados a propor sistemas de avaliação e
implementar essas proposições em empresas sociais do que analisar práticas de avaliação já
existentes no campo prático.
Quais são as audiências da avaliação nos vários domínios da prática? Que usos essas
audiências fazem dos trabalhos de avaliação?
Dado os poucos casos que relatam experiências de avaliação em empresas sociais,
existem poucas evidências na literatura da área sobre a real utilidade dessas práticas para as
organizações. De forma geral, Bull (2007) e Arena et al. (2015) concordam que existe pouca
evidência empírica sobre como ferramentas de mensuração de desempenho impactam as
práticas de negócios. Os trabalhos de Barraket e Yousefpour (2013) e Galvin e Iannoti (2014)
apresentam contribuições para essa questão.
Galvin e Iannoti (2014) apresentam a experiência de avaliação de impacto da KickStart,
uma empresa social que tem o objetivo de aliviar a pobreza na África subsaariana ao estabelecer
uma cadeia de valor para manufaturar, distribuir e vender novas ferramentas e equipamentos
para agricultores pobres contribuindo para eles se tornem empreendedores de pequena escala.
Os autores relatam que a empresa investiu aproximadamente 10% do seu orçamento anual em
uma avaliação de impacto independente com o objetivo de ter uma validação externa sobre a
efetividade do seu modelo para a redução de pobreza, se tornando capaz de defender o modelo
perante os atores do campo de desenvolvimento e de empresas sociais. Um dos membros da
organização relata que a informação do estudo servia para desenvolver um perfil mais profundo
sobre os agricultores, contribuindo para o desenvolvimento de melhores produtos e
comunicação com os agricultores, destacando, assim, a utilidade interna da avaliação (Galvin e
Iannoti, 2014).
As empresas sociais participantes da pesquisa ação de Barraket e Yousefpour (2013)
apontam diversos benefícios na realização da avaliação e mensuração de impacto, sendo eles:
aprendizagem e desenvolvimento organizacional, motivação da equipe a partir dos resultados
da avaliação, compreensão organizacional dos efeitos mais longos dos programas,
conhecimento das necessidades dos clientes e de sua satisfação, celebração das realizações com
funcionários e usuários, melhoria do sistema de desempenho organizacional, conformidade
com regimes de financiamento, difusão da inovação, comunicação e incentivo a moral entre as
partes interessadas internas e a preservação da memória organizacional.
Apesar dos vários benefícios percebidos pelas organizações, Barraket e Yousefpour
(2013) indicam que houve evidências relativamente limitadas de qualquer relação direta entre
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a medição do impacto e o avanço da realização da missão ou nas atividades do negócio nas
empresas estudadas. Os autores atribuem isso a limitada experiência prática na condução e uso
de medidas de impacto entre a amostra detalhada. Nas conclusões do estudo, Barraket e
Yousefpour (2013) sugerem que a realização de uma avaliação e mensuração de impacto pode
ser um fardo para empresas pequenas e médias, prejudicando a utilidade dos achados da
avaliação:
The findings of this study suggest, unsurprisingly, that resourcing
evaluation and impact measurement can be a significant burden to small
to medium social enterprises, effectively undermining the utility of
undertaking this work. In practical terms, assessing organisational
readiness should be an important first step in determining the utility of
measuring impacts at the organisational level (Barraket e Yousefpour,
2013, p. 456)

Existem muitos clamores na literatura que indicam a necessidade de se demonstrar os
usos de práticas avaliativas. Nicholls (2009) sugere que dados qualitativos sejam coletados
junto a empreendedores sociais e seus stakeholders chaves para permitir uma análise mais
afinada do papel do reporte de impacto social. McLoughlin et al. (2009) concorda e adiciona a
utilidade de investigações sobre a integração de sistemas de mensuração de impacto com o
planejamento das empresas sociais.
Manetti (2014) aponta que um desenvolvimento de sua pesquisa seria a aplicação do
SROI para um conjunto significativo de empresas sociais para monitorar sua utilidade como
um mecanismo de operação e processo de diálogo com stakeholders. Por outro lado, Luke et
al. (2013) indicam limitações relacionadas a utilidade para a tomada de decisão e relevância de
medidas como o SROI sugerindo que tais medidas conferem pouca legitimidade pragmática e
cognitiva na avaliação de desempenho. Paradoxalmente, Luke et al. (2013) apontam que a
promoção dessas medidas como ferramentas sofisticadas por alguns financiadores e consultores
do terceiro setor, oferece legitimidade pragmática, na medida que são necessárias para
satisfazer expectativas ou requisitos de financiamento.
Por fim, em termos de desenvolvimento teórico, Barraket e Yousefpour (2013) sugerem
que a compreensão da natureza e função das medidas do impacto se beneficiaria de um
envolvimento mais amplo com a teoria institucional e com a teoria de stakeholders, na medida
que elas buscam explicar o porquê e como os comportamentos organizacionais são informados
por imperativos de legitimidade. Respondendo também a esse gap, a presente pesquisa irá se
utilizar de uma corrente da teoria institucional – a perspectiva de lógicas institucionais – para
compreender as práticas de monitoramento e avaliação em empresas sociais brasileiras.
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3. LENTE TEÓRICA
A lente teórica que será utilizada para compreender o fenômeno do estudo em questão
é a perspectiva de lógicas institucionais. Essa corrente se localiza dentro da teoria institucional
de forma mais ampla e o seu desenvolvimento é relativamente recente, localizando-se no que
pode ser chamada a terceira geração do institucionalismo organizacional (Grigolleto e Alves,
2016). Junto à corrente de lógicas institucionais, essa terceira geração de estudos é composta,
principalmente, pelo empreendedorismo institucional (DiMaggio, 1988; Hardy e Maguire,
2017) e pelo trabalho institucional (Lawrence, Sudabby e Leca, 2009; Hampel, Lawrence e
Tracey, 2017).
Segundo Ocasio, Thornton e Lounsbury (2017) o conceito de lógicas institucionais foi
introduzido por Alford e Friedlan’s (1985) no seu tratado de sociologia política para analisar
como as lógicas conflitantes do capitalismo, da burocracia e da democracia moldam a formação
do estado moderno. A partir desse trabalho, em 1991, Friedland e Alford introduzem o conceito
de lógicas institucionais para o institucionalismo organizacional (Ocasio et al., 2017). Friedland
e Alford (1991) iniciam o seu artigo indicando que as ciências sociais estavam em um período
de retiro teórico em relação à sociedade, clamando pela necessidade de “trazer a sociedade de
volta”, ou seja, recuperar a importância do contexto social para compreensão do
comportamento do indivíduo e das organizações. Os autores propõem então, pela primeira vez,
a concepção da sociedade como um sistema interinstitucional. Os autores definem instituições
como “supraorganizational patterns of activity through which humans conduct their material
life in time and space, and symbolic systems through which they categorize that activity and
infuse it with meaning” (Friedland e Alford, 1991, p. 232). Assim, um aspecto central da teoria
de lógicas institucionais inaugurada nesse artigo é que as instituições são simultaneamente
materiais e simbólicas.
Thus institutions are symbolic sytems which have nonobservable, absolute,
transrational referentes and observable social relations which concretize them.
Through these concrete social relations, individuals and organizations strive to
achieve their ends, but they also make life meaningful and reproduce those
symbolic systems. Social relations always have both instrumental and ritual
content” (Friedland e Alford, 1991, p. 249).

Após desenvolver uma revisão crítica dos esforços da teoria organizacional institucional
de analisar as fontes normativas da estrutura organizacional, ou seja, o supra-organizacional,
os autores propõem uma re-conceitualização de instituições incluindo a noção de que a
sociedade é constituída de múltiplas lógicas institucionais. Friedland e Alford (1991) analisam
como ordens institucionais da sociedade capitalista contemporânea ocidental dão forma às
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preferências individuais e aos interesses organizacionais, assim como informam o repertório de
comportamentos, que variam institucionalmente. As ordens identificadas por Friedland e
Alford (1991) foram o mercado capitalista, o estado burocrático, a democracia, a família e a
religião cristã. Cada uma dessas ordens possui uma lógica central, ou seja, um conjunto de
práticas materiais e construções simbólicas, que constitui os seus princípios de organização e
que está a disposição para as organizações e indivíduos elaborarem como base de sua ação.
Institutions constrain not only the ends to which their behavior should be directed,
but the means by which those ends are achieved. They provide individuals with
vocabularies of motives and with a sense of self. They generate not only that which
is valued, but the rules by which it is calibrated and distributed. Institutions set
the limits on the vey nature of rationality and, by implication, of individuality.
Nonetheless, individuals, groups, and organizations try to use institutional orders
to their own advantage. (Friedland e Alford, 1991, p. 251)

A teoria proposta pelos autores trabalha em três níveis de análise: os indivíduos,
competindo e negociando entre si; as organizações, em conflito e coordenação; e as instituições,
em contradição e interdependência. Na sua proposição teórica os três níveis são necessários
para compreender adequadamente a sociedade, e cada um está imbricado no outro.“Individual
action can only be explained in a societal context, but that context can only be understood
through individual consciousness and behavior” (Friedland e Alford, 1991).
Em 2012, na Institutional Logics Perspective, Thornton, Ocasio e Lounsbury avançam
significativamente na teoria de lógicas institucionais que se desenvolveu desde o texto seminal
de Friedland e Alford (1991). Os autores constroem um sistema interinstitucional mais amplo
e oferecem subsídios mais claros para sua aplicação. Nas palavras do próprio Friedland:
Thornton, Ocasio and Lounsbury have built an intricate, multi- level analytic
world that lays out a more ample inter-institutional system and specifies the
organizational processes through which institutional logics are enacted,
recomposed and even created anew, as well as positing individual- level
processes by which agents both reproduce and transform that system. It is an
impressive feat of analytic thinking, a genealogy, an architecture [...]. (Friedland,
2012, p. 583)

Lógicas institucionais podem ser definidas como padrões históricos de símbolos
culturais e práticas materiais socialmente construídos que incluem premissas, valores e crenças
pelos quais indivíduos e organizações dão sentido para suas atividades diárias, organizam o
tempo e o espaço e reproduzem suas vidas e experiências (Thornton et al., 2012). Essas lógicas
estabelecem ‘as regras do jogo’ no nível social, que possibilitam a formação de crenças e
comportamentos nas organizações. Como indica Battilana e Lee (2014, p. 402) “lógicas,
definidas no nível social, proporcionam os materiais culturais por meio dos quais formas
organizacionais são construídas e reproduzidas num determinado setor”.
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Thornton et al. (2012) apresentam quatro princípios meta-teóricos fundamentais da
perspectiva de lógicas institucionais que dialogam com o desenvolvimento da teoria
institucional desenvolvida previamente: 1. A dualidade da agência e da estrutura, 2. Instituições
como materiais e simbólicas, 3. Instituições como historicamente contingentes, e 4. Instituições
como múltiplos níveis de análise.
O primeiro princípio se relaciona a um grande debate existente nas ciências sociais
quanto ao papel da estrutura e da agência. Por um lado, existem perspectivas que enfatizam os
constrangimentos da ação pela estrutura social e, outras perspectivas, que focam em como
indivíduos e organizações criam, mantêm e transformam as instituições, ou seja, o seu papel de
agência, a habilidade de um ator de ter algum efeito no mundo social (Scott, 2008, p. 77). Uma
das principais críticas à teoria neo-institucional, inaugurada pelos textos seminais de Meyer e
Rowan (1977) e DiMaggio e Powell (1983), se refere justamente a ausência de uma teoria da
agência. Assim, na perspectiva de lógicas institucionais, bem como nas outras duas vertentes
pertencentes a terceira geração do instititucionalismo - o empreendedorismo institucional e o
trabalho institucional - se incorporam mecanismos que explicam a agência. A consideração da
autonomia parcial dos atores da estrutura social, permite que Thornton et al. (2012)
desenvolvam uma teoria da estabilidade e da mudança institucional dentro da perspectiva de
lógicas institucionais.
Um segundo princípio é que cada ordem institucional na sociedade possui elementos
simbólicos e materiais, proposição central na elaboração inicial realizada por Friedland e Alford
(1991). Os autores destacam esse princípio como um dos principais aspectos que os diferenciam
da perspectiva neo-institucional anterior. Os aspectos materiais das instituições se referem as
estruturas e práticas e os aspectos simbólicos se referem a ideação e ao significado,
reconhecendo que ambos são constitutivos um do outro (Thornton et al., 2012).
O terceiro princípio, de forma consistente com a teoria institucional de forma geral, é
que as instituições são historicamente contingentes. Thornton et al. (2012) apontam que estudos
com grandes amostras examinaram a contingência histórica de efeitos individuais,
organizacionais e econômicos. Por exemplo, Thornton (2004) estudou a indústria editorial de
ensino superior nos Estados Unidos e mostrou que alguns efeitos eram universais ao longo do
tempo, enquanto outros eram particulares a um período histórico determinados pela lógica
institucional vigente no período. Thornton et al. (2012) reforçam que as influências de ordens
institucionais variam sempre em um tempo histórico.
Por fim, o último princípio meta-teóricos fundamental da perspectiva de lógicas
institucionais é que as instituições operam em múltiplos níveis de análise - individual,
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organizacional, campo e social (Thornton et al., 2012). Ocasio et al. (2017) esclarecem que
enquanto lógicas no nível societal permeiam outros níveis de análise, lógicas institucionais não
são variações ou combinações de lógicas societais mas também são moldadas por variações
locais e adaptações culturais que emergem naquele nível. As lógicas institucionais são os
princípios de organização das instituições e as instituições podem ser identificadas em vários
níveis de análise, incluindo as ordens institucionais da sociedade (Apêndice A) (Ocasio et al.,
2017). Thornton et al. (2012) destacam que esse quarto princípio está associado a premissa de
que as instituições estão em conflito e que, na medida que pesquisadores combinam múltiplos
níveis de análise, eles estão propensos e ter uma imagem mais acurada da problemática em
questão pois são capazes de observar os mecanismos de operação e a natureza contraditória das
lógicas institucionais.
Na perspectiva de lógicas institucionais, as instituições da sociedade são organizadas
em subsistemas, chamadas ordens institucionais. Cada uma das ordens institucionais do sistema
interinstitucional é definida “as a different domain of instititutions build around a cornerstone
instititution that represents the cultural symbols and material practices that govern a commonly
recognized area of life” (Thornton et al., 2012, p. 54). A partir de um profundo estudo de caso
das mudanças no mercado editorial de ensino superior de 1958 a 1990, Thornton (2004)
avançou em relação a formulação de sistema interinstitucional Friedland e Alford (1991). Na
obra usada como principal referência nesse trabalho, Thornton et al. (2012) avançam ainda
mais, ao adicionar a ordem institucional “comunidade” ao sistema interinstitucional. Dessa
forma, a última proposição de sistema interinstitucional é composta pelas seguintes ordens
institucionais: a família, a comunidade, a religião, o estado, o mercado, a profissão e a
corporação, como pode ser visualizado no apêndice A. Ocasio et al. (2017) alertam que o
modelo de tipos ideais propostos por Thornton et al. (2012) são um exemplo e não o único
modelo possível, outras formas de representar e mensurar as lógicas para além de tipos ideais
são possíveis e desejáveis.
O que compõe o eixo vertical Y do modelo são as categoriais elementais ou blocos
constitutivos que representam os símbolos culturais e práticas materiais particulares de cada
ordem. Ao serem influenciados por qualquer uma dessas ordens institucionais, esses elementos
representam como os indivíduos e as organizações têm maior probabilidade de entender quem
eles são, suas lógicas de ação, como eles agem, seus vocabulários de motivação e qual
linguagem é saliente (Thornton et al. 2012, p. 54). Os autores alertam que a seleção dessas
categorias na pesquisa empírica depende da pergunta de pesquisa e das características do
contexto de pesquisa.
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Apesar de Friedland e Alford (1991) terem enfatizado a importância da cognição, das
identidades, dos interesses e do poder na agência individual, os autores não ofereceram uma
microteoria sobre como as lógicas institucionais estão disponíveis e acessíveis para indivíduos
e organizações. Assim, Thornton et al. (2012) buscaram estabelecer as microfundações das
lógicas institucionais, oferecendo um modelo analítico capaz de tecer as relações entre os
diferentes níveis de análise.
A figura 3 apresenta o modelo de níveis cruzados (cross level model) mostrando como
lógicas institucionais combinam o macro-micro e micro-macro. Thornton et al. (2012) explicam
que as lógicas institucionais focam a atenção de atores por meio de um processo de
“imbricamento cultural” (cultural embeddedness), ativando as identidades, os objetivos e os
esquemas de ação de um ator social. As identidades sociais, os objetivos, e os esquemas
ativados, junto a focos de atenção compartilhados, configuram as interações sociais. As
interações sociais geram fluxos de comunicação e de recursos, e interdependências, resultando
assim em práticas sociais e estruturas, incluindo organizações e trabalho institucional.
Determinadas práticas são selecionadas e retidas por meio de processos de evolução cultural e,
a partir desse processo evolucionário, lógicas institucionais emergem no nível da sociedade, em
campos institucionais e em organizações.

Figura 3 - Modelo de níveis cruzados de lógicas institucionais combinando os níveis macro-micro e micromacro.
Fonte: Thornton et al. (2012, p. 85). Tradução própria.

Importante definir que práticas, nessa perspectiva, se referem a formas ou constelações
de atividades socialmente significativas que são relativamente coerentes e estabelecidas
(Thornton et al., 2012). Os autores lembram que para muitos teóricos sociais, como Bourdieu,
prática é o conceito chave que liga sistemas culturais de crenças e estruturas sociais (incluindo
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as lógicas institucionais) com a ação individual e organizacional. Por exemplo, práticas
relacionadas a comercialização de produtos e serviços têm diferentes características
dependendo se elas são mais informadas pela lógica do mercado, pela lógica do estado ou pela
lógica da comunidade (Thornton et al. (2012). Ao mesmo tempo, como já havia sido apontado
por Friedland e Alford (1991), e seguindo o princípio do papel da agência nessa teoria, práticas
não são meros reflexos de lógicas institucionais, mas também são pontos focais tangíveis para
mudanças e alterações em lógicas institucionais.
Mair, Mayer e Lutz (2015, p. 730) constroem uma síntese, “lógicas institucionais, no
nível societal ou setorial, dão forma as instituições, ou seja, as regras do jogo, e, no nível
organizacional, lógicas dão forma as identidades e práticas”. Considerando o objetivo da
presente pesquisa, buscar-se-á compreender quais lógicas institucionais estão relacionadas às
demandas e às práticas de avaliação no caso específico de empresas sociais, consideradas aqui
como organizações híbridas que estão imersas em um ambiente institucional complexo
(Greenwood et al., 2010) e plural (Kraatz e Block, 2008).
A “complexidade institucional” foi um termo desenvolvido por Greenwood et al. (2010)
para se referir a ambientes organizacionais nos quais organizações encaram uma variedade de
pressões que partem de múltiplas lógicas institucionais. Kraatz e Block (2008) haviam proposto
o termo “pluralismo institucional” como a situação encarada por organizações que operam em
múltiplas esferas institucionais.

Segundo Ocasio et al. (2017) enquanto o pluralismo

institucional se refere aos contextos onde os atores são confrontados com uma variedade de
lógicas institucionais que podem ser mais ou menos complementares, possibilitando a
cooperação ou competição, a complexidade institucional se refere mais especificamente a como
atores individuais e coletivos lidam e respondem a demandas conflitantes associadas a
diferentes lógicas.
Em seu artigo seminal da teoria neo-institucional, Meyer e Rowan (1977, p. 356) já
haviam apontado que ambientes são frequentemente plurais e, como resultado, organizações
em busca de apoio externo e estabilidade incorporam “all sorts of incompatible structural
elements”. De forma geral, o pluralismo institucional inclui um conjunto de pesquisas que
buscam investigar a natureza e as implicações da multiplicidade de lógicas em organizações
(Besharov e Smith, 2014).
A partir do reconhecimento que os ambientes institucionais têm se tornado cada vez
mais caracterizados pela complexidade e pluralismo institucional (Smith et al., 2013),
pesquisadores começaram então a investigar às respostas organizacionais a esses ambientes.
Por exemplo, Pache e Santos (2010), com foco no nível micro, investigaram como organizações
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experienciam e respondem a demandas institucionais conflitantes. Os autores propõem um
modelo de respostas estratégicas a demandas institucionais conflitantes, partindo
principalmente do trabalho de Olivier (1991), mas indo além ao integrar o nível de análise do
campo ao nível intraorganizacional. Pache e Santos (2010) descobriram que as organizações
não apenas resistem às lógicas conflitantes, como havia sido proposto por Olivier (1991), mas
algumas são capazes de transformar conflitos em oportunidades a partir de escolhas
estratégicas. Também analisando respostas organizacionais, o trabalho de Greenwood et al.
(2011) mostrou como dimensões estruturais de campos institucionais e atributos
organizacionais afetam a forma como as organizações respondem à múltiplas lógicas
institucionais.
Além dos estudos voltados a identificar as estratégias que organizações utilizam para
lidar com o pluralismo (Olivier, 1991, Pache e Santos, 2010; Kraatz e Block, 2008), Greenwood
et al. (2011) indicam que outros trabalhos buscaram mostrar como as múltiplas lógicas se
refletem nas estruturas e práticas organizacionais, destacando nesse prisma os estudos voltados
ao entendimento de diferentes tipos de organizações híbridas. Pesquisadores que estudam
hibridismo organizacional (Lee e Battilana, 2013; Pache e Santos, 2013; Mair, Mayer e Lutz,
2015) afirmam que a existência e o funcionamento das organizações híbridas impõem questões
conceituais muito interessantes para a teoria institucional, na medida que essas organizações
desafiam a conceptualização de organizações como entidades reproduzindo uma única e
coerente forma institucional de forma a ganhar legitimidade e suporte de referentes
institucionais externos (DiMaggio e Powell, 1983). Mair et al. (2015, p. 730) descrevem
organizações híbridas como “logicamente plurais” pois elas operam nos interstícios de
diferentes setores e, portanto, são confrontadas com lógicas institucionais múltiplas e muitas
vezes conflitantes.
Nesse sentido, o presente estudo pretende contribuir com a literatura institucional ao
estudar um tipo específico de organização híbrida, as empresas sociais. Battilana e Lee (2014)
posicionam as empresas sociais com um tipo ideal de organização híbrida pois, no continuum
de organizações que combinam aspectos de negócios e aspectos sociais, as empresas sociais
combinam essas formas em um grau extremo e podem trazer insights significativos para o
estudo sobre hibridismo organizacional.
A quadro 6 mostra uma síntese dos principais trabalhos que investigaram empresas
sociais e que analisaram o seu aspecto híbrido tendo a perspectiva de lógicas institucionais
como lente teórica central.

De forma convergente, esses estudos buscaram responder a

necessidade da literatura em complexidade e pluralismo institucional de compreender como
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organizações híbridas selecionam, priorizam e integram múltiplas lógicas institucionais
(Besharov & Smith, 2014; Kraatz & Block, 2008).

Quadro 6 - Principais trabalhos que utilizam a teoria de lógicas institucionais para análise de empresas sociais
como organizações híbridas.
Fonte: Elaboração da autora.

Em seu trabalho pioneiro, Battilana e Dorado (2010) mostraram como duas
organizações de microfinanças, acomodaram a lógica bancária e a lógica de desenvolvimento
e, ao fazê-lo, contribuíram para a construção de uma nova lógica comercial de microfinanças
evidenciada em seus objetivos, público-alvo e princípios gerenciais. As autoras sugerem que
novos tipos de organizações híbridas precisam criar uma identidade organizacional comum que
balanceie as lógicas que elas combinam, prevenindo a emergência de subgrupos que fortaleçam
essas tensões entre as lógicas combinadas. A partir dos casos estudados, Battilana e Dorado
(2010) identificaram como fatores capazes de dar sustentabilidade a combinação de lógicas: as
políticas de contratação, que definem quem se torna membro da organização; e as políticas de
socialização, que ensinam e reforçam comportamentos e valores dos contratados.
Como parte do seu quadro teórico, Tracey, Phillips e Jarvis (2011) utilizam na sua
pesquisa uma combinação teórica das três principais correntes da terceira geração do
institucionalismo organizacional: o empreendedorismo institucional, o trabalho institucional e
as lógicas institucionais. Tracey et al. (2011) analisam como dois empreendedores
institucionais combinaram a lógica do varejo com fins de lucros e a lógica de uma organização
sem fins de lucro de apoio a moradores de rua para criar uma nova forma organizacional. No
caso, as duas lógicas formaram um tipo de "kit de ferramentas culturais" (Swidler, 1986) de
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recursos no qual eles estrategicamente se utilizavam em várias configurações para resolver os
seus problemas, “tirando o melhor dos dois mundos” (Tracey et al., 2011, p. 75).
Já o trabalho de Pache e Santos (2013) explorou como as organizações híbridas
pesquisadas gerenciaram internamente as lógicas de bem-estar social e a lógica comercial e
mostraram que, ao invés de adotarem estratégias de decoupling6(Meyer e Rowan, 1977) e
compromisso (Olivier, 1991), as organizações acoplaram seletivamente elementos intactos
prescritos por cada lógica, permitindo que eles conquistassem legitimidade perante
stakeholders externos. Os autores também contribuem com a literatura ao identificarem um
comportamento específico por parte de organizações híbridas com origens mais comerciais,
essas empresas sociais incorporam estrategicamente elementos da lógica de bem-estar social
em uma tentativa de obter legitimidade e aceitação, comportamento que os autores chamam de
“cavalo de tróia”.
Mair, Mayer e Lutz (2015) estudaram como empresas sociais combinam múltiplas
lógicas a partir da análise da governança organizacional. Considerando a lógica de bem-estar
social e a lógica comercial como as duas lógicas predominantes, as autoras propuseram dois
tipos de empresas sociais: “conforming hybrids” (que se identificam com uma das duas lógicas
institucionais) e “dissenting hybrids” (empresas sociais que não se identificam fortemente com
apenas uma dessas lógicas mas, ou acoplam seletivamente elementos prescritos por ambas as
lógicas, ou inovam adotando novas práticas de governança não prescritas pela lógica comercial
ou de bem-estar social).
Em alinhamento com os achados de Pache e Santos (2013), no caso do tipo “conforming
hybrids”, os resultados de Mair et al. (2015) sugerem que essas organizações priorizaram uma
lógica dominante mas cumpriram os padrões mínimos da outra lógica para assegurar o apoio e
a legitimidade entre diferentes partes interessadas, ou seja, a lógica de bem-estar social e a
lógica comercial - visíveis na governança, processos e estruturas organizacionais - se
mantiveram separadas, caracterizando uma resposta mais adaptativa. No tipo "dissenting
hybrids", se permitiu que as duas lógicas guiassem as decisões organizacionais e os
comportamentos simultaneamente, com respostas criativas que iam além de práticas e
procedimentos existentes. As autoras identificaram três mecanismos utilizadas por "dissenting
hybrids", apoiando achados anteriores da literatura: rejeição (defiance), alinhado a proposição

6

Meyer e Rowan (1977) explicam que porque as tentativas de controlar e coordenar atividades em
organizações institucionalizadas levam a conflitos e perda de legitimidade, elementos de estrutura
organizacional são desacoplados (decoupled) das atividades e entre si.
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de Oliver (1991), acoplamento seletivo, alinhado a Pache e Santos (2013) e inovação, alinhado
aos resultados de Battilana e Dorado (2010).
Também analisando empresas sociais, Nicholls e Huybrechts (2016) exploraram como
as relações inter-organizacionais podem ser sustentadas entre organizações que se baseiam em
lógicas institucionais distintas, e potencialmente conflitantes, em condições de assimetria de
poder, no caso, organizações de comércio justo e grandes empresas. Os resultados encontrados
exploraram a tendência de relações entre organizações persistirem, mesmo em condições de
lógicas conflitantes e assimetria de poder, sem a emergência de uma única lógica, dominante,
na relação.
Tanto Nicholls e Huybrechts (2016) quanto Mair et al. (2015) indicam que a maior parte
dos trabalhos de lógicas institucionais iluminou fortemente a contestação entre as lógicas, sendo
o conflito um processo temporário de transição para um novo equilíbrio no qual uma lógica
dominante se sobrepõe a lógicas não-dominantes. Como evidenciado nos estudos mencionados
sobre empresas sociais, a literatura de organizações híbridas tem mostrado à literatura de
lógicas institucionais uma alternativa a essa tendência, indicando que é possível que as
organizações sobrevivam combinando as lógicas em suas práticas a partir de diferentes
mecanismos.
Apesar dessa contribuição, estudos sobre empresas sociais híbridas também tem
apontado casos de conflito entre lógicas. Por exemplo, Pinch e Sunley (2015), a partir de
entrevistas em profundidade com 40 gestores de empresas sociais em quatro cidades no Reino
Unido, mostraram como o campo de empresas sociais tem sido sujeito a iniciativas regulatórias
e educativas que buscaram transformar as disposições dos atores do setor para uma lógica de
mercado, conflitando com a lógica do serviço social das empresas sociais analisadas. Os autores
alertam que as políticas que tentam imbuir uma abordagem mais comercial não reconheceram
as tensões impostas por tal mudança, assim a imposição da lógica de mercado se mostrou
inadequada nesse contexto. O trabalho de Pinch e Sunley (2015) mostrou diferenças em termos
de pressões institucionais nas diferentes regiões analisadas e áreas de atuação das empresas
sociais, destacando assim a importância de se compreender a ecologia institucional local.
Como identificado no quadro 6, é relevante destacar quais as lógicas institucionais que
foram identificadas nas pesquisas desenvolvidas tendo como objeto as empresas sociais. Alguns
trabalhos identificaram lógicas institucionais no nível organizacional,

características de

empresas sociais específicas, como o caso das organizações de micro-finanças bolivianas,
estudadas por Battilana e Dorado (2010), que combinaram a lógica de desenvolvimento e a
lógica bancária ou o caso da empresa social estudada por Tracey et al. (2011) que, ao prover
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emprego para moradores de rua, combinou a lógica do varejo com fins de lucros e a lógica de
uma organização de apoio a moradores de rua sem fins de lucro.
Já Pache e Santos (2013) identificaram as lógicas no nível do campo (field) das empresas
sociais de integração para o trabalho (Work Integration Social Enterprise – WISE, em inglês)
na França. Para identificação das lógicas os autores fizeram uma documentação do campo de
WISE, identificaram temas principais onde as lógicas se concretizavam, cruzaram com
pesquisas que investigaram o contexto institucional do setor social e o do setor de mercado de
forma geral e, por fim, validaram a descrição das lógicas com dois especialistas do campo. O
quadro 7 reproduz a tabela na qual os autores sintetizam os sistemas de crenças que
caracterizam a lógica de bem-estar social e a lógica comercial identificadas.

Quadro 7 - Sistemas de crenças concorrentes da lógica de bem-estar social e da lógica comercial.
Fonte: Pache e Santos, 2013, p. 980. Tradução própria.

Mair et al. (2015, p. 715) já partem da concepção de que empresas sociais combinam a
lógica de bem-estar social e a lógica comercial: “scholars argue that social enterprises adhere
to both the commercial and social welfare logic in their goals and activities toward the
stakeholders to whom they are accountable”. Outros trabalhos também partem desde o
princípio da existência dessas duas lógicas com pequenas diferenças em suas caracterizações:
“lógica social” no caso de Maibom e Smith (2016) e “lógica de mercado” no caso de Pinch e
Sunley (2015) e Nicholls e Huybrechts (2016). Segundo Pache e Santos (2013) a lógica
comercial estaria incorporada em uma lógica de mercado no nível societal (Friedland & Alford,
1991).
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Após revisão de literatura, Smith et al. (2013) também indicam que empresas sociais
são organizações híbridas que incorporam as lógicas concorrentes do bem-estar social e
comercial. Os autores sintetizam as lógicas da seguinte forma:
A social welfare logic focuses on improving the welfare of society, whereas a
commercial logic stresses profit, efficiency, and operational effectiveness. Each
logic is represented and supported by distinct institutional structures. Whereas a
social welfare logic is associated with philanthropic actors and a non-profit legal
form, a commercial logic relies on eamed revenues and a for-profit legal form
(Smith et al., 2013, p. 417)

Mair et al. (2015) descrevem a lógica de bem-estar social e a lógica comercial da
seguinte forma:
In a stylized way, ‘pure type’ organizations aligned with a commercial logic offer
goods or services to obtain a financial return to serve the shareholder as their
major stakeholder group. In contrast, organizations aligned with social welfare
logic address a social need or problem and prioritize their beneficiaries, who are
often disadvantaged or marginalized, as their dominant stakeholder group”
(Mair et al., 2015, p. 715)

Os posicionamentos de Smith et al. (2013) e Mair et al. (2015) convergem com os
resultados da identificação de lógicas de Pache e Santos (2013). Assim, essa pesquisa irá
considerar a lógica de bem-estar social e a lógica comercial como as lógicas presentes em
empresas sociais, partindo das descrições já desenvolvidas na literatura. Após um mapeamento
das práticas de monitoramento e avaliação existentes nas organizações estudadas, buscar-se-á
identificar como essas práticas são influenciadas por essas lógicas. Para destrinchar tais práticas
serão observados os seus propósitos, as suas características metodológicas, os atores
participantes e os usos das avaliações realizadas, indicadas por Mark et al. (2006) como as
principais questões críticas na reflexão contemporânea sobre avaliação. Também serão
explorados os desafios e tensões envoltos na prática avaliativa, uma vez que eles se mostram
como chaves importantes para compreensão dos casos a partir da perspectiva de lógicas
institucionais.

4. METODOLOGIA
4.1.

Estudo de caso como método de pesquisa

Para responder aos anseios dessa pesquisa se adotou uma metodologia qualitativa,
baseada em um estudo de caso múltiplo instrumental (Stake, 1998). Como demonstrado no
quadro 6, pesquisas empíricas que utilizam a perspectiva de lógicas institucionais para
compreensão de práticas organizacionais em empresas sociais utilizam em sua maioria estudo
de caso como método principal. Considerando a tradição da literatura da área e a necessidade
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de compreensão do contexto institucional, material e simbólico, que essas organizações estão
imersas, se justifica o estudo de caso na perspectiva proposta por Stake (1998).
Os dois casos estudados são instrumentais uma vez que o objetivo não é somente
entender os casos em si, mas sim trazer insights sobre a problemática em questão (Stake, 1998).
Os casos foram escolhidos pois, no contexto que o fenômeno será analisado, mostram-se ricos
para a compreensão da problemática e oferecem significativa oportunidade de aprendizagem
(Stake, 1998). Além disso, os casos respondem aos critérios estabelecidos considerando a
revisão de literatura realizada e o objetivo da pesquisa. Os critérios propostos para a seleção
dos casos foram os seguintes:
i.

A própria organização se reconhecer como uma empresa social;

ii.

Em sua trajetória, a organização já deve ter experimentado algum tipo de prática de
monitoramento e avaliação.

iii.

A organização já deve estar numa fase madura da sua operação;
O primeiro critério está alinhado a sugestões da literatura (Nicholls, 2010; Lee e

Battilana, 2013; Mair et al., 2015) de focar em organizações que se auto-reconhecem como
empresas sociais e que são reconhecidas socialmente como tal. Mair et al. (2015) utilizam o
termo empresas sociais “socialmente legitimadas”, sendo que a legitimação social está
associada ao endosso por organizações que apoiam proativamente empresas sociais. No caso,
as autoras formaram sua amostra de estudo a partir de empresas sociais afiliadas a Schwab
Foundation que, como a Ashoka ou Echoing Green, atuam no cenário internacional
selecionando e apoiando empresas sociais com diversos tipos de recursos.
Considerando o objetivo da pesquisa, era necessário que as organizações escolhidas
como caso já tivessem desenvolvido algum tipo de prática de avaliação, seja a partir de uma
demanda interna ou externa. Esse segundo critério está fortemente associado ao terceiro critério
que propõe que as organizações estudadas já estejam num estágio maduro de operação, o que
aumenta a probabilidade de já tenham passado por um universo maior de demandas e práticas
de avaliação.
O terceiro critério segue a mesma lógica da seleção de Mair et al. (2015) que, em seu
estudo sobre governança em organizações híbridas, selecionou organizações em estágio
maduro por estarem mais propensas a ter uma abordagem de governança deliberada.
Considerando os dados existentes já mencionados na introdução desse estudo, bem como o
conhecimento da pesquisadora sobre o campo de empresas sociais brasileiro, são escassas as
práticas de avaliação nessas organizações, o que fortaleceu a necessidade de escolher empresas
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sociais com significativo tempo de operação, entendendo-o que as mesmas estariam mais
propensas a ter experiências de monitoramento e avaliação em sua trajetória.

4.2.

Os casos escolhidos

O primeiro caso escolhido foi a Rede Asta. Criada em 2005, a organização tem sede no Rio
de Janeiro onde iniciou o seu trabalho junto a grupos produtivos de artesãs em regiões de baixa
renda (favelas cariocas) com capacitações voltadas a desenvolver os seus produtos e
comercializá-los em canais de venda com o fim principal de aumentar a renda dos grupos e das
artesãs. Ao longo da sua trajetória, a organização testou e desenvolveu diferentes formas de
atuação até o modelo vigente atualmente voltado ao alcance dos seus objetivos, sendo que
geração de renda para os grupos produtivos permanece como prioritário, além do ganho de
autonomia empreendedora dos grupos e capacidade de mobilização da rede. Segundo o último
relatório da organização, são 74 grupos produtivos associados à Rede e 1.234 artesãs apoiadas
pelo trabalho (Relatório da Rede Asta 2016).
A organização se posiciona como um negócio social, indicando o impacto social como
núcleo organizacional e mecanismos de negócio como meios e instrumentos para o alcance da
sua missão. A Rede Asta foi um dos primeiros negócios sociais brasileiros e recebeu apoio de
diversas organizações voltadas a incubar, acelerar e investir em empresas sociais como a
Fundação Avina e Ashoka. A organização também participou e ganhou diversas premiações do
campo de organizações da sociedade civil e do campo de empresas sociais, especialmente na
figura da sua empreendedora social, como o Prêmio FINEP de Inovação Social 2011, o Prêmio
Folha Empreendedor Social 2014 e o prêmio UBS Visionaris 2016, entre outros. A
pesquisadora já conhecia duas das sócias devido a relações profissionais anteriores e, por isso,
sabia que a organização havia realizado uma avaliação de impacto recente com uma consultoria
especializada em avaliação. A organização também é uma empresa B, ou seja, havia realizado
a avaliação necessária para conquistar a certificação. Assim, a organização respondia
adequadamente aos três critérios de escolha definidos.
O segundo caso escolhido foi a Terra Nova. A Terra Nova se posiciona como uma
empresa social que trabalha com mediação de conflitos humanos para a Regularização
Fundiária

de

Interesse

Social

em

áreas

urbanas

ocupadas

irregularmente

(http://grupoterranova.com.br/). Foi criada em 2001, em Curitiba, e esteve envolvida até então
na regularização fundiárias de 28 comunidades que somam 3 milhões de metros quadrados em
regularização, tendo impactado assim mais de 58 mil pessoas em 8 munícipios de 3 estados
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brasileiros, segundo dados divulgados no seu website (http://grupoterranova.com.br/). A
organização indica que seu foco é a geração de impacto social a partir do serviço ofertado e se
posiciona como parte do Setor 2,5 da economia, composto por organizações que estão entre o
segundo (empresa com fins lucrativos) e o terceiro setor (organizações sem fins lucrativos).
A organização, especialmente na figura do seu empreendedor social, recebeu uma série
de reconhecimentos e premiações. Em 2008, por exemplo, recebeu o World Habitat Awards, o
Prêmio de Empreendedor Social da Folha de São Paulo e o empreendedor social se tornou
Ashoka Fellow. A pesquisadora fez o primeiro contato com a organização em um evento na
Fundação Getúlio Vargas onde foram apresentados os resultados de uma avaliação
desenvolvida por um centro de estudos da mesma escola, o que demonstrou que a organização
havia vivido uma experiência de avaliação recente. Além disso, a organização também tem
investidores de impacto associados ao GIIRS, o que indicava que a organização também já
havia realizado a avaliação de impacto B. Por esses motivos, esse segundo caso também
atendeu os critérios de escolha estabelecidos.
4.3.

Coleta e análise dos dados

Nos dois casos estudados, a coleta de dados foi realizada a partir de três métodos :
entrevistas semi-estruturadas, análise de documentos e observação. As entrevistas e os
documentos foram as fontes de dados mais relevantes para efetivamente entender quais as
experiências e práticas de monitoramento e avaliação existentes nas organizações estudadas e
como diferentes lógicas institucionais influenciam essas práticas, perguntas de pesquisa desse
estudo. As observações foram úteis especialmente para melhor compreender o contexto e a
forma de atuação de cada uma das organizações, bem como aspectos simbólicos do dia a dia da
organização.
A partir de entrevistas com os fundadores foi explorado primeiramente o histórico de
experiências vividas em termos de monitoramento e avaliação. A partir desse mapeamento
foram identificadas as principais pessoas internas e externas à organização que haviam
participado dessas experiências e que deveriam ser entrevistadas. Assim como os casos, os
entrevistados foram selecionados por razões teóricas, com o objetivo de aumentar o
entendimento do fenômeno estudado em cada um dos casos (Stake, 1998).
No total foram realizadas 15 entrevistas com 14 pessoas (1 pessoa foi entrevistada duas
vezes), totalizando aproximadamente 16 horas de gravações. Todas as entrevistas foram
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gravadas. Dez entrevistas que se mostraram mais relevantes foram transcritas integralmente e,
para as outras entrevistas, apenas os trechos mais relevantes foram transcritos.
Cabe destacar que em ambas as organizações o conhecimento sobre as experiências
vividas relativas ao tema pesquisado estava bastante concentrado nos fundadores e no nível
diretivo da organização. No caso da Rede Asta, uma das fundadoras concentrou a
responsabilidade sobre o tema até 2016 e possuía o histórico das experiências e de relação com
atores externos. Assim, com os outros membros da organização foi explorado, especialmente,
o seu envolvimento e as percepções sobre as experiências mais recentes e o sistema de
monitoramento e avaliação recém implementado. Dois consultores externos foram
entrevistados, um que conduziu a avaliação de impacto mais significativa da história da
organização em 2016 e outro que facilitou os dois planejamentos estratégicos realizados pela
organização, além de outros projetos. Houve uma tentativa de realizar uma entrevista com a
pessoa responsável pela organização investidora de um dos projetos da Rede Asta, o que não
foi possível devido a não autorização por parte da organização investidora para participação da
pesquisa.
No caso da Terra Nova, foi possível explorar o tema fundamentalmente com o nível
diretivo da organização. Uma coordenadora foi entrevistada pois ela havia participado de perto
da avaliação mais recente vivida pela organização. Também foram entrevistados um dos sócios
do fundo de investimento de impacto que investe na organização e um professor universitário,
responsável por uma avaliação de resultados realizada. É importante destacar que no caso da
Terra Nova houve maior dificuldade de acesso aos entrevistados no período de coleta.
A segunda fonte de dados mais relevante foram os documentos disponibilizados pela
organização conforme iam sendo feitas referências a eles no decorrer das entrevistas. Foram
importantes principalmente para melhor compreender aspectos do modelo organizacional e
enriquecer a descrição dos casos. A análise dos documentos permitiu compreender em maior
profundidade as práticas de avaliação com algum grau de documentação e comunicação. No
caso da Terra Nova, houve maior restrição quanto a disponibilização de documentos, com maior
zelo pelo sigilo das informações.
Uma terceira fonte complementar de coleta de dados foram as observações. Uma síntese
das observações realizadas encontra-se no quadro 8. No caso da Rede Asta, a pesquisadora se
deslocou para o Rio de Janeiro e durante 3 dias foi até o escritório da organização para fazer
entrevistas e observar as dinâmicas de trabalho. Ainda no Rio de Janeiro, a pesquisadora
participou de uma visita a um grupo produtivo associado a Rede, onde um questionário de
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avaliação anual foi aplicado, e de uma reunião conduzida por consultor externo para colheita
de feedbacks da equipe. Em São Paulo, a pesquisadora participou de uma capacitação de um
grupo de artesãs no âmbito de um projeto da área de Impacto, onde foi aplicada uma pesquisa
de satisfação.
No caso da Terra Nova, a pesquisadora participou de um evento na Fundação Getúlio
Vargas onde foram apresentados os resultados de uma avaliação de impacto da organização
realizada por centro de estudos da mesma escola. Na mesma oportunidade, a pesquisadora fez
o primeiro convite para dois membros da organização para conduzir a presente pesquisa. A
pesquisadora também acompanhou duas outras atividades relevantes da organização com o
objetivo de melhor compreender o contexto e os modos de atuação da organização junto às
comunidades beneficiadas.
Observações realizadas
Caso 1 (Rede Asta)
Acompanhamento na capacitação da Escola Entusiasta no projeto Costurando o
Futuro em São Bernardo do Campo (SP)
Acompanhamento da visita ao grupo produtivo Divas da Criação na Zona Norte do
Rio de Janeiro (RJ)
Acompanhamento de reunião de equipe com consultor externo, na sede da
organização no Rio de Janeiro (RJ)
Presença por 3 dias consecutivos na sede da organização no Rio de Janeiro (RJ) e
visitas a sede da organização em São Paulo para realização de entrevistas.
Caso 2 (Terra Nova)
Participação em evento na Fundação Getúlio Vargas onde foram apresentados os
resultados de uma avaliação de impacto da Terra Nova (SP)
Acompanhamento da homologação do acordo judicial de uma comunidade atendida
em Vara Civil de Fórum Regional (SP)
Acompanhamento de ação da Terra Nova e da LBV 7 em comunidade em processo de
regularização na Cidade Tiradentes (SP)
Visita a espaço de co-working em São Paulo para realização de entrevista (SP).
Quadro 8 - Observações realizadas na fase de coleta de dados.
Fonte: Elaboração própria.

Seguindo a recomendação de Miles e Huberman (2014) a coleta de dados foi feita
concomitantemente a análise de dados. Primeiramente, os dados qualitativos brutos foram
processados, ou seja, as gravações das entrevistas foram transcritas em textos, os documentos
7

A LBV (Legião da Boa Vontade) é parceira da Terra Nova para a capacitação das associações de moradores nas
comunidades que a Terra Nova tem atuação. Segundo seu website, a LBV é “uma associação civil de direito
privado, beneficente, filantrópica, educacional, cultural, filosófica, ecumênica, altruística e sem fins econômicos,
reconhecida no Brasil e no exterior por seu trabalho nas áreas da educação e da assistência social”
(https://www.lbv.org/).
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coletados priorizados e organizados, e as notas de campo das observações revisadas. Na
sequência, foi feita a codificação das entrevistas com o suporte do software Atlas TI, facilitando
a desconstrução e análise dos dados, transformando a grande quantidade de dados coletados em
temas que possibilitassem sua categorização. Segundo Miles e Huberman:
Códigos são rótulos que atribuem significado simbólico à informação descritiva ou
inferencial compilada durante um estudo. [...] Os códigos são usados
principalmente para recuperar e categorizar partes de dados semelhantes, de modo
que o pesquisador pode rapidamente encontrar, retirar e agrupar os segmentos
relacionados a uma determinada questão de pesquisa, hipótese, construto ou tema.
(Miles e Huberman, 2014, p. 72)

Após a codificação no Atlas TI, foram feitas diversas tabelas no Microsoft Excel com o
intuito de facilitar a visualização dos resultados encontrados e identificar relações entre
categorias (Langley, 2009). A estratégia de triangulação dos dados, a partir das três técnicas de
coleta de dados, permitiu enriquecer a compreensão sobre os estudos de caso, contribuindo para
um melhor entendimento do fenômeno (Stake, 1998).
Por fim, foi utilizada a estratégia narrativa para apresentação dos resultados e discussão.
Como apontado por Langley (1999), devido ao foco no detalhe contextual essa abordagem
funciona bem para um ou poucos casos e possibilita um alto grau de autenticidade devido a
variedade e riqueza dos acontecimentos descritos e das relações entre eles.

4.4.

Estrutura de apresentação dos resultados e discussão

A apresentação dos resultados e discussão de cada um dos casos está estruturada em três
seções. Na primeira seção a organização é apresentada, destacando alguns aspectos centrais,
como a sua origem, sua missão e seus objetivos, como se posicionam em termos de tipos de
empresas sociais, seu modelo de atuação e os impactos socioambientais pretendidos por sua
atuação. Tendo em vista a possível existência de tensões de desempenho (Smith et al., 2013)
nas organizações estudadas, se observou com atenção como as organizações definem o seu
sucesso na medida que tanto a dimensão social quanto a dimensão econômica (sustentabilidade
financeira) são centrais em empresas sociais.
A segunda seção apresenta as experiências da organização, buscando responder a
primeira pergunta de pesquisa desse estudo: quais as práticas de monitoramento e avaliação
vivenciadas pelas empresas sociais estudadas? Tais práticas foram destrinchadas a partir de
quatro dimensões e questões críticas na reflexão contemporânea sobre avaliação indicadas por
Mark el al. (2006). Assim, buscou-se responder as seguintes perguntas para cada experiência
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mapeada: a. Quais os propósitos da avaliação?; b. Quem conduz e quem participa da avaliação?;
c. Quais as metodologias que caracterizam a prática da avaliação?; d. Quais são as audiências
da avaliação e que usos essas audiências fazem dos trabalhos de avaliação? Também foram
explorados os desafios e tensões envoltos em suas práticas avaliativas. Ainda na segunda seção,
são tecidos diálogos com a literatura de pesquisa em avaliação em empresas sociais revisada.
Por fim, na terceira seção, procurou-se discutir como lógicas institucionais,
espeficamente a lógica de bem-estar social e a lógica comercial, influenciam experiências e as
práticas de monitoramento e avaliação das organizações, dialogando com a literatura que estudo
empresas sociais a partir dessa perspectiva teórica. Optou-se por separar a apresentação das
práticas mapeadas da análise e discussão a partir de lente terórica escolhida com o intuito de
motivar os leitores a produzirem novas interpretações e análises a partir dos resultados
encontrados.
Importante destacar que no termo de consentimento assinado por cada um dos
entrevistados, foi indicado que o sigilo de informações, o anonimato do indivíduo e a
preservação da identidade de todas as pessoas mencionadas poderiam ser solicitadas pelo
entrevistado. Na apresentação dos resultados, optou-se por manter o anonimato dos indivíduos,
sendo assim, na maioria dos casos, os trechos de entrevistas apresentados não foram
identificados com os entrevistados. O papel do entrevistado na organização foi associado as
citações somente nos casos essenciais para a compreensão da análise realizada. Tendo em vista
o cuidado com o sigilo das informações acessadas na pesquisa, não foram explorados em
nenhum momento os resultados das avaliações em si.
4.5.

Critérios de qualidade da pesquisa

A pesquisa se utiliza de uma metodologia qualitativa de estudo de caso para investigar
quais as práticas de monitoramento e avaliação em empresas sociais e como lógicas
institucionais influenciam essas práticas, a partir da adoção da perspectiva de lógicas
institucionais como lente teórica. Considerando a relevância de destacar princípios úteis a
orientação e a avaliação da pesquisa qualitativa, nessa seção serão explicitados os critérios de
qualidade considerados pertinentes. Destacando a contribuição de Pozzebon e Petrini (2013),
cabe mencionar a importância de explicitá-los frente ao uso histórico de critérios positivistas
para a avaliação da pesquisa qualitativa, sem devida consideração de diferenças ontológicas e
epistemológicas que caracterizam cada pesquisa.
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Nesse sentido, é importante destacar o posicionamento de autores seminais da
perspectiva teórica adotada nessa pesquisa (Ocasio et al., 2017). Ontologicamente, estes autores
posicionam lógicas institucionais como um fenômeno real e a validade da representação
analítica de uma lógica institucional, que é definida pelo pesquisador, como uma questão
empírica, sujeita às forças e limitações dos métodos empíricos adotados (Ocasio et al., 2017).
Assim, partindo da revisão realizada por Pozzebon e Petrini (2013), considerou-se a adoção dos
critérios de qualidade propostos por Lincoln e Guba (1985) como a mais adequada
considerando as escolhas teórico-metodológicas dessa pesquisa. Tal escolha se justifica
considerando a proximidade da perspectiva de lógicas institucionais com uma ontologia realista
e epistemologia subjetivista - em alinhamento com a corrente do realismo crítico a qual essa
perspectiva é vinculada (Leca e Naccache, 2006). Cabe destacar ainda que tais critérios,
considerados pós-positivistas (Pozzebon e Petrini, 2013), possuem maior aderência com o
paradigma interpretativista, o qual a pesquisadora desse estudo se alinha. Os critérios propostos
por Lincoln and Guba (1985) na sua obra “Naturalist Inquiry” são: credibilidade,
transferibilidade, dependabilidade e confirmabilidade. O quadro 9 mostra a resposta dada pela
pesquisadora quanto os critérios de qualidade da pesquisa.
Critérios propostos
por Lincoln and
Guba (1985)

Síntese descritiva do critério (Pozzebon
e Petrini, 2013)

Respostas do estudo

Credibilidade

A "verdade" dos resultados, vista através
dos olhos daqueles que estão sendo
observados ou entrevistados e dentro do
contexto em que a pesquisa é realizada.

A pesquisadora utilizou diferentes
fontes de informações –
triangulação de fontes – para
aprender e compreender o
fenômeno de interesse junto às
organizações estudadas. Foram
entrevistados os membros
organizacionais que poderiam
trazer informações ricas sobre o
objeto estudado, comparando
diferentes pontos de vista sobre o
mesmo tema.

Transferibilidade

A medida na qual os resultados podem ser Os critérios para a escolha dos
transferidos para outro ambiente (contextos casos foram determinados com a
similares)
intenção de que as organizações
escolhidas fossem representativas
do universo de empresas sociais
brasileiras e por serem casos ricos
para a compreensão da
problemática. Acredita-se que os
resultados encontrados possibilitem
maior compreensão das práticas
avaliativas de outras empresas
sociais no contexto brasileiro. A
apresentação das organizações e
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descrição detalhada das suas
experiências e práticas avaliativas
favorecem a transferibilidade.
Dependabilidade

A medida na qual a pesquisa poderia
As escolhas teórico-metodológicas
produzir resultados semelhantes ou
realizadas pela pesquisadora foram
consistentes se realizada como foi descrita justificadas ao longo de todo o
trabalho e, em especial, a seção
metodológica buscou explicitar os
métodos adotados.

Confirmabilidade

Pesquisadores precisam fornecer
evidências que corroborem os resultados.

A análise foi feita conjuntamente
com a apresentação de resultados,
fazendo referências às fontes
utilizadas. O uso contínuo de
citações diretas dos entrevistados
como estratégia de apresentação de
resultados buscou corroborar com
esse critério.

Quadro 9 - Critérios para avaliação da qualidade da pesquisa.
Fonte: Elaboração própria.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1.

Caso 1 (Rede Asta)

5.1.1. Apresentação da organização
A Rede Asta foi fundada em 2005 com a missão de empoderar artesãs de áreas
vulneráveis do Rio de Janeiro (http://redeasta.com.br/). A história da Rede Asta começou
quando a empreendedora social que funda a organização tinha 22 anos e desenvolveu com uma
amiga um projeto que tinha como principal ação catalogar iniciativas sociais ao redor do mundo
e publicá-las em um banco de dados de livre acesso. Fascinada por projetos de geração de renda,
a empreendedora trabalhou por dois anos no Afro Reggae, uma organização sem fins lucrativos
de arte e cultura, até encontrar uma outra amiga, que havia acabado de se desligar da área
comercial de uma grande empresa no exterior, que se tornou sua sócia. O trabalho começou
com a capacitação de um grupo de 30 mulheres de uma cooperativa de catadores da periferia
do Rio de Janeiro (Relatório da Rede Asta 2008-2012).
Segundo o Relatório 2008-2012 da organização, em 2005, as fundadoras começaram a
vender produtos desse grupo produtivo em feiras, em 2006, receberam o primeiro investimento
de uma fundação filantrópica, abriram o primeiro ponto físico de vendas, e receberam a
primeira encomenda de brindes corporativos por uma grande empresa cliente. Em 2007, surge
a ideia da venda direta por meio de catálogos e conselheiras (revendedoras), modelo que
impulsiona a organização e marca o inicio da Rede Asta enquanto marca e como a primeira
rede de venda direta de produtos artesanais do Brasil. A partir daí, a organização desenvolve
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diversos canais de venda, sendo eles: a venda direta, por meio de conselheiras (700 conselheiras
cadastradas em 2012), o canal de venda pela web e as lojas físicas; e a Asta empresas, no qual
a organização reutiliza e reaproveita resíduos de empresas como matéria prima de trabalho dos
grupos produtivos, potencialmente transformando-os em brindes corporativos que retornam
para a empresas geradoras. Ao longa da sua história, a Rede Asta também desenvolveu projetos
patrocinados por Institutos e Fundações focados na geração de renda e capacitação de grupos
produtivos.
A organização se posiciona como um negócio social, cujo núcleo organizacional é o
impacto social gerado na vida do público alvo, no caso, mulheres artesãs de comunidades de
baixa renda, e os mecanismos de negócios são posicionados como meio para alcance da missão.
O posicionamento como negócio é atribuído a necessidade de sustentabilidade financeira da
organização e a uma crença no mercado como um mecanismo de inclusão. Tendo como
referência o conceito de negócio social de Muhammad Yunus 8, o posicionamento adotado é
que eventuais lucros gerados pela empresa sejam reinvestidos na organização, como um
mecanismo potencializador do impacto social.
A gente é um negócio, tudo o que a gente faz precisa ser sustentável financeiramente.
A gente tenta, né? Mas a gente tem uma verdade e uma vontade de impactar que é o
nosso core business. Então o nosso core businesses não é o lucro que a gente gera, ou
a forma como a gente faz, o nosso core business é a nossa missão, é a nossa causa.

Encaramos o mercado como uma ferramenta de inclusão. O lucro não é o nosso fim,
mas nosso meio. Através dele transformamos vidas e impactamos positivamente
comunidades de baixa renda. As margens praticadas pelas vendas são calculadas para
que as produtoras sempre fiquem com o maior percentual da cadeia produtiva. O
aumento da renda delas é a missão do nosso negócio. (Relatório da Rede Asta 20082012, p. 28).

A Rede Asta, desde a sua criação, atuava com a pessoa jurídica de organização não
governamental sem fins lucrativos, até que em determinado ano uma empresa foi aberta porque
a venda de produtos, que constituía o principal mecanismo de alcance dos objetivos da
organização, não poderia ultrapassar 30% do faturamento no modelo legal adotado até então.
8

Muhammad Yunus é um economista, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2006, considerado como uma das
principais referências no tema do microcrédito e dos negócios sociais. Yunus cunhou a termo negócio social.
Segundo o seu livro “Criando um negócio social”: “Um negócio social é um novo tipo de negócio. (...). Um
negócio social está fora do mundo que busca lucros. Seu objetivo é resolver um problema social utilizando métodos
de negócios, inclusive criação e vendas de produtos e serviços. (...). Existem dois tipos de negócios sociais. O
primeiro é uma empresa com receitas e despesas equilibradas, sem perdas e sem dividendos, que se dedica a
resolver um problema social. Seus proprietários são investidores que reinvestem os lucros na expansão e melhoria
do negócio. O segundo tipo é uma empresa com fins lucrativos de propriedade de pessoas pobres, seja diretamente
ou por intermédio de um fundo destinado a uma causa social predefinida. Como os lucros que afluem para as
pessoas pobres estão aliviando a pobreza, tal empresa está, por definição, ajudando a resolver um problema social”
(Yunus, 2010, p. 19-20). A Rede Asta seria o tipo 1 de negócio social considerando a definição de Yunus.
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Também foi destacado em entrevista que a escolha de abrir uma empresa estava vinculada a
potencialmente diminuir custos tributários relacionados a contratação de pessoal, o que estava
dificultando a sobrevivência da organização. Assim, a Rede Asta possuí dois modelos jurídicos,
uma OSCIP, o Instituto Asta, e uma empresa, a Asta Corp, que atendem diferentes estratégias
de atuação voltados ao alcance da missão.
(...) se a gente começasse a vender muito a legislação de OSCIP não permite que o
core bussiness seja a venda e é através da venda que a gente gera renda. Só pode ser
30% do faturamento. Aí a gente teve que abrir uma empresa para poder vender porque
eles encaram que venda é atividade de lucro. Só que você está vendendo e reinvestindo
na organização, então é um desafio enorme.
A gente nasceu como ONG, né? A gente virou negócio depois. O nosso modelo é 50%
financiado pelos recursos da ONG e 50% pelos recursos da venda. Então ele é meio a
meio. Um dia a gente quer fazer, não sei se vai rolar, a gente quer que a empresa
invista na ONG.

A ausência de um modelo jurídico que melhor contemplasse as características da
organização é reconhecida como um problema pela organização, sendo que a manutenção de
duas figuras jurídicas é indicada como um dos principais desafios de gestão vividos pela
organização, uma vez que a operação e a estratégia da Rede Asta é conjunta, mas com duas
figuras que exigem diferentes processos administrativas e contábeis.
Tem um desafio de gestão terrível. Que é essa falta de modelo jurídico. É horrível.
Porque a gente acaba tendo que gerir as duas coisas de uma forma separada. Esse foi
um aprendizado da vida. (...) Então, o que é business, está tudo concentrado na empresa.
E o que é social, o que é impacto, vem tudo para área de impacto. Só que isso não
funciona tão categoricamente. (...) A operação é totalmente conjunta. Como é que você
tem uma operação conjunta e um modelo jurídico separado? É uma loucura.

Segundo o Relatório 2008-2012, a missão da Rede Asta é “Contribuir para a diminuição
da desigualdade social brasileira fortalecendo empreendimentos produtivos da base da pirâmide
por meio de acesso a mercados, conhecimentos e criação de redes”. Em 2017, a missão foi
redefinida para “Potencializar empreendimentos comunitários produtivos para serem
protagonistas da economia circular e em rede transformar pessoas e resignificar resíduos”. Essa
redefinição da missão acompanha a mudança de estratégia, de modelo de negócio e de estrutura
organizacional que ocorreram na organização, consolidada no seu último planejamento
estratégico 2017-2020.
Segundo o documento que apresenta resultados desse último planejamento estratégico,
o novo modelo é resultado de uma série de lições aprendidas quanto a aspectos institucionais,
quanto a relação e resultados para os grupos produtivos e quanto a análise do mercado de
artesanato. O novo modelo de negócio se estruturou em três segmentos de clientes e proposta
de valor centrais. Para as corporações são oferecidos serviços de upcycling de resíduos que
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retornam em itens feitos à mão pelos grupos comunitários. Para institutos e fundações são
desenvolvidos projetos para o desenvolvimento econômico de negócios produtivos
comunitários. E para as artesãs, enquanto segmento de cliente, está sendo desenvolvida uma
plataforma virtual para promoção de acesso a mercado, a rede de grupos produtivos e a
treinamento de empreendedorismo.
Em termos de estrutura organizacional, a organização está atualmente organizada em
duas áreas principais: Negócios e Impacto. A área de Negócios é responsável por oferecer
serviços de upcycling para corporações, nos quais os resíduos das empresas são transformados
em brindes corporativos por grupos produtivos associados à Rede. E a área de Impacto é
responsável pelos projetos de inclusão econômica, em parceria principalmente com institutos e
fundações que desejam realizar ações de impacto social em uma determinada região, e pela
Escola de Negócios Entusiasta que oferece treinamentos para desenvolver artesãs em
empreendedoras, sendo os principais objetivos autonomia, geração de renda, criação de redes
de artesãos e gestão de negócio (Rede Asta, 2017). Conforme mostra a figura 4, a outras áreas
dão suporte a essas duas áreas principais.

Figura 4 - Estrutura organizacional da Rede Asta.
Fonte: Relatório da Rede Asta 2016.

5.1.2. As experiências e práticas de monitoramento e avaliação
Optou-se por dividir a experiência da Rede Asta com monitoramento e avaliação
analiticamente em duas fases, com o objetivo de facilitar a compreensão e análise do caso. Para
além do aspecto cronológico, o que diferencia as duas fases são as características dessas
práticas, identificadas por meio de seus propósitos, usos, características metodológicas e atores
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participantes. A figura 5 mostra as experiências de monitoramento e avaliação da Rede Asta
mapeadas pelo estudo.
Em linhas gerais, a primeira fase, de 2007 até aproximadamente 2015, pode ser
caracterizada por um posicionamento responsivo as demandas externas, com a realização de
avaliações pontuais e tentativas internas de monitoramento que respondessem a demandas por
informação voltadas a prestação de contas e busca por mais recursos junto a financiadores. Uma
fala de um entrevistado marca fortemente essa fase: “nosso modelo de avaliação sempre foi
esquizofrênico”. Isso porque tais práticas eram descontínuas e a prática avaliativa estava
envolta de diversos desafios que serão explorados adiante.
A segunda fase, que se inicia após uma avaliação externa realizada em 2016, é
caracterizada por um momento mais maduro da organização no qual se reconhece uma
necessidade de verificar a real utilidade do trabalho para o público beneficiado frente aos
esforços feitos pela organização e no qual a atividade de monitorar e avaliar volta-se para a
tomada de decisão estratégica e para o crescimento da organização. Essa segunda fase também
é marcada por uma maior sofisticação metodológica, maior participação da equipe nos
processos avaliativos e a presença de consultores externos com experiência em monitoramento
e avaliação.
A seguir serão apresentadas as experiências e os aspectos mais relevantes quanto aos
propósitos, as características metodológicas, os atores participantes, os usos e os desafios dessas
práticas, tecendo diálogos com a literatura de avaliação em empresas sociais revisada. As
tabelas sintetizam os elementos principais de cada aspecto analisado.

Figura 5 - Experiências de monitoramento e avaliação da Rede Asta.
Fonte: Elaboração própria.
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Primeiramente cabe mencionar que durante as entrevistas foi possível perceber que as
práticas de monitoramento e avaliação vividas foram permeadas por muitos desafios. Alguns
desafios são transversais a todas as experiências relatadas, tendo sido relatados como constantes
na experiência da organização, sendo eles: a falta de tempo da equipe frente a outras funções;
a ausência de capacidade avaliativa na equipe (expertise) junto ao reconhecimento de que a
mensuração de resultados sociais seria tecnicamente difícil; e a falta de recursos financeiros
para investir na contratação de avaliações externas, considerada uma atividade muito cara para
a realidade financeira da organização. Todos esses desafios vêm ao encontro a desafios já
apontados pela literatura (Barraket e Yousefpour, 2013; Thomas, 2004; Arena et al., 2015).
Porque já é muito difícil fazer o impacto. Medir é tão complexo quanto fazer, sabe?
Então eu atribuo isso a complexidade do processo, gerar impacto é super difícil, é
custoso, demanda muita energia e você ainda tem que fazer e medir. É muito complexo.
Não é fácil. As metodologias existentes não são simples, você precisa de um
profissional adequado para isso porque é muito fácil você sair criando um monte de
questionário com um monte de pergunta que não faz sentido. A pergunta é a base de
tudo. Faz um a pergunta malfeita e você destrói a sua avaliação. Se você pergunta de
um jeito enviesado, o resultado sai completamente diferente do que você imaginava.
Então precisa de uma expertise, se tem campo envolvido então é muito mais caro.
Foi caríssimo. Para a gente. Eu nunca teria grana para pagar uma avaliação daquela. A
gente só fez porque estava pago.

A primeira avaliação desenvolvida pela Rede Asta ocorreu em 2007 em resposta a
demanda do seu primeiro financiador que buscava uma melhor compreensão dos resultados
sociais do modelo de impacto desenvolvido pela organização. Foi feita a contratação de uma
professora universitária conhecida de uma das fundadoras para realizar a avaliação externa que
foi paga pelo próprio financiador. Além de responder a demanda do financiador, segunda a
fundadora, essa primeira avaliação foi útil para compreensão das principais demandas do
público alvo que era beneficiado pela organização e para confirmar que o modelo desenvolvido
estava no caminho certo.
Porque o financiador pediu. (…) Todos querem comprovar resultados. Todos querem
ter impacto.
Foi muito bom para entender quais eram as maiores demandas reais das artesãs, a gente
já meio que sabia, mas assim você comprovar com fatos e dados de que não era essa a
principal demanda, quais foram os principais impactos que a gente gerava na vida delas,
que a gente achava que era um, e acabou sendo outro. (...). Não foi importante para
tomar nenhuma decisão importante, mas foi importante para perceber que [o modelo]
estava no caminho certo.

O principal desafio relatado sobre a primeira experiência de avaliação em 2007 foi que
a mesma não desenvolveu mecanismos e instrumentos que permitissem dar continuidade ao
monitoramento pelos membros da organização. Depois dessa primeira avaliação externa, se
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aproveitando de alguns materiais e referências que haviam sido produzidos, a organização
realizou uma série de tentativas internas de monitoramento, que ocorreram entre 2007 e 2011,
com o objetivo de permanecer acompanhamento os resultados sociais que estavam sendo
gerados tendo em vista, especialmente, acessar recursos junto a financiadores. Contudo, essas
experiências de monitoramento foram pontuais e isoladas devido aos desafios transversais já
mencionados e também pela dificuldade de desenvolver ferramentas e de analisar dados que
endereçassem as necessidades de informação da organização e que fossem aplicados
continuamente, gerando informações anuais.
Não tinha ferramenta. Não tinha tempo. Você fazia a primeira e aí a segunda vez para
cruzar o resultado da primeira com a segunda era uma confusão geral.
Uma questão de falta de capacidade organizacional e expertise mesmo. Não é fácil fazer
isso gente. Avaliação de impacto é um bicho de sete cabeças. É bem complicado. Ela
demanda inteligência, que ajuste, né, todos os pensamentos para uma ferramenta que
funcione de verdade e precisa ter disponibilidade de tempo da equipe.

A partir de uma percepção de que era necessário construir um instrumento mais coeso
que permitisse monitorar os resultados sociais de forma mais sistemática, a organização
conseguiu um pró-bono de uma grande consultoria de gestão em 2011. Por meio dessa
consultoria foi produzida uma survey online que deveria ser aplicada anualmente com os grupos
produtivos associados à Rede Asta, como uma forma de mostrar a evolução dos grupos quanto
aos resultados sociais almejados pela organização (por exemplo, aumento da renda da artesã,
ganho de autonomia, etc.). Após a primeira aplicação, que contou com apoio do consultor
externo, a organização aplicou a mesma survey em outros anos, mas não conseguiu produzir
informações comparativas, utilizando-se dos dados anuais pontualmente.
Aí a gente começou a perceber que, cara, não dá mais para conseguir recursos, não dá
para a gente continuar se a gente não tiver uma medição de impacto.

No âmbito dos projetos desenvolvidos junto a financiadores e patrocinadores (Instituto
Asta), a organização sempre teve que monitorar e fazer avaliações finais dos projetos sociais
realizados, na medida que a demonstração desses resultados era exigida como uma forma de
controle dos investimentos realizados. Segundo as entrevistas, cada financiador exige um tipo
de reporte e um tipo de relatório diferente, com escopo (p.e. reporte de atividades realizadas x
planejadas, resultados alcançados x metas planejadas) e frequências variáveis a depender do
que foi acordado no momento da venda do projeto. Isso constituí um grande desafio para a
organização na medida que há um aumento da complexidade da função de gerência desses
projetos, entre outros desafios que serão melhor explorados na próxima seção.
Em 2014, a organização decide realizar a avaliação de impacto B com o propósito de
certificar a Asta Corp como empresa B. Segundo o B Lab, organização que criou a avaliação,
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a avaliação de impacto B (B Impact Assessment) é uma ferramenta projetada para avaliar o
impacto de uma empresa em seus stakeholders. A avaliação investiga práticas em relação a
governança, transparência, relação com funcionários, clientes/beneficiários, comunidade e
meio ambiente. É uma ferramenta personalizada, dependendo do tamanho da empresa (número
de funcionários), setor e localização da operação primária (https://bimpactassessment.net/ptpt/medindo-o-que-importa). Após preencher a avaliação, para se certificar a empresa tem que
enviar documentos que comprovem as práticas relatadas e passar por ligações de revisão onde
algumas das práticas serão revisadas. Após esse processo, se a empresa alcança um total de 80
pontos dos 200 pontos possíveis, ela se torna apta à certificação.
Segundo uma entrevistada, a motivação estava muito mais associada a um desejo de a
organização ser reconhecida como uma empresa com boas práticas e fazer parte da comunidade
de empresas certificadas do que efetivamente avaliar o desempenho da empresa. Assim, a
experiência de preencher a avaliação foi relatada como útil para ampliar o conhecimento sobre
outras práticas que a organização poderia adotar, mas sem levar a qualquer modificação
concreta de práticas existentes ou a adoção de novas práticas.
Foi muito mais pelo certificado, pelo B, por fazer parte da comunidade, fazia muito
sentido para a gente, porque como a gente é uma ONG e uma empresa fazia muito
sentido que a empresa fosse B, para que todo mundo tivesse alinhado ali no mesmo
jogo. Foi por isso.
Olha, assim, foi bom para abrir a cabeça, para entender que existem outros indicadores.

Um desafio relativo à experiência de realizar a avaliação de impacto B foi a
disponibilidade para coletar e organizar as informações requeridas, que não eram monitoradas
pela organização até então. Um outro desafio relacionado as experiências de coleta de dados de
forma geral se refere a medição de indicadores que dependem do acompanhamento e resposta
pelo público beneficiário, por exemplo, o baixo índice de resposta dos grupos produtivos
quando as pesquisas eram enviadas e erros nos dados coletados, por dificuldade de interpretação
ou cálculo do que estava sendo solicitado.
Entra no site, pega relatório de endereço das pessoas. Tem noção? Aí calcula, bota numa
planilha. Era uma loucura. Se fossem coisas que a gente já mede, ficaria muito mais
fácil responder, mas como não é, temos que ficar construindo. E a gente não tinha
sistema.
‘Você está louca que eu vou responder setenta perguntas’ [Se referindo a fala de uma
beneficiária]. Aí a gente mandava para cinquenta grupos, quinze respondiam. E a gente
ligava e não adiantava. Não há cristo que faça responder. (...) Nossa conversão para
resposta era baixíssima.
Não somos só nós que temos que medir, são 70 grupos produtivos que são associados a
gente, e eles que a gente tem que mudar o mindset. Então não é só interno, é externo,
que é uma rede. E são pessoas que têm uma desvantagem em relação ao mundo enorme,
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nunca tiveram oportunidades como nós, e isso faz que seja muito difícil porque eles
estão naquela pirâmide de Maslow, na sobrevivência, e aí você vai falar de indicador.

As experiências relatadas até então foram identificadas como uma primeira fase da Rede
Asta. O quadro 10 sintetiza os achados. Essa fase é caracterizada fortemente pela necessidade
de prestar contas e de responder a demanda de financiadores e apoiadores privados quanto aos
resultados sociais alcançados pela organização. Esse resultado se alinha ao achado de Barraket
e Yousefpour (2013) que indica que atender às demandas de conformidade de financiadores
existentes foi a principal motivação para iniciar o processo de avaliação nas empresas sociais
estudadas pelos autores.
As experiências dessa fase também se alinham fortemente ao que Mouchamps (2014)
identificou como os propósitos externos da avaliação e ao que mostraram Dart (2004) e Munoz
(2010) sobre a necessidade de evidências empíricas que mostrem que empresas sociais
produzem impactos que as tornam legítimas perante seus stakeholders, nesse caso sendo os
financiadores e apoiadores como stakeholder central que impulsionou essas práticas.
Mesmo que monitorar e avaliar estivesse presente no planejamento estratégico 20102015 da organização, no período que caracteriza essa primeira fase não foram desenvolvidos
processos sistemáticos de monitoramento e avaliação, mas sim experiências pontuais
responsivas à necessidades específicas externas, ou, como no caso da avaliação de impacto B,
na qual a motivação não era realizar a avaliação em si mas sim o alcance de reconhecimento
perante determinados stakeholders que atribuíriam valor a organização pela certificação
alcançada.
Em termos de utilidade, mesmo que a principal tenha sido a conformidade com regimes
de financiamento (Barraket e Yousefpour, 2013), a organização reconhece outros usos, como o
melhor entendimento das demandas do público beneficiado, no caso da primeira avaliação
externa, e a ampliação do conhecimento sobre outras práticas positivas sociais e ambientais que
a organização poderia adotar, no caso da avaliação B.
Em termos metodológicos, a primeira fase da Rede Asta é caracterizada basicamente
pelo uso de instrumentos de coleta de dados qualitativos, como a aplicação de questionários e
pesquisas de satisfação junto aos beneficiários e entrevistas. Após a primeira avaliação, as
experiências internas de monitoramento são caracterizadas pela recriação constante de
instrumentos e indicadores a serem medidos.
Só que o nosso modelo de avaliação sempre foi esquizofrênico, né? Porque a gente
nunca manteve os mesmos indicadores eternamente. A gente fazia uma avaliação, aí
recebia os resultados, aprendia com aqueles resultados e aí a gente montava um survey
anual e passava para os grupos produtivos a gente mesmo.
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FASE 1
PROPÓSITOS
CARACTERÍSTICAS
METODOLÓGICAS
ATORES
PARTICIPANTES
USOS
DESAFIOS

Avaliação
externa de
resultados
sociais (2007)

Experiências
internas de
monitoramento
de resultados
sociais

Demanda do
financiador prestação de
contas;

Reconheciment
o de
monitoramento
e avaliação
como
necessidade
estratégica, para
conseguir
recursos.

Conhecer os
resultados
sociais
alcançados.

Consolidação
de instrumento
de
monitoramento
de resultados
sociais (2011)
Organizar
práticas de
monitoramento
existentes para
conseguir
recursos.

Monitorament
o e avaliação de
projetos do
Instituto Asta
(por projeto)

Avaliação de
impacto B para
Asta Corp
(2014)

Demanda do
financiador prestação de
contas;

Reconheciment
o como empresa
com impacto
socioambiental
positivo
(Certificação da
Asta Corp).

Reportar
atividades
realizadas e
resultados
sociais
alcançados.
Pesquisas de
satisfação,
aplicação de
questionários e
entrevistas
presenciais,
relatórios de
acompanhament
o com
frequência a
depender da
exigência do
financiador.
Equipe interna
coleta e analisa
os dados.

Entrevistas com
beneficiários e
observação em
campo.

Entrevistas com
beneficiários.

Survey online
com
beneficiários.

Avaliação
externa,
realizada por
professora
universitária da
área de relações
internacionais
(Paga por
financiador)
Compreensão
das principais
demandas dos
beneficiários;

Equipe interna
coleta e analisa
os dados.

Consultoria
empresarial de
grande porte
externa (Próbono)

Utilização de
dados
específicos para
prestação de
contas,
conforme
pesquisas eram
realizadas.

Aprendizado
sobre
instrumentos de
avaliação mais
eficientes.

Prestação de
contas.

Ampliação do
conhecimento
sobre outros
resultados
sociais e
ambientais que
a organização
poderia gerar.

Falta de tempo e
expertise na
equipe;

Desafio que
consultor
externo
compreendesse
universo social;

Diversidade de
indicadores e
metodologias de
reporte exigidas
por cada
investidor aumento da
complexidade
da função;

Tempo para
coletar e
organizar as
informações
requeridas.

Confirmação de
que o modelo
estava no
caminho certo.
Não
desenvolveu
mecanismos
para dar
continuidade ao
monitoramento.

Dificuldade de
desenvolver
instrumentos de
avaliação e
analisar os
dados;
Baixo índice de
resposta dos

Baixo índice de
resposta dos
beneficiários.

Necessidade de
mensuração de
resultados

B Impact
Assesment
(Avaliação de
impacto B)

Equipe interna,
conduzida por
uma das sócias.

Práticas
consideradas
positivas pela
organização não
reconhecidas
pela avaliação.
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beneficiários.

sociais no curto
prazo;
Necessidade de
indicadores
quantitativos x
evidências
qualitativas dos
resultados
alcançados;

Custo alto.
Quadro 10 – Características das experiências e práticas de monitoramento e avaliação da Rede Asta - Fase 1
Fonte: Elaboração própria.

Em termos dos atores participantes, tanto a avaliação externa realizada em 2006, como
a consultoria externa pró-bono em 2011, contou principalmente com o envolvimento do nível
diretivo no processo. Ainda nessa primeira fase, as experiências de monitoramento foram
conduzidas pelas equipes internas, sendo que o trabalho ficava especialmente concentrado na
empreendedora social e sócio-fundadora, tal qual a realização da avaliação de impacto B que
certificou a empresa.
Em 2016, a organização recebeu a visita de dois importantes financiadores
internacionais que questionaram o desalinhamento entre dados, a desorganização da
informação e levantaram questões sobre o real impacto que estava sendo produzido pela
organização no público alvo beneficiado, apontando a necessidade de realização de uma
avaliação de impacto profissional. O comportamento da direção da organização foi de
reconhecimento das deficiências apontadas, concordando com a necessidade de um trabalho
especializado voltado a avaliar os impactos da organização, seguido da estruturação de um
sistema de monitoramento e avaliação. Foi realizado então um chamamento aberto, três
propostas foram analisadas e uma consultoria especializada em avaliação (com experiência em
avaliação no setor social e em negócios sociais) foi contratada.
O gatilho foi quando a gente teve uma visita da [nome do financiador] com [nome do
apoiador] aqui há dois anos e aí eles começaram a me botar muito na parede. ‘Cara, o
seu impacto, cadê o seu impacto?’. Aí foram visitar as artesãs, vocês têm que medir
seu impacto, esse negócio tem que estar no papel, você precisa de uma avaliação de
impacto profissional, quanto custa isso? Orça.

Segundo o relatório final da avaliação, o qual a pesquisadora teve acesso, a avaliação
teve o propósito de “identificar as mudanças provocadas, em virtude de seu trabalho, nos grupos
e nas vidas das artesãs e artesãos”. A avaliação realizada por consultoria externa especializada
aplicou um desenho de pesquisa abrangente composto por diversas etapas e uso de instrumentos
de coleta de dados quantitativos e qualitativos. A orientação para coleta e análise foi dada por
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uma matriz avaliativa construída em reuniões com membros da Rede Asta e parceiro, que
definiu perguntas avaliativas centrais, campos de resultados, indicadores e critérios de análise
que guiariam a pesquisa. Segundo o relatório final da avaliação, o processo teve como estrutura
as seguintes etapas-chave mostradas na figura 6, reproduzida do relatório.

Figura 6 - Etapas chaves que caracterizam metodologia da avaliação externa realizada em 2016.
Fonte: Relatório final de avaliação Rede Asta, 2016.

Foi bastante destacado pelos entrevistados como essa avaliação externa mostrou
resultados e externalidades, positivos e negativos, que foram surpreendentes para a
organização, mostrando-se realmente útil. Foi indicado que essa experiência levou,
especialmente, a necessidade de aumentar o monitoramento e compliance junto aos grupos
produtivos e a mudanças em processos, além de trazer informações relevantes para a tomada
de decisão sobre a mudança de modelo de negócio que já estava em curso.
Trouxe resultados que a gente ficou assim: caracoles, como pode? Como assim a gente
está gerando isso? (...). Trouxe dados muito interessantes. E isso orientou muito nosso
mindset
para
os
próximos
anos.
Foi
muito
importante.
Acho que tem sido enorme porque a gente está tomando sérias medidas com questões
que foram relatadas, relatos que a gente não saberia se não tivesse tido, então,
compliance com os grupos produtivos, entender o quanto que a gente acha que está
fazendo alguma coisa e não está. É você escutar o outro e não achar que o que a gente
faz é a verdade. Lá que começou o Norte para a gente começar a medir mais e agir, né?

Além da realização da avaliação dos resultados sociais da Rede Asta, foi solicitada para
a mesma consultoria a revisão das práticas de monitoramento e avaliação realizadas até então
e a construção de um modelo novo voltado “medir a eficiência de resultados do trabalho, de
facilitar acompanhamentos e de gerar dados para produtos destinados a doadores e parceiros”
(Relatório final de avaliação Rede Asta, 2016). Como resultado desse processo, pela primeira
vez foram definidos indicadores chave de desempenho prioritários para toda a organização, a
partir de um processo que mobilizou grande parte da equipe para o tema.
Como já indicado anteriormente, em 2017, a organização vive uma significativa
mudança de escopo de atuação e modelo de gestão, tais mudanças são consolidadas no
planejamento estratégico 2017-2020, construído pelas sócias e um consultor de gestão que
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havia realizado o planejamento estratégico anterior, quando ainda consultor de uma grande
consultoria empresarial de gestão, no âmbito de uma parceria com uma organização que
apoiava a organização. Segundo o consultor, esse planejamento estratégico teve como principal
objetivo construir um modelo que possibilitasse a sustentabilidade financeira da organização,
uma vez que as estratégias de geração de receita não estavam sendo suficientes para sustentar
a organização numa perspectiva de longo prazo. Tendo como uma das referências de framework
teórico o Balanced Scorecard, um dos objetivos estratégicos definidos foi a implementação de
processos de monitoramento e avaliação.
Os propósitos que motivaram a consolidação do sistema de monitoramento e avaliação
em 2017 demonstram uma grande mudança no sentido atribuído a avaliação pela organização.
Uma forte intenção de identificar a utilidade do trabalho para o público beneficiado e em
construir uma cultura de monitoramento e avaliação é disseminada e ocorre uma mobilização
coletiva junto aos funcionários para a construção e implementação do sistema junto à consultora
externa especialista contratada. Nesse caso, o fato de a própria organização financiar o projeto
de uma consultoria externa indica o maior comprometimento organizacional com a
implementação dessas práticas. O seguinte trecho é bastante representativo dessa mudança, o
que a empreendedora social chama de uma mudança de “mindset” em relação à avaliação:
Mas chega uma hora que você olha para trás e se pergunta: cadê esse resultado? Eu fiz
tanta coisa, a gente se ralou tanto, não é possível, quantos milhões a gente gerou sabe,
quantas pessoas passaram por aqui. Então assim a gente começou a sentir falta, como
se faltasse ar, falta ar, pois se você não tem isso, como você vai respirar, como você vai
olhar para frente. Aí a gente começou a mudar o mindset, a gente começou a olhar a
necessidade de monitorar e avaliar sob o ponto de vista de pensamento de futuro,
entendeu? Mudou o mindset, não era mais só porque o financiador está pedindo, é
porque se a gente não fizer isso a gente não vai conseguir sair do lugar. Era uma questão
estratégica fazer isso, ainda mais agora com a mudança de estratégia, né?

Há também um reconhecimento de que o crescimento do modelo de atuação centrado
em formação e capacitação exigiria mais investimento em termos de monitoramento e
avaliação, uma vez que os resultados esperados desse tipo de intervenção não seriam tão
tangíveis quanto aqueles da linha de atuação centrada na venda de produtos, que tinham como
o principal indicador a ser mensurado a renda gerada para os grupos a partir das vendas,
indicador de mais fácil medição.
Eu acho que quanto mais a gente entrava na seara de treinamento, formação, mais
indicador relevante, factível a gente tinha que ter. Quando a gente trabalhava só com
mercado, geração de renda, era só um indicador: quanto de renda que a gente está
gerando. Quando você entra na formação e na educação você tem que ter outros
indicadores, que são muito qualitativos, entendeu? Não são tão quantitativos.
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Outro propósito envolvido na construção do sistema de monitoramento e avaliação
envolve um direcionamento maior por parte do nível diretivo de “horizontalizar a organização”.
A existência de indicadores claros e metas vinculadas é vista como um mecanismo que
possibilitaria maior descentralização da tomada de decisão, ainda muito centralizadas nas
sócias, e distribuição de responsabilidades sobre o alcance de resultados.
Percebeu que tinha que ser mais horizontal e para ser mais horizontal cada um tinha que
saber o que fazer aqui dentro. Inclusive a medição de impacto. Quem mede, quando
mede, de quanto em quanto tempo, o que faz com esse resultado? Qual é a sua meta de
impacto?

No momento que essa pesquisa foi realizada, a implementação do sistema ainda era
muito recente, por exemplo, havia acontecido na semana anterior a primeira reunião de
indicadores na equipe (foi definido que essa reunião teria periodicidade mensal), na qual cada
área da organização reporta os indicadores mais relevantes a serem reportados para toda a
equipe. Sendo assim, não havia ainda percepções consolidadas sobre os usos do sistema.
Contudo, foi possível identificar nas falas que todo o envolvimento da equipe durante o
processo de construção dos indicadores, levou a uma maior clareza sobre os processos da
organização e maior envolvimento de toda a equipe com o alcance de resultados
organizacionais. Além de gerar informações úteis que estariam ajudando a qualificar a tomada
de decisão do cotidiano da organização. Uma vez que a implementação desse sistema envolve
uma mudança de cultura organizacional, algumas falas já indicam alguns dos desafios
relacionados a implementação do sistema.
Então a galera está digerindo, porque isso vira mais uma função, né? Você já tem a sua,
num negócio social todo mundo é esgargalado. Ninguém tem tempo disponível. Então
isso tem que entrar a fórceps, dentro do seu tempo. Aí tem uma resistência, né. Aí tem
esse processo de quebrar a resistência e pedir para pensarem com inteligência o que vai
funcionar o que não vai funcionar.
Rola uma preguiça, rola uma insegurança, rola uma falta de hábito, é difícil mudar, todo
mundo entrar no eixo. E está acontecendo. É uma coisa devagar, mas nem compara com
a Asta de, sei lá, três anos atrás.

Assim, já no que foi intitulado aqui como uma segunda fase da organização em termos
de monitoramento e avaliação, os propósitos da avaliação voltam-se mais fortemente a questões
internas organizacionais. Mesmo que a avaliação de impacto conduzida por consultoria externa
em 2016 tenha sido motivada pela pressão de financiadores internacionais, simultaneamente há
um reconhecimento sobre a necessidade de organizar as informações e estruturar um sistema
de monitoramento e avaliação para a tomada de decisão estratégica e para que os próprios
líderes organizacionais pudessem compreender em mais profundidade os impactos que estavam
sendo gerados. Uma das fundadoras indica que foi a avaliação de 2016 que realmente motivou
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a organização a começar a medir e agir em relação aos achados. O quadro 11 sintetiza os
resultados encontrados para as experiências identificadas com essa fase.
Essa segunda fase é caracterizada pelo o que a literatura aponta como o objetivo de
melhorar o desempenho da organização (Nicholls, 2009; Barraket e Yousefpour, 2013;
Mouchamps, 2014) e responder a necessidades de decisões gerenciais e a análise do progresso
em direção a realização da missão (Mouchamps, 2014), além do objetivo de conformidade com
regimes de financiamento permanecer como prioritário. Cabe indicar que nessa segunda fase o
monitoramento e avaliação de projetos do Instituto continuam a atender as demandas
específicas de cada financiador, mas há maior organização dos indicadores, integração dos
dados e processos sistemáticos de coleta e análise com o objetivo de facilitar o reporte externo
pela equipe da organização.
Um aspecto importante que caracteriza a segunda fase em termos de quem participa é
que todas as experiências foram conduzidas por consultores externos especialistas em gestão e
avaliação com atuação próxima ao setor social. Internamente, enquanto na primeira fase o
envolvimento com os processos avaliativos esteve concentrado no nível diretivo, e
especialmente em uma pessoa, nas experiências da segunda fase a participação da equipe nos
processos de construção foi maior. No âmbito da construção do sistema de indicadores em
2017, foram realizadas reuniões frequentes com diferentes membros da equipe para definição
de indicadores chaves de desempenho interno e reporte externo (KPIs), no nível estratégico,
tático e operacional, e quanto a implementação, há indicação sobre abertura para que os
responsáveis por cada indicador adequem o sistema proposto conforme suas necessidades
gerenciais. Nessa segunda fase, há uma atenção para que os esforços relacionados a
monitoramento e avaliação sejam realmente úteis para o trabalho dos membros da organização.
Acompanhei e ajudei a fazer. Teve uma menina que é bamba de planilha e tal, e ela
conversou com cada um, de cada área, para perguntar quais são os indicadores que eu
queria que tivesse, eu ajudei a fazer esses tipos de tópicos aqui [apontando para a
planilha]. Foram conversas. Ela vinha aqui e pegava três setores por dia. Eu até ia na
casa dela, o que você acha disso daqui? Ficou bom, não ficou? Ah, [nome do consultor],
troca isso, isso não ficou bom, troca isso que isso não está medindo nada. Sabe?

FASE 2

E aí, ele [o sistema] vai sendo ajustado ao longo tempo, ajustada para as necessidades
daquela pessoa [colaborador responsável], ajustado para o tempo que ela tem que medir,
ajustado para o que ela acha que é importante medir, então nesse momento a gente
precisa muito da inteligência de cada um do time, para pensar, cara, isso é importante
para gente, isso não é importante para gente. Vou medir, não vou medir.

Avaliação externa dos
resultados sociais e impacto
da Rede Asta (2016)

Construção de sistema de
monitoramento e avaliação
(2016)

Construção e consolidação
de um sistema de
monitoramento e avaliação,
após mudanças estratégicas
e operacionais (2017)
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Medir a eficiência de
resultados do trabalho;

Conhecer os resultados
sociais e impacto da Rede
Asta.

Gerar dados para produtos
destinados a doadores e
parceiros.

ATORES
PARTICIPANTES

CARACTERÍSTICAS
METODOLÓGICAS

PROPÓSITOS

Demanda do financiador prestação de contas;

Construir uma gestão menos
verticalizada a partir do
monitoramento de
indicadores de desempenho
interno;
Construir uma cultura de
monitoramento e avaliação;
Organizar prestação de
contas para financiadores e
ter resultados claros de
desempenho para clientes
corporativos;

Combinação de abordagens
qualitativa e quantitativa de
coleta e análise (pesquisa
mista);

Reuniões com a equipe
diretiva para construção de
matriz avaliativa e KPIs
prioritários a serem
monitorados

Identificação de que novo
modelo de atuação
demandava mais
monitoramento e avaliação.
Reuniões com equipe para
definição de KPIs de
desempenho interno e reporte
externo, no nível estratégico,
tático e operacional.

Orientação para coleta e
análises dada por uma matriz
de
avaliação construída em
conjunto com a organização
e parceiro;
Realização de entrevistas
presenciais e remotas
(telefone e on-line);
Consultoria externa
especializada com viés
participativo.

Aumento de monitoramento
e compliance nos grupos
produtivos;

USOS

Compreender os resultados
gerados para tomada de
decisão estratégica;

Mudanças operacionais;
Informações que
impulsionam mudança no
modelo de negócio.

Construção conduzida por
consultoria externa
especializada, com forte
envolvimento da direção.

Definição de KPIs para toda
a organização e mobilização
da equipe para o tema.

Construção conduzida por
consultora externa
especialista com forte
envolvimento da direção e
equipe de operação;
Reunião mensal de
indicadores que reúne
responsáveis por cada área.
(Ainda em implementação)
Maior clareza da equipe
sobre os objetivos da
organização e maior
envolvimento com alcance
de resultados.
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DESAFIOS

Custo alto.

Organização dos
instrumentos não foi
suficiente para
implementação pela equipe.

Concorrência perante outras
funções da equipe;
Muitos indicadores para
monitorar;
Erros em dados fornecidos
pelos beneficiários.

Quadro 11 – Características das experiências e práticas de monitoramento e avaliação da Rede Asta - Fase 2
Fonte: Elaboração própria.

5.1.3. O olhar da perspectiva de lógicas institucionais.
Ainda que não tenha sido o foco da coleta de dados, o entendimento de alguns elementos
organizacionais se mostrou relevante para aumentar a compreensão sobre como a lógica de
bem-estar social e a lógica comercial estão incorporadas na organização. Assim, antes de entrar
nas características das práticas de avaliação em si, que são o objeto principal da pesquisa, serão
explorados alguns desses elementos, a saber, os objetivos organizacionais, o modelo legal, a
destinação do lucro, característica da estrutura organizacional e um caso de tomada de decisão
estratégica particular representativa. Importante ressaltar que essas categorias emergiram como
relevantes a partir da análise dos dados desse caso específico.
O que indicam alguns elementos organizacionais.
Primeiro cabe destacar que, tendo em vista o seu posicionamento como negócio social
e tendo em vista suas diferentes estratégias de atuação, a Rede Asta cria diferentes mecanismos
de diálogo com os múltiplos stakeholders que se relaciona. Por exemplo, a organização possui
dois tipos de clientes principais, os institutos e fundações filantrópicos, no caso do Instituto
Asta, e os departamentos de RH, Marketing, e sustentabilidade no caso da Asta Corp. Esses
dois clientes impõem diferentes exigências e necessidades à organização. Por exemplo,
enquanto os atores filantrópicos exigem relatórios de controle frequentes dos projetos apoiados
com comparativos de resultados alcançados relativamente às metas planejadas, os clientes dos
serviços de brindes corporativos exigem um preço competitivo, padronização e qualidade dos
produtos artesanais finais. Especialmente esse último contrasta fortemente com a realidade do
relacionamento da Rede Asta com os grupos produtivos, que é muito particular e adaptada a
realidade de cada grupo. Ainda que eles estejam na posição de fornecedores na entrega desse
serviço, não são posicionados assim pela organização.
Não é fábrica, né? Cada grupo é um universo. Então, é super importante essa
proximidade. Porque senão esse produto não vai ser feito de uma forma bacana. Ele não
vai ser desenvolvido nem para o cliente de uma forma efetiva e nem para o grupo para
que a gente possa ajudá-lo a desenvolver cada vez mais. É um meio de campo bastante
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interessante, né? Porque são mundos muito diversos. O mundo dos clientes e o mundo
dos grupos são realidades muito diferentes, exigências, demandas, então o interessante
é como é que a gente circula em tudo isso e faz acontecer, né?

Quanto aos seus objetivos, a organização tem uma missão social e posiciona o seu
núcleo organizacional como o alcance de um resultado social para um público beneficiário
determinado, o que a lhe identifica claramente com uma lógica de bem-estar social, ao mesmo
tempo, posiciona mecanismos de negócios como mecanismos para alcançar esse objetivo, o
que leva a influência da lógica comercial em algumas de suas formas organizacionais.
Quanto ao modelo legal, A Rede Asta nasce como ONG, e depois de alguns anos opta
pela abertura de uma empresa para viabilizar o crescimento do seu modelo de atuação. Assim,
como uma resposta híbrida a esse desafio, tal qual indicado por Battilana et al.(2012), a
organização mantém dois modelos jurídicos, o Instituto Asta e a Asta Corp, mesmo que a
estratégia seja definida conjuntamente. O último planejamento estratégico da organização
definiu uma separação mais clara entre a área de negócios, vinculada aos projetos da empresa,
e área de impacto, vinculada aos projetos do Instituto.
Associado ao modelo jurídico, ainda que a Asta Corp permita a distribuição de lucros,
as fundadoras afirmam que, por ser um negócio social, eventuais lucros são reinvestidos no
negócio, sendo que há uma expectativa de que no futuro a empresa invista na ONG. Ainda que
não exista nenhum mecanismo de governança formal que limite uma eventual distribuição de
lucros, é indicado pela fundadora que um "modelo de suficiência" seria aplicado, indicando que
a distribuição de lucros não estaria vinculada a uma apropriação privada das sócias, tal qual em
empresas que respondem a uma lógica comercial pura.
Todo o nosso modelo é baseado em suficiência, sabe? Não tem nada mais e nada menos.
E o lucro, nessa ótica, vem para aumentar o impacto, né? Todo o lucro tem que vir para
o core, se o core é distribuir share para os acionistas, então o lucro vem para esse
propósito. Se o core é aumentar o impacto, o lucro vem para esse propósito. (...) Pode
ser que um dia a gente distribua, mas não vai ser para distribuir bônus para todo mundo,
ganhar muito dinheiro. Vai ser dentro desse modelo de suficiência.

Uma decisão estratégica significativa tomada em 2017 pela organização exemplifica
uma situação onde a decisão tomada é resultado de um longo processo no qual essas duas
lógicas são balanceadas dentro da organização. No caso, a principal linha de atuação da
organização, o varejo, foi mantido durante anos, mesmo sendo deficitário em termos
financeiros. Segundo o consultor entrevistado, mesmo que os estudos do primeiro planejamento
estratégico mostrassem que o custo-benefício de manter tal linha de atuação eram baixos, as
sócias a mantiveram por um longo período de tempo, segundo o consultor, devido a “um
vínculo emocional com as artesãs” e pela identificação com valores específicos relacionados a
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forma de atuação que havia sido desenvolvida desde a origem da organização. Interessante
destacar que nesse relato aparecem claramente elemenos da lógica comunitária do sistema
interinstitucional de Thornton et al. (2012), como conexão emocional enquanto fonte de
identidade e compromisso com determinados valores comunitários como fonte de autoridade.
Após alguns anos, as sócias identificaram que não era mais possível sustentar a operação
financeiramente e que os resultados sociais daquela forma de atuação não eram de fato os
esperados, achado que foi inclusive apontado por uma avaliação de impacto externa realizada.
Assim, com uma dupla justificativa, social e econômica, a linha de atuação foi descontinuada.
E naquela época eu acho que Asta tinha uma preocupação muito grande com as artesãs.
E foi no meio da crise que continua até hoje. E a Asta queria muito dar algum resultado
para as artesãs e ela acreditou que investindo no varejo que isso daria um resultado
imediato, para que de fato elas recebessem algum benefício. (...) Porque eu acredito que
investindo e mudando o foco para atender corporações, o impacto social seria muito
maior. Porém tem um vínculo muito grande, um carinho muito grande por essas artesãs
e as [nomes das sócias] queriam de fato ajudar imediatamente aquelas mulheres, então
é um vínculo emocional, um certo apego, que hoje em dia, elas se deram conta que se a
Asta parar de existir, elas não vão conseguir ajudar ninguém.
Ficou muito claro que a Asta gerou muito mais lucro, muito mais receita, atendendo as
corporações. (...) Só que a Asta tinha certo medo de perder a alma, de virar algo, criando
peças em grande escala, sem aquela coisa especial, o amor o carinho de desenvolver
peças mais únicas. Só que, infelizmente, acho que tem uma forma de manter essa alma
de outras formas.

A partir da observação desses elementos foi possível constatar que a organização
combina aspectos da lógica de bem-estar social e da lógica comercial, tal qual os achados de
Battilana e Dorado (2010). A existência de dois modelos jurídicos, uma OSCIP e uma empresa,
torna mais evidente essa combinação. Nesse tipo de resposta, "hybrid organization may
reconcile competing logics by enacting a combination of activies drawn from each logic"
(Pache e Santos, 2013, p. 975). O quadro 12 sintetiza esses resultados para o caso da Rede Asta.
Um outro tipo de resposta observada na primeira fase da Rede Asta pontualmente foi o
decoupling. Segundo Scott (2003, p. 279), o decoupling ocorre quando “organizations conform
closely to the meanings and categories ritually defined by the environment, but do not attempt
seriously to implement them at the operational level”. O primeiro planejamento estratégico da
organização ocorre, pois, a empreendedora social se tornou uma fellow Ashoka e a organização
de apoio possibilitou a realização do planejamento em parceria com uma grande consultoria de
gestão. Um dos direcionamentos do planejamento estratégico foi a implementação de um
sistema de monitoramento e avaliação, como indica uma das falas em entrevista: “Sempre
esteve o nosso planejamento estratégico monitorar e avaliar, sempre”. Contudo, suponhe-se
que, nessa primeira fase, essa resposta está mais associada a uma conformação a uma prescrição
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de um tipo de prática fortemente instituticionalizada no mundo empresarial, trazida como um
objetivo prioritário mais por parceiros externos do que pela própria organização.

Lógica de bem-estar
social

Lógica comercial

Combinação de lógicas

Objetivos
organizacionais

Missão e núcleo
organizacional é social.

Mecanismos de negócios
são vistos como
instrumentos/meios para
alcançar a missão social.

Objetivo é social e
negócio é visto como
"meio".

Modelo legal

Nasce como ONG e
mantem modelo para
provisão de serviços de
inclusão e
desenvolvimento
econômico

Adoção de modelo
jurídico de empresa para
crescimento da
organização e venda de
serviços upcycling para
corporações.

Organização assume duas
formas legais (sem fins
de lucro e com fins de
lucro)

Destinação do
lucro

Modelo jurídico de ONG
não permite distribuição
de lucros.

Modelo jurídico de
Empresa permite
distribuição de lucros.

Estrutura
organizacional

Área de Impacto, voltada
a projetos do Instituto.

Área de Negócios,
voltada a projetos da
Empresa.

Princípio de que
eventuais lucros sejam
reinvestidos no negócio.
Não há nenhum
mecanismo de
governança formal que
limite eventual
distribuição de lucros,
mas "modelo de
suficiência" é pensado
para eventual distribuição
de dividendos.
As duas áreas possuem
independência
operacional, mas
estratégias são definidas
conjuntamente.

Caso de
tomada de
decisão
estratégica

Primeiro momento,
Dois planejamentos
Descontinuidade de linha
manutenção de linha de
estratégicos indicam que
de atuação tendo em vista
atuação deficitária
linha de atuação não era
análise social e
(vínculo emocional com
um bom negócio em
financeira.
beneficiários e com
termos financeiros.
modelo de atuação
desenvolvido).
Quadro 12 - A influência de lógicas nos elementos organizacionais da Rede Asta.
Fonte: Elaboração própria.

O que indicam as práticas avaliativas.
Foi especialmente a partir da exploração dos desafios e tensões relacionados às
experiências de monitoramento e avaliação que foi possível identificar as diferentes prescrições
institucionais que a organização vivencia. No que foi chamado nessa pesquisa de fase 1 da Rede
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Asta, observou-se tensões entre as premissas e as crenças da organização e as demandas
externas trazidas especialmente por financiadores.
Um primeiro aspecto que se destacou como uma tensão foi a forma de controle no
monitoramento de projetos sociais aplicada pela maioria dos financiadores da organização,
caracterizada pelo distanciamento e por exigências de relatórios personalizados e frequentes
quanto a aplicação dos recursos e os resultados sociais alcançados com os projetos. Esses
financiadores são referidos como “chefes” que estabelecem a forma como os projetos devem
ser reportados. Tendo em vista a necessidade de conquistar recursos, a organização responde
aos padrões exigidos com o objetivo de realizar a venda dos projetos, ainda que não acredite na
utilidade de tal prática e nos modelos exigidos. Como mostram os trechos de entrevistas abaixo.
E isso é um problema porque cada financiador tem um modelo de relatório diferente,
tem um tipo de indicador diferente que ele quer, tem uma planilha diferente que ele quer
que a gente preencha. Então cada financiador é um super chefe. É um novo chefe que
chega e fala: eu quero desse jeito, faça desse jeito.
É uma dificuldade, cada um quer o relatório de avaliação deles, né? (…) Tem que
responder, não tem saída, se não você não vende. E tem uns que querem relatório mensal
de atividades. Você não gera resultado de impacto mensal. É um blá, blá blá. (...).
Começa a ficar razoável quando é semestral, anual. Anual é o melhor de todos porque
aí sim você tem. Você pode fazer call mensal para te dizer: ‘Ó, estava rolando x
atividades, está aqui fotos’. Te mando fotos. Agora, ficar escrevendo. Mas eles querem,
então a gente tem, né, que seguir os padrões.

Cabe destacar que foi relatado que há variações na postura e modelos exigidos por
diferentes financiadores. Especialmente uma experiência foi indicada como positiva, uma vez
que o comportamento do parceiro financiador foi de encontro aos valores e premissas da
organização, na qual a confiança e o envolvimento recíproco com o projeto é valorizada, o
que demonstraria um maior compromisso do parceiro com a transformação social almejada.
Essa característica se aproxima bastante ao que é colocado como “crença na confiança e
reciprocidade” como fonte de legitimidade da lógica comunitária proposta em Thornton et al.
(2012).
Uns mais lights, uns menos preocupados com isso, muito mais preocupados com o
relacionamento interpessoal e querendo ver a coisa acontecer, e marcando reunião e
querendo participar, sabe? Para mim o maior case de parceria disso foi [nome do
financiador]. Foi incrível, nossa, sou apaixonada por eles. Porque foi realmente uma
questão de sentar juntos e resolver o mesmo problema juntos. (...) A gente mandava
relatório financeiro tudo estrupiado. E, eles, tudo bem. Porque eles viam que o que era
verdade era o resultado que estava sendo gerado. Era isso que importava para ele. Na
base da confiança.

Ao mesmo tempo que é reconhecida a necessidade de controle pelos financiadores dos
resultados alcançados por parte da organização, é mais valorizada a informação empírica e
qualitativa sobre as transformações que estão sendo geradas, do que o controle orientado por
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resultados e metas planejadas exigido por determinados financiadores. Isso porque há um
reconhecimento por parte da organização de uma série de variáveis incontroláveis que
influenciam o contexto social em que atuam e que normalmente trazem resultados, negativos e
positivos, que não são os planejados no âmbito dos projetos.
‘Ó, [nome gerente da área de impacto], parei tudo que eu estava fazendo para recomeçar
o negócio’ [Se referindo a fala de uma artesã]. Olha que rico! Ok, parou de ganhar dois
meses, mas está ganhando muito, pois o resultado vai vir no longo prazo. Mas como é
que eu mostro isso para o parceiro que quer o número [renda gerado pelo projeto
financiado]?
(...)
Ao mesmo tempo que não atingiu os x% [meta planejada de geração de renda], tem
duas artesãs que voltaram a estudar porque, a partir da escola, viram que precisavam.
Isso não é mais importante que x%?

Outra tensão que o trecho acima revela e que emergiu nas entrevistas se refere a
valorização de métodos e indicadores quantitativos por parte de alguns financiadores. A
exigência por “números” e a expectativa pelo alcance de metas quantitativas planejadas,
características de uma lógica comercial, se confronta com o que muitas vezes a organização
considera como um resultado positivo da intervenção. Há por parte da organização uma
valorização de métodos e indicadores qualitativos e um reconhecimento de que alguns tipos de
resultados sociais não poderiam ser encapsulados em métricas. A fala abaixo se refere
diretamente ao conflito entre essas lógicas e como a exigência por métricas seria uma
transposição do segundo setor para o terceiro setor, onde a organização é posicionada pelo
entrevistado.
O financiador, o impact investidor, ele não nasce no impacto, ele nasce no segundo
setor, ele nasce com uma visão de indicador, shareholder, divisão de lucros, financeira,
ele nasce com uma cabeça de indicadores muito financeiros, que são quantitativos e
razoavelmente fáceis de medir. Quando ele vem para o mundo do social, acho que as
pessoas não têm muita noção do que é você medir o impacto social, é totalmente
diferente do que você medir o impacto financeiro, entendeu? Mas ter métricas é
necessário, porque ter métricas no segundo setor é sinequanon. Se você não tem
métrica, você não investe, então se eu não tenho métrica no social eu não invisto no
social. Eu preciso ter métrica, qual é a métrica do segundo? É financeira. Qual é a
métrica do terceiro setor? É qualitativa, cara. É difícil de medir. Mas a lógica é: precisa
ter métrica. Só que não tem muita noção da diferença que é você medir uma métrica
financeira e a diferença que é você medir uma métrica qualitativa de impacto, então
acho que é isso, é uma lógica que vem, vem herdada.

Um dos propósitos da construção do sistema de monitoramento e avaliação em 2017,
segundo relata uma das sócias, foi comprovar a capacidade de entrega e a efetividade de
resultados para clientes corporativos mostrando que a organização, tal qual seus clientes
empresariais, também mensura o seu desempenho. Esse comportamento evidencia um
reconhecimento da necessidade de adequação a uma característica do segundo setor, onde a
lógica comercial é mais presente. Os trechos abaixo indicam esse comportamento.
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Tanto para mostrar por A+B por um setor tão duro que é o segundo setor que nós do
terceiro também temos os KPIs e a gente é tão sério o quanto.
Uma vez que você consegue entrar no segundo setor para vender, se você não monitora,
você realmente não tem indicadores que provam que você consegue vender presentes
corporativos em grande escala, se você não mede a quantidade de erro, a quantidade de
problema, a quantidade de renda, que aquilo de fato impacta a vida das pessoas, você
tem que medir a quantidade de resíduos que foi transformada. Então, eu vejo que sem
monitoramento, você não tem como provar nada.

O que também se observa a partir dos dados é que as vezes a organização se compromete
frente as prescrições institucionais de uma lógica comercial, demandada por seus financiadores
e clientes vinculados ao segundo setor, contudo nem sempre de forma inegociada, mas sim
buscando alternativas e adaptações. Nesse comportamento se verifica claramente a estratégia
de “compromise”, que tem como principal referência o trabalho de Olivier (1991). O quadro 13
sintetiza como a organização responde a algumas prescrições por meio de alterações e
adaptações.
"Compromise involves the attempt by organizations to enact institutional prescriptions
in a slightly altered form, crafting an acceptable balance between the conflicting
expectations of external constituents. This may happen throught conforming to the
minimun standards of what is expected, through crafting a new behavior that brings
together elements of the conflicting demands, or through bargaining with institutional
referents so that they alter their demands" (Pache e Santos, 2013, p. 975)

Lógica de bem-estar
social
(Organização)

Tensões em
práticas
avaliativas

Lógica comercial
(Organizações
financiadoras/parceiras)

Resposta híbrida/
Negociação de lógicas

A crença na confiança e
reciprocidade é
considerada um valor no
monitoramento dos
projetos.

Relação de controle e
distanciamento no
monitoramento de
projetos sociais.

Resposta às demandas,
com tentativas constantes
de construção de relações
de confiança.

Controle orientado pela
informação empírica e
qualitativa sobre
transformação.

Controle orientados por
metas planejadas.

Valorização de métodos
e indicadores
qualitativos.

Valorização de métodos e
indicadores quantitativos.

Acompanhado do reporte
de metas, são
frequentemente usadas
narrativas para aproximar
o financiador da realidade
do projeto.
Organização negocia e
incorpora medidas
quantiativas e qualitativas
em seus reportes.

Quadro 13 - Lógicas em negociação em práticas avaliativas da Rede Asta.
Fonte: Elaboração própria.

Por exemplo, consultores com experiência prévia em grandes consultorias de gestão
foram contratados e trouxeram metodologias de planejamento e avaliação típicas do segundo
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setor, mas que são adaptadas por meio da contribuição dos membros da organização para maior
coerência e a aderência ao contexto social que atuam.
A dificuldade maior foi que ele entendesse o nosso universo, entendeu? (…) Então, esse
cara nunca tinha feito uma avaliação de impacto na vida, ele vem com uma metodologia
[nome de uma grande consultoria de gestão] na cabeça, gestão, redução de custo, mas
assim, ele não tinha sensibilidade para ‘Ah, 100 perguntas é muito.’ Entendeu? ‘Ah,
porque você quer esse indicador aqui? Porque você quer medir estado civil da artesã?
Vai te servir para alguma coisa? Você vai fazer alguma ação em cima disso?’ Não tinha
essa cabeça mais voltada para o que é a realidade da medição de impacto.
Na verdade, a gente teve consultorias de ex-McKinsey e ex-Accenture que trazem
metodologias que são usadas pelo segundo setor internacionalmente, que trás como
medir, mas na verdade usa muito da nossa expertise que a gente vem construindo na
Escola. (...) Porque não adianta impor uma coisa que não conversa com o nosso
universo.

Mesmo no que se refere as demandas específicas de monitoramento, como a demanda
por métricas quantitativas, a organização as responde, mas se utiliza de estratégias narrativas
para aproximar os financiadores da realidade da organização. Uma das gerentes da organização
indica que recorre a empreendedora social quando os resultados esperados ou o modelo
esperado pelos financiadores não são alcançados.
Vai de financiador para financiador. Tem uns que são número, ponto, acabou. Não
quero saber de qualitativo nenhum. E aí vai tudo no papo. Que a [nome da
empreendedora social] é boa. E eu sempre peço para ela entrar no circuito.

Por fim, observou-se que o que foi chamado de segunda fase da organização é
caracterizada por uma mobilização coletiva em torno da construção de um sistema de
monitoramento e avaliação, com maior mistura de elementos de uma lógica de bem-estar social
e comercial em suas características, integrando respostas a muitas das influências de prescrições
externas características da primeira fase, sem deixar de incorporar aspectos considerados
internamente relevantes pela organização. Foram construídos indicadores de desempenho
estratégico, tático e operacional, tanto de resultados financeiros como de resultados sociais,
voltados para o reporte externo, mas também para a tomada de decisão para melhoria da
operação e dos resultados alcançados pela organização. Aqui também se observa o
comportamento descrito por Battilana e Dorado (2010).
5.2.

Caso 2 (Terra Nova)

5.2.1. Apresentação da organização
Segundo conta o fundador, a Terra Nova foi criada após a sua experiência de trabalho
numa prefeitura, quando foi colocado por uma Secretária para trabalhar com a regularização
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fundiária de loteamentos precários ocupados por famílias de baixa renda em áreas particulares
do município. O fundador ficou responsável, dentro da prefeitura, por mediar processos de
reintegração de posse e despejo da população. Seu desafio era organizar um mecanismo que
encaminhasse tal problemática como poder público municipal. Após ter iniciado a estruturação
desse trabalho dentro da prefeitura, ocorre a mudança de prefeito e gestão e o novo prefeito
decide não dar continuidade aos trabalhos que vinham sendo desenvolvidos. Mesmo com
tentativas junto ao novo prefeito para que o trabalho tivesse continuidade, ele não teve sucesso
e acabou saindo da prefeitura. Estimulado por presidentes de associações e proprietários de
áreas com as quais ele já tinha se envolvido e que almejavam a continuidade dos trabalhos, ele
decide dar continuidade aos processos iniciados por meio da abertura de uma empresa
particular. Assim que começa a história da Terra Nova.
Em 2001, o fundador criou a organização e desenvolveu uma metodologia na qual o
conflito fundiário em uma determinada terra particular ocupada é resolvido a partir de um
acordo judicial entre proprietários e moradores daquele local, estabelecendo o pagamento de
parcelas mensais pelos moradores, num determinado prazo, o que permitiria indenizar os
proprietários e regularizar a área, evitando assim desocupações forçadas (Albuquerque, 2013).
A metodologia está fundamentada na desapropriação judicial, prevista nos parágrafos 4º e 5º
do Artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro, fazendo prevalecer o princípio da função social da
propriedade, mas condicionando a desapropriação ao pagamento de uma justa indenização
devida

ao

proprietário

como

contrapartida

pela

perda

da

propriedade

(http://grupoterranova.com.br/). Ao fim do pagamento, a família recebe o título de propriedade
do lote que ocupa.
A Terra Nova se posiciona como “uma empresa social que trabalha com a mediação de
conflitos humanos para a Regularização Fundiária de Interesse Social em áreas urbanas
ocupadas irregularmente” (http://grupoterranova.com.br/). Segundo documento de trabalho
escrito em 2013 para o Lincoln Institute of Land Policy pelo empreendedor social e fundador
da Terra Nova, os objetivos da organização são:
•
•
•
•

Melhorar a qualidade de vida da população através da transformação de áreas
desordenadas, degradadas, ocupadas irregularmente, em bairros regulares inseridos na
cidade formal, recuperados urbanística e sócio-ambientalmente.
Construir um modelo de resolução de conflitos, resgate da dignidade e autoestima da
população, onde a comunidade é a principal protagonista do processo, sem a ingerência
de políticas paternalistas.
Integrar ações de urbanização, melhoria dos padrões de habitabilidade e regularização
a outras áreas e instâncias públicas, privadas e da sociedade, tais como saúde, educação,
meio ambiente, emprego e renda.
Promover a organização e a participação comunitária através da discussão e negociação
democrática.
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•
•
•
•

Transferir a propriedade/titularidade dos lotes para as famílias, principalmente em
nome das mulheres, a fim de garantir a permanência das famílias na moradia.
Recuperar o meio ambiente, através da revitalização das áreas de preservação
permanente, manejo do lixo e educação ambiental, com o envolvimento direto da
comunidade.
Criar condições para transformar “ativos mortos” em capital.
Estes objetivos são construídos por todos os envolvidos com um desenho específico em
cada área.

Tendo em vista todos esses objetivos, para além do processo em torno da mediação e o
serviço jurídico prestado, as atividades da Terra Nova envolvem também engajamento
comunitário, planejamento urbano, organização de instrumentos de financiamento, bem como
a viabilização de melhoria na infraestrutura por parte do governo local e associações
comunitárias (Relatório de Impacto Mov Investimentos, 2016). A citação abaixo indica o
quanto um dos líderes da organização identifica o objetivo da Terra Nova para além da
regularização fundiária, mas com um processo de mudança cultural.
Aquele negócio da regularização fundiária era um pano de fundo para algo muito maior, para
uma sociedade mais organizada, equilibrada e justa. Quando você organiza as pessoas, faz
elas olharem para si mesmas. ‘Vizinho, não posso mais jogar o lixo na rua.’ (...) Quando você
entra lá, é uma terra sem ninguém, né? Então você entra lá e você começa a mostrar para as
pessoas que não dá para fazer tudo de qualquer jeito, você tem que pensar no coletivo, não
dá para entrar com o muro mais para trás. (...) E essa é talvez a verdadeira transformação da
comunidade, saber que dá para se organizar, né? (...) Então, é toda uma mudança de cultura.
Vamos olhar para os outros, vamos olhar para o munícipio, vamos ver que existem outros
problemas, o prefeito não pode fazer tudo sozinho. Então você começa a trabalhar a cabeça
das pessoas para elas começarem a entender que elas não são coitadas, em primeiro lugar,
que elas podem fazer, desde que elas tenham segurança jurídica para isso. Diante de tudo
isso, você começa a perceber que o objetivo era muito maior, é mudar essa cultura.

Dada a natureza e o escopo amplo do seu trabalho, múltiplos atores são envolvidos nos
processos conduzidos pela Terra Nova. Além dos proprietários e moradores, representados
pelas associações de moradores de suas áreas, os materiais institucionais destacam
especialmente o papel do poder judiciário, que por meio desse mecanismo, endereça demandas
possessórias de forma conciliatória, e o poder público (poder executivo), que é mobilizado
especialmente para realização de investimentos em infraestrutura (saneamento básico, energia
elétrica, abertura e asfaltamento de vias, implantação de equipamentos públicos, etc.), após a
homologação das áreas pelo poder judiciário. A figura 7, retirada do website da organização,
representa esses quatro atores principais envolvidos no processo de regularização fundiária:
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Figura 7 - Os principais atores envolvidos na regularização fundiária proposta pela Terra Nova.
Fonte: Site da Terra Nova Regularizações Fundiárias (http://grupoterranova.com.br/).

O fundador indica em documento que o processo estabelece uma grande parceria entre
o setor privado, a comunidade organizada e o poder público (Albuquerque, 2013). Sendo assim,
estão envolvidos, no setor privado, o regularizador social, os proprietários e ONG’s; nas
comunidades, os moradores e suas formas organizativas; no poder público, no nível executivo,
Estados, Municípios e Federação, o poder judiciário, o ministério público, o legislativo;
cartórios registrais; e, por fim, instituições financeiras e de cooperação internacional. É indicado
que essas últimas “tem desenvolvido estudos e consultorias para encontrar a melhor maneira de
estabelecer uma parceria com o Regularizador Social, no sentido de apoiar a sua expansão”
(Albuquerque, 2013, p.17). Para além das parcerias em si que são estabelecidas, por meio das
entrevistas foi possível identificar uma série de outros atores com diferentes interesses quanto
as transformações que envolvem o processo de regularização, urbanização e desenvolvimento
de uma determinada área, e que a organização precisa se relacionar para alcançar os seus
objetivos.
São múltiplos stakeholders, porque as vezes a família que é dona, são algumas famílias.
No caso [nome da comunidade], tinham 4 associações comunitárias e você precisava da
aceitação de cada uma, e cada associação, uma centena de famílias envolvidas. Você
tem vereadores, que têm os seus eleitores naquela base, sua área de influência maior,
né? Você tem o ministério público, olhando aquele acordo para ver se aquela
comunidade não está sendo explorada por conta dessa questão do equilíbrio de forças
né, você tem a própria prefeitura, dada a magnitude do projeto, vendo se de fato aquele
projeto depois vai ajudar a florescer e desenvolver economicamente aquela área.

Cabe destacar que tendo em vista a necessidade de se estabelecer uma parceria formal
com o poder público a partir de uma metodologia nova criada, a figura do “Regularizador
Social” foi institucionalizada em alguns marcos regulatórios, como em uma Lei no Mato
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Grosso, no PDOT – Plano de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial do Distrito Federal
e no PEHIS-PR – Plano de Habitação de Interesse Social do Paraná.
Regularizador Social (Instituição Regularizadora): Empresa Privada que tem a
finalidade específica de regularizar assentamentos informais urbanos principalmente
em áreas particulares, podendo atuar em áreas públicas, instituído e autorizado pelo
Poder Judiciário nos respectivos processos judiciais, como Instituição Regularizadora
responsável por conduzir as ações regularizatórias, sendo responsável por organizar,
mediar, administrar e executar todas as atividades necessárias à regularização e
urbanização das áreas, até a transferência de todos os lotes a seus ocupantes que
cumpram suas obrigações contratuais. A remuneração dos serviços é feita através de
um percentual do montante arrecadado das indenizações aos proprietários.
(Albuquerque, 2013, p. 4).

Cabe destacar que a Terra Nova se posiciona como uma empresa social, focada na
geração de impacto social a partir do serviço ofertado, e como parte do Setor 2.5 (Dois e Meio)
da economia, “ou seja, está entre o segundo (empresas com fins lucrativos) e o terceiro setor
(organizações sem fins lucrativos)” (http://grupoterranova.com.br/). Para sustentar a sua
operação, a Terra Nova fica com parte do valor estabelecido para indenização em cada contrato.
O valor da indenização, estabelecido no Acordo Judicial, é pago pelos moradores aos
proprietários das áreas em parcelas mensais e consecutivas que variam de 5 a 10 anos conforme
a capacidade de pagamento das famílias (Albuquerque, 2013). Para a definição do valor de cada
lote é feita uma negociação com o proprietário, buscando chegar no menor valor possível para
os moradores. Quando o valor exigido pelo proprietário é maior do que a capacidade de
pagamento das famílias, a Terra Nova busca negociar com o proprietário o parcelamento do
pagamento ou compromete parte do valor do seu serviço.
De qualquer forma o que sempre será e sempre está sendo preservado é o morador na
ponta. Até por que é ele que vai poder pagar. Não adianta eu estabelecer uma
mensalidade maior do que a capacidade dele de pagamento. Então, eu só tenho duas
fontes de buscar isso aí. Ou é no proprietário, reduzindo a participação do proprietário,
ou é na Terra Nova. Se eu fizer isso na Terra Nova, isso compromete o meu resultado.
Então na verdade só teria um lugar onde buscar, que é o proprietário. Mas nem sempre
isso dá...
Porque sim tem que manter um plano de negócios, tem que manter uma lucratividade
como prestadora de serviços, tem inflação, a gente sempre quer cobrar o menos. Só
que, ultimamente, para o nosso desespero, quando você pega uma área que o
proprietário tem muita força para tirar os moradores, o proprietário tem como impor o
valor dele. (...) Então você tem que esticar o prazo. (...) Então é duro chegar numa
equação. Se ele tem um valor muito alto...que ele permita cobrar menos, pelo social,
porque a gente é social, a gente é super transparente com eles.

A partir de 2011, a organização começa a vivenciar um período de extrema dificuldade
financeira, pois havia adquirido diversas dívidas para sustentar a operação e fazer investimentos
em projetos de áreas. Nesse momento começa a buscar soluções e ocorre o encontro com a
Mov, uma gestora brasileira de investimentos de impacto, que se torna investidora da
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organização em 2013. Segundo seu website, a missão da Mov é “investir e co-criar empresas
inovadoras que ofereçam oportunidades a uma população menos favorecida e/ou promovam o
uso sustentável de recursos naturais” (http://movinvestimentos.com.br/).
Com a entrada da Mov como investidora ocorre uma significativa reestruturação da
empresa em termos financeiros e de gestão. Um dos principais movimentos realizados foi trazer
um executivo “de mercado” para desenvolver um modelo de gestão para a organização, como
foco na sua sustentabilidade financeira, antes não priorizada dentro da organização, deixando
assim que os líderes organizacionais pudessem focar na implementação dos serviços prestados
pela organização.
A função social às vezes é predominante dentro da empresa. Então todo mundo se
empolgada e todo mundo fica sensível com relação aos problemas e se esquece muitas
vezes que uma empresa precisa ter a sua saúde própria. Precisa preservar a sua
integridade, que seria o lucro. E o lucro não é uma coisa que... A finalidade do lucro
que poderá ou não ser de acordo com a finalidade da empresa. Mas a geração do lucro
é uma condição si nem qua non para sua existência. Então o que precisa ser olhado é a
finalidade desse lucro. Se ela está sendo para distribuir de alguma forma desequilibrada
ou desproporcional a esse princípio ou se ela está servindo para fortalecer a missão da
empresa.

Mesmo após 12 anos de existência, segundo os dados coletados a empresa não tinha
atingido o break-even point, ou seja, o ponto de equilíbrio entre as despesas e as receitas,
possibilitando um lucro operacional. Assim, quando o tema de distribuição de lucros foi
explorado em entrevistas, a perspectiva identificada foi que os lucros gerados seriam revertidos
para o fortalecimento da missão social da empresa, após a remuneração do capital investido
pelo fundo de investimento.
Não é uma preocupação imediata a questão da distribuição de dividendos ou não. Mas
claro que existe um compromisso de parte da gestão da empresa com relação a quem
está bancando e está fazendo com que possamos exercer as nossas atividades. É claro
que existe uma preocupação com isso. Mas por outro lado, eu diria que nessa relação
com a Mov, eu sinto uma coisa muito legal. Que não existe uma preocupação
exacerbada com relação ao retorno financeiro. (...)E essa diferença entre o que você
conseguiu e aquilo que é minimamente necessário para você remunerar o capital, isso
deverá retornar em benéfico da própria comunidade através de um empoderamento e
através de parcerias com outras ONGs.

5.2.2. As experiências e práticas de monitoramento e avaliação
A título de análise, a experiência da Terra Nova também pode ser marcada por duas
fases. A primeira fase, transcorre da sua origem até o inicio do investimento em 2013, quando
ocorre uma virada em termos de gestão na organização e a necessidade de monitorar e avaliar
os resultados sociais e financeiros é reforçada por investidores. Somente em 2016, a
organização vai vivenciar o que é identificado por ela própria como a sua principal experiência
de avaliação.
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A seguir serão apresentadas as experiências e os aspectos mais relevantes quanto aos
propósitos, as características metodológicas, os atores participantes, os usos e os desafios
vivenciados pela organização quanto à prática avaliativa, tecendo diálogos com a literatura de
avaliação em empresas sociais revisada. Os quadros sintetizam os elementos principais de cada
aspecto analisado. A figura 8 apresenta em uma imagem as experiências e práticas mapeadas
por essa pesquisa.

Figura 8 - Experiências e práticas de monitoramento e avaliação identificadas na Terra Nova.
Fonte: Elaboração própria.

Também no caso da Terra Nova, o tema de monitoramento e avaliação é cercado por
desafios. Conforme conta um dos líderes da organização, a luta pela sobrevivência e os diversos
desafios que se apresentam para o empreendimento, especialmente nos primeiros anos da
organização, não permitiu que recursos, tanto em termos de tempo da equipe como financeiros,
fossem direcionados para o monitoramento e avaliação.
Você tem muita dificuldade de gerar recurso e todo o recurso que a gente gerou foi para
expandir o próprio negócio, então a gente nunca gastou tempo nem dinheiro com
avaliação de impacto. Apesar de saber que ela é importante, não era uma prioridade em
função das outras prioridades, que eram essenciais para operacionalização das
atividades.
E aí quando você começa a ter que resolver tudo. Não sobra muito tempo para você
pensar em planejamento e avaliação, certo?
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Desde a sua origem até 2013, a organização realizou alguns monitoramentos pontuais
conforme a necessidade, voltados a responder a demandas por informações específicas, que
emergiam internamente, ou demandas que emergiram a partir do relacionamento com atores
externos, especialmente, o poder público. Essas coletas de dados eram realizadas pela própria
equipe da organização, por meio de entrevistas e aplicação de questionários realizados pelas
próprias agentes de campo (membras da comunidade que são contratadas pela Terra Nova e
que ficam nos postos de atendimentos e fazem trabalhos de campo). Também foram aplicadas
pesquisas de satisfação pontuais em algumas comunidades ao longo desse período, por meio
especialmente de projetos específicos, que previam esse tipo de ação. Interessante indicar que
essas experiências são consideradas não sistemáticas e “sem método” pela organização, como
mostram as citações de entrevistas a seguir:
Agente fez coisas, mas não com método, de forma sistemática.
Até 2005 a gente lutava para fazer a coisa funcionar, então em alguns momentos o
monitoramento interno era nós ali, avaliando, como é que poderia melhorar. Mas não
tinha nenhum setor específico para monitorar isso aí.
Um dia a gente colocou um totem, atendimento né, sobre satisfação, deram uns números
interessantes, e aí você começa a ver que vale a pena.

A partir de 2005, também começam a ser realizados levantamentos socioeconômicos
em algumas comunidades com o objetivo de traçar um perfil social e econômico do público
alvo. Inicialmente, eram feitos cadastros simplificados e, a medida que a organização começou
a se relacionar mais com o poder público, passaram a ser utilizadas metodologias mais
completas de avaliação, com 100% de cobertura e executadas por empresas especializadas. A
citação abaixo mostra como o contato com os cadastros socioeconômicos realizados pelo
Estado estimularam o aprimoramento dessa prática da organização:
As primeiras necessidades que a gente teve de começar a fazer uns levantamentos para
poder mapear, né, a situação das áreas foi em 2005, 2006, que foi quando a gente
começou a se relacionar com o Estado, né? (...) A gente fazia um cadastramento
simplificado, né? Para você fazer um cadastramento socioeconômico você precisa ter a
ficha técnica, um negócio mais amplo, quando a gente começou a fazer umas parcerias
com o poder público, em 2005, a gente começou a olhar para isso também. Os cadastros
eram muito mais completos de renda.

Foi relatado que a falta de recursos muitas vezes acabava por comprometer a realização
dos levantamentos socioeconômicos frente a outras exigências e necessidades prioritárias para
a realização dos projetos, como mostra o trecho de entrevista abaixo.
E aí você foi alocando recursos para isso. Começou a prever. Nem sempre você
consegue administrar isso no tempo correto. Porque também, os imprevistos, né?
Aquela coisa, né? ‘Ah, mudou a lei. O município está exigindo esse laudo aqui.’ Esse
laudo está custando trinta mil reais, aí você não tem capacidade de fazer esse laudo
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internamente, aí você pega esse recurso do levantamento socioeconômico e vai alocar
em outro lugar. Não tem milagre.

Quanto aos usos, foi relatado que os levantamentos socioeconômicos realizados no
momento de entrada em uma comunidade serviam para, no futuro, medir a evolução em termos
socioeconômicos das famílias atendidas, identificando resultados do trabalho da organização.
Após algum tempo, percebeu-se que os dados desses estudos poderiam ser utilizados também
para mapear a capacidade de pagamento da população daquelas comunidades o que, entre
outros fatores, contribui na determinação do valor dos lotes e na prévia identificação dos
moradores que não poderiam pagar e que deveriam ser acompanhados pela área social da
organização. Esse uso se alinha ao uso destacado por Galvin e Iannoti (2014) no caso da
empresa social estudada pelos autores.
Essas duas primeiras experiências, que marcam a primeira fase, correspondem a
propósitos e usos do monitoramento principalmente internos, voltados para orientação e
informações para a tomada de decisão específicas (Arvidson et al., 2010; Luke, Barraket e
Eversole, 2013) e, no caso do levantamento socioeconômico, para futura análise do progresso
em direção a realização da missão (Mouchamps, 2014). As características dessas práticas estão
sintetizadas no quadro 14.
Em uma das entrevistas foi relatado que foi quando a organização começou a “chamar
atenção”, discutir investimento com um investidor angel e participar de premiações, que ela
começou a ser mais demandada por avaliações que mostrassem os resultados sociais do seu
trabalho. Ainda que a organização usasse como parte de sua argumentação sobre o impacto
gerado referências de estudos acadêmicos 9 já existentes, que mostravam os benefícios da
regularização fundiária, estratégias narrativas e dados das áreas impactadas, havia uma
demanda por determinados tipos de dados identificados como relevantes por esses atores
externos.
Quando começamos a chamar atenção fomos cobrados disso. Então, na época que a
Terra Nova começou a discutir investimentos, a gente teve um angel e tal, mas foi uma
angel bem tranquilo no final das contas, num primeiro momento, não se envolveu muito
com a administração da empresa em si. Mas quando a gente começou a chamar mais
atenção, até mesmo do Banco Mundial, do BID, 2008, 2009, a gente ganhou aqueles
prêmios, de empreendedorismo social da folha de São Paulo, aí as pessoas vinham:
‘Mas como é que é lá nas vilas? Vocês já mediram a renda? Aumentou a renda das
pessoas? Como é, melhorou as construções?’. Visivelmente você via isso, né? Então
você tinha internamente a certeza que o acordo abria as portas para o desenvolvimento,
9

Segundo documentos coletados, os principais estudos usados pela organização são: Property rights for the poor:
Effects of land titling”; Sebastian Galiani, Ernesto Schargrodsky, Journal of Public Economics 94 (2010); The
Formation of Beliefs: Evidence from the Allocation of Land Titles to Squatters”; Rafael di Tella, Sebastian Galiani,
Ernesto Schargrodsky; The Quarterly Journal of Economics, February 2007.
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né? Uma série de pesquisas que já eram feitas por estudiosos e a gente até usava aquilo
como argumento, mas nós mesmos não tínhamos os dados.

Levantamentos diagnósticos de público alvo
(A partir de 2005)

PROPÓSITOS

Responder a demandas específicas por
informação.

Fazer um dignóstico do público alvo,
estabelecendo seu perfil social e econômico.

CARACTERÍSTICAS
METODOLÓGICAS

Entrevistas, questionários, pesquisas de
satisfação.

Pesquisa socioeconômica - entrevistas com
amostras totais.

Equipe Interna

Consultoria externa

Melhorar processos.

Entender o perfil de pagamento daquela
comunidade para planejamento de recebíveis e
risco.

Falta de tempo frente a outras prioridades.

Ter recursos para desenvolver - emergência de
outras prioridades, frente ao levantamento
econômico.

DESAFIOS

USOS

Monitoramentos pontuais

ATORES
PARTICIPANTES

FASE 1

A realidade do empreendedor social hoje é você só consegue melhorar essa
capacidade de se avaliar. Você só consegue melhorar essa capacidade de se avaliar,
depois que você tem investimento. Porque antes disso...

Quadro 14 - Características das práticas e experiências de monitoramento e avaliação da Terra Nova - Fase 1
Fonte: Elaboração própria.

Quando começa a ser negociada a entrada do fundo de investimento como sócioinvestidor da organização, se desenvolve uma “tese de investimento” pelo fundo, com o
objetivo de analisar o modelo de negócio, os riscos e os retornos financeiros envolvidos naquele
investimento. Um entrevistado do fundo indica que essa tese de investimento segue os mesmos
parâmetros de uma tese de investimento de um fundo tradicional. Por ser um fundo de
investimento de impacto, concomitantemente foi realizada uma “tese de impacto” com o
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objetivo de analisar os resultados sociais esperadas pela atuação daquela organização. Essas
teses são feitas como um dos estudos e análises que suportam a decisão sobre se o investimento
seria ou não realizado, alinhando expectativas de resultados financeiros e sociais com os
investidores de capital do fundo.
Tese de investimento é como qualquer outro investimento de private equity, de venture
capture. Esse é o modelo de negócio, esse é o modelo de receita, essa é a projeção de
crescimento, são essas oportunidades, os riscos, os desafios, as forças, as fraquezas
desse negócio e assim que a gente acredita como negócio vai. E a tese de impacto, que
incorpora um pouco da teoria da mudança, que é o que a gente almeja em termos de
impacto para aquele investimento. No caso da Terra Nova, tantas famílias retiradas da
ameaça de reintegração de posse, ou seja, com titularidade, né, da área onde elas vivem.

Em termos metodológicos, foi identificado que a tese de investimento utilizou
ferramentas típicas de análise de investimentos empresariais, como a análise SWOT, que
analisa as forças, fraquezas, oportunidades e riscos de um negócio, e a tese de impacto na qual
a teoria de mudança foi indicada como uma das referências. A teoria de mudança foi
popularizada especialmente por Carol Weiss, uma teórica e praticante do campo da avaliação
que junto a outros autores refletem sobre como aplicar teoria de programas para avaliação
(http://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/toc-background/toc-origins/).
Funnell e Rogers (2011), duas importantes teóricas contemporâneas que escrevem sobre teoria
de programas, explicam que uma teoria de programa é idealmente formada por dois
componentes, uma teoria de mudança e uma teoria de ação. Uma teoria de mudança mostra os
processos centrais ou determinantes pelos quais ocorre uma transformação, podendo derivar de
uma teoria formal, baseada em pesquisa, ou de um entendimento tácito sobre como as coisas
funcionam (Funnell e Rogers, 2011). Basicamente, uma teoria de mudança descreve uma série
de premissas que explicam os passos que levam a um objetivo de longo prazo e as conexões
entre

atividades

dos

programas

e

os

resultados

de

no

nível

de

outcomes

(http://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/toc-background/toc-origins/).

A

figura 9 mostra a teoria de mudança da Terra Nova, publicada no relatório do fundo de
investimento de impacto.
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Figura 9 - Teoria de Mudança da Terra Nova.
Fonte: Relatório de Impacto Mov Investimentos, 2016.

A partir do desenvolvimento da tese de investimento e tese de impacto foram
estabelecidos alguns indicadores chave quantitativos de resultados que deveriam ser
acompanhados, sendo os principais indicadores, no nível de output, o número de famílias
homologadas e a valorização dos lotes após a regularização. Cabe mencionar que parte da
remuneração do fundo está vinculada ao alcance das metas estabelecidas para esses indicadores
chave socioambientais e financeiros. Como é explicado pelo trecho de entrevista abaixo:
Então eles aprovam esse pacote, tese de investimento e tese de impacto. E na tese de
impacto a gente traduz isso em KPIs e parte da nossa remuneração como gestor do
fundo está atrelada ao atingimento dessas métricas socioambientais também. Da mesma
forma que as financeiras. É retorno financeiro e impacto. Não é ou, é e. Nosso
compromisso com os investidores é no final do fundo entregar retorno financeiro e
impacto e uma parte da nossa remuneração está ligada a entregar ambos. No final do
fundo é feito uma avaliação por uma organização terceira daqueles KPIs que a gente
acordou com os nossos investidores. Atingimos aqueles KPIs, sim ou não.

Com a entrada da Mov como investidora em 2013 ocorre uma reestruturação financeira
da organização, processos internos são re-organizados e uma série de práticas de gestão
começam a ser implementadas, especialmente a partir da entrada de um executivo com
experiências prévias no setor empresarial como CEO da organização em 2014. Por exemplo,
demonstrações financeiras passam a ser auditadas, o que é destacado como relevante do ponto
de vista de governança e transparência pelo fundo, como mostra a fala de um dos entrevistados:
Primeiro momento, restruturação financeira. Trouxemos um executivo de mercado
pensando na expansão no futuro e também para organizar a casa. Organizamos
processos internos dentro das áreas. Depois, simbolismo importante aí, primeira
demonstração financeira auditada da empresa. Que para isso uma série de processos
tiveram que ser construídos e desenvolvidos, tanto de sistemas de informação, processo
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com a contabilidade, para que aquilo fosse construído. A empresa tem suas
demonstrações financeiras auditadas, isso do ponto de vista de governança, de
transparência é importante, após a entrada da Mov.

Após a entrada do fundo, passaram a ser acompanhados outros indicadores além dos de
nível de outputs já indicados, que são casados com o orçamento anual a partir do qual é
projetado o fluxo de caixa da organização. Mensalmente ocorrem reuniões entre o o nível
diretivo da organização e o fundo de investimento (o que é chamado de comitê gestor), onde
esses indicadores financeiros e sociais são analisados e discutidos, como uma forma de
prestação de contas aos investidores. Como indicam as falas abaixo, os investidores estão muito
próximos da gestão da organização e participam dos processos de tomada de decisão mais
relevantes.
Então nessa reunião, então vamos dizer assim, os investidores e os gestores e aí vamos
prestar contas. E aí, obviamente, há uma atualização de cada um dos projetos. Se
avançou mais, se avançou menos, enfim, que pé está. Novas decisões são tomadas. De
trinta em trinta dias a gente vai discutindo (...). E às vezes de quinze em quinze dias
fazemos um call. Fazemos uma avaliação. Surgiu uma coisa nova. Faz um call, enfim.
Esse é o jeito de trabalhar que nós temos.
As nossas reuniões de conselho você sempre vai ser business e impacto juntos sendo
conversado.

Com o início do investimento, a Terra Nova também passou a ter que responder
anualmente ao B Impact Assessment uma vez que o fundo de investimento é associado ao
GIIRS, o que significa que todas as empresas investidas pelo fundo precisam responder esse
mecanismo de avaliação anualmente. Como já indicado, o GIIRS é um instrumento de avaliação
desenvolvido por uma organização não governamental norte-americana chamada B Lab e se
posiciona como “um padrão (standard) para que os fundos gerenciem o impacto socioambiental
do seu portfólio com o mesmo rigor que seu desempenho financeiro” (http://banalytics.net/giirs-funds). Segundo o entrevistado no fundo, o GIIRS é utilizado como uma
ferramenta complementar para avaliação do impacto, a partir do qual o fundo analisa a
existência de práticas que podem ser transformados para aprimorar o impacto gerado, segundo
os parâmetros dessa avaliação. É valorizado por ser uma avaliação padronizada que permite
comparabilidade e por ter uma verificação por uma terceira parte. Segundo um dos
entrevistados, a avaliação é vista como uma forma de reconhecimento perante o mercado,
parceiros e, especialmente, investidores. Esse uso da avaliação se alinha ao apontado por Luke
et al. (2013) sobre práticas de avaliação de desempenho voltadas a responder a apelos externos
de transparência e comparabilidade, ao mesmo tempo que é vista como uma forma de identificar
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práticas que poderiam ser aprimoradas (Nicholls, 2009; Mouchamps, 2014), para além de
compliance.
A gente entende que essa questão da padronização, tem esse ponto positivo, porque se
não todo mundo está se avaliando pela sua própria medida, quando a gente fala de
impacto, é difícil padronizar. Porque não necessariamente uma empresa que é melhor
pontuada ou menos pontuada, significa que tem mais impacto, é um olhar muito pobre.
Por isso que é importante complementar. Mas do GIIRS, depois que a gente tem a
devolutiva, onde você pontuou bem, ou mal, onde você tem espaço para melhorar, a
gente olha isso e faz uma análise crítica. Que agendas que o GIIRS, trás? (...) Não é só
melhorar a pontuação por melhorar a pontuação, essa agenda, ela é relevante? (...) A
gente entende que isso gera valor, que isso tem impacto, não é só pela pontuação. Não
é só ‘vamos aumentar cinco pontos’. Se fizer por fazer, só olhando ponto pelo ponto, aí
virou um compliance que a chance de aquilo ter um efeito real, né, ao invés de ser uma
prática de fato, aí não tem valor.
Das empresas do grupo B, ela de alguma forma é bem quista pelo mercado, pelos
parceiros, pelos investidores. Porque se você tem um investidor que está querendo e
você está precisando de recurso para alavancar a tua empresa, e você vai dizer para
aquele investidor que você faz parte, que você teve 144 pontos numa avaliação pelas
empresas B, certamente aquilo vai ter um valor. Pode não ter no dia a dia. Mas numa
hora em que você precisar, certamente aquilo é o ENEM que vai te dar o acesso a
faculdade.

Em 2007, a partir de uma conversa entre uma das sócias do fundo e o professor de uma
importante escola de administração e coordenador de um centro de estudos, surgiu a ideia de
se desenvolver uma avaliação de impacto da Terra Nova. Havia o interesse do centro de estudos
de desenvolver avaliações de empresas sociais brasileiras e essa vontade foi vista como bemvinda por uma das sócias do fundo, como um mecanismo para validar a tese de impacto que
havia sido construída no inicio do investimento. A partir de algumas conversas com os sócios
da organização foi desenhado pelo centro de estudos uma avaliação com o propósito de avaliar,
na percepção dos beneficiários, o impacto social da Terra Nova. A avaliação foi financiada por
uma agência de fomento à pesquisa brasileira por meio do centro de estudos.
Em termos de metodologia, foram feitas visitas para reconhecimento das regiões em 3
comunidades escolhidas para o estudo, foram feitas entrevistas em profundidade com sócios da
empresa, líderes comunitários e agentes de campo, entrevistas em profundidade com quinze
beneficiários, três grupos de foco e aplicação de 279 questionários. A pesquisa foi executada
por um professor doutor e alunos de graduação e pós-graduação da escola de administração
vinculados ao centro de estudos.
Um aspecto metodológico destacado em entrevistas foi o uso de métodos qualitativos
mais lúdicos, voltados a identificar percepções mais subjetivas dos moradores quanto as
transformações realizadas nas comunidades. A fotografia 1 abaixo mostra uma maquete
resultante de um dos grupos focais realizados na avaliação que foi mostrada com muito
satisfação e orgulho por um dos entrevistados, enquanto depoimentos de beneficiários que
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foram trazidos pela avaliação eram relatados.
A gente trocou bastante ideia, acho que ele [professor responsável pela pesquisa] mastigou
as conversas que a gente teve e decidiu criar uma metodologia, né? Que foi incrível, a forma
como eles fizeram, os desenhos. Essa parte lúdica, foi um ingrediente legal na história, para
além dos dados.

Fotografia 1 - Maquete resultante de grupo focal realizado em avaliação de percepção de impacto dos
beneficiários da Terra Nova.

Foram diversos os usos identificados nas entrevistas dessa pesquisa que é reconhecida
pela própria organização como a sua principal experiência de avaliação. Um primeiro uso foi a
demonstração de resultados sociais para os investidores de capital e validação da tese de
impacto que havia sido construída. Como mostra os trechos abaixo:
Mas os investidores ficaram extremamente satisfeitos, pegaram essa pesquisa e
mostraram para os donos do dinheiro. Olha, que legal. Isso tudo nos ajuda muito
porque reforça a história de impacto social, né? Nos ajudou muito com os nossos
próprios investidores, porque não é fácil investir na Terra Nova.
Acho que trouxe de positivo, trouxe como uma validação, uma confirmação. Olha,
aquilo lá faz sentido. Essa confirmação é importante, para a gente foi super valioso,
as provocações que ele [professor responsável pela pesquisa] trouxe, aquilo que ele
enxergava como potenciais áreas para ampliar o impacto.

Uma segunda utilidade da avaliação foi o aprendizado organizacional, o reconhecimento
de problemas na operação que dificultavam o alcance de resultados, levando a mudanças na
operação. Por exemplo, a avaliação identificou a necessidade de melhoria da comunicação da
organização com as comunidades, o que levou a organização a contratar uma pessoa
exclusivamente voltada para esse trabalho. Além disso, os resultados da avaliação trouxeram
provocações sobre oportunidades que poderiam ser melhor exploradas.
Isso foi uma das coisas mais fortes que a pesquisa trouxe: melhorar a comunicação com
as comunidades, para que elas vejam esse trabalho.
Se eu tivesse recurso eu usaria essa metodologia da [nome da faculdade], de como
funcionou essa pesquisa e faria o mesmo nas outras áreas, para entender quais os
problemas, para melhorar comunicação ali e aqui, porque isso serviu principalmente
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para isso, para a gente se avaliar onde a gente está errando, onde a gente pode melhorar.
Então fazer uma rodada dessa geral em todas as áreas com uma equipe contratada para
isso.
A devolutiva mostrou que é nessa direção que a gente precisa aprofundar mesmo. (...).
Confirmou algumas coisas, o que trás segurança para gente de continuar investindo, de
reportar para os nossos investidores, e mostrar que esse modelo de negócio faz sentido,
é escalável, tem impacto, né? E trazer essa provocação sobre que áreas e oportunidades
a gente pode explorar um pouco mais. Além de uma série de outras reflexões dentro do
conselho, da Terra Nova, de ouvir a equipe, ver o resultado do trabalho, senso de missão
que isso incute dentro dos colaboradores, são outros valores super importantes do
trabalho.

Outra utilidade percebida da avaliação, foi motivar a equipe da organização,
especialmente por meio dos depoimentos que relatavam as transformações geradas na vida dos
beneficiários, como mostra o último trecho de entrevista acima e o trecho abaixo.
Nos inflou e encheu de orgulho a avaliação que o professor [nome] fez. Na verdade,
não foi nem a avaliação que o professor [nome] fez. Ele obviamente no final tirou as
suas conclusões, mas você vê que pelos próprios depoimentos que ele colheu junto aos
moradores, das comunidades que foram envolvidas na pesquisa. Isso tem um valor
inestimável para nós. Que é o próprio reconhecimento das pessoas, que resgataram a
sua auto-estima e que se sentiram felizes e tranqüilas depois.

Também foi relatada a utilidade da avaliação para uso como evidências em processos de
premiações que a organização participou posteriormente. Além disso, a pesquisa também foi
usada para mostrar os resultados positivos dos trabalhos para atores externos e também como
instrumento de persuasão em negociações com determinados atores. Nesse último caso, por
vezes não somente os resultados evidenciados pela pesquisa foram usados, mas o fato de ter
sido uma instituição reconhecida que executou a pesquisa. Em todos as entrevistas foi destacada
a nome da escola no qual o centro de estudos está vinculado como algo que credencia a pesquisa
e credencia a validade do processo e a relevância da organização perante outros atores. Esse
resultado também converge com o que Barraket e Yousefpour (2013) indicou como uso da
avaliação, no qual a organização a utiliza no intuito de persuadir stakeholders externos a
apoiarem seus esforços. Outras pesquisas acadêmicas, realizadas por pesquisadores sobre a
organização, também são vistas positivamente para esse uso potencial.
É muito importante a pesquisa porque ela é uma porta para que muitas pessoas
enxerguem esse impacto, né? Muitas pessoas que estão fora. Não é qualquer um que vai
numa área, não é qualquer um que vive, mas a pesquisa proporciona isso. Ela tem um
valor, tanto quanto um resultado presencial. Ainda mais de uma [nome da faculdade]!

Para além do uso com parceiros, um uso que foi pensado prospectivamente é utilizar os
resultados da pesquisa para melhor comunicar e divulgar o trabalho da organização, usando os
resultados da avaliação como uma ferramenta para conquistar mais adesão junto a mais
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beneficiários/clientes em outras comunidades.

ATORES
PARTICIPANTES

CARACTERÍSTICAS
METODOLÓGICAS

PROPÓSITOS

FASE 2

Talvez falte um poder de divulgação, inclusive revendo essa matéria eu falei: ‘Poxa
vida, eu acho que eu vou levar o trabalho do [nome do professor responsável pela
pesquisa] lá para o [nome de uma comunidade em processo de adesão à regularização]
e vou deixar lá no posto para as pessoas verem o trabalho da Terra Nova e qual é a
opinião de outros moradores que estavam na mesma situação deles. Ele terá
oportunidade de ver e tomar conhecimento. Nesse sentido pode ser uma ferramenta que
nos auxilie no convencimento, principalmente daqueles resistentes, das pessoas que
ainda não acreditam. Por que esse povo ele é muito desconfiado. E com razão.

Tese de
Investimento e
tese de Impacto
(Mov) (2012)

Avaliação de
Impacto B (Desde
2013)

Monitoramento de
indicadores de
desempenho (A
partir de 2014)

Avaliação de
percepção de
Impacto (2016)

Analisar riscos,
retornos financeiros
e resultados sociais
esperados com o
investimento.

Realizar uma análise
complementar dos
resultados
socioambientais, a
partir de uma
avaliação
padronizada.
B Impact Assesment
(Avaliação de
impacto B)

Acompanhar o
desempenho
operacional da
organização.

Avaliar a percepção
de impacto dos
beneficiários da
Terra Nova.

KPIs, no nível de
outputs.

Entrevistas com
sócios, líderes
comunitários +
aplicação de
questionários e
grupos focais.

Equipe Interna, com
apoio do fundo.
Com verificação
externa.

Desenvolvido pelo
nível diretivo junto
aos investidores.

Equipe da FGV
independente,
entrevistas
realizadas com
sócios para o
desenho da
pesquisa.

Para tese de
investimento:
instrumentos
tradicionais de
análise financeira,
p.e., análise
SWOT;
Para tese de
impacto: Teoria de
mudança;
Produtos finais são
métricas
quantitativas.
Equipe do fundo
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USOS
DESAFIOS

Alinhar expectativa
de riscos, retornos
financeiros e
resultados sociais
com os investidores
do capital.

Reconhecimento
perantes atores
externos;
Identificar pontos de
melhorias.

Melhorar o
desempenho,
embasar decisões
gerenciais, analisar
o progresso em
direção a realização
dos objetivos
organizacionais.

Não identificado

Não identificado

Resistência frente a
cultura
organizacional
estabelecida.

Validar tese de
impacto da Terra
Nova, mostrando
impactos para
investidores;
Melhoria na
comunicação da
organização;
Evidências em
premiações.
Motivação
Persuasão em
negociações com
atores.
Preocupação com
segurança dos
pesquisadores nas
áreas estudadas.

Quadro 15 - Características das práticas e experiências de monitoramento e avaliação da Terra Nova - Fase 2.
Fonte: Elaboração própria.

Considerando os seus propósitos e usos, as experiências da Terra Nova vão de encontro
ao que foi indicado na literatura revisada de avaliação em empresas sociais. Especialmente a
avaliação externa realizada em 2016 mostrou diversos usos, todos aqueles já apontados por
Barraket e Yousefpour (2013). Interessante destacar que, no caso da Terra Nova, a ausência de
experiências de medição de impacto e sua comunicação não foram um determinante
significativo para a decisão de investimento, na mesma linha do que foi indicado por Carman
(2009).
Cabe identificar que na entrevista com um dos membros do fundo de investimento,
emergiu que o grau de alinhamento do retorno financeiro e do impacto social no caso do modelo
de negócio da Terra Nova, facilitaria a mensuração dos resultados e a comprovação dos seus
benefícios sociais. Tanto que o principal indicador utilizado, no nível de output, é o número de
famílias homologadas, o que indicaria, para os investidores e gestores, um resultado econômico
e social simultâneo. Analisando o caso a partir do modelo de Santos et al. (2015) 10, a Terra
Nova se encaixa no modelo “híbrido de mercado”, uma vez que os clientes são os beneficiários
do serviço prestado e o excedente de valor é automático, ou seja, os resultados sociais estão
diretamente associados às atividades comerciais. Segundo Santos et al (2015), como existe
alinhamento entre as operações sociais e comerciais, o monitoramento do desempenho

10

Como já indicado na revisão de literatura, Santos et al. (2015) fazem uma proposição tipológica de
empresas sociais híbridas que tem como unidade de análise central o modelo de negócio da organização.
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requereria o desenvolvimento de indicadores de desempenho (KPIs) operacionais chaves
voltadas ao monitoramento da eficiência das operações comerciais, o acompanhamento do
perfil dos clientes atendidos para antecipar e/ou evitar o risco de desvio de missão e avaliações
externas periódicas para validar o modelo de impacto e reforçar a teoria da mudança. Essa
proposição vai de encontro ao que foi identificado como práticas no caso da Terra Nova, após
o início do investimento do fundo.

5.2.3. O olhar da perspectiva de lógicas institucionais.
É especialmente a partir do início do investimento, que é iniciado devido a uma situação
de grande dificuldade financeira da organização, que prescrições da lógica comercial começam
a influenciar mais fortemente a organização, gerando com mais frequência as tensões de
desempenho destacadas por Smith et al. (2013). Ao mesmo tempo que há um esforço por parte
dos investidores e de um novo membro do nível diretivo de implementar práticas de gestão
voltadas a construir e fortalecer a saúde financeira da organização, há por outro lado o peso da
cultura organizacional estabelecida e o perfil social dos líderes e membros antigos da
organização.
Também no caso da Terra Nova, antes de analisar as características das práticas de
avaliação em si serão explorados alguns elementos organizacionais que se mostraram relevantes
para compreender como a lógica de bem-estar social e a lógica comercial estão incorporadas
na organização. Além dos elementos organizacionais destacados no quadro 16, o caso da Terra
Nova é bastante representativo de uma situação de pluralismo organizacional, como será
explorado na sequência.

O que indicam alguns elementos organizacionais.
O caso da Terra Nova é extremamente rico para evidenciar o que é uma organização
que navega entre diferentes lógicas institucionais. Considerando o problema que a organização
busca resolver, o contexto que envolve esse problema e a natureza do trabalho da organização
que é mediar conflitos, a organização está continuamente na posição de mediadora de diferentes
interesses, valores, premissas e crenças. O trecho da entrevista abaixo retrata de forma bastante
clara as visões que algumas vezes estão em conflito nos casos de mediação entre proprietários
de terra e associações moradores das áreas.
Você pega duas visões de mundo completamente diferentes. ‘Aqueles caras são
invasores. Eles bulharam minha posse. Eles são uns canalhas que querem ganhar terra
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de graça, um bando de vagabundo’. Para os moradores, os proprietários são capitalistas,
sem coração que estavam com a terra desocupada. ‘A gente ocupou porque a gente
precisava, e os caras querem extorquir a gente e querem tirar a nossa moradia’. E você
chega no final do processo, como hoje você viu lá, todo mundo pacificado. Sempre
sobra, claro... Mas você consegue basicamente conciliar duas visões de mundo, sabe?
Proprietário não é o demônio capitalista e o invasor não é o demônio vermelho
comunista que quer tomar a terra. As pessoas querem muito encaixar nesses estereótipos
e quando você vai ver é todo mundo gente, igual. Gente como a gente.

O trabalho da Terra Nova implica na resolução de um conflito fundiário, condução de
um processo de regularização fundiária e posterior articulação e incentivo a um processo de
desenvolvimento local que envolve diversos stakeholders, como já descrito na seção 5.1.1., na
qual a organização é apresentada. Assim, a organização tem que continuamente mediar e
negociar com diferentes stakeholders, localizados em diferentes esferas institucionais e que
atuam a partir de diferentes lógicas, caracterizando uma situação de pluralismo institucional
(Kraatz e Block, 2008).
Institutional pluralism is the situation faced by an organization that operates within
multiple institutional spheres. If institutions are broadly understood as “the rules of the
game” that direct and circumscribe organizational behavior, then the organization
confronting institutional pluralism plays in two or more games at the same time. Such
an organization is subject to multiple regulatory regimes, embedded within multiple
normative orders, and/or constituted by more than one cultural logic (Kraatz e Block,
2008, p. 243)

A figura 10 mostra alguns dos atores que foram identificados a partir das entrevistas. Os
relatos mostraram que, para além dos quatro principais atores envolvidos no processo de
regularização fundiária que são mencionados na figura 7, outros atores são mobilizados na
atuação da organização. Se as instituições são “as regras do jogo”, a organização está
constantemente jogando vários jogos ao mesmo tempo, mediando e negociando com diferentes
lógicas institucionais continuamente. No nível macro, cabe destacar a influencia da lógica do
Estado na organização, uma vez que a organização atua e é influenciada continuamente por
diferentes atores estatais.
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Figura 10 - Principais atores que a Terra Nova se relaciona em sua atuação.
Fonte: Elaboração própria.

Por exemplo, o trecho abaixo mostra um caso específico no qual ocorre um
questionamento por parte do poder público sobre o fato de os moradores poderem fazer
transferência de lotes, no modelo de regularização implementado pela Terra Nova. No caso,
fica claro que uma prefeitura local partia de uma premissa e possuía um julgamento sobre a
adequação dessa prática diferente da organização e no qual fica explicitada uma tensão entre
uma lógica pública governamental e uma lógica privada. A forma de encaminhamento da tensão
foi pela adoção de uma prática que é considerada inclusive como uma das primeiras
experiências de monitoramento da organização, com a inserção de um processo que consiste na
realização de entrevistas junto aos beneficiários nos casos de solicitação de transferência do
título do lote.
Porque quando o poder público entrou, para fazer uma parceria com a gente num projeto
específico, ele encrencou com essa história dos moradores poderem transferir o lote
para outra pessoa, os direitos e as obrigações daquele pagamento né? ‘Ah, mas porque
a gente não faz assim!’. Vocês não fazem assim, porque vocês estão ofertando um bem
que foi construído com dinheiro público e tudo mais, nós estamos tratando de um bem
que foi construído com dinheiro particular, numa terra particular, é completamente
diferente. Então, vamos fazer uma entrevista com as pessoas na hora da venda para
saber para onde ela está indo (...). Essa foi uma das primeiras experiências de
monitoramento, né? Monitorar o que acontece com as vendas [de lotes], né?

117

Outro exemplo relatado foi de um caso no qual um posicionamento prescrito pela lógica
comercial de um parceiro-financiador de uma determinada área, entrou em conflito com a
perspectiva da organização, voltada a buscar o melhor resultado para os moradores,
beneficiários do serviço da Terra Nova. O resultado foi um esforço de negociação por parte de
organização, para um equilíbrio maior entre o interesse social e comercial, que foi conquistado
parcialmente, uma vez que se manteve a premissa e mecanismo de funcionamento proposto
pelo parceiro-financiador. A citação da entrevista abaixo mostra como a organização estava não
só negociando frente as premissas do parceiro-investidor como também com a defensoria
pública envolvida no caso, mais alinhada a perspectiva de benefício social da organização. O
trecho é interessante também para mostrar como que a organização se surpreende com fato de
ter que “lutar” por uma decisão mais voltada ao social, mesmo junto a financiadores voltados a
realização de investimentos sociais.
Era a solução da vida dos moradores, custo era x, valia a pena para o morador pagar,
mas poderia ser menos. ‘Olha [membro da Terra Nova], você tem que entender o
seguinte: tudo da regra de investimento tem a ver com risco. Então, os investidores eles
calculam o risco, então o spread é proporcional’ [Se referindo a fala do parceirofinanciador do projeto]. Tive que aceitar, mas não concordei. Porque um investimento
social que é para uma população de baixa renda tem que dar mais lucro que um
investimento tradicional? (...) Vamos mudar essa cabeça. Vamos tentar ser mais social,
né? (...) Entendo que é uma proposta que não tá visando só lucro, tá visando impacto,
mas quem tá pagando é a comunidade, tem que ir para ela. (...) Bem, aí eu cheguei com
essa carta na manga para a defensoria pública. ‘Olha está aqui, (...), me incomodou,
mas, veja bem, para o morador ficou bom, fiz isso e cheguei aqui. (...) Mas tivemos que
lutar. Mesmo com um pessoal que está empolgadíssimo em querer salvar a comunidade.

Os casos acima demonstram como a organização negociou frente a diferentes
prescrições institucionais. No segundo exemplo, fica evidente a negociação entre uma lógica
de bem-estar social, incorporada no líder organizacional, e uma lógica comercial incorporada
em um parceiro-financiador. Adotando o comportamento que pode ser caracterizado como
“compromise” (Olivier, 1991), a organização busca bargainhar com o parceiro para que ele
altere suas demandas. Já quando analisados alguns de seus elementos organizacionais, observase majoritariamente uma combinação de lógicas, tal qual o caso da Rede Asta, o que foi
sintetizado no quadro 16. Apenas em termos de modelo legal não se observa essa combinação,
mas o acoplamento seletivo (Pache e Santos, 2013) de uma prescrição intacta da lógica
comercial.
Lógica de bem-estar
social

Lógica comercial

Combinação de lógicas
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Objetivos
organizacionais

Modelo legal

Destinação do
lucro

Missão e núcleo
organizacional é social.

-

Princípio de que
eventuais lucros sejam
reinvestidos na missão
social.

Mecanismos de negócios
são vistos como
instrumentos/meios para
alcançar a missão social.
Adoção de modelo
jurídico de empresa com
fins lucrativos.

Modelo jurídico de
empresa permite
distribuição de lucros.

Objetivo é social e
negócio é visto como
"meio".

-

Após remuneração de
capital investido, lucros
seriam reivestidos na
missão social.

Estrutura
organizacional

Área Social, responsável
por ações de apoio a
associações
As duas áreas possuem
Área Comercial, voltada a
comunitárias,
independência
prospecção de novas
desenvolvimento
operacional, mas
áreas, cobranças,
comunitário e
estratégias são definidas
atividades comerciais.
acompamento do órgão
conjuntamente.
de governança do projeto
em cada área.
Quadro 16 - A influência de lógicas nos elementos organizacionais da Terra Nova.
Fonte: Elaboração própria.

O que indicam as práticas avaliativas.
Em termos de gestão de forma geral, com o inicio do investimento uma série de ideias
e práticas características de uma gestão empresarial, associadas mais fortemente a uma lógica
comercial, são trazidas pelos investidores e um novo executivo que entra na organização, tais
como a ideia de “profissionalizar” a organização e o acompanhamento de indicadores chave
voltados ao monitoramento dos resultados de venda dos serviços. Foi possível observar que
houve tensões quanto a implementação dessas práticas frente a lógica social e familiar
instaurada na cultura da organização pelo empreendedor social e líderes organizacionais.
Profissionalizar um pouco mais a... É que como toda empresa familiar, empresa que
tem uma finalidade social nem sempre está muito preocupada com os resultados. Então
é sempre uma... A função social às vezes é predominante dentro da empresa. Então todo
mundo se empolga e todo mundo fica sensível com relação aos problemas e se esquece
muitas vezes que uma empresa precisa ter a sua saúde [financeira] própria.
(...)
Então, as coisas são feitas de uma forma diferente. Tudo de uma forma diferente. Então
o planejamento é feito de forma diferente. Tudo, tudo, é diferente. Quando você tem
um elemento externo que tem outra visão, aí as coisas começam a mudar. Você começa
a profissionalizar a gestão, você começa a profissionalizar o trabalho em si. (...) Focada
apenas no social. Então, sabe? Aquela coisa... Estamos mudando. Estamos conseguindo
dar essa virada, essa guinada.
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O grande desafio relatado pelo novo executivo na sua entrada na organização foi liderar
uma transformação de uma determinada forma de funcionamento organizacional, voltada muito
fortemente ao alcance dos objetivos sociais, em uma forma de funcionamento e decisões que
privilegiassem também a saúde financeira organizacional.
Então em termos de gestão o maior desafio era transformar, justamente buscar que essa
visão muito pouco pragmática e que é uma visão social, muito voltada para o social, aos
poucos ela fosse transformando em uma visão menos, vamos dizer assim... Eu não diria
menos, mas que ela fosse um pouco mais pragmática sem abandonar o lado social.

Conforme entrevista, essa mudança parece ter gerado tensões e resistências, uma vez
que havia receio por parte dos membros antigos que houvesse um afastamento do objetivo
social. A necessidade de mudança de comportamento relatada no trecho abaixo é bastante
representativa da ocorrência de um processo de demanda por transformação de práticas e
premissas dentro da organização e convencimento de que os objetivos sociais permaneceriam
preservados.
Acho que o maior desafio era você fazer com que as pessoas entendessem a necessidade
de fazer isso e que isso não iria nos afastar do nosso objetivo. Ao contrário, ia fazer com
que o nosso objetivo fosse perpetuado e cada vez mais pudesse ser ampliado. Então era
uma mudança comportamental. E quando você mexe com pessoas, isso é o mais
complicado e o mais difícil. E principalmente quando você tem fundadores, né? Que
tem essa questão muito arraigada. Isso é uma questão conceitual. Ter uma coisa muito
arraigada.
‘Mas se a gente fizer isso vai atrapalhar o social. Vamos priorizar um ou outro’
[Referindo-se a fala de um membro da organização].

Ainda que existam resistências, ao mesmo tempo, a entrada do novo executivo e a
implementação de processos de gestão é reconhecida como bem-vinda pela organização, como
mostra o trecho abaixo.
A gente tinha um excelente negócio só que a gente era péssimo de gestão, né? A gente
queria fazer a coisa acontecer e a gente errou no passado com algumas estratégias e tal.
E tivemos o problema também de ser uma empresa familiar. Isso não é também uma
coisa fácil de administrar. Ainda sofremos esse desafio, de performance, de avaliação.
O [nome do novo executivo] entrou na empresa para consertar isso. Para fazer a coisa
funcionar mais pianinho, uma definição de organograma clara, para definir funções
claras para as pessoas.

Assim, essas diferentes lógicas são continuamente negociadas dentro da organização,
mas nem sempre de forma conflituosa. O principal fórum onde essas lógicas são contrastadas
são as reuniões do comitê gestor, formado pelo nível diretivo da organização e os investidores,
onde os principais processos de tomada de decisão ocorrem.
Mas eles têm uma visão diferenciada dos outros fundos. Também pelo fato deles terem
outras empresas, além da própria Terra Nova, nessa área de impacto, então faz com
que eles se tornem um pouco mais sensíveis a essas questões. Então, tem tido um
equilíbrio muito bom. E o [nome de representante dos investidores] tem uma visão
muito forte financeira. (...) E tem do lado de cá, o [nome de líder organizacional] e o
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[nome de líder organizacional] que também ainda tem uma questão social muito forte.
Mas muito forte mesmo. Então eu tenho que ficar aí, no meio de campo, lidando com
essas coisas.

Cabe destacar o fato do fundo de investimento da Terra Nova também ter características
híbridas, uma vez buscam retorno financeiro conjuntamente com o retorno social. Isso faz que
os objetivos sociais e financeiros sejam continuamente negociados também internamente ao
fundo, ainda que a maior parte das teorias, vocabulários de práticas e frames (Thornton et al.,
2012) continuem partindo da lógica do setor de investimento tradicional. Por exemplo, o trecho
abaixo ilustra como o “impacto”, ou objetivo social de um investimento, seria agregado a um
framework já consolidado no setor de investimento tradicional e como o discurso utiliza
vocabulários fortemente vinculados ao segundo setor.
E aí falando especificamente sobre o setor de investimentos, onde toda a teoria de
finanças, todas as metodologias de avaliação, comparação, análise, eles olham esse dois
eixos, risco e retorno, e a partir daí o objetivo é sempre maximizar o retorno né,
considerando um risco calculado. O que a gente entende do investimento de impacto é
que haveria a necessidade né do terceiro eixo do Impacto. Então não é tirar nada, é só
agregar esse terceiro eixo. Enquanto havia dois eixos, você tinha os investimentos e era
relativamente simples, cada um tinha um nível de risco que estava disposto a correr, ou
um determinado retorno que perseguia e aí ele fazia um ajuste da outra variável. O
problema é quando se adiciona o terceiro eixo, isso pode bagunçar bastante aquela
avaliação que estava mais consolidada, né? Então você vai olhar não só todos aqueles
negócios e oportunidades, mas também pelo impacto. E aí como a a gente vai refazer
todo o nosso pensamento e a nossa visão no sentido de ok: esse ativo tem esse grau de
risco, esse grau de retorno, e gera esse impacto. (...) E a gente entende que uma parte
da missão da Mov é fazer com que esse eixo seja avaliado e considerado no mercado.
E aí começar a mostrar cases de que é possível você ter uma combinação interessante
de risco, retorno e impacto. Não é um trade-off onde você abre mão de retorno e corre
muito risco para ter impacto. Ou qualquer outra combinação.

O trecho anterior também indica a intenção do fundo de mostrar para o mercado que é
possível alcançar retorno social e financeiro, simultaneamente. Durante a entrevista com um
dos sócios do fundo foi destacado o como a integração de objetivos sociais às práticas do setor
de investimento é algo que está em processo envolto de desenvolvimento e incertezas. Fica
claro que os próprios investidores de impacto estão ainda buscando construir os parâmetros
para compreender o que é e que tipo impacto e contribuição social que o setor pretende trazer,
mostrando as incertezas conceituais que permeiam esse emergente campo.
Essa questão do impacto, avaliação e investimento de impacto é uma reflexão que está
amadurecimento com o tempo, não é que a visão que a gente tem hoje é a visão que a
gente tinha a seis anos atrás ou a visão que a gente tinha ano passado. O que é impacto,
qual o nosso papel dentro desse universo, quais as ambições do setor, tudo isso acho
que está amadurecendo. Aquilo que a gente combinou no inicio foi evoluindo.

Em termos de monitoramento e avaliação, foi possível identificar as diferenças entre
uma lógica bem-estar social e comercial especialmente no âmbito da implementação do
monitoramento de indicadores de desempenho, após o inicio do investimento, e quando foram
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explorados prospectivamente que tipos de avaliação seriam realizados caso houvessem recursos
direcionados para monitoramento e avaliação.
Quando perguntados sobre o que fariam se tivesse recursos para fazer monitoramento e
avaliação, os líderes organizanizacionais indicam que fariam avaliações voltadas ao
aprimoramento dos mecanismos de impacto, verificando o que podia ser melhorado para que
os benefícios sociais para a população fossem maiores, e na compreensão mais profunda de que
tipos de transformações que o trabalho da organização gera na vida dos beneficiários. Um dos
membros organizacionais identificou a relevância de avaliações principalmente para a
disseminação da metodologia e para conquistar apoio junto a atores que possibilitam que os
processos de regularização aconteçam, identificando que a existência de mais evidências
ajudaria a reconhecer o valor do trabalho desenvolvido pela empresa e possibilitariam a
disseminação do trabalho. Como mostram os trechos abaixo das entrevistas:
Que facilita no monitoramento e no próprio aprimoramento dos mecanismos, né? De
impacto. Eu gostaria de saber, por exemplo, assim de saber, de ter números sobre
quanto, quais são os reais resultados do ponto de vista econômico, do ponto de vista de
inserção cultural do cara ter o título, o quanto a necessidade que ele tem de pagar uma
parcela pressiona ele a se desenvolver economicamente ele, a família de modo geral.
Quanto o fato das famílias se apropriarem daquele pedaço de chão, e se sentirem donas,
o quanto isso potencializa os investimentos que elas fazem nas suas casas, melhoria das
suas habitações, do ponto de vista qualitativo, de habitação. São dados que a gente ainda
não tem.
Para a disseminação da metodologia. Para o apoio governamental, do próprio judiciário
que avalia esse tipo de intervenção como a Terra Nova faz, quanto mais isso for
institucionalizado, mais facilidade a gente tem na aplicação da metodologia e maior o
valor da empresa, o potencial da empresa de transformação.

Já o novo executivo, prospectivamente, indica que faria avaliações para identificar o
grau de satisfação dos moradores em relação ao trabalho da organização.

Nesse caso,

diferentemente da perspectiva anterior, há uma preocupação maior com a satisfação em relação
ao serviço prestado do que a uma determinada transformação social associada ao serviço.
Também as avaliações seriam utilizadas para identificar que tipos de outros serviços poderiam
ser comercializados para a população, tendo em vista a melhoria da sua qualidade vida.
Bom, normalmente quando você faz uma pesquisa é por que você quer saber alguma
coisa e, essa coisa, depois que você sabe, ela te demanda alguma outra coisa. Caso
contrário, você não faz pesquisa simplesmente por fazer. Então, uma pesquisa
obviamente primeiro temos que medir o grau de satisfação que os moradores estão em
relação à Terra Nova. Ao trabalho da Terra Nova. Segundo, uma pesquisa no sentido
de quais são as melhorias que o trabalho da Terra Nova poderia influenciar ou demandar
a favor deles. Terceiro, por exemplo, que tipos de serviço? Uma reforma na casa? Essa
é uma das coisas que inclusive eu faria imediatamente, por que isso me geraria uma
receita adicional (...).
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Em síntese, no caso da Terra Nova, se destaca o nível individual de análise para
compreensão das tensões entre as lógicas exploradas nesse estudo. Diferente do caso da Rede
Asta, onde as negociações se dão principalmente entre organizações externas e a empresa
social, ou seja, organizações em conflito e coordenação (Friedland e Alford, 1991), no caso da
Terra Nova, as negociações ocorrem no nível micro especialmente entre indíviduos uma vez
que práticas de gestão por resultados trazidas pelos investidores e o novo executivo, marcadas
por uma lógica comercial, são constrastadas com as práticas dos principais líderes
organizacionais e membros da organização, marcadas pela lógica de bem-estar social.

6. DISCUSSÃO INTER-CASO
Além das análises tecidas na apresentação dos resultados e discussão de cada um dos casos,
alguns pontos centrais cabem ser destacados e sintetizados. Assim, nesse capítulo serão
realizados diálogos com a literatura revisada considerando os resultados encontrados nos dois
casos e elementos centrais que respondem aos objetivos da pesquisa.
Primeiramente, cabe indicar que as organizações vivem muitos desafios relacionados à
prática de monitoramento e avaliação. A maioria desses desafios se relaciona a desafios gerais
vividos por empresas sociais, identificados na revisão de literatura desse trabalho.
Especialmente a falta de recursos, a dificuldade de desenvolver uma cultura organizacional e o
risco de desvio de missão se relacionam aos desafios envoltos nas práticas avaliativas.
Por exemplo, em ambos os casos estudados, foi destacado pelos membros da
organização que a “luta pela sobrevivência” e as várias prioridades relacionadas a
implementação das suas atividades não possibilitavam que houvesse recursos financeiros e
humanos direcionados ao monitoramento e avaliação, especialmente nos primeiros anos de
operação. Inclusive cabe ponderar que foi possível identificar muito mais experiências de
monitoramento e avaliação, pontuais e delimitadas na trajetória da organização, do que
efetivamente práticas estabelecidas.
O quadro 17 abaixo sintetiza os desafios vividos pelas organizações estudadas. Na
primeira coluna da tabela esses desafios são relacionados aos desafios gerais de empresas
sociais e, na segunda coluna, são indicados os desafios relativos às práticas de monitoramento
e avaliação identificados na literatura e novos desafios e tensões emergentes, que foram
identificados por essa pesquisa, o que constitui uma contribuição do trabalho à literatura.
Desafios gerais de
empresas sociais

Desafios relativos às práticas de
monitoramento e avaliação

Rede Asta

Terra Nova
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Battilana et al. (2012)

Bull (2007), Thomas (2004); Barraket e
Yousefpour (2013); Arena et al. (2015)
Constrangimento de tempo da equipe em
relação a outros prioridades

Falta de Recursos

Desenvolvimento de
cultura organizacional

x

x

x

x

x

x

Atividade cara frente à realidade financeira
da organização

x

x

Complexidade de operacionalizar resultados
imensuráveis

x

x

x

x

x

x

Baixa capacidade e experiência da equipe
com avaliação (baixa capacidade avaliativa
interna)
Falta de entendimento do financiador sobre
os recursos necessários para a avaliação e
medição de impacto

Ausência de uma cultura de avaliação na
organização
Incorporação efetiva de sistemas de
avaliação na gestão das empresas sociais
Desafios e tensões emergentes
Diversidade de tipos de avaliação exigidos
por atores externos

Falta de Recursos

Desafio de coleta de dados (depender de
outros atores, baixo índice de respostas,
erros em respostas)
Monitoramento de resultados sociais x
monitoramento de resultados financeiros

x

x

x

x

x

Desvio de missão
Indicadores qualitativos x Indicadores
x
x
quantitativos
Controle orientado pela confiança e
proximidade x Controle orientado por
x
reportes formais
Controle orientado por informações
empíricas qualitativas x Controle orientado
x
por metas planejadas
Quadro 17 - Desafios relativos as práticas de monitoramento e avaliação nas organizações estudadas.
Fonte: Elaboração própria.

Se observou também que, livre de pressões externas, as práticas avaliativas dessas
organizações são voltadas a responder necessidades de informações específicas, direcionada a
melhoria de processos internos. Aquilo que Bull (2007) identificou como um sistema de
desempenho organizacional “informal e orgânico”, presente nas organizações “lideradas pelo
social” do seu estudo. Tal característica se mantém até que determinados tipos de práticas de
monitoramento e avaliação, vindos especialmente do mundo empresarial, começam a
influenciar essas organizações. No caso da Rede Asta, especialmente a partir da relação com
financiadores e consultores de gestão, esses últimos muitas vezes trazidos por organizações
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internacionais voltadas a apoiar esse tipo organização e, no caso da Terra Nova, investidores
de capital.
Nos dois casos estudados também foram identificadas as tensões de desempenho entre
a dimensão da missão social e a dimensão de negócios, como apresentado por Smith et al.
(2013). Enquanto os empreendedores sociais se identificam mais fortemente com como
métricas mais subjetivas, qualitativas e pouco padronizáveis (características de medição de
desempenho associadas com a dimensão social segundo Smith et al., 2013), stakeholders
externos, especialmente financiadores e investidores, demandam métricas mais objetivas,
quantificáveis e comparáveis entre organizações.
Esse estudo também permite mostrar como a transferência direta de ferramentas e
medidas tradicionais do mundo empresarial para o mundo de empresas sociais é por vezes
reconhecida como inadequada pelos próprios líderes dessas organizações e impõem os riscos
já apontados por Bull (2007), Nicholls (2009), Manetti (2012) e Luke et al. (2013),
mencionados na revisão de literatura. Um dos riscos apontados, por exemplo, é de as
organizações não desenvolverem as suas próprias formas de avaliar, a partir dos parâmetros
que considerem mais úteis.
O que a perspectiva de lógicas institucionais adotada nesse trabalho permitiu explicitar
é que tais demandas, influências e práticas não são nunca apenas “instrumentais”, mas são
carregadas de premissas, valores e crenças. Os modelos e tipos de avaliação do segundo setor
não são compostos apenas de ferramentas inertes de um sentido atribuído a elas, mas trazem
consigo uma determinada gramática simbólica que cabe ser discutida quando se pensa na
incorporação desses modelos no universo de empresas sociais, organizações que são regidas
por determinadas premissas e valores que sustentam sua atuação nos contextos sociais diversos
que atuam. Abaixo serão exploradas as principais conclusões relativas a segunda pergunta de
pesquisa colocada por esse estudo: como diferentes lógicas institucionais influenciam as
práticas de avaliação nas empresas sociais estudadas?
Nos dois casos estudados, identificou-se a importância do papel dos empreendedores
sociais na determinação da cultura organizacional e da lógica predominante dentro da
organização. Durante as entrevistas, foi possível notar que esses empreendedores se identificam
mais fortemente com uma lógica de bem-estar social, observando os seus focos de atenção,
identidades, objetivos e esquemas de ação (Thornton et al., 2012). Ao mesmo tempo, voltados
a conquistar a sustentabilidade econômica das suas operações, identificam mecanismos
empresariais como meios para o alcance da missão social que almejam e, portanto, incorporam
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elementos de uma lógica comercial na sua organização, comportamento descrito por Batttilana
e Dorado (2010).
Dessa forma, como mostrado nos quadros 12 e 16, elementos organizacionais como
objetivos, modelo legal e destinação de lucros, por exemplo, apresentam características que
demonstram o hibridismo organizacional resultante da combinação dessas duas lógicas. Os dois
casos estudados podem ser considerados do tipo “dissenting hybrids”, tal qual categorizado por
Mair et al. (2015), uma vez que reconhecem a exposição a múltiplas lógicas como uma
oportunidade e possibilitam que as duas lógicas guiem suas decisões organizações e seu
comportamento simultaneamente. A idéia das duas lógicas formarem um tipo de "kit de
ferramentas culturais" (Swidler, 1986) de recursos no qual os líderes organizacionais
estrategicamente se utilizavam em várias configurações para resolver os seus problemas,
“tirando o melhor dos dois mundos” (Tracey et al., 2011, p. 75) também mostrou respaldo nas
organizações estudadas. Nesse sentido, cabe bem a interpretação de Pache e Santos (2013, p.
996) sobre líderes organizacionais serem “bricoleurs (...) combining the templates and scripts
afforded by a richer institutional environment while learning to navigate the minefields created
by enduring institutional conflicts”.
Especificamente quanto às práticas de monitoramento e avaliação, observou-se que, ao
sofrer pressões e influências de prescrições institucionais de uma lógica comercial por
financiadores e investidores, essas organizações negociam. Identificou-se principalmente que
não há uma adoção irrestrita das demandas, mas há constantes negociações na interação social,
que podem levar a mudanças nas exigências originais feitas por esses atores sociais nos
processos de tomada de decisão. Como resultado dessas negociações, são produzidas ou
práticas que respondem às prescrições incorporada nessas demandas, ou práticas adaptadas.
Essa estratégia de resposta se alinha ao comportamento de “compromise” identificado por
Olivier (1991).
Nesse comportamento de negociação, destaca-se o papel de agência dos líderes
organizacionais em transformar essas diversas práticas disponíveis e influenciar a evolução
cultural das lógicas imbricadas em tais práticas. Como indicado por Friedland e Alford (1991)
práticas não são meros reflexos de lógicas institucionais, mas também são pontos focais
tangíveis para mudanças e alterações em lógicas instititucionais.
Na intenção de dialogar com a literatura que aplica a perspectiva de lógicas
institucionais para o entendimento de empresas sociais como organizações híbridas, buscou-se
identificar as respostas das organizações estudadas frente a diferentes lógicas. O quadro 18
mostra exemplos do que foi identificado como comportamento nas organizações. Partiu-se da
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revisão feita por Pache e Santos (2013) sobre o que a teoria da área diz sobre a forma como
organizações híbridas incorporam lógicas institucionais concorrentes. Quanto às práticas
avaliativas, nos dois casos, foi identificado, majoritariamente, o comportamento compromise
(Oliver, 1991) e, em um dos casos, uma situação onde foi observado o decoupling (Meyer e
Rowan, 1977).

Como
organizações
híbridas
incorporam
lógicas
institucionais
concorrentes?
(Pache e Santos,
2013)
Decoupling

Artigo referência
que identifica o
comportamento

Meyer e Rowan
(1977)

Compromise

Oliver (1991)

Combining
competing logics

Battilana e Dorado
(2010)

Selective coupling

Pache e Santos
(2013)

Rede Asta

A inclusão de
monitoramento e avaliação
no primeiro planejamento
estratégico da organização.
Organização responde às
demandas por determinados
modelos de avaliação de
financiadores de forma
negociada, buscando
incorporar seus valores e
práticas na forma de prestar
contas.

Elementos organizacionais
como objetivos, modelo
legal, destinação de lucros,
identificados no quadro 12,
demonstram esse
comportamento.
Não identificado

Terra Nova

Não identificado

Organização negocia com
prescrições institucionais de
múltiplos atores
continuamente. Caso de
precificação explorado na
p.x exemplifica esse
comportamento. Em termos
de práticas avaliativas,
negociação ocorre entre
investidores e CEO (Cultura
organizacional estabelecida)
e líderes organizacionais
(Nova gestão orientada por
resultados).
Elementos organizacionais
como objetivos, destinação
de lucros, estrutura
organizacional, identificados
no quadro 16, demonstram
esse comportamento.
Modelo legal é de empresa.

Quadro 18 - Comportamentos em resposta a lógicas institucionais concorrentes identificadas nos casos
estudados.
Fonte: Elaboração própria.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse estudo buscou uma melhor compreensão sobre as experiências e práticas de
monitoramento e avaliação de empresas sociais brasileiras e um entendimento sobre como
diferentes lógicas institucionais influenciam as práticas avaliativas nessas organizações. Assim,
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buscou-se estabelecer diálogos com a literatura que estuda avaliação em empresas sociais e com
a literatura que identifica essas empresas como organizações híbridas e utiliza a perspectiva de
lógicas institucionais como lente teórica.
Com o objetivo de responder a primeira pergunta de pesquisa desse estudo – quais as
práticas de monitoramento e avaliação em empresas sociais? - foram mapeadas as experiências
e práticas avaliativas de duas empresas sociais brasileiras, que constituíram os dois estudos de
casos dessa pesquisa. Essas experiências e práticas foram destrinchadas à luz dos seus
propósitos, características metodológicas, atores envolvidos e usos, dimensões críticas da
reflexão contemporânea sobre avaliação segundo Mark et al. (2006) e que se mostraram ricas
para ampliar o aprendizado sobre práticas avaliativas em empresas sociais brasileiras. Os
desafios e tensões relacionadas ao tema e às práticas foram especialmente explorados tendo em
vista a relevância da sua compreensão para o campo prático e por terem sido considerados
elementos chaves para a discussão dos casos a partir da perspectiva de lógicas institucionais.
Essa perspectiva teórica foi utilizada para responder a segunda pergunta de pesquisa do estudo
- como diferentes lógicas institucionais influenciam as práticas de monitoramento e avaliação
nas empresas sociais estudadas?
Cabe destacar que se optou por partir dos achados e afirmações da literatura sobre a
existência de uma lógica de bem-estar social e uma lógica comercial influenciando empresas
sociais (Battilana e Dorado, 2010; Smith et al., 2013; Pache e Santos, 2013; Mair et al., 2015;
Nicholls e Huybrechts, 2016; Maibom e Smith, 2016). Essa escolha foi feita entendendo que o
reconhecimento e caracterização de lógicas mais específicas no nível organizacional ou no nível
do campo exigiriam um desenho de pesquisa com mais etapas, o que envolveria a necessidade
de maior tempo de pesquisa e acesso a dados, tal como o trabalho de Battilana e Dorado (2010),
que identificaram as lógicas de organizações de micro-finanças bolivianas, e Pache e Santos
(2013), que identificaram as lógicas do campo de empresas sociais para a integração para o
trabalho na França. Assim, no caso da presente pesquisa, buscou-se aumentar a compreensão
sobre as influências de uma lógica de bem-estar social e de uma lógica comercial, tal qual
descritas na literatura, em duas empresas sociais brasileiras.
Conforme Barraket e Yousefpour (2013) indicaram, em termos de desenvolvimento
teórico, a compreensão da natureza e função de medidas de avaliação se beneficiaria de um
envolvimento com a teoria institucional na medida que a mesma busca explicar o porquê e
como os comportamentos organizacionais são informados por imperativos de legitimidade.
Nesse sentido, ainda que o conceito de legitimidade não tenha que sido discutido diretamente,
essa pesquisa buscou trazer elementos capazes de contribuir para a reflexão sobre a construção
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e manutenção da sustentabilidade e legitimidade dessa emergente forma organizacional. Ao
mesmo tempo, a pesquisa procurou dialogar e contribuir com a literatura de pesquisas em
avaliação ao descrever práticas avaliativas de empresas sociais, ainda pouco mapeadas na
literatura, e explorar questões relacionadas aos valores associados as avaliações e suas
consequências (CORYN et al., 2017).
A partir de constantes diálogos com a literatura que utiliza a perspectiva de lógicas
institucionais para compreensão de organizações híbridas, a pesquisa contribuiu para
compreensão de quais as estratrégias que membros de empresas sociais brasileiras utilizam para
responder a influência de lógicas institucionais presentes em determindados tipos de avaliação
e demandas por determinadas práticas dos atores que se relacionam, especialmente
financiadores e investidores.
Acredita-se que o mapeamento das práticas e dos desafios quanto ao tema de
monitoramento e avaliação nas duas empresas sociais estudados tem muito a contribuir com o
campo prático. A partir dos resultados e análises realizadas nessa dissertação e dos demais
dados coletados e analisados, serão produzidos outros materais voltados a compartilhar os
resultados e reflexões da pesquisa com as organizações estudadas e com outros atores do
campo, em diversos espaços e fóruns que a pesquisadora circula. A reflexão sobre como lógicas
institucionais influenciam demandas e práticas parece extremamente útil para um campo ainda
em desenvolvimento, onde parâmetros e fronteiras estão sendo construídos.

Limitações e indicações de pesquisas futuras

Um avanço necessário para pesquisas que utilizem a perspectiva de lógicas
institucionais para a compreensão de empresas sociais é explorar a contingência histórica dessas
organizações. De forma consistente com a teoria institucional de forma geral, o terceiro
princípio fundante da perpectiva de lógicas institucionais é que as instituições são
historicamente contingentes (Friedland e Alford, 1991). Thornton et al. (2012) reforçam que as
influências de ordens institucionais variam sempre em um tempo histórico.
Ao partir das descrições da literatura do que seria uma lógica de bem-estar social e uma
lógica comercial, uma determinada interpretação dessas lógicas foi adotada, que tem origem
principalmente em estudos produzidos sobre e no contexto norte-americano ou europeu. Assim,
uma limitação do presente estudo, é não ter explorado a especificidade do contexto histórico
onde emerge esse tipo de organização no Brasil.
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No desenvolvimento da presente pesquisa foi identificado que há muitas nuances na
proposição binária de existência de uma lógica bem-estar social e uma lógica comercial vistas
como autônomas e internamente consistentes (Kraatz e Block, 2017) em empresas sociais. A
partir de uma exploração histórica e de uma análise no nível do campo, acredita-se que poderia
se ter uma imagem mais acurada das agendas de demandas e práticas avaliativas que
influenciam essas organizações e dos atores associados a elas. Seria relevante discutir com mais
profundidade, por exemplo, o que significa a emergência da narrativa de um setor “dois e meio”
para o universo de empresas sociais no Brasil, frente ao desenvolvimento histórico do segundo
setor e do terceiro setor.
Por exemplo, uma hipótese que se lançou durante a análise de dados, e que poderia ser
explorarada em pesquisas futuras, é se não faria sentido trabalhar com a ideia de uma lógica de
bem-estar social e de uma lógica comercial como integrantes de uma lógica do terceiro setor e
do segundo setor no nível do campo (figura 11). No estudo, observou-se que determinadas
práticas eram características de um comportamento do segundo setor, mas motivados por
valores associados a uma lógica de bem-estar social, por outro lado, outras práticas,
características do terceiro setor, tinham motivações puramente comerciais. Uma pesquisa que
revisasse quais as práticas de monitoramento e avaliação institucionalizadas no segundo setor
e do terceiro setor, permitiria explorar essa hipótese com maior profundidade.

Figura 11 – Modelo hipotético de lógicas instititucionais que influenciam empresas sociais.
Fonte: Elaboração própria

Um segundo ponto que poderia ser explorado em pesquisas futuras são as implicações
morais e éticas da influência de lógicas institucionais nessas organizações. Considerando o
fenômeno estudado nesse estudo, se reconhece, por exemplo, que existe a necessidade de
discutir e desenvolver parâmetros éticos e deontológicos sobre a utilização de práticas de
avaliação do segundo setor em empresas sociais. Ainda que a perspectiva de lógicas
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institucionais possibilite o reconhecimento de diferentes valores, premissas e crenças que
prescrições institucionais carregam, a teoria abre pouco espaço para uma discussão moral sobre
as influências dessas lógicas nessas organizações. Tal como identificado por Cloutier e Langley
(2013, p. 371), na teoria de lógicas institucionais “lógicas são vistas essencialmente de forma
amoral, focada em elementos cognitivos”.
Partindo de uma experiência de uso da teoria, considera-se que a perspectiva de lógicas
institucionais traz muitos elementos com o potencial de promover uma discussão crítica dos
fenômenos analisados, contudo os pesquisadores que tem se utilizado dessa teoria, pelo menos
nos estudos de empresas sociais como organizações híbridas, não têm avançado nessa seara.
Assim, é bem-vinda a composição dessa lente com outras perspectivas teóricas que abram mais
espaço para uma discussão a partir de parâmetros éticos, questão extremamente necessária para
um campo em construção como é o das empresas sociais. Conforme pergunta e desenvolve
Spink (2001, p.7) “se avaliação é atribuição de valor, quem deve atribuir valor? ” Essa é uma
questão primordial quanto se discute o tema e a prática de avaliação, e tal questão ainda é pouco
discutida nesse campo. É crucial que teoria e prática avancem se atrevendo a travar essa
discussão. Nesse sentido, a perspectiva de avaliação democrática proposta por Spink (2001),
por exemplo, tem potencial contribuição.
Uma outra possibilidade de abordagem seria a adoção da sociologia pragmática francesa
como lente teórica para a análise do fenômeno estudado nessa pesquisa. Cloutier e Langley
(2013) em seu artigo exploram como essa teoria pode ajudar a endereçar as principais
limitações e pontos cegos da perspectiva de lógicas institucionais. No caso da questão da
moralidade, na teoria de mundos proposta Boltanski e Thévenot (2006) “each world is based
on a different shared conception of the common good, and thus has an explicit moral grounding.
Even market mechanisms are viewed in moral terms” (Cloutier e Langley, 2013, p. 371).
Em consonância com o argumento anterior, acredita-se que outras abordagens téoricas
podem ter maior potencial de interação com os dilemas e problemas práticos vividos por
empresas sociais. Tal qual indicado por Kraatz e Block (2017), no texto que os autores revisitam
seu texto clássico de 2008 sobre pluralismo institucional, abordagens pragmáticas podem ajudar
a produzir conhecimentos que sejam mais diretamente relevantes para endereçar preocupações
de habitantes de ambientes plurais.
Institutional reality is, in at least some instances, more likely the “blooming and buzzing
confusion that William James (the original pluralist) first described (James,
1890;1909). Those who are interested in understanding the subjective experience of
this reality might do well to focus on this raw and unmmediated experience (rather than
processing and packaging in into discrete logics). This pragmatic approach might also
help to produce knowledge that is more directly relevant to the concerns of institutional
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inhabitants. While we certainly do not deny the existence or importance of institutional
logics, they do not appear to be especially saliente to most people outside our own
theorical discourse (Kraatz e Block, 2017, p. 538).
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