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RESUMO 

 

O aumento da competitividade, o cenário macroeconômico e a importância crescente dos 

aspectos sociais e ambientais, associados ao esgotamento dos modelos de negócios 

convencionais focados prioritariamente na busca de lucro econômico, estimulam o surgimento 

de novos modelos de negócio, baseados na obtenção de ganho econômico e no atendimento às 

expectativas sociais. Os negócios sociais surgem como alternativas aos modelos de negócio 

tradicionais, ao harmonizar a busca pelo impacto positivo na sociedade e as atividades 

comerciais de geração de renda, combinando a lógica de mercado com a necessidade 

filantrópica, a fim de atingir uma missão social; no entanto, seu caráter híbrido carrega tensões 

intrínsecas do esforço de equilibrar esses dois aspectos. Sistemas de mensuração e gestão de 

desempenho podem ter um papel importante neste contexto, ao permitir a avaliação da adesão 

da organização aos objetivos sociais, por meio de métricas financeiras e sociais alinhadas à sua 

estratégia. Entender de que modo a adoção desses sistemas pode influenciar a gestão e orientar 

a criação de valor social nesses empreendimentos é o objetivo deste trabalho. Para isso, o Social 

Enterprise Balanced Scorecard (SEBC), uma versão do Balanced Scorecard de Kaplan e 

Norton, foi utilizado como modelo de análise. O estudo foi efetivado por meio de uma pesquisa 

qualitativa, exploratória, baseada no estudo de casos múltiplos e em entrevistas 

semiestruturadas realizadas com representantes de cinco negócios sociais brasileiros, de 

naturezas jurídicas diversas. Os dados coletados foram consolidados e os indicadores analisados 

e distribuídos segundo as perspectivas do SEBC. O trabalho demonstrou que, das cinco 

organizações, três possuíam sistemas de mensuração implementados, com uma tendência maior 

de adoção nos negócios do terceiro setor. No entanto, a avaliação das métricas demonstrou uma 

predominância da medição de outputs, uma medição limitada de outcomes mais generalistas e 

a ausência de medição de impacto, sugerindo um potencial desalinhamento entre as métricas de 

desempenho e a missão social da organização. Outro ponto constatado foi a vinculação da 

missão social à figura do empreendedor, caracterizando uma abordagem mais pessoa-

dependente e menos processo-dependente. Por fim, os resultados do trabalho apontam para a 

potencial aplicabilidade do Social Enterprise Balanced Scorecard como mecanismo de 

mensuração e gestão no contexto dos negócios sociais, ao proporcionar uma visão mais 

equilibrada do seu desempenho. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo social. Indicador. Mensuração de desempenho. Missão social. 

Negócio social. Outcomes. Social enterprise balanced scorecard. Valor social. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The increase in competitiveness, macroeconomic scenario and the growing importance of social 

and environmental aspects, associated with the exhaustion of conventional business models 

focused primarily on economic profit, stimulate the emergence of new business models, focused 

on obtaining economic gain and meeting the social expectations. Social businesses emerge as 

alternatives to traditional business models, by harmonizing the search for positive impact on 

society and commercial income-generating activities, combining market logic with 

philanthropic need in order to achieve a social mission; however, its hybrid character carries 

intrinsic tensions in the effort to balance these two aspects. In this context, performance 

measurement and management systems can play an important role by allowing the assessment 

of the organization's adherence to its social objectives, by using financial and social metrics 

aligned with its strategy. Understanding how the adoption of these systems influences the 

management and creation of social value in these enterprises is the main objective of this work. 

The Social Enterprise Balanced Scorecard (SEBC) - a version of the Balanced Scorecard of 

Kaplan and Norton - was used as the analysis model. The study was carried out through a 

qualitative, exploratory research, based on the study of multiple cases and semi-structured 

interviews with representatives of five Brazilian social businesses, of different legal natures. 

The data collected were consolidated and the indicators analyzed and distributed according to 

the perspectives of the SEBC model. The study showed that three out of the five organizations 

surveyed had implemented measurement systems, with a greater tendency of adoption in the 

third sector businesses. However, the evaluation of the metrics demonstrated a predominance 

of output measurements, a limited measurement of generic outcomes and the absence of 

business impact measurement, suggesting a potential misalignment between performance 

metrics and the organization's social mission. Another point observed was a strong association 

of the social mission to the figure of the entrepreneur, characterizing a more person-dependent 

and less process-dependent approach. Finally, the results of the study point out to the potential 

applicability of the Social Enterprise Balanced Scorecard as a measurement and management 

mechanism in the context of social businesses by providing a more balanced view of their 

performance. 

 

Keywords: Social entrepreneurship. Indicator. Performance measurement. Social mission. 

Social business. Outcomes. Social enterprise balanced scorecard. Social value. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desafios como o aumento da competitividade, a instabilidade do cenário 

macroeconômico e a busca incessante por melhores margens, frente ao aumento constante de 

custos, associados ao esgotamento dos modelos de negócio convencionais focados 

prioritariamente no lucro econômico, impulsionam as organizações na busca por processos e 

modelos de gestão mais eficientes e socialmente responsáveis.  Neste cenário, fatores 

relacionados não somente a aspectos financeiros, como os sociais e ambientais, adquirem uma 

importância cada vez maior, e estimulam o surgimento de novos modelos de negócio, baseados 

na obtenção de ganho econômico e atendimento às expectativas socioambientais existentes. Em 

1987, como fruto das discussões da Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

da ONU, surge o conceito de Desenvolvimento Sustentável, definido como aquele capaz de 

atender as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de 

atenderem às suas próprias necessidades (WCED, 1987). O termo requer que as organizações 

considerem, na definição de sua estratégia e modelo de negócio, além do ganho financeiro, a 

finitude dos recursos do planeta e as consequências de suas decisões no longo prazo. 

Autores como Porter e Kramer (2006) e Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009) 

indicam a necessidade de se atrelar a estratégia dos negócios aos imperativos do 

desenvolvimento sustentável, reconectando o sucesso da empresa ao progresso social.  Neste 

sentido, o empreendedorismo adquire um papel fundamental, ao incentivar a criação de novos 

modelos organizacionais, imbuídos de propostas inovadoras, capazes de melhor equilibrar as 

demandas internas e externas de geração de valor, e contribuir para o atendimento às 

necessidades socioambientais não supridas.  

Neste contexto, o empreendedorismo social surge como uma forma de transformação 

social focada em inovação, capaz de fomentar o surgimento de modelos de negócio híbridos 

que se contrapõem aos modelos de negócio tradicionais, ao procurar harmonizar, 

concomitantemente, a busca pelo impacto positivo na sociedade e as atividades comerciais de 

geração de renda. Surgem assim as organizações híbridas (MCMULLEN; WARNICK, 2016), 

entendidas como aquelas focadas na obtenção de ganho financeiro e socioambiental 

simultâneos, combinando a lógica de mercado com a necessidade filantrópica, e tendo na 

criação de valores financeiro e social a essência do novo empreendimento. O propósito de tais 

organizações é atingir uma missão social por meio do uso de mecanismos de mercado, e essa 
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missão social impulsiona a criação de valor, ao prover o direcionamento da estratégia do 

negócio como um todo.  

No entanto, o modelo de negócios sociais carrega tensões intrínsecas, fruto da 

necessidade de se equilibrar as missões social e econômica. Sistemas de mensuração de 

desempenho podem ter um papel importante neste sentido, ao permitir a constante avaliação da 

adesão da organização aos objetivos sociais propostos, por meio de métricas sociais e 

financeiras alinhadas à sua estratégia. Equilibrar métricas que traduzam não somente os 

desafios financeiros do empreendimento, mas também outros aspectos do negócio, como 

contribuição socioambiental, aprendizagem organizacional e relacionamento com stakeholders 

adquire um caráter estratégico para a organização.  

Searcy (2016) apresenta o sistema de mensuração de performance como um sistema de 

indicadores que fornece a uma organização as informações necessárias para gestão, controle, 

planejamento e performance das atividades econômicas, ambientais e sociais de suas atividades 

no curto e longo prazos. Neste contexto, a adoção de mecanismos de mensuração de 

performance dos negócios sociais, alinhados estrategicamente à missão, torna-se fundamental 

para demonstrar a transformação socioambiental que pretendem gerar, justificando a própria 

existência de tais organizações. 

Embora a importância dos sistemas de mensuração de performance em negócios sociais 

seja reconhecida, os resultados de pesquisas quantitativas de literatura cinzenta feitas com 

atores do ecossistema de negócios sociais mostra que a adoção de sistemas de mensuração de 

desempenho está longe do ideal. O conjunto de empreendedores sociais que ainda não se utiliza 

de mecanismos formais de mensuração de seus negócios é significativo, dificultando a 

avaliação do real benefício de tais empreendimentos, o que pode suscitar questionamentos 

frente ao caráter transformador dos negócios sociais. Deste modo, se faz necessário entender o 

papel da mensuração de desempenho na gestão destes empreendimentos, bem como sua relação 

com a missão social e os benefícios trazidos por estes à sociedade. . 

Neste cenário novo e desafiador, no qual novos modelos de negócios adquirem 

características híbridas para efetivar sua missão social, é extremamente importante entender o 

papel dos mecanismos de mensuração de desempenho como potenciais norteadores da 

estratégia de tais organizações. A pergunta “De que modo a adoção de sistemas de mensuração 

de desempenho pode contribuir para a gestão e orientar a criação de valor social em negócios 

sociais?” é o problema de pesquisa que se pretende investigar nesse trabalho aplicado. O seu 
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objetivo é avaliar se os negócios sociais estudados possuem práticas de mensuração de 

desempenho sistematizadas, e se essas práticas, quando adotadas, são utilizadas para a gestão 

estratégica do empreendimento e monitoramento da criação de valor social. Outro objetivo é 

avaliar se a mensuração de desempenho tem contribuído para o monitoramento e a manutenção 

da adesão da organização ao seu propósito social. Isto se torna particularmente importante no 

contexto dos negócios sociais, uma vez que o desvio da missão social, frente a uma possível 

priorização dos resultados financeiros de curto prazo, é um fenômeno potencial, fruto da tensão 

do modelo híbrido de negócios sociais, e já caracterizado na literatura acadêmica. Outros fatores 

influenciadores da adoção de sistemas de mensuração e gestão de desempenho também serão 

apresentados no trabalho. Em função dos aspectos típicos do modelo de negócios sociais, como 

missão social acima dos ganhos financeiros, utilização de mecanismos de mercado para geração 

de renda e múltiplos stakeholders, o autor identificou a necessidade de selecionar um modelo 

de mensuração de desempenho e gestão estratégica que pudesse nortear a avaliação dos 

resultados da pesquisa, obtidos por meio de técnicas qualitativas. O Social Enterprise Balanced 

Scorecard (SOMERS, 2005), uma adaptação do Balanced Scorecard de Kaplan e Norton 

(1992), que leva em consideração tais características dos negócios sociais, foi a escolha neste 

sentido.  

Espera-se, por meio desse trabalho, contribuir com o conhecimento teórico e prático da 

mensuração de desempenho em negócios sociais, temática recente e ainda não tão explorada na 

literatura acadêmica. Além disso, procura-se trazer novos elementos que contribuam para 

avaliar a correlação entre os sistemas de mensuração de desempenho e o propósito social dos 

negócios, bem como aprofundar os estudos de avaliação baseados no Social Enterprise 

Balanced Scorecard, pouco difundidos na pesquisa acadêmica. 

O trabalho aplicado está estruturado da seguinte maneira: 

O presente capítulo apresenta a introdução ao assunto. 

O capítulo 2 apresenta a revisão de literatura, baseada em artigos de periódicos e livros 

referenciados no tema, preferencialmente publicados nos últimos cinco anos, mas estendida a 

períodos maiores no caso da fundamentação de conceitos teóricos clássicos. Em função da 

temática escolhida ser relativamente recente, e da literatura acadêmica estar ainda em 

desenvolvimento, também foram consultadas fontes de literatura cinzenta, notadamente 

relatórios e resultados de pesquisas quantitativas de instituições financeiras conceituadas e 
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redes de referência em empreendedorismo, relacionadas à temática de mensuração de 

desempenho e impacto. O capítulo está dividido da seguinte maneira: 

 Sustentabilidade e Valor compartilhado: o tópico apresenta a importância da 

busca de valor compartilhado nas organizações (PORTER; KRAMER, 2011), a partir de 

mudanças no contexto corporativo ocasionadas por influência da teoria clássica de stakeholders 

(FREEMAN; REED, 1983) e do conceito de desenvolvimento sustentável (WCED, 1987). Tais 

mudanças contribuíram para uma nova forma de pensar organizacional, e criaram um contexto 

favorável para o surgimento de modelos de negócios mais éticos e socialmente responsáveis; 

 Empreendedorismo: o tópico apresenta o conceito de empreendedorismo e a sua 

importância para o desenvolvimento econômico e social. O capítulo enfatiza a importância dos 

fatores de fomento ao empreendedorismo, como as características do empreendedor e o 

contexto externo das organizações, e sua importância para o surgimento de modelos inovadores 

de negócios; 

 Empreendedorismo social e negócios sociais: esta subseção introduz a temática 

dos novos empreendimentos que possuem como objetivo principal a criação de valor social, 

mas que se utilizam de métodos de geração de renda e lucro para o financiamento de sua missão. 

Devido a esse duplo caráter, tais negócios, também chamados de organizações híbridas, 

enfrentam o constante desafio de garantir o alinhamento de suas atividades à missão social. São 

apresentados os seus diferenciais em relação aos modelos econômicos tradicionais, e as tensões 

geradas pelo caráter híbrido dessas organizações, destacando a importância dos mecanismos de 

mensuração de desempenho como fator de sustentação e legitimidade desse modelo; 

 Mensuração de desempenho: são apresentados conceitos relativos ao sistema de 

mensuração de desempenho e desempenho social, os elementos que o compõe, e a importância 

de se considerar métricas financeiras e não-financeiras em sua composição; além disso, são 

apresentados benefícios, motivações, desafios e possíveis métodos e ferramentas de 

mensuração de desempenho em organizações sociais. O tópico apresenta, ainda, o resultado de 

pesquisas quantitativas realizadas com atores do ecossistema de negócios sociais em relação à 

mensuração de desempenho, e destaca o baixo grau de disseminação da prática no cenário do 

empreendedorismo social; 

 Balanced Scorecard (BSC) e Social Enterprise Balanced Scorecard (SEBC): 

por fim, o capítulo destaca, dentre as metodologias de desempenho e gestão estratégica, o 

Balanced Scorecard (KAPLAN; NORTON, 1992) e apresenta variações derivadas em relação 
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ao modelo original, notadamente o Social Enterprise Balanced Scorecard (SOMERS, 2005), 

modelo de BSC adaptado para os negócios sociais, e escolhido como base para análise dos 

resultados dos dados coletados durante o trabalho de campo. A escolha desse modelo de sistema 

de mensuração e gestão de desempenho se deu em função de ser uma metodologia adaptada às 

características próprias dos negócios sociais, advindas de uma ferramenta já consagrada no 

campo de mensuração de desempenho, o Balanced Scorecard (KAPLAN; NORTON, 1992). 

Além disso, o método foi testado previamente em organizações sociais (SOMERS, 2005) e 

alcançou resultados positivos registrados e publicados, sendo este estudo citado posteriormente 

em outros trabalhos na área (ARENA; AZZONE; BENGO, 2015; HASKI-LEVENTHAL; 

MEHRA, 2016; LALL, 2017; YANG; HUANG; LEE, 2014). Soma-se a isso o fato do uso da 

metodologia não ser tão difundido, o que traz um caráter mais inovador ao trabalho realizado.   

O terceiro capítulo apresenta o esquema de pesquisa e a metodologia utilizada no estudo, 

baseada em métodos qualitativos, efetivada por meio de estudos de caso e entrevistas de 

aprofundamento feitas com cinco fundadores e gestores de negócios sociais brasileiros, com 

graus de experiência em mensuração de desempenho variáveis 

Os principais resultados da pesquisa qualitativa são introduzidos no quarto capítulo. O 

capítulo 5 apresenta uma análise crítica dos resultados encontrados, bem como as percepções 

do autor, e faz uma comparação destas com a literatura consultada ao longo do trabalho. O sexto 

capítulo consolida as principais conclusões do estudo, implicações práticas e as recomendações 

de pesquisa futura. Ao final do trabalho são apresentadas, ainda, as referências bibliográficas 

consultadas e os apêndices contendo informações geradas pelo autor. 

Com relação aos termos utilizados ao longo do estudo, vale ressaltar algumas premissas 

adotadas, indicadas abaixo: 

 “Sustentabilidade” e “Desenvolvimento Sustentável” foram utilizados 

como sinônimos ao longo do texto. O mesmo vale para os termos “desempenho” e 

“performance”, utilizados de modo equivalente quando relacionados às explanações 

sobre os sistemas de mensuração; 

 Em função da grande quantidade de possíveis modelos de negócios 

sociais existente, e da falta de um termo único e padronizado em literatura, os termos 

“negócios sociais”, “organizações híbridas”, “organizações sociais” e 

“empreendimentos sociais” foram utilizados de modo equivalente ao longo do texto, 
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independentemente da natureza jurídica de tais organizações, salvo quando especificado 

o contrário; 

 Para fins deste trabalho, métrica será utilizada como sinônimo de 

indicador. 

 O autor optou em manter alguns termos em inglês em função do seu uso 

disseminado no ambiente de negócios. Isso vale para as entradas e saídas resultantes dos 

processos de negócios sociais (inputs, outputs, outcomes), partes interessadas 

envolvidas (stakeholders), bem como para as ferramentas de mensuração de 

desempenho e impacto citadas na revisão de literatura, a exemplo do Balanced 

Scorecard, Social Enterprise Balanced Scorecard, Social Return on Investment, dentre 

outros termos utilizados pontualmente no texto. 

 Os conceitos de output, outcome e impacto seguem as definições de Barki 

et al. (2013), a saber: 

o Outputs- resultados imediatos, ou seja, os produtos ou serviços diretos e tangíveis 

gerados pelo empreendimento; 

o Outcomes- resultados de médio e longo prazo, compostos pela mudança 

propriamente dita gerada na sociedade; e 

o Impacto - estimativa dos resultados dos outcomes, excetuando-se aquilo que já teria 

ocorrido na sociedade, independente da intervenção do negócio de impacto. 

Por fim, é importante reconhecer algumas limitações do trabalho aplicado. Ele limita-

se à análise dos objetivos identificados na caracterização do problema de pesquisa, é de cunho 

qualitativo e descritivo, e não pretende incorrer em julgamentos quanto à estratégia dos 

negócios participantes ou à efetividade dos métodos de mensuração por ela adotados, somente 

em sua descrição e na avaliação do seu grau de utilização para a gestão e propósito social dos 

empreendimentos, baseadas no modelo de desempenho e gestão adotado para análise dos dados 

do estudo.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Sustentabilidade e Valor Compartilhado 

 

Os desafios enfrentados pelas organizações nos dias atuais são cada vez maiores. O 

aumento da competitividade, a proliferação dos mecanismos de controle regulatório, a 

instabilidade do cenário macroeconômico e a busca incessante por melhores margens, frente ao 

aumento constante de custos, associados ao esgotamento dos modelos de negócio 

convencionais focados prioritariamente no lucro econômico, desafiam o status quo das 

organizações, impulsionando-as na busca pela melhoria dos seus processos de gestão e por 

modelos de negócio mais eficientes, com maior valor agregado.  Nesse contexto desafiador, a 

escolha de uma estratégia adequada é fundamental. Mintzberg e Lampel (1999) retratam bem 

os desafios da concepção da estratégia das organizações: 

 

A formação da estratégia é fruto de julgamento, visão intuitiva e aprendizagem 

emergente: trata-se de transformação e também de perpetuação; deve envolver 

interações individuais e sociais, tanto cooperativas quanto conflituosas; deve 

incluir o analisar antes e programar depois, bem como o negociar durante; e 

tudo isso deve ser em resposta ao que pode ser um ambiente exigente 

(MINTZBERG; LAMPEL, 1999, p. 27, tradução nossa). 
 

Ao apresentarem o processo de definição da estratégia, os autores trazem elementos que 

demonstram claramente que uma boa estratégia não pode ser definida somente no âmbito 

interno da organização; ela deve envolver interações com a sociedade e oferecer respostas às 

demandas existentes. Nesse contexto, a crescente expectativa dos diversos stakeholders ou 

partes interessadas da empresa, definidos, em um sentido mais amplo, como “qualquer grupo 

ou indivíduo identificado que pode afetar o alcance dos objetivos de uma organização ou ser 

afetado pelo alcance destes objetivos” (FREEMAN; REED, 1983, p. 91) ganha destaque. Ao 

se relacionarem com a empresa de diferentes modos, esses atores podem influenciar de maneira 

positiva ou negativa o alcance dos seus objetivos estratégicos, impactando o seu desempenho. 

Mitchell, Agle e Wood (1997) indicam que a literatura define três atributos de relacionamento 

com stakeholders que podem impactar o desempenho de uma organização: o poder que eles 

possuem para influenciá-la, a legitimidade do grau de relacionamento com a empresa e a 

urgência de suas necessidades em relação à organização.  
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Neste contexto, Frooman (1999) destaca a importância do atributo “poder”, indicando 

que os stakeholders o exercem em função da influência na obtenção dos recursos da 

organização (teoria da dependência de recursos), determinando se a empresa conseguirá os 

recursos que ela precisa, ou se ela poderá usar os recursos da maneira que deseja. Desta forma, 

conhecer como os stakeholders poderão agir faz parte da boa gestão da organização.  

Além disso, é importante reconhecer que as demandas existentes envolvem não somente 

necessidades ou anseios individuais ou de grupos específicos, mas também causas coletivas e 

globais. A importância cada vez maior de fatores relacionados não somente a aspectos 

financeiros, como a escassez de recursos naturais, desigualdade social e poluição ambiental, 

associadas a aspectos regulatórios, e a uma maior capacidade de mobilização social, suscitaram 

o surgimento de uma nova visão organizacional, a qual preconiza a obtenção do ganho 

econômico esperado, ao mesmo tempo em que leva em consideração as expectativas 

socioambientais existentes. 

Em 1987, como fruto das discussões da Comissão Mundial de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento da ONU, surge o conceito de Desenvolvimento Sustentável, registrado no 

relatório Brundtland, e definido como “aquele capaz de atender as necessidades do presente, 

sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias 

necessidades” (WCED, 1987). O termo requer que as organizações considerem, na definição 

de sua estratégia e modelo de negócio, além do ganho financeiro, a finitude dos recursos do 

planeta e as consequências de suas decisões no longo prazo. 

Posteriormente, o conceito denominado Tripple Bottom Line (TBL), surgido em 1994 e 

comumente atribuído a John Elkington, também passa a impulsionar as organizações a levarem 

em consideração as questões sociais e ambientais, em somatória às financeiras (ISIL; 

HERNKE, 2017). Desta maneira, é proposta uma nova forma de gestão das organizações, a 

qual pressupõe o equilíbrio do lucro com a proteção ambiental e a promoção da igualdade 

social. Sob esse prisma, as corporações passam a incorporar, em seus mecanismos gerenciais e 

de prestação de contas, não somente os aspectos financeiros, mas também a avaliação de 

impactos socioambientais e as demandas dos stakeholders. 

Schaltegger, Hansen e Lüdeke-Freund (2016) afirmam que, a nível organizacional, a 

visão de desenvolvimento sustentável levou a conceitos como gestão da sustentabilidade, 

sustentabilidade corporativa, inovação sustentável, empreendedorismo sustentável e negócios 

sociais. Gestão da sustentabilidade refere-se às abordagens adotadas nas organizações para 
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lidar, de maneira integrada, com as questões sociais, ambientais e econômicas, a fim de 

transformar as organizações, de modo que passem a contribuir com o desenvolvimento 

sustentável da economia e da sociedade, dentro dos limites dos ecossistemas. Os autores 

afirmam, ainda, que hoje os líderes, gestores e empreendedores são desafiados a contribuir com 

o desenvolvimento sustentável a nível individual, organizacional e social. 

Sob esta ótica, percebe-se que existem expectativas sobre o papel que uma organização 

deve cumprir na sociedade, as quais foram consolidadas no conceito de responsabilidade social 

corporativa (RSC). Existem várias definições referentes a esse termo. O World Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD, 1999, p. 3) define RSC como “o compromisso 

continuado do negócio em agir de modo ético e contribuir para o desenvolvimento econômico, 

atuando de modo conjunto com funcionários, suas famílias, a comunidade local e a sociedade 

em geral para melhorar sua qualidade de vida”. RSC é um conceito segundo o qual as empresas 

integram preocupações sociais e ambientais nas suas atividades comerciais e na sua interação 

com as partes interessadas, em uma base voluntária. Boulouta e Piteli (2014) consideram a RSC 

um conceito complexo e dinâmico, que evolui continuamente, seguindo e algumas vezes 

promovendo mudanças em normas e expectativas sociais; trata-se dos negócios assumindo e 

cumprindo responsabilidades que se estendem além das funções da geração de lucro, com o 

objetivo de atingir alguns objetivos sociais, como desenvolvimento econômico sustentável e 

qualidade de vida, e/ou melhorando os padrões nacionais de vida, dentre outros.  

Calabrese et al. apresentam a abordagem do Triple Bottom Line nos negócios: 

 

Uma das maneiras de uma empresa operacionalizar sua preocupação com a 

percepção dos stakeholders é por meio da abordagem do Triple Bottom Line 

nos negócios [...], a qual implica em desenvolver uma cultura de gestão focada 

em medir, gerenciar e comunicar os desempenhos econômico, ecológico e 

social (CALABRESE et al., 2013, p. 78, tradução nossa). 

 

Segundo Mosher e Smith (2015), alavancar a sustentabilidade de modo eficaz na 

instituição, movendo-a de uma posição marginal para o centro do negócio, além de contribuir 

para um futuro sustentável, permite à empresa reduzir riscos futuros, aproveitar oportunidades 

e criar valor para seus stakeholders e para o negócio. Isto é particularmente desafiador no 

mundo corporativo atual, no qual o capital financeiro ainda é considerado o principal norteador 

de geração de valor. 
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Porter e Kramer (2006) indicam que, embora as organizações estejam, em função das 

consequências socioambientais de suas atividades, se voltando aos princípios da 

Responsabilidade Social Corporativa (RSC), isto ainda ocorre de uma maneira improdutiva, 

que não explora todas as potencialidades do conceito. Tal situação é atribuída a dois fatores: o 

fato das empresas entenderem as atividades do negócio como contrapostas à sociedade, e não 

interdependentes, e o fato das empresas atuarem em aspectos de RSC genéricos, não alinhados 

à estratégia das empresas, o que fomenta o desenvolvimento de sistemas fragmentados e 

desconectados da realidade do negócio, e que não se traduzem em oportunidades para a 

organização. 

Alinhados a esta visão, Hart e Milstein (2004) afirmam que a visão de sustentabilidade 

somente como um mandato moral, “licença para operar” ou um custo adicional ao negócio faz 

com que as oportunidades associadas ao tema sejam subestimadas e difíceis de serem 

conciliadas com os interesses dos acionistas. A estratégia de criação de valor sustentável para 

a empresa, que busca conectar as oportunidades existentes nos desafios globais de 

sustentabilidade com a estratégia da organização, pode auxiliar a conectar os interesses destes 

stakeholders. Quatro fatores globais - crescente industrialização e suas consequências, 

proliferação e interligação dos stakeholders da sociedade civil, tecnologias emergentes e o 

aumento da população, pobreza e desigualdade associada à globalização - podem ser 

considerados motivadores para que a organização passe a analisar os impactos, o grau de 

influência e as oportunidades relacionadas ao conceito.  

Porter e Kramer (2006) indicam que ambientes saudáveis favorecem a produtividade 

das empresas, ao passo que empresas saudáveis favorecem o desenvolvimento social. Deste 

modo, é fundamental encontrar os pontos de intersecção capazes de criar valor compartilhado, 

e que beneficiarão ambas as partes, utilizando as abordagens de “dentro para fora” e de “fora 

para dentro”;  para isso, é necessário organizar a estratégia de RSC adotada pela corporação, 

ajustando processos, mecanismos de prestação de contas e incentivos, incluindo a adoção de 

métricas de performance e impacto social. “Organizações que fazem as escolhas corretas, e 

desenvolvem iniciativas sociais focadas, proativas e integradas à estratégia de negócio cada vez 

mais se distanciarão de seus concorrentes” (PORTER; KRAMER, 2006, p. 13).  

Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009) no artigo Why Sustainability is now the Key 

Driver for Innovation, procuram desmistificar a visão enviesada da Sustentabilidade como 

fardo e esforço adicional à organização, por meio da apresentação de benefícios advindos da 
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adoção de estratégias sustentáveis, tais como redução de custos, aumento de receitas e vantagem 

competitiva. Para isso, os autores apresentam cinco pontos a serem desenvolvidos pelas 

empresas preocupadas em garantir um maior alinhamento entre as estratégias de 

sustentabilidade e os benefícios à organização, dentre os quais o desenvolvimento de novos 

modelos de negócio. Nesse sentido, os autores enfatizam a necessidade de se explorar 

alternativas aos modelos de negócio atuais e atender as necessidades dos clientes de novas 

maneiras, e indicam que os executivos precisam questionar os modelos existentes, atuando de 

modo empreendedor e colaborativo, a fim de obter os benefícios advindos da adoção de 

estratégias sustentáveis, tais como redução de custos, aumento de receitas e vantagem 

competitiva.  

A busca de inovações em novos modelos de atuação pode ser feita, inclusive, em 

conjunto com outros stakeholders, capazes de agregar valor ao negócio e à sociedade. Neste 

sentido, Eccles e Serafeim (2013) correlacionam a melhoria da performance em aspectos de 

Sustentabilidade das empresas a um declínio da performance financeira quando inovações 

substanciais não estão presentes na organização. Para se atingir o equilíbrio neste sentido, os 

autores apresentam quatro passos: (a) identificar os temas materiais; (b) quantificar a relação 

entre desempenho financeiro e sustentabilidade – sem dúvida um grande desafio a ser 

conquistado, dadas as dificuldades de valoração dos aspectos de sustentabilidade, influência de 

intangíveis e mesmo inabilidade dos profissionais da área em lidar com os métodos de análise 

econômico-financeira; (c) inovar em produtos, processos e modelos de negócio e (d) comunicar 

as inovações aos stakeholders. 

Essa nova forma de pensamento organizacional proporcionou o surgimento de novos 

modelos organizacionais e novas formas de criação de valor. Porter e Kramer (2011) 

apresentam o conceito de valor compartilhado como um contraponto à visão obsoleta de criação 

de valor das organizações, as quais priorizam resultados financeiros de curto prazo, enquanto 

ignoram as necessidades dos clientes e outras influências que determinarão o seu resultado no 

longo prazo. Para os autores, a solução dessa problemática está na adoção do princípio de valor 

compartilhado, o qual pressupõe a criação de valor econômico ao mesmo tempo em que gera 

valor à sociedade, ao levar em consideração suas necessidades e desafios, reconectando o 

sucesso da empresa ao progresso social.  Segundo os autores:  
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Valor compartilhado é um conjunto de políticas e práticas operacionais que 

aumentam a competitividade da organização enquanto, simultaneamente, 

melhoram as condições econômicas e sociais das comunidades nas quais ela 

opera. O conceito se baseia na premissa de que progresso econômico e social 

devem ser endereçados por meio de princípios de valor. Valor é definido como 

o benefício em relação aos custos, e não somente o benefício em si (PORTER; 

KRAMER, 2011, p. 66, tradução nossa). 

 

Deste modo, o conceito de valor compartilhado reconhece que as necessidades da 

sociedade, e não somente as necessidades econômicas tradicionais, definem mercados. Para 

isso são propostas três abordagens a serem consideradas pelas organizações: repensar produtos 

e mercados, redefinir produtividade na cadeia de fornecimento e fomentar o desenvolvimento 

de grupos locais. 

Pfitzer, Bockstette e Stamp (2013) reforçam essa nova tendência e, baseados em uma 

pesquisa com 30 organizações, indicam cinco elementos de reforço mútuo presentes em 

organizações que almejam desenvolver iniciativas de valor compartilhado: incorporar uma 

causa social ao negócio; definir a necessidade social; mensurar o valor compartilhado; criar 

uma estrutura de excelência em inovação e cocriar com os stakeholders externos. 

Embora apresentem similaridades, os conceitos de Desenvolvimento Sustentável, RSC, 

TBL e valor compartilhado possuem conotações diferentes. Desenvolvimento Sustentável 

envolve o desenvolvimento social e empresarial que ocorre respeitando-se os limites do planeta, 

ao passo que a RSC diz respeito a uma nova maneira de se fazer negócios no mundo 

corporativo, integrando as questões socioambientais na estratégia das empresas, de forma 

equilibrada, conforme preconizado no modelo do TBL. Já o valor compartilhado representa 

uma das formas de se alcançar esta integração, por meio do desenvolvimento de negócios que 

atendam necessidades sociais, de modo alinhado aos stakeholders, gerando benefícios mútuos. 

Apesar dessas diferenças, os termos muitas vezes são utilizados de modo intercambiável. O 

Quadro 1 apresenta um resumo dos conceitos apresentados. 
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Quadro 1. Resumo de conceitos em Sustentabilidade apresentados nessa seção: 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 

De modo alinhado a estes conceitos, Porter e Kramer (2006) indicam que há a 

necessidade de uma forma mais sofisticada de capitalismo, imbuída de propósito social, a qual 

dever emergir não de práticas filantrópicas ou de caridade, mas de um profundo entendimento 

da competitividade do mercado e criação de valor econômico, estabelecendo novas maneiras 

de desenvolver produtos, atender os mercados e criar empreendimentos produtivos. Eles 

afirmam que associar criação de valor compartilhado aos negócios permite que os interesses 

sociais, de um modo mais amplo, sejam atendidos, ao mesmo tempo em que suaviza os limites 

entre organizações com fins lucrativos e sem fins lucrativos, estimulando a criação de modelos 

híbridos, os quais buscam soluções viáveis e lucrativas a partir das necessidades da sociedade.  

Neste cenário, o empreendedorismo adquire um papel fundamental, ao incentivar a 

criação de novos modelos de negócio, capazes de gerar propostas inovadoras e melhor 

equilibrar as demandas internas e externas das organizações, criando valor e benefícios mútuos. 

 

2.2 Empreendedorismo 

 

Conceito Autores Relacionados Significado

Desenvolvimento 

Sustentável 
1

ECCLES; SERAFEIM, 2013; HART; 

MILSTEIN, 2004; MOSHER; SMITH, 

2015; NIDUMOLU; PRAHALAD; 

RANGASWAMI, 2009; SCHALTEGGER; 

HANSEN; LUDEKE-FREUND, 2016; 

WCED, 1987

Desenvolvimento capaz de atender as necessidades 

do presente, sem comprometer a capacidade das 

futuras gerações de atenderem às suas próprias 

necessidades.

Triple Bottom Line
CALABRESE et al., 2013; ISIL; HERNKE, 

2017

Modelo que pressupõe o equilíbrio do lucro com a 

proteção ambiental e a promoção da igualdade social.

Responsabilidade 

Social Corporativa

BOULOUTA; PITELI, 2014; PORTER; 

KRAMER, 2006; WBCSD, 1999

Compromisso continuado do negócio em agir de 

modo ético e contribuir para o desenvolvimento 

econômico, atuando de modo conjunto com 

funcionários, suas famílias, a comunidade local e a 

sociedade em geral para melhorar sua qualidade de 

vida; Assunção, pelos negócios, de responsabilidades 

que se estendem além das funções da geração de 

lucro, com o objetivo de atingir alguns objetivos 

sociais.

Valor compartilhado
PFITZER; BOCKSTETTE; STAMP, 2013;  

PORTER; KRAMER, 2011; 

Conjunto de políticas e práticas operacionais que 

aumentam a competitividade da organização ao 

mesmo tempo em que melhoram as condições 

econômicas e sociais das comunidades nas quais ela 

opera. 
(1) utilizado neste trabalho como sinônimo de sustentabilidade
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O conceito de empreendedorismo remonta à visão clássica da teoria de destruição 

criativa proposta por Schumpeter (MARTES, 2010), a qual o apresenta como um processo de 

inovação e destruição, através do qual produtos ou métodos de produção existentes em 

empresas tradicionais são destruídos e substituídos por outros gerados por novos 

empreendimentos. Segundo Baggio, A. e Baggio, D. (2014), o empreendedorismo pode ser 

compreendido como: 

  

[...] a arte de fazer com criatividade e inovação. Consiste no prazer de realizar 

com sinergismo e inovação qualquer projeto pessoal ou organizacional, em 

desafio permanente às oportunidades e riscos. É assumir um comportamento 

proativo diante de questões que precisam ser resolvidas (BAGGIO, A.; 

BAGGIO, D., 2014, p. 26, tradução nossa).  

 

Ele é um campo de pesquisa que envolve o estudo das oportunidades, seu processo de 

descoberta, avaliação e aproveitamento, e dos indivíduos que as descobrem, avaliam e exploram 

(SHANE; VENKATARAMAN, 2000), “combinando o pensamento fora do usual com uma 

marca única de determinação para criar ou trazer algo novo para o mundo” (MARTIN; 

OSBERG, 2007, p. 30).  

Kuratko (2016) indica que a teoria do empreendedorismo tem se desenvolvido nos 

últimos 40 anos, e é um campo de estudo que está crescendo. Ele define empreendedores como 

“indivíduos que reconhecem oportunidades onde outros veem caos, contradição e confusão. 

São catalisadores agressivos de mudanças no mercado” (KURATKO, 2016, p. 3). O autor 

afirma, ainda, que os empreendedores iniciam empresas e criam empregos em um ritmo muito 

rápido e, em função disso, a economia global tem sido revitalizada por causa de seus esforços: 

“o mundo agora acolhe negócios empreendedores como a mais significativa força de 

desenvolvimento econômico” (KURATKO, 2016, p. 3).  

O empreendedorismo tem sido considerado como um dos principais fatores de estímulo 

ao desenvolvimento econômico e da economia mundial. O Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM) é um dos mais completos estudos de empreendedorismo no mundo. Ele estima o 

percentual de empreendedorismo por meio de indicadores como o TEA (Total Early-stage 

Entrepreneurial Activity), que mede o percentual da população adulta entre 18 e 64 anos em 

processo de iniciar um negócio (empreendedores nascentes) ou donos/gestores de um novo 

negócio com menos de 42 meses de idade (GEM, 2018). O TEA tem sido utilizado no meio 

acadêmico para avaliar a relação entre empreendedorismo e crescimento econômico (PERIS-
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ORTIZ; FERREIRA; FERNANDES, 2017; YOON et al., 2018).  Dados do GEM indicam que 

a média mundial do TEA apresentou, em 2015, 2016 e 2017, respectivamente, os seguintes 

resultados: 13,22%, 12,33 % e 12,46%.  No Brasil, o TEA constatado nos últimos três anos – 

2015, 2016 e 2017 - foi, respectivamente, 20,98%, 19,56% e 20,3%, ambos acima das médias 

mundiais no período (GEM, 2018), indicando um ambiente de caráter mais empreendedor. 

Segundo Baggio, A. e Baggio, D. (2014) a capacidade empreendedora passa por 

questões ligadas a iniciativa e paixão em se criar um novo negócio, utilizando os recursos de 

forma criativa e transformadora, e aceitando riscos calculados e a possibilidade de fracasso. 

Esses mesmos autores indicam três tipos de fatores de motivação para os empreendedores: os 

de cunho pessoal (desejo de realização ou de mudar de vida, busca de riqueza, insatisfação com 

trabalho), os ambientais (oportunidades existentes) e os sociológicos (influência de parentes, 

negócios familiares, grupos de pessoas com competência e interesses similares). Kuratko 

(2016) apresenta um conjunto de características inerentes aos empreendedores, dentre as quais, 

iniciativa pessoal, habilidade de consolidar recursos, habilidade de gestão, desejo por 

autonomia, apetite ao risco, confiança, intuição e foco em objetivos. Zarpellon (2010) indica 

que o empreendedorismo tem sido considerado mais como um fenômeno individual, ligado à 

criação de empresas, do que um fenômeno social, capaz de levar um indivíduo ou comunidade 

a solucionar problemas e influenciar o futuro. No entanto, embora a figura do indivíduo 

empreendedor seja fundamental para esse fenômeno, não podemos negar a importância do 

contexto externo na decisão do empreendedor, já trazida como uma das perspectivas de 

influência nos modelos clássicos de empreendedorismo, como o de Gartner (1985), indicado na 

Figura 1. 

 

Figura 1 - Estrutura de criação de novos empreendimentos 

                                                        Indivíduos 

 

 

     Meio Ambiente       Organização 

 

                                                                  

                                                         Processos 

Fonte: GARTNER (1985, p. 698) 
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Julien (2010, apud VERGA, SOARES DA SILVA, 2014, p.4) avalia as raízes do 

empreendedorismo por meio de quatro abordagens indicadas no Quadro 2, dentre elas a 

sociológica, a qual destaca a organização como um ator que permeia a estrutura social. 

 

Quadro 2 - Abordagens do empreendedorismo 

            

AREA 

O 

EMPREENDEDOR 

A EMPRESA OU 

ORGANIZACAO 

O AMBIENTE OU 

MEIO 

TERRITORIAL 

ANTROPOLÓGICA 

E PSICOLÓGICA OU 

BEHAVIORISTA 

Suas características 

(origens, cultura, 

educação, formação) 

Pessoal e centralizada 

(dependência do 

empreendedor no 

início) 

Pessoal ou não 

considerado 

SOCIOLÓGICA 
Um criador de 

organização 

Associada a outras e à 

sociedade, ela é mais 

importante que o 

próprio empreendedor 

A organização é parte 

do tecido industrial e 

do desenvolvimento da 

região: gera empregos 

e produtos 

GEOGRÁFICA OU 

DE ECONOMIA 

REGIONAL 

Um dos principais 

atores mas não o único 

Elementos de 

diversificação ou não 

Fortes laços com o 

meio e vice-versa 

ECONÔMICA 
Simples agente 

econômico 

Parte da estrutura 

setorial e resposta às 

necessidades do 

mercado 

O dinamismo da 

empresa parte da 

conjuntura e outros 

ciclos econômicos de 

médio e longo prazo 

Fonte: VERGA E SILVA (2014, p. 4) 

 

O modelo conceitual de empreendedorismo introduzido pelo GEM (2018), e 

apresentado na Figura 2, considera as características multifacetadas do tema, tanto as 

relacionadas às características do empreendedor, quanto às associadas ao ambiente externo. 

Deste modo, ambos – empreendedor e contexto – se apresentam como fatores importantes de 

fomento ao movimento de empreendedorismo. 

 

ABORDAGEM 
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Figura 2. Modelo conceitual de empreendedorismo

 

Fonte: Adaptado de GEM (2018, p. 21) 

 

Essa visão mais integrada se reflete no modelo de empreendedorismo descrito por 

Kuratko, Morris e Schindehutte (2015). Os autores argumentam que empreender é um processo 

resultante das interações entre diversos elementos: o ambiente, as características do 

empreendedor, os recursos disponíveis, o conceito do negócio e o contexto organizacional do 

empreendimento. O resultado do modelo é um processo de geração de valor, o qual resulta em 

empreendimentos voltados à geração de novos ou melhores produtos, serviços ou processos, 

novas formas organizacionais ou novos mercados. Este comportamento empreendedor, por sua 

vez, é influenciado pelas características do empreendedor em si, pelos recursos disponíveis e o 

modo como são utilizados, por fatores do ambiente externo (infraestrutura disponível, inflação, 

cenário econômico, etc.) e pelas características da organização (negócios familiares, 

franchising, instituição, etc.). A Figura 3 apresenta o modelo integrativo proposto pelos autores. 

 

 

 

 

 

Condições do 

contexto nacional

Condições do 

contexto de 

empreendedorismo

Valores sociais 

sobre 

empreendedorismo

Atributos Individuais 

(psicológicos, 

demográficos, 

motivação)

 -> Por tipo

     ex.  TEA

Outcome  (desenvolvimento socioeconomico)

Contexto social, cultural, político e 

econômico

Output  do empreendedorismo (novos 

empregos, novo valor agregado)

   Atividade Empreendedora

 -> Por fases

     Nascente, novo, estabelecido, 

descontinuado

 -> Por impacto

      Alto crescimento,

      inovativo,

      internacionalização

Requisitos básicos

Catalisadores de 

eficiência

Inovação e negócios

Sofisticação
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Figura 3 - Modelo integrativo do processo empreendedor 

 

Fonte: KURATKO; MORRIS; SCHINDEHUTTE (2015, p. 8) 

 

Outro ponto importante e fruto de discussão é o surgimento das oportunidades de 

empreendedorismo. Barreto (2012) indica que elas são o resultado de impactos ou choques 

exógenos e endógenos, entendidos como assuntos emergentes, tendências e mudanças com 

impacto significativo em indivíduos ou organizações. Exemplos de fatores exógenos são 

aspectos regulatórios, tecnológicos, políticos, demográficos ou mudanças sociais, ao passo que 

endógenos são geralmente construídos pelos próprios empreendedores por meio de informação 

e reflexão.  

Sob esse ponto de vista, percebe-se que o empreendedorismo, ainda que atrelado ao 

indivíduo empreendedor, não está dissociado de fatores externos, que podem motivar ou gerar 

oportunidades na criação de novos modelos de negócio, dentre os quais os de caráter 

socioambiental. No entanto, o fato de haver uma dependência da organização empreendedora 

de fatores externos aumenta o grau de desafio para o empreendedor, principalmente quanto ao 

convencimento dos stakeholders acerca do novo empreendimento, seja em relação à sua 

legitimidade, seja com relação ao seu desempenho.  

Van Werven, Bouwmeester e Cornelissen (2015) indicam que os empreendedores 

ganham avaliações positivas quando seus stakeholders estão convencidos que o novo 

empreendimento é simultaneamente legítimo e distinto. Para avaliar a legitimidade, os 

stakeholders fazem comparações entre categorias, a fim de avaliar se o negócio pode ser visto 

como membro de uma categoria em específico. Para avaliar seu grau de distinção, os 

stakeholders avaliam o grau de diferenciação do empreendimento frente a outros membros da 

categoria em questão. Desta maneira, os empreendedores enfrentam a tarefa complexa de 

Meio ambiente

Contexto 

organizacional

Conceito Recursos

Empreendedor
Processo de 

empreendedorismo
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convencer os stakeholders, simultaneamente, que sua organização é similar e diferente das 

demais.  

Fisher, Maritz e Lobo (2014) argumentam que, embora muito seja conhecido acerca dos 

fatores econômicos, individuais e ambientais que contribuem para o sucesso do empreendedor, 

seus elementos exatos, como ele pode ser medido e os indicadores para o seu alcance 

geralmente não encontram concordância na literatura. Eles indicam que, uma vez que a 

sociedade e academia concordam que existe sucesso no empreendedorismo, deveria ser 

possível capturá-lo e medi-lo, e assim ter um bom entendimento dele. “Indicadores típicos de 

negócio, econômicos, psicológicos e sociais deveriam fazer parte desse processo” (FISHER; 

MARITZ; LOBO, 2014, p.478). No entanto, “as atividades empreendedoras necessitam de 

tempo para que seu verdadeiro impacto fique evidente” (MARTIN; OSBERG, 2007, p. 30). 

Fisher, Maritz e Lobo (2014) afirmam, ainda, que o sucesso do empreendimento é 

frequentemente medido pelo uso de indicadores de desempenho, mas escolher dentre a miríade 

de possíveis indicadores é uma tarefa árdua e, deste modo, a medição do desempenho 

empreendedor continua sendo um problema.  

Apesar das dificuldades inerentes ao conceito, Zahra e Wright (2016) reconhecem que 

o empreendedorismo apresenta um valor social, além do crescimento econômico e tecnológico, 

e da capacidade de recuperar economias por ele apresentada. Essa contribuição social pode vir 

por meio de corporações tradicionais, que passam a adotar mecanismos de empreendedorismo 

ou se envolver em ecossistemas empreendedores, ou por meio dos empreendedores individuais, 

considerados mais autônomos para definir o valor que pretendem criar e nortear seus negócios 

nesse sentido. A visão apresentada é a de que os empreendedores independentes são mais aptos 

a articular necessidades sociais e a usar suas habilidades e recursos para atendê-las. Nesse 

sentido, os autores descrevem cinco pilares sobre os quais o papel social dos empreendedores 

pode se apoiar:  

 Conectar atividades empreendedoras e outros esforços sociais focados na 

melhoria da qualidade de vida, alcançando o progresso e enriquecendo a existência 

humana por meio do foco na distribuição de riqueza e equilíbrio do interesse dos 

diferentes stakeholders; 

 Identificar maneiras de reduzir impactos negativos das atividades 

empreendedoras sobre os stakeholders, incluindo indivíduos, famílias, comunidades e 

sociedade; 
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 Redefinir o escopo das atividades de empreendedorismo como um campo 

acadêmico; 

 Reconhecer o potencial social multiplicador do empreendedorismo, o 

qual se refere ao potencial das atividades empreendedoras de levarem à criação de 

oportunidades adicionais e ao surgimento de novas organizações em diferentes setores 

da economia, com objetivos econômicos, sociais ou híbridos; 

 Perseguir valor combinado em nível organizacional, centrado no 

equilíbrio da criação de riqueza financeira, social e ambiental. 

Os autores propõem, ainda, que um olhar mais focado nas necessidades da base da 

pirâmide, empreendedorismo social e responsabilidade social corporativa deveriam ser 

considerados para se atingir esse valor combinado de modo mais equilibrado. 

 

Sem o motivo e a oportunidade de criar riqueza financeira alguns esqueceriam 

as atividades empreendedoras. De modo similar, sem a atenção às 

necessidades de suas comunidades e sociedades, os empreendedores falhariam 

em contribuir para o bem comum, prejudicando a si mesmos e à sociedade 

(ZAHRA; WRIGHT, 2016, p. 611, tradução nossa). 

 

Schaltegger, Hansen e Lüdeke-Freund (2016) indicam que o desenvolvimento 

sustentável a nível social não é muito provável de ocorrer sem o desenvolvimento sustentável 

das organizações, mas só recentemente a importância do modelo de negócio como fator chave 

iniciador da sustentabilidade corporativa tornou-se foco da pesquisa em gestão de 

sustentabilidade. Os autores indicam também que as abordagens de filantropia, RSC, tecnologia 

e inovação em produtos são insuficientes para gerar uma transformação radical nas 

organizações, e levantam a possibilidade de que a transformação dos modelos de negócio em 

si, em organizações existentes, ou em novas organizações a serem iniciadas pelos 

empreendedores, pode ser uma fonte de prosperidade econômica, seja pela redução de impactos 

negativos, seja pela criação de impactos positivos no ambiente e sociedade.  

Neste cenário, o empreendedorismo social surge como uma alternativa inovadora de 

transformação social que se contrapõe aos modelos de negócio tradicionais, ao procurar 

harmonizar, concomitantemente, a busca pelo impacto positivo na sociedade e as atividades 

comerciais de geração de renda. 

 

2.3 Empreendedorismo Social e Negócios Sociais 
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O conceito de empreendedorismo social (ES) é um assunto novo e um crescente 

fenômeno na pesquisa do empreendedorismo, atraindo a atenção dos pesquisadores em função 

do seu resultado social, das características do empreendedor social, do crescimento acelerado 

no número de organizações que operam na intersecção dos setores social e comercial e do tipo 

de ambiente externo que se mostra mais propício ao seu surgimento (BATTILANA et al., 2015; 

FERREIRA et al., 2017; GODOI-DE-SOUSA; FISHER, 2012; LUMPKIN et al., 2013; 

MARTI; SORIANO; MARQUES, 2016). Ele é um conceito aplicável a vários tipos de 

organizações, podendo ocorrer dentro ou entre os setores de negócios, organizações sem fins 

lucrativos e governo (AUSTIN; STEVENSON; SKILLEM, 2012; HLADY-RISPAL; 

SERVANTIE, 2018).  

O movimento do ES tem se desenvolvido de maneira particularmente expressiva no 

terceiro setor, em função de mudanças no cenário de captação de recursos das instituições 

filantrópicas, seja pela redução de doações e aportes financeiros, seja pela escassez de recursos 

públicos de financiamento ou ainda pelo aumento da concorrência de organizações com fins 

lucrativos adentrando o terceiro setor; esses fatores alteram o padrão de financiamento das 

organizações sem fins lucrativos, que passam a buscar fundos em atividades comerciais, por 

entender que os mecanismos baseados no mercado podem crescer mais rapidamente e são mais 

resilientes que as iniciativas filantrópicas (DEES, 1998; LUMPKIN et al., 2013; STEVENS; 

MORAY; BRUNEEL, 2015). As mudanças nesse contexto, somadas aos impactos da crise 

econômica global de 2008, aos problemas da pobreza persistente e às mudanças ambientais 

propiciaram o surgimento de novas maneiras de se entender criação de valor social atrelada aos 

negócios, por meio das iniciativas de empreendedorismo social (DOHERTY; HAUGH; LYON, 

2014; MARTI; SORIANO. MARQUES, 2016). Além disso, outros fatores, como os novos 

modelos de prestação de serviços públicos, que criam oportunidades de mercado para novos 

entrantes, o interesse em sistemas econômicos alternativos e novas formas de capitalismo, que 

dirigem a atenção e recursos ao potencial desse novo mercado, e as respostas insuficientes das 

políticas e dos profissionais às deficiências na justiça econômica e ao aumento da desigualdade 

apontam cada vez mais para o empreendedorismo social como uma solução para o fracasso do 

mercado, contribuindo para o crescente interesse nos negócios sociais, especialmente nas 

economias emergentes (DOHERTY; HAUGH; LYON, 2014). Neste cenário, “a inserção da 

dimensão econômica e da lógica de mercado no contexto do terceiro setor abre novas 
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possibilidades para a atuação das organizações que até então contemplavam uma única 

dimensão - social ou econômica” (ROSOLEN; TISCOSKI; COMINI, 2014, p. 87). 

De Moura, Comini e Teodósio (2015) indicam que os empreendimentos sociais podem 

ter formatos diversos, variando de iniciativas de mercado estruturadas por organizações sem 

fins lucrativos a iniciativas de mercado dentro de multinacionais que atuam com as camadas 

mais pobres. Já Dees (1998) apresenta o espectro de empreendimentos sociais, 

contextualizando-os em uma escala que varia de empreendimentos puramente filantrópicos a 

puramente comerciais. O Quadro 3 apresenta o espectro de empreendimentos sociais segundo 

esse autor. 

 

Quadro 3 – O espectro de empreendimentos sociais 

 

 Fonte: DEES (1998, p. 60) 

 

Essa ampla gama de possíveis modelos de negócio gera, consequentemente, uma grande 

variedade de termos para designá-los: empresas sociais, negócios sociais e negócios inclusivos 

são alguns deles (COMINI; BARKI; AGUIAR, 2012, p. 386).  

Borzaga, Depedri e Galera (2012) procuram estabelecer uma diferença entre empresas 

sociais e empreendedorismo social. Empresas sociais incluem unidades produtivas do universo 
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de negócios que produzem bens e serviços de interesse geral em um modo contínuo e estável, 

ao passo que o empreendedorismo social engloba muitas iniciativas, como entidades 

institucionalizadas perseguindo objetivos sociais, práticas que trazem benefícios sociais, 

tendências empreendedoras em instituições sem fins lucrativos e empreendimentos dentro do 

setor público. Sadao Iizuka, Valera e Alves Larroude (2015) definem negócios sociais como 

organizações que procuram especificamente gerar lucro enquanto produzem impacto social e 

mesmo ambiental. Já Comini, Barki e Aguiar (2012, p. 390) utilizam o termo negócios 

inclusivos para definir os negócios que “objetivam gerar emprego e oportunidades de renda 

para grupos com baixa ou nenhuma mobilidade no mercado de trabalho, dentro dos padrões de 

trabalho decente, em um modelo autossustentável, gerando lucro para o negócio e 

estabelecendo relacionamentos com negócios típicos, como fornecedores de produtos e 

serviços, ou da cadeia de distribuição”.  

Mas não somente o meio acadêmico procura caracterizar os negócios sociais. Diversas 

instituições e associações voltadas ao tema, nacionais e internacionais, assim como 

organizações multilaterais, estabeleceram definições para o termo. O Quadro 4 apresenta um 

resumo da conceituação adotada por alguns destes organismos. 

 

Quadro 4 – Conceituação de Empreendimentos Sociais 

Organismo Definição 

Emergence of Social Enterprise in 

Europe (EMES) 

Organizações que são negócios governados por objetivos 

sociais […] esses objetivos são baseados em valores 

comuns e compartilhados 

Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD) 

Organizações buscando objetivos sociais e econômicos 

com espírito empreendedor e que possuem um propósito 

primário outro que a maximização dos lucros. 

Department of Trade and Industry of 

the United Kingdom Government 

Negócios com objetivos primariamente sociais cujos 

excedentes são principalmente reinvestidos para esse fim 

no negócio ou na comunidade, em vez de serem 

motivados pela necessidade de maximizar o lucro para os 

acionistas e proprietários 

Social Enterprise Knowledge Network 

(SEKN) 

Organizações ou empresas que geram mudança social 

por meio de atividades de mercado. Isso inclui 

organizações não-governamentais e organizações que 

visam ao lucro ou do setor privado envolvidas em 

atividades comerciais típicas do setor público, 

produzindo produtos e serviços de valor significativo. 
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Global Impact Investing Network 

(GIIN ) 

Empresas, organizações e fundos com a intenção de gerar 

impacto social e ambiental juntamente com retorno 

financeiro 

Força Tarefa de Finanças Sociais 

(FTFS) 

Empreendimentos que têm a missão explícita de gerar 

impacto socioambiental ao mesmo tempo em que geram 

resultado financeiro positivo e de forma sustentável. 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE) 

 

 

Negócios que buscam soluções a uma questão social, 

ambiental ou ampliação de um impacto socioambiental já 

produzido. A novidade é que esta solução é desenvolvida 

considerando a viabilidade econômica da intervenção, 

com base em estratégias e modelos de negócios. Significa 

dizer que são soluções de negócios para problemas 

socioambientais. 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em COMINI; BARKI; AGUIAR (2012, p. 386-387) 

 

A Força Tarefa de Finanças Sociais (FTFS, 2015) amplia a visão do conceito, ao 

apresentar quatro características que diferenciam os negócios de impacto dos demais modelos 

de mercado: (a) o propósito de gerar impacto social positivo em sua missão; (b) o fato de 

conhecer, mensurar e avaliar seu impacto periodicamente; (c) uma lógica econômica que gera 

algum tipo de receita própria e (d) uma governança que considera os interesses de investidores, 

clientes e comunidade. Ainda segundo a Carta de Princípios para Negócios de Impacto no Brasil 

da FTFS, recomenda-se que os negócios de impacto adotem quatro princípios no seu âmbito de 

atuação: Compromisso com a Missão Social e Ambiental; Compromisso com o Impacto Social 

e Ambiental Monitorado, Compromisso com a Lógica Econômica e Compromisso com a 

Governança Efetiva.  

A definição de negócio social também é influenciada por características históricas e 

culturais. Comini, Barki e Aguiar (2012) indicam, em sua pesquisa, três vertentes de negócios 

sociais: (a) a europeia, nascida na tradição da economia social de cooperativas e associações, e 

que enfatiza o papel das organizações da sociedade civil com funções públicas, e na qual 

prevalece o coletivo, a participação dos stakeholders nos processos decisórios e a importância 

da prestação de contas e transparência; (b) a americana, que trata negócios sociais como 

organizações privadas que aplicam lógica de mercado e valor compartilhado para resolução de 

problemas sociais; e (c) a prevalente em países emergentes, dentre os quais os latino-americanos 

e asiáticos, a qual enfatiza iniciativas (sob a alcunha do termo negócios inclusivos) voltadas à 

redução da pobreza e mudança no longo prazo das condições sociais dos indivíduos 
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marginalizados e excluídos, e que apresenta como grande expoente Muhammad Yunus, 

vencedor do Prêmio Nobel da paz em 2006, e fundador do Grammen Bank, modelo de negócio 

social focado em microcrédito, e referenciado por diversos autores (MARTIN; OSBERG, 2007; 

COMINI; BARKI; AGUIAR, 2012).  

Sob essa ótica, “os negócios sociais nos forçam a repensar as categorias tradicionais de 

organizações, uma vez que ofertam uma quarta maneira de organização que é distinta de 

empresas, organizações sem fins lucrativos e governamentais” (EBRAHIM, BATTILANA e 

MAIR, 2014, p. 93). O Quadro 5 apresenta um modelo analítico de avaliação e caracterização 

de negócios sociais 

 

Quadro 5 - Modelo de avaliação e caracterização de negócios sociais 

 

Fonte: COMINI; BARKI; AGUIAR (2012, p. 392) 

 

A disseminação dessas iniciativas ajuda a ampliar a definição de negócio social, mas 

também contribui para gerar uma confusão conceitual, pois a terminologia aplicada a negócios 

sociais varia significativamente (BORZAGA; DEPEDRI; GALERA, 2012; MARTI; 

Alta ênfase no mercado Alta ênfase em aspectos sociais

Objetivo principal
Acesso a grandes mercados (base da 

pirâmide)
Redução de pobreza

Oferta
Qualquer produto ou servico para a base 

da pirâmide

Produtos e servicos de acordo com 

necessidades básicas (educação, saúde, 

moradia, alimento e crédito) ou que inclua 

uma dimensão ambiental

Intenção
Geração de valor social é um elemento 

importante mas nao é o alvo

Geração de valor social é o objetivo do 

negócio

Impacto
Contribuição indireta para a redução de 

pobreza

Contribuição direta para a redução de 

pobreza

Clientes Base da pirâmide não é o único alvo Principalmente a base da pirâmide

Base da pirâmide Principalmente como consumidores
Principalmente como produtores, 

fornecedores ou beneficiários

Escalabilidade Extremamente relevante Não muito relevante

Trabalhadores Sem prioridade
Marginalizados ou economicamente 

excluídos

Formato Legal Companhias do setor privado Organizações da sociedade civil

Envolvimento da 

comunidade no 

processo decisório

Não há participação
Há mecanismos institucionais para 

participação coletiva

Prestação de 

contas
Não é prioridade Prioridade total

Distribuição de 

lucros
Distribuição de dividendos

Lucro é totalmente reinvestido na 

empresa

Valor econômico Lucro baseado em vendas menos custos
Lucro não exclui subsídios cruzados e 

doações de benefícios fiscais

Valor social
Indicadores tangíveis (acesso a produtos 

e renda)

Indicadores intangíveis (cidadania, auto-

estima, capital social)
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SORIANO; MARQUES, 2016). Comini, Barki e Aguiar (2012, p. 394) indicam que “dois 

fatores explicam a falta de uma visão homogênea: os diferentes modos de definir valor social 

pelos empreendimentos e as diferentes maneiras de avaliar o impacto social e a inovação dessas 

organizações”. 

Independentemente do termo ou tipo de empreendimento, vários autores concordam que 

os empreendimentos sociais apresentam um ponto em comum: a criação de valor social baseada 

na introdução de inovações de metodologia, serviços ou produtos que atendam necessidades 

sociais e gerem transformação social (AUSTIN; STEVENSON; SKILLEM, 2012; 

BATTILANA et al., 2015; COSTANZO et al., 2014; HLADY-RISPAL; SERVANTIE, 2018; 

MAIR; BATTILANA; CARDENAS, 2012; ROSOLEN; TISCOSKI; COMINI, 2014).  Essa é 

a principal diferença entre o empreendedorismo convencional e o social (BARKI et al., 2015; 

CARRAHER; WELSH; SVILOKOS, 2016; HLADY-RISPAL; SERVANTIE, 2018; 

MARTIN; OSBERG, 2017; SANTOS, 2012). 

Os negócios sociais utilizam métodos baseados no mercado para resolver problemas 

sociais (COMINI; BARKI; AGUIAR, 2012; EBRAHIM; BATTILANA; MAIR, 2014; 

GRIMES et al., 2013) e, conforme indicado por Costanzo et al. (2014), podem elevar a riqueza 

social por meio da geração de empregos, aumento da produtividade e da competitividade e/ou 

melhoria da qualidade de vida. “Eles representam um jeito novo e inovador de enfrentar 

problemas sociais complexos [...], mantendo condições de autossustentabilidade financeira por 

meio da concorrência no mercado, e não de doação ou financiamento público” (RAMUS; 

VACCARO, 2017, p. 307). 

Na visão de Martin e Osberg (2007): 

 

O empreendedorismo social sinaliza o imperativo de impulsionar a mudança 

social, e é esse potencial retorno, com seu benefício duradouro e 

transformador para a sociedade, que distingue o campo e seus profissionais. 

[...] o empreendedor social tem como objetivo o valor, na forma de benefícios 

de transformação de larga escala, que se revertem ou para um segmento 

significativo da sociedade, ou para a sociedade em geral (MARTIN; 

OSBERG, 2007, p. 30, tradução nossa) 

 

Santos (2012) propõe que o empreendedorismo social busca soluções sustentáveis para 

problemas negligenciados, com externalidades positivas; as externalidades existem quando a 

atividade econômica cria um impacto que está além da função primária dos responsáveis pela 

atividade, fazendo com que as decisões sejam mais voltadas a interesses próprios, e menos 
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benéficas para a sociedade, pois passam a não considerar os seus impactos positivos ou 

negativos sobre os outros. O autor indica, ainda, que os empreendedores geralmente focam em 

problemas que possuem uma expressão local, mas de relevância global, e que o 

empreendedorismo social é um processo de inovação na economia que pode acontecer em 

diferentes contextos institucionais, baseado em criação de valor, operando segundo regras e 

lógica próprias. Ele conclui que os empreendedores sociais, além de focar em problemas 

sociais, desenvolvem ações para solucionar esses problemas e frequentemente influenciam 

governos na criação de legislações que legitimam e suportam sua inovação. 

Barki et al. (2015), por sua vez, reforçam a importância do ES no contexto social: 

 

O objetivo principal do campo de Empreendedorismo Social (ES) é diminuir 

vulnerabilidades e desigualdades sociais no mundo. Na verdade, ele está 

emergindo como uma força de mercado que possui um papel integrativo, ao 

conectar modelos de negócios sustentáveis com as necessidades da sociedade, 

que ainda existem por causa das oportunidades decorrentes das lacunas 

governamentais (BARKI et al., 2015, p. 380, tradução nossa).   
 

Vários modelos de ES foram criados na tentativa de explicar sua dinâmica, motivações, 

identificação de oportunidades, criação e percepção de valor social, dentre outros temas. 

Singh (2016), por exemplo, indica que o ES é um conceito multidisciplinar e 

multidimensional, resultante de um modelo de cinco dimensões: (a) capacidade do 

empreendedor social; (b) valor social por ele criado; (c) identificação de oportunidade; (d) 

recursos e (e) contexto/ambiente no qual ele opera. O autor considera a criação de valor social 

como a mais importante delas, traduzida na forma de valor percebido pelos beneficiários, em 

função dos benefícios e impactos em suas vidas. Essa é uma dimensão importante do ES, uma 

vez que “o valor criado é constantemente trocado entre a organização e seus stakeholders 

internos e externos, e sua percepção pode mudar de acordo com os últimos, os quais podem 

influenciar, inclusive o modo pelo qual ele é criado” (HLADY-RISPAL, SERVANTIE, 2018, 

p. 68). Choi e Majumdar (2014), por sua vez, ampliam a visão de Sich ao apresentar um modelo 

de ES que preconiza cinco elementos: (a) criação de valor social; (b) o empreendedor social; 

(c) a organização; (d) orientação baseada em mercado e (e) inovação social. O modelo baseia-

se em uma lógica de clusters ou conjuntos, cada tema representando um subconjunto que, ao 

terem suas qualidades combinadas, proporcionam a caracterização do ES, mas que ainda 

mantém a criação de valor social como o ponto central do conceito. A Figura 4 representa o 

modelo proposto. 
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  Figura 4 – Modelo de Empreendedorismo social em clusters 

 

  Fonte: CHOI; MAJUNDAR (2014, p. 373) 

 

Martin e Osberg (2007) acreditam que o conceito de ES envolve a combinação de: (a) 

um contexto no qual uma oportunidade é identificada; (b) um conjunto de características 

pessoais que permitem identificar e perseguir esta oportunidade; e (c) da criação de um outcome 

(resultado) específico. Os autores caracterizam o processo de empreendedorismo social por 

meio de três componentes: (a) identificação de um equilíbrio inerentemente estável mas injusto 

que causa exclusão, marginalização ou sofrimento a um segmento da sociedade que carece de 

meios financeiros ou compreensão política para alcançar benefícios transformadores por si 

mesmos; (b) identificação de oportunidades nesse ambiente injusto, desenvolvendo uma 

proposta de valor social, e trazendo à tona inspiração, criatividade, coragem, dentre outros 

atributos, para desafiar a hegemonia e estabilidade da situação; e (c) criação de um novo 

equilíbrio estável que alivia o sofrimento da população alvo por meio do surgimento de um 

ecossistema estável ao redor do novo equilíbrio, garantindo um futuro melhor para essa 

população e sociedade. 

Mair, Battilana e Cardenas (2012) partem do princípio de que os empreendedores 

geralmente se engajam inicialmente em um processo de interpretação e redefinição de um 

problema social não solucionado e desenham a intervenção que será feita. Partindo desse 

princípio, propõem um modelo de ES centrado na definição do problema social, composto por 

três etapas: (a) redefinição do problema ou necessidade; (b) identificação dos indivíduos que 

devem ser envolvidos na iniciativa, com base no conhecimento e recursos que possuem; e (c) 

seleção do conjunto de atividades a serem feitas para engajar esses indivíduos. 

Criação de valor social

Inovação social

Empreendimento

social

Empreendedor

social

Criação de valor social

Orientação ao 

mercado
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Os modelos acima descritos apresentam a criação de valor social como elemento central 

do modelo empreendedor, no entanto, defini-lo não é uma tarefa fácil.  Santos (2012) adota 

uma versão holística de valor social, fazendo uma distinção entre dois tipos de valores sociais, 

o criado e o capturado. Segundo o autor, o valor criado ocorre quando a utilidade agregada dos 

membros da sociedade aumenta após a contabilização do custo de oportunidade de todos os 

recursos utilizados na atividade, ao passo que o valor capturado ocorre quando o ator focal é 

capaz de se apropriar de uma porção do valor criado pela atividade após a contabilização do 

custo dos recursos mobilizados, o que, na prática, significa que a criação de valor é um conceito 

mensurado no nível da sociedade, enquanto o valor capturado é medido em nível 

organizacional, não sendo possível haver valor capturado sem valor criado. 

Keskin, Diehl e Molenaar (2013) corroboram com essa visão, e indicam que a 

capacidade de criar novos negócios a partir de ideais sustentáveis é influenciada pela habilidade 

da organização em entender e gerenciar as diferenças entre o valor desejado e o efetivamente 

criado, e encontrar a sobreposição entre os benefícios aos clientes e os objetivos de 

sustentabilidade definidos e priorizados. A Figura 5 apresenta um modelo conceitual de criação 

de valor em empreendedorismo segundo esses autores. 

 

Figura 5 – Modelo conceitual de criação de valor em empreendedorismo 

 

 
 

Fonte: KESKIN; DIEHL; MOLENAAR (2013, p. 52) 
 

 

Lumpkin et al. (2013) identificam quatro componentes específicos do contexto de 

empreendimentos sociais: (a) missão social/motivação rumo a um propósito social; (b) 

identificação de oportunidades voltadas ao contexto social; (c) acesso a menos recursos de 

capital/financiamento; e (d) múltiplos stakeholders relacionados ao propósito ou missão da 

organização. Neste cenário, os resultados do empreendimento, como valor social criado, 

Criação de oportunidade e realização por meio da organização
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satisfação de stakeholders para além do retorno financeiro (muitas vezes associado a um duplo 

ou triplo impacto do negócio – financeiro, social e/ou ambiental) e a escalabilidade da solução 

são fatores de grande importância, especialmente quando a busca de objetivos sociais é a 

prioridade da organização.   

Como indicado nos modelos e processos empreendedores expostos, não é possível falar 

de ES sem citar a importância dos empreendedores e suas motivações para a criação dos 

empreendimentos sociais. Martin e Osberg (2007) apresentam os empreendedores sociais como 

indivíduos inspirados a alterar o equilíbrio indesejado, e motivados a fazer isso porque são 

usuários frustrados ou porque possuem empatia com outros usuários na mesma condição. Os 

autores indicam que o empreendedor não tenta otimizar o sistema corrente com pequenos 

ajustes, mas sim achar novas maneiras de abordar o problema, focando em desequilíbrios 

indesejados que negligenciam, marginalizam ou causam sofrimento a uma parcela da 

população, e contribuem para a criação de um novo equilíbrio estável que garante um benefício 

permanente para essa população. “Quando os empreendedores sociais conseguem criar valor, 

suas organizações se tornam melhor preparadas para atender as demandas crescentes da 

sociedade” (CARRAHER, WELSH, SVILOKOS, 2016, p. 390). 

A visão da criação de valor social é enfatizada por Hlady-Rispal e Servantie (2018), ao 

indicarem que as pesquisas em empreendimentos sociais descrevem os empreendedores sociais 

como uma fonte de criação de valor. Elas apresentam o empreendedor como um ponto central 

para o empreendimento, ao afirmar que o potencial de criação de valor social é uma função dos 

valores, motivações e habilidades do empreendedor, e que eles não são motivados pelo lucro, 

mas sim pelo impacto social. Os autores afirmam também que desenvolver uma relação ótima 

com as partes interessadas identificadas é, de fato, essencial para a geração de valor, e que o 

nível de educação formal e treinamento do empreendedor pode ser um diferenciador nesse 

sentido. Carraher, Welsh e Svilokos (2016) apresentam, ainda, a importância dos 

empreendedores sociais dedicarem bastante tempo à definição da visão, missão e estratégias do 

empreendimento social, definindo objetivos e metas específicos para ele. Segundo os autores, 

os empreendedores sociais devem prover respostas a problemas ou necessidades específicos da 

sociedade, definindo estratégias claras e efetivas, e coletando recursos suficientes para isso; a 

sociedade, por sua vez, deve conseguir entender a oferta e os benefícios do empreendimento 

social.  
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Belz e Binder (2017) procuram explicar fatores de motivação para o empreendedorismo 

social, e concluem que o reconhecimento dos problemas sociais e ambientais encontrados ou 

vividos pelos empreendedores em suas vidas pessoais ou profissionais é um potencial 

catalisador de empreendimentos sociais. Mas não somente as características e habilidades 

lógicas estão presentes na personalidade do empreendedor. Miller et al. (2012), por exemplo, 

exploram em seus estudos a participação do sentimento de compaixão do empreendedor como 

um fator motivador para o lançamento de empreendimentos sociais, ao estimular a formação de 

conexões emocionais com os atendidos, na esperança de aliviar o seu sofrimento. 

No contexto dos negócios sociais, a influência do empreendedor social na missão do 

negócio também merece destaque. Wry e York (2017) argumentam que entender a construção 

da missão social de um negócio social requer que se leve em conta os valores e objetivos do 

empreendedor, uma vez que os papéis desempenhados pelas pessoas e suas identidades podem 

afetar a lógica e o entendimento de riqueza social e econômica no contexto de criação do 

negócio. Além disso, os autores indicam que os relacionamentos sociais e o conhecimento 

prévio do empreendedor podem influenciar a identificação das oportunidades associadas, 

principalmente quando estas envolvem campos de conhecimento prévio, e concluem que esse 

processo é fruto de avaliações internas - oriundas do conhecimento e competências do 

empreendedor - e feedback externo. Battilana et al. (2015) utilizam o termo “social imprinting” 

para definir a marca deixada pelo empreendedor ou pelo time fundador do empreendimento na 

missão social da organização, na manutenção do seu foco social e no seu atingimento. Schmidt 

et al. (2015) indicam que essa orientação empreendedora se reflete no comportamento dos 

membros da organização. 

Criação de valor, características do empreendedor, ambiente externo, capacidade de 

inovação são alguns dos elementos associados à criação e à dinâmica dos empreendimentos 

sociais. No entanto, essas organizações também carregam componentes de empreendimentos 

convencionais, embora associados a busca de ganhos sociais. Reconhecer as diferenças entre 

esses dois modelos é importante para reafirmar a importância do ES como fator de 

desenvolvimento social. 

Borzaga, Depedri e Galera (2012) indicam que os agentes econômicos hoje são movidos 

por um conjunto de motivações e uma vontade intrínseca de ter um papel crucial na formação 

das empresas, acima e além de objetivos puramente monetários ou financeiros, favorecendo o 

surgimento de formas organizacionais não tradicionais. A pressão para ser ambos, 
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financeiramente viável e socialmente responsável, empurrou, tanto os negócios com fins 

lucrativos quanto as organizações sem fins lucrativos para uma zona híbrida, que alguns tem 

chamado “movimento de hibridização”, na qual “ambos, valor social e valor financeiro, estão 

situados como parte do core business” (HAI e DAFT, 2016, p. 284). A característica definidora 

de um negócio social é o hibridismo, entendido como a busca da missão dupla da 

sustentabilidade financeira e propósito social; deste modo, essas organizações não se encaixam 

nas categorias convencionais de organizações privadas, públicas ou sem fins lucrativos, 

apresentando elementos associados a essas três categorias e combinando a lógica de mercado 

com a necessidade filantrópica.  (DOHERTY; HAUGH; LYON, 2014; HAI; DAFT, 2016; 

MCMULLEN; WARNICK, 2016; RAMUS; VACCARO, 2017). Ebrahim, Battilana e Mair 

(3014) indicam que, para algumas organizações, as atividades primariamente voltadas ao 

atingimento da missão social são separadas daquelas voltadas a servir os clientes e gerar renda; 

para outras, elas são as mesmas. Os autores chamam as primeiras de organizações híbridas 

diferenciadas, e as segundas de organizações híbridas integradas. As diferenciadas utilizam as 

atividades comerciais para financiar as iniciativas sociais porque os beneficiários e clientes das 

atividades são grupos diferentes. Já nas integradas os clientes das atividades são os próprios 

beneficiários da missão social das instituições, por exemplo, nos negócios sociais voltados às 

microfinanças e geração de renda. A Figura 6 apresenta a lógica das organizações híbridas. 

 

     Figura 6 – Lógica das organizações híbridas  

 

    Fonte: HAI; DAFT (2016, p. 285) 
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A adoção de atividades comerciais para gerar renda e a busca de objetivos sociais 

diferem os negócios sociais das organizações privadas, pois estas buscam maximizar o lucro 

individual, ao passo que os negócios sociais buscam a mudança social acima da criação de 

riqueza privada. Por outro lado, eles se caracterizam como entidades legais autônomas, que 

também se diferem de organizações sem fins lucrativos tradicionais porque se engajam em 

atividades produtivas, combinando receitas externas comerciais, ou se apoiando totalmente nas 

atividades comerciais por meio de suas práticas e produtos (BACQ; HARTOG; 

HOOGENDOORN, 2016; BORZAGA; DEPEDRI; GALERA, 2012; CARRAHER; WELSH; 

SVILOKOS, 2016; DOHERTY; HAUGH; LYON, 2014; HAIGH; HOFFMAN, 2012; 

KICKUL; TERJESEN; JUSTO, 2013; MAIR; BATTILANA; CARDENAS, 2012; RAMUS; 

VACCARO, 2017). No empreendedorismo social “as demandas de mercado são orientadas 

pelo social, enquanto as do empreendedorismo convencional são orientadas pelo consumidor” 

(CARRAHER; WELSH; SVILOKOS, 2016, p. 390). O Quadro 6 apresenta as diferenças entre 

negócios comerciais, filantropia e negócios sociais. 

 

        Quadro 6 – Diferenças entre negócios comerciais, filantropia e negócios sociais 

 

         Fonte: EBRAHIM; BATTILANA; MAIR (2014, p.91) 

 

Dacin, P., Dacin, T e Matear (2010) comparam o ES com outros domínios de estudo em 

empreendedorismo, o convencional, o institucional, e o cultural. Os resultados estão 

sumarizados no Quadro 7. Os autores indicam que uma maior atenção aos recursos externos 

contribui para o empreendedorismo convencional, mas que o modo dos empreendedores sociais 

focarem e engajarem os recursos externos é um de seus aspectos de diferenciação, pois eles 

desenvolvem métodos criativos para contornar adversidades externas, raramente deixando que 
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elas determinem a criação de seus empreendimentos, diferentemente do empreendedorismo 

convencional. 

 

Quadro 7 – Diferenças entre os tipos de empreendedorismo 

 

 

   Fonte: Adaptado de DACIN, P.; DACIN, T.; MATEAR (2010, p. 44) 

 

Hahn e Ice (2016) indicam que os negócios sociais enxergam o crescimento do negócio 

como um meio para estender seus impactos sociais. No entanto, os autores indicam que esse 

crescimento tende a ser mais lento, e atribuem isso às dificuldades de quantificação dos lucros 

sociais, tempo necessário para desenvolver o crescimento orgânico e foco em soluções 

sustentáveis, que necessitam mais tempo para implementação e validação. De fato, 

escalabilidade é um fator de extrema importância para esses negócios. Neste sentido, Haigh e 

Hoffman (2012) atribuem o alcance dos objetivos socioeconômicos desses negócios a um 

sistema norteado por três características: 

 Mudança social e ambiental positivas como objetivos organizacionais, imbuídos na 

missão da organização;  

 Criação de relacionamentos mutuamente benéficos entre os stakeholders, fruto das 

interações desses empreendimentos com o ambiente externo no qual operam; e 

 Interação progressiva com mercados, competidores e instituições industriais, a fim de 

disseminar a aceitação de seu modelo de negócio nas instituições e mercado no qual opera. 
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Os autores indicam que este modelo de negócio desafia as premissas dos negócios 

tradicionais relacionadas à natureza das empresas e à noção do que significa ser sustentável, em 

quatro aspectos: 

 Necessidade presumida de crescimento econômico perpétuo; 

 Internalização dos contextos social e ambiental; 

 Valorização da natureza além dos recursos que ela propicia; e 

 Noção do lucro como o objetivo dominante do negócio. 

Austin, Stevenson e Wei-Skillern (2012) especificam quatro dimensões por meio das 

quais é possível demonstrar mais claramente as diferenças entre empreendimentos 

convencionais de sociais: 

a) Falhas de mercado – que permitem a emergência de propósito social e oportunidades 

em necessidades não atendidas;  

b) Missão – propósito social fundamental do empreendimento;  

c) Mobilização de recursos – que afeta a gestão financeira e de recursos humanos das 

organizações; e  

d) Mensuração de desempenho – um desafio dos empreendimentos, face às dificuldades 

de se encontrar medidas tangíveis e quantificáveis. A multicausalidade, a dimensão temporal e 

as diferenças de percepção sobre o impacto social criado são desafios a serem superados nesse 

sentido. 

O modelo de empreendedorismo convencional proposto por esses autores se baseia na 

proposta de Sahlman (1996 apud AUSTIN, STEVENSON, WEI-SKILLERN, 2012, p. 372) 

nas seguintes vertentes inter-relacionadas:  

a) Pessoas – que participam do empreendimento ou aportam recursos;  

b) Contexto – elementos fora do controle da organização que influenciam resultados e 

a condução do empreendimento;  

c) Acordos – barganhas que definem os ganhos e respectivos destinatários; e  

d) Oportunidades – atividades que requerem recursos para gerar retorno futuro. 

Baseados no modelo de empreendedorismo convencional, na sua aplicação e na 

verificação de diferenças e similaridades, os autores apresentam um modelo de 

empreendedorismo social centrado na proposição de valor social, iniciado pelas oportunidades 

encontradas no contexto circundante e nas interfaces entre as vertentes apresentadas por 
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Sahlman. A Figura 7 apresenta os modelos convencional e social, esse último proposto por 

Austin, Stevenson e Wei-Skillern (2012). 

 

  Figura 7 – Modelos de empreendedorismo convencional e social 

 
  Fonte: AUSTIN; STEVENSON; WEI-SKILLERN (2012, p. 373, 380) 

 

Vários autores destacam a importância de dois elementos para o sucesso de um negócio 

social: (a) a criação de valor social, alicerçada na missão do empreendimento; e (b) o grau de 

relacionamento com as diversas partes interessadas que influenciam ou são por ele 

influenciadas. 

Hahn e Ice (2016) indicam que as organizações híbridas são orientadas para a 

transformação da sociedade muito mais profundamente do que outras organizações, pois 

parecem ter a intenção de transmitir suas filosofias, e provar que os processos do negócio não 

precisam necessariamente se concentrar principalmente ou exclusivamente em interesses 

financeiros. Os autores argumentam que esse viés cognitivo é o principal norteador para o 

alinhamento geral do empreendimento híbrido, focado em servir à sociedade, e que as 

organizações híbridas estão fortemente incluídas, e são mutuamente dependentes dos contextos 

nos quais se encontram; em função disso, um maior valor é gerado para as organizações híbridas 

quando os conhecimentos por ela adquiridos circulam entre os seus stakeholders, e essa 

circulação de conhecimento e comunicação com os stakeholders gera ganhos sociais e 

financeiros. Nesse sentido, empreendedores sociais deveriam expor explicitamente como seus 

objetivos financeiros servem às suas missões de criação de valor social e ambiental. Borzaga, 

Depedri e Galera (2012), por sua vez, indicam que, enquanto as relações de negócios 

tradicionais com seus stakeholders se apoiam nas transações de mercado – baseadas em preço 
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e trocas - os negócios sociais dependem de transações pessoais com todos os seus stakeholders; 

neste contexto, confiança, conhecimento, informação e envolvimento com esses stakeholders 

são fundamentais. “O engajamento das partes interessadas, combinado com a prestação de 

contas social, pode [...] reequilibrar seu posicionamento entre geração de riqueza e criação de 

valor social” (RAMUS; VACCARO, 2017, p. 307). 

Santos (2012) indica, ainda, que os empreendedores sociais priorizam o envolvimento 

dos stakeholders nos processos de empreendedorismo como parte integral da solução.  O 

Quadro 8 apresenta os atores institucionais na economia capitalista, incluindo os relacionados 

ao empreendedorismo social. 

 

Quadro 8 – Atores institucionais em economias capitalistas 

 
Fonte: SANTOS (2012, p. 348) 

 

Stevens, Moray e Bruneel (2015) destacam a importância da missão social para a criação 

de valor, caracterizando-a como uma construção multidimensional, importante no contexto dos 

empreendimentos sociais e articulada em função dos valores, identidade e objetivos da 

organização. Os autores explicam sua importância, ao prover o direcionamento da estratégia do 

negócio como um todo, e enfatizam os valores da organização como elementos que influenciam 

o seu comportamento e a tomada de decisão; eles são princípios que guiam a avaliação dos 

resultados do negócio, e podem carregar valores pessoais dos proprietários, fundadores e 

gestores do empreendimento, o que costuma ser algo prevalente em pequenas e médias 

empresas que atuam na área de empreendedorismo social. Deste modo, a missão deve ser 

desdobrada na forma de valor criado na sociedade, a partir da estratégia e dos valores do 

negócio. 

Hlady-Rispal e Servantie (2018) indicam que geração de valor, retenção de valor e 

compartilhamento de valor - os três componentes - englobam, em graus variados, as 
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capacidades dos empreendedores sociais e dos recursos organizacionais para transformar o 

valor em realidade (geração de valor), reter os benefícios globais pelo empreendimento (captura 

de valor) e os fluxos de valor que ocorrem em um ecossistema durante as trocas com as partes 

interessadas, os quais beneficiam o empreendimento social através de uma rede de valores e da 

sociedade como um todo (compartilhamento de valor). 

McMullen e Warnick (2016) utilizam o termo “blended value” ou valor combinado, 

para conceituar o objetivo desses empreendimentos e o valor criado por essas organizações. A 

Figura 8 introduz as diferentes abordagens desse conceito. 

 

            Figura 8 – Abordagem de valor combinado 

 

Fonte: MCMULLEN; WARNICK (2016, p. 640) 

 

Corroborando a visão de Stevens, Moray e Bruneel (2015), Martin e Osberg (2007) e 

Austin, Stevenson e Wei-Skillern (2012) associam essa proposição de valor ao impacto 

relacionado à missão da organização. Nesse sentido, Austin, Stevenson e Wei-Skillern (2012) 

apresentam a importância dos empreendimentos sociais terem um entendimento claro de sua 

missão, da teoria de mudança proposta ou do processo de inovação por meio do qual o impacto 

social ocorrerá, a fim de ter um caso convincente para os participantes e contribuintes do 

empreendimento, de modo que a cadeia de produção de valor social da empresa possa gerar 

retornos sociais superiores. 

Sob essa mesma ótica, Santos (2012) indica que organizações com missão social 

usualmente maximizam a criação de valor social e satisfazem requisitos de valor capturado por 

meio da captura de valor em grau suficiente para sustentar suas operações e reinvestir no seu 

Conceito

Domínio

Modo

Estrutura

Sem fins 

lucrativos 

com geração 

de renda

Negócios 

Híbridos

Com fins 

lucrativos e 

elementos 

híbridos

Base da pirâmide

Responsabilidade 

Social 

Corporativa

Novo negócio Negócio existente

Valor Combinado

Valor Financeiro

Negócio

Sustentável
Negócio

Ambiental
Negócio

Social

Valor
Social

Valor
Ambiental



54 
 

 
 

crescimento.  O autor argumenta que atividades de alto potencial de criação de valor e baixo 

potencial de captura de valor são domínios naturais dos atores guiados pela criação de valor, 

como os empreendedores sociais, especialmente em áreas com externalidades positivas fortes, 

nas quais o benefício para a sociedade é maior que para o empreendedor.  

A partir do conceito e do modelo de empreendedorismo social, outras variações do tema 

têm surgido na pesquisa acadêmica. Zahra, Newey e Li (2013, p. 138) utilizam o termo 

“empreendimento social internacional” para designar o “reconhecimento, formação, avaliação 

e exploração de oportunidades além das fronteiras nacionais para criar novos negócios, modelos 

e soluções de criação de valor, incluindo financeiro, social e ambiental”. Os autores 

caracterizam esses empreendimentos como comerciais ou sociais, pequenos ou grandes, globais 

ou em processo de internacionalização, bem como empresas estabelecidas expandindo em 

busca de oportunidades empreendedoras e multinacionais. A consideração de questões sociais 

internacionais (envolvendo vários países) ou de caráter global (no planeta Terra) está incluída 

no conceito.  

Seelos e Mair (2004) reconhecem a contribuição do empreendedorismo social para o 

alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável, por meio do impacto social positivo por 

ele causado. A Figura 9 apresenta a confluência de diversos atores do ecossistema de 

empreendedorismo social rumo ao desenvolvimento sustentável. 

 

Figura 9 - Empreendedorismo social e desenvolvimento sustentável 

 

     Fonte: SEELOS; MAIR (2004, p.6) 
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O conceito de empreendimento sustentável tem sido explorado por diversos autores 

(BELZ; BINDER, 2017; HOCKERTS; WUSTENHAGEN, 2010; KESKIN; DIEHL; 

MOLENAAR, 2013). Nesses empreendimentos, a busca concomitante de objetivos 

econômicos, sociais e financeiros, relacionada ao conceito do Triple Bottom Line, é uma de 

suas diferenças em relação ao empreendimento social. Além disso, a noção de equidade 

geracional – empreendimentos sustentáveis preocupam-se com questões presentes e futuras – é 

outra diferença notada por esses autores. De modo similar, Hockerts e Wüstenhagen (2010) 

definem empreendedorismo sustentável como a descoberta e exploração de oportunidades 

econômicas associadas a desequilíbrios de mercado que iniciam a transformação de setores em 

direção a cenários ambientais e sociais mais sustentáveis. Como as oportunidades estão 

geralmente ligadas a desequilíbrios de mercado ou externalidades, explorá-las requer tanto 

estratégias de mercado quanto de não-mercado. 

Belz e Binder (2017) consideram que, embora o empreendimento sustentável surja 

geralmente por meio de abordagens double bottom-line, ou seja, que consideram uma dimensão 

– social ou ambiental – atrelada ao desempenho financeiro, ele tende a migrar com o tempo 

para abordagens triple bottom-line, com ganhos sociais e ambientais associados ao desempenho 

financeiro da organização. 

A contribuição do ES para o desenvolvimento de novos modelos de negócios, que 

buscam atrelar ganhos sociais e/ou ambientais aos ganhos financeiros, é indiscutível. A 

demanda por empreendimentos desta natureza tem aumentado, face aos desafios enfrentados 

pela sociedade, e ele pode ser a chave para a mudança das economias mundiais, especialmente 

em países emergentes. Conforme indicado por Carraher, Welsh e Svilokos (2016, p. 396), “o 

empreendedorismos social revigora a sociedade em maneiras que o empreendedorismo 

convencional não consegue, ao examinar problemas sociais específicos e buscar soluções de 

modo criativo, inovador e específico”. 

Schaltegger, Hansen e Ludeke-Freund (2016) argumentam que, para isso, é fundamental 

estabelecer modelos de negócio que visem soluções sustentáveis e que auxiliem a descrever, 

analisar, gerir e comunicar: (a) a proposta de valor sustentável da organização aos seus clientes; 

(b) como ela cria e gera valor; e (c) como ela captura valor econômico, enquanto mantém ou 

recupera o capital natural, social e econômico além das fronteiras organizacionais. Deste modo, 

“a perspectiva de modelo de negócio traz à tona a lógica da criação de valor de uma organização 

e os seus efeitos” (SCHALTEGGER; HANSEN; LUDEKE-FREUND, 2016, p. 4). 
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No entanto, o modelo de negócios sociais carrega tensões intrínsecas, fruto da 

necessidade de equilibrar as visões social e econômica, ou seja, as demandas da lógica de 

mercado e da lógica da criação de riqueza social (HAI; DAFT; 2016; PACHE; SANTOS, 2013). 

Os negócios sociais enfrentam um balanço delicado entre os objetivos sociais e econômicos 

para evitar desvios de sua missão, caracterizados pelo foco prioritário nos lucros, em detrimento 

do impacto social (BATTILANA et al., 2012; RAMUS; VACCARO, 2017), e que podem se 

refletir, inclusive, nos objetivos, valores e identidade da organização (STEVENS; MORAY; 

BRUNEEL, 2015). 

Smith, Gonin e Besharov (2013) identificam quatro tipos de tensões em negócios 

sociais, relacionadas à: (a) performance (emergem de resultados divergentes, relacionados a 

objetivos, métricas e stakeholders); (b) dinâmicas organizacionais (oriundas de dinâmicas 

internas divergentes, como estruturas, culturas, práticas e processos); (c) senso de 

pertencimento (emerge de identidades divergentes em subgrupos da organização); e (d) 

aprendizagem (crescimento, escala e mudanças que emergem de diferentes horizontes de 

tempo). Contraditoriamente, ao mesmo tempo em que a missão social e o relacionamento com 

os stakeholders são fundamentais para os negócios sociais, eles são fontes importantes de tensão 

nesse modelo e, somados às dificuldades da quantificação do desempenho social das 

organizações, desafiam a organização híbrida. Segundo Sadao Iizuka, Valera e Alves Larroude 

(2015), as organizações mais próximas do mercado adotam lógicas de gestão privada, enquanto 

as mais próximas às comunidades preferem lógicas sociais e coletivas. A combinação de ambas 

pode gerar sinergias, mas também conflitos, uma vez que diferentes grupos da organização 

podem priorizar uma ou outra lógica, e tendem a valorizar a lógica – comercial ou social – com 

a qual mais se identificam (SMITH; GONIN; BESHAROV, 2013). A maneira de se relacionar 

com os diferentes stakeholders também pode gerar conflitos, uma vez que seus interesses nem 

sempre são convergentes (SADAO IIZUKA; VALERA; ALVES LARROUDE, 2015), e 

definir sucesso em meio a objetivos contraditórios se torna um desafio (SMITH; GONIN; 

BESHAROV, 2013). 

Neste sentido, a dificuldade é alinhar os interesses divergentes dos stakeholders e definir 

quais priorizar quando as situações de conflito emergem (EBRAHIM; BATTILANA; MAIR, 

2014). A fim de amenizar estes conflitos, Ramus e Vaccaro (2017) recomendam que a 

organização identifique e selecione stakeholders para contato, dialogue com eles, traduza suas 

necessidades em atividades e projetos, e prestem contas dos resultados alcançados. Hai e Daft 
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(2016), por sua vez, apresentam a importância da adoção de uma visão clara que incorpore a 

dupla missão da organização, e de dar ciência dessa visão aos stakeholders, para que estes 

entendam como suas necessidades serão atendidas pelo modelo proposto. O Quadro 9 sumariza 

as principais tensões advindas do modelo de negócio. 

 

   Quadro 9 – Principais tensões em organizações híbridas 

 

       Fonte: SADAO IIZUKA; VALERA; ALVES LARROUDE (2015, p. 389) 

 

Ebrahim, Battilana e Mair (2014) enfatizam a importância de dirigentes e diretores 

permanecerem focados no propósito social da organização. Os autores indicam que o risco de 

desvio da missão não é exclusivo, mas é mais agudo para as organizações sociais porque elas 

são dependentes das receitas comerciais para a sustentabilidade financeira da operação, o que 

aumenta o risco de priorizarem as atividades comerciais – que as permitem gerar receita e 

sobreviver - sobre as atividades sociais, que as permitem alcançar os objetivos de suas missões. 

Tipos de tensões
Dimensões financeiras e sociais 

que explicam tensões

Questões emergentes para negócios 

sociais

Ligadas à performance:

metas, métricas, atender às 

expectativas de stakeholders

Medir / comparar impacto social é 

geralmente difícil; resultados 

financeiros, no entanto, tendem a 

serem mais simples de serem 

medidos / comparados 

Como líderes definem sucesso, a partir 

de metas divergentes (e o risco de que o 

sucesso econômico possa implicar em 

fracasso social)?

Ligadas a organizacoes:

Dinâmicas divergentes devido a 

diferenças em estrutura, cultura, 

práticas e processos

Para alcancar metas sociais e 

econômicas, há a tendência de 

contratar profissionais com 

capacidades diferentes mas não 

necessariamente convergentes

Como a contratação pode ser gerenciada 

de forma a engajar  profissionais 

diferentes para trabalhar 

harmoniosamente?

Ligadas ao sentimento de 

pertencer:

Identidades divergentes entre 

grupos, subgrupos e a 

organização

Funcionários e outros 

stakeholders  são usualmente 

divididos entre aqueles que se 

identificam mais com a missão 

social e os que mais se identificam 

com os negócios

Como a organização pode gerenciar 

identidades e expectativas divergentes?

Ligadas ao aprendizado:

Períodos de tempo são 

diferentes nos processos de 

mudança, crescimento e escala

Objetivos sociais tendem a buscar 

cenários de longo prazo; ao 

contrario de negócios, que focam 

em resultados de curto prazo.

Uma elevação no impacto social 

pode reduzir resultados 

financeiros e vice-versa

Como a organização lida com agendas 

de curto e longo prazos?

Como a organização busca resultados 

financeiros de curto prazo de forma a 

expandir seus resultados sociais?
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Deste modo, gerar receitas sem perder o foco na missão social é o desafio dessas organizações. 

Como a definição de sucesso dessas organizações inclui ambas as dimensões, o desvio da 

missão ameaça a sua própria razão de ser, pois elas poderão falhar em entregar valor social aos 

seus beneficiários.  

Battilana et al. (2012) argumentam que organizações híbridas rompem a dicotomia 

cliente-beneficiário porque seus produtos e serviços, quando consumidos, produzem valor 

social; deste modo, a distinção entre os dois segmentos se torna menos distinguível, e as tensões 

entre missão e crescimento da organização são amenizadas. Por outro lado, à medida que a 

organização cresce, a influência da paixão e dedicação do empreendedor se torna menos direta, 

mas uma cultura organizacional forte pode reforçar o compromisso social da organização; daí 

a importância de se criar uma cultura comprometida com a missão social e a efetividade da 

operação. Neste cenário de crescimento, mecanismos institucionais de gestão e controle 

adquirem um papel de maior importância. Ebrahim, Battilana, Mair (2014), por exemplo, 

apontam o papel da governança organizacional em dar clareza ao valor que a organização 

procura criar e quem se beneficiará do valor criado, bem como evitar desvios da missão e manter 

a característica híbrida da organização, por meio do monitoramento da relação entre atividades 

sociais e comerciais, do desenvolvimento de controles estratégicos apropriados para 

monitoramento da performance dos gestores e da definição de formas de prestação de contas 

aos beneficiários. 

Borzaga, Depedri e Galera (2012) indicam que o uso do termo “social” na caracterização 

dos empreendimentos sociais reflete um novo senso de responsabilidade da parte de indivíduos, 

grupos ou empresas sociais, preocupados com o impacto de suas ações sobre a sociedade e 

ambiente. Nesse sentido, a mensuração da performance de uma organização com características 

híbridas, especialmente do ponto de vista social, apresenta grande importância. Performance 

social pode ser definida como “o grau no qual uma organização é efetiva em produzir resultados 

sociais positivos” (BATTILANA et al., 2015, p. 1664). No entanto, “mensurar impacto social 

não é uma tarefa fácil. Primeiro, os resultados devem ser analisados no longo prazo e não 

somente pelos seus impactos imediatos. Segundo, deveria haver uma definição clara do que é 

valor social” (COMINI, BARKI, AGUIAR, 2012, p. 393). Schmidt et al. (2015) indicam que a 

performance de um negócio social é multidimensional, e apresentam a influência das diferentes 

(e algumas vezes divergentes) expectativas dos stakeholders da organização no aumento da 

subjetividade do processo de mensuração de performance. Os autores apresentam um modelo 
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de performance baseado em três eixos: (a) performance econômica e financeira, refletida no 

relato financeiro da organização, e tendo a sobrevivência econômica sustentada como principal 

objetivo financeiro e como um pré-requisito para a sua eficácia social; (b) efetividade social do 

empreendimento refletida no sucesso da organização em alcançar seu propósito social; e (c) 

legitimidade institucional, envolvendo a coerência institucional da organização e sua 

conformidade com as leis nacionais e internacionais. 

Sadao Iizuka, Valera e Alves Larroude (2015) explicam que o double ou triple bottom 

line deveriam ser características típicas dos negócios sociais, mas que determinar com precisão 

os resultados obtidos, seus impactos e como os seus lucros devem ser distribuídos é uma grande 

dificuldade, uma vez que a mensuração de resultados financeiros é mais fácil que a dos 

resultados sociais e ambientais, dificultando o alcance do equilíbrio requerido pelo double ou 

triple bottom lines. Ebrahim, Battilana e Mair (2014) referendam essa visão ao indicar que as 

empresas geralmente utilizam métricas de performance financeiras e de mercado bem 

estabelecidas, comparáveis e padronizadas, mas que a performance social, no entanto, não tem 

uma medida comum, uma vez que envolve diversos tipos de atividades sociais (educação, 

saúde, moradia, etc.) com poucos padrões comparativos. 

Ramus e Vaccaro (2017), por sua vez, afirmam que os resultados financeiros podem ser 

quantificados no curto prazo, mas a medição de impacto social é incerta e orientada pelo longo 

prazo, e que o fato dos indivíduos preferirem medir as métricas de curto prazo, especialmente 

quando da ausência de valores focados no longo prazo e de um compromisso social mais forte, 

pode facilitar o desvio da missão social dos negócios, a partir do momento em que as métricas 

comerciais são priorizadas frente às sociais. Assim, o desempenho da organização, mensurado 

tanto por meio de seus indicadores financeiros, quanto pelos sociais, se torna um mecanismo 

de avaliação continuada do seu grau de adesão ao propósito social definido, reduzindo o risco 

de desvios nesse sentido.  

 

2.4 Mensuração de Desempenho  

 

A busca de um propósito e de uma missão são importantes para a organização, mas não 

suficientes para garantir o atingimento dos resultados financeiros e sociais esperados; a 

reavaliação permanente dos caminhos da organização frente às mudanças de cenários e a 

definição de sistemas de mensuração e gestão de desempenho (SMGD) robustos e alinhados à 
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missão e à estratégia organizacional, que permitam mensurar e melhorar continuamente os 

resultados, incluindo os benefícios à sociedade, são essenciais para o sucesso e a 

sustentabilidade do negócio.  

Medir a performance dos processos do negócio é um desafio tanto no ambiente 

acadêmico quanto no de negócios, uma vez que as organizações devem atingir resultados 

efetivos e eficientes de acordo com seus objetivos. Van Looy e Shafagatova (2016, p. 1) 

afirmam que “aplicar modelos de mensuração de desempenho a este propósito garante 

alinhamento com a estratégia de negócio, o que indica que a escolha dos indicadores de 

performance é organização-dependente”.  

Lane e Casile (2010, p. 241) caracterizam a mensuração de desempenho como “qualquer 

métrica que uma organização, ou aqueles que a avaliam, usam para determinar o progresso em 

direção a metas e objetivos declarados, sejam eles comportamentais, baseados em habilidades 

ou em avaliação de resultados”. Searcy (2016) apresenta o SMGD como um sistema de 

indicadores que fornece a uma organização informações para gestão, controle, planejamento e 

performance das atividades econômicas, ambientais e sociais de suas atividades no curto e 

longo prazos; de modo semelhante, Arena, Azzone e Bengo (2015) o definem como um 

conjunto de métricas para quantificar a eficiência e eficácia das ações.  

O SMGD permite à organização transmitir a estratégia para todos, em termos mais 

claros, de modo que possam entendê-la. “O uso de sistemas de mensuração e gestão do 

desempenho é frequentemente recomendado para facilitar a implementação da estratégia e 

melhorar a performance organizacional” (MELNYK et al., 2014, p. 173). Melnyk et al. (2014) 

afirmam que a mensuração e gestão de desempenho é crítica para a gestão efetiva e eficiente de 

qualquer negócio, pois facilita o controle e correção por meio da identificação do nível atual de 

desempenho, comparando-o com o nível desejado de performance. Concordando com essa 

visão, Taylor, A. e Taylor, M. (2014) indicam que o SMGD provê uma visão geral e concisa da 

performance de uma organização por meio de um conjunto de métricas financeiras e não-financeiras, 

que guia e suporta os seus processos de tomada de decisão, por meio da coleta, processamento e 

análise de informações do seu desempenho, e da comunicação na forma de uma visão geral sucinta 

que permite o alinhamento dos principais processos de negócios.  

Mouchamps (2014) indica que existem três tipos de critérios para definição de um 

modelo analítico de mensuração: critérios normativos, estratégicos e indicativos. Os normativos 

permitem avaliar se o sistema de mensuração é adequado para medir a performance de um 
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negócio, os estratégicos permitem julgá-lo quanto a sua consistência em relação à avaliação 

estratégica, e os indicativos apresentam informações relacionadas ao seu foco. 

Melnyk et al. (2014) explicam que os sistemas de mensuração de gestão e desempenho 

consistem de dois componentes: o sistema de mensuração de desempenho e o sistema de gestão 

de desempenho. O primeiro engloba o(s) processo(s) para estabelecer objetivos (desenvolver o 

conjunto de métricas) e coletar, analisar e interpretar dados de performance. Já o sistema de 

gestão de desempenho engloba o(s) processo(s) para avaliar as diferenças entre os resultados 

reais e desejados, identificando e sinalizando as diferenças que são críticas, entendendo o 

porquê das deficiências terem ocorrido, e, quando necessário, introduzindo (ou monitorando) 

ações corretivas direcionadas a preencher lacunas de performance significativas. Segundo De 

Hass e Kleingeld (2000, p. 234), “um conjunto de indicadores de performance com 

procedimentos para coleta periódica de dados e o grupo de atores com os quais eles se 

relacionam formam os elementos de um sistema de mensuração de desempenho”. 

Melnyk et al. (2014) apresentam definições para os elementos que compõe o SMGD, a 

saber, medida de performance, métrica e conjunto de métrica.  

 Medida de performance: é o instrumento utilizado para quantificar a eficiência 

e/ou efetividade da ação. Assim, uma medida de performance é quantificável e verificável; 

 Métrica: é mais do que uma medida de performance. Ela possui três elementos 

distintos: (a) uma medida de performance que quantifica o que está acontecendo; (b) um padrão 

de performance, ou meta, a qual indica o que é considerada uma performance boa ou ruim, e 

guia a direção da organização neste sentido; e (c) consequências relacionadas ao estar dentro, 

abaixo ou acima da meta. Enquanto a medida é informativa, a métrica é crítica na perspectiva 

do negócio; 

 Conjunto de métricas: é o conjunto de medidas usado para guiar e influenciar as 

ações das pessoas, grupos, equipes, funções ou eventos da organização; 

 Resultado: é a conceitualização da visão ou objetivo de uma organização. 

 

De Hass e Kleingeld (2000, p. 234) explicam que o indicador é a fórmula ou regra que 

permite a quantificação da performance. Segundo os autores, “quantificação é a essência da 

mensuração: a adição de símbolos (figuras) aos fenômenos (performance) por meio de um 

conjunto de regras prescritas (indicadores)”. 
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Um dos pontos críticos do SMGD é a escolha dos indicadores ou métricas que irão 

compor o sistema de gestão, a fim de sinalizar o desempenho da organização e direcionar a 

tomada de ação em busca dos resultados esperados.  

Micheli e Mari (2014) abordam a importância dos indicadores para a mensuração de 

performance, e afirmam que não há sentido em dizer que um indicador de performance é bom 

ou ruim em termos absolutos, mas sim que um indicador poderia ser adequado ou não a um 

propósito, de acordo com seus objetivos e outros fatores, como custo e qualidade. Assim o foco 

deveria mudar do que é mensurável para a natureza do que se quer medir, ou seja, focar nos 

processos e atividades organizacionais realizadas. Os autores explicam que indicadores não são 

fotos exatas da realidade ou verdades presumidas, mas sim maneiras de coletar informação 

sobre a performance organizacional, tão adequadas quanto possível.  

 

A gestão de performance deveria ser proporcional, ou seja, deveria consistir 

de um número adequado de indicadores, os quais podem prover informações 

para os processos de tomada de decisão, mais do que prover representações 

verdadeiras da performance (MICHELI; MARI, 2014, p. 154, tradução 

nossa). 

 

 Igualmente importante para medir a performance de uma organização é a gestão 

orientada por processos ou de gestão do negócio, que envolve “medir cadeias inteiras de 

eventos, atividades e decisões que adicionam valor à organização e seus clientes” (VAN LOOY, 

SHAFAGATOVA, 2016, p. 1).  

Sawhill e Williamson (2001) argumentam que as métricas deveriam ser simples, de fácil 

coleta e facilmente comunicáveis. Deveriam considerar o progresso da organização frente a sua 

missão e ser definidas conforme a estratégia, comparáveis e aplicáveis a todos os níveis da 

organização. Os autores indicam que as medidas de performance devem ser utilizadas como 

uma forma de relacionar e enfatizar missão, objetivos, estratégias e métricas. Mouchamps 

(2014) indica que o estabelecimento de indicadores deve ser feito após a definição do que deve 

ser medido (missão, objetivos e outros aspectos relacionados). Clark e Brennan (2012) 

corroboram essa visão, ao argumentar que a avaliação de performance tem início na definição 

do resultado esperado, seguida pela identificação dos indicadores que deveriam ser utilizados 

para fornecer uma visão clara do desempenho esperado. Uma vez definidas, as métricas devem 

ser utilizadas para a melhoria da performance da organização. “Avaliar a implementação da 

estratégia e desafiar as premissas estratégicas são as duas principais subdivisões do uso das 
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métricas de desempenho” (BOURNE et al., 2000, p. 758). A Figura 10 apresenta de modo 

esquemático as fases do desenvolvimento de um sistema de mensuração de desempenho 

segundo Bourne et al. (2000). 

 

Figura 10 – Fases de um sistema de mensuração de desempenho 

 

   Fonte: BOURNE et al. (2000, p. 757) 

 

Outro ponto a ser levado em consideração, apontado por Melnyk et al. (2014, p. 175) é 

o fato do SMGD “ser influenciado pela estratégia e pela estrutura e cultura organizacionais, 

além do ambiente externo”. Dentre os fatores que influenciam o sucesso ou fracasso da 

mensuração de performance, Bititci et al. (2012) destacam a maturidade do sistema, a estrutura 

organizacional, tamanho e cultura da organização, estilo de gestão, presença de sistemas de 

informação e comunicação. A Figura 11 representa um modelo teórico de relação entre as 

interfaces de influência em um SMGD. 
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Figura 11 – Modelo Teórico das interfaces do SMGD 

 

  Fonte: MELNYK et al. (2014, p. 175) 

 

Melnyk et al. (2012) afirmam que a correlação entre o ambiente externo, a estratégia, e 

o que está sendo mensurado é fundamental para a organização, especialmente quando combina 

elementos da estratégia do negócio, cultura organizacional e ambiente externo. Sem ela, o que 

está sendo medido e comunicado, e o que é realmente importante para a empresa, perdem a 

sincronia, especialmente em momentos de turbulência e mudanças bruscas no ambiente de 

negócios.  

Mas não somente o ambiente e a organização influenciam o SMGD, o inverso também 

é verdadeiro. Recentemente, Franco-Santos, Lucianetti e Bourne (2012) concluíram que o 

SMGD tinha um aspecto positivo em muitos elementos de comportamentos, rotinas e práticas 

organizacionais. Os autores notaram, ainda, que “o modo em que o sistema de mensuração era 

desenhado, junto com quão bem ele se encaixava no contexto no qual operava, eram críticos 

para determinar o seu nível de influência no comportamento, capacidades e performance 

organizacionais” (FRANCO-SANTOS; LUCIANETTI; BOURNE, 2012, p. 99). A literatura 

de mensuração de desempenho claramente reconhece a íntima relação entre mensuração de 

performance e comportamento organizacional; assim, a gestão e mensuração de performance 

“é um fenômeno social, uma vez que seu comportamento é moldado pelos sentimentos, valores 

e crenças básicas dos indivíduos, organização, comunidade e sociedade nas quais ela opera” 

(BITITCI et al., 2012, p. 311). Looy e Shafagatova (2016) indicam que os modelos de 

mensuração de performance organizacional podem prover uma visão holística da performance 

de uma organização por considerar diferentes perspectivas de performance. 
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Bititci et al. (2012) explicam que os estágios inicias da globalização durante os anos 50 

levaram ao desenvolvimento de abordagens sofisticadas de gestão de produtividade, em 

detrimento da satisfação de clientes, funcionários e outros stakeholders, com ênfase em 

indicadores financeiros. Entre os anos 60 e 80, com o modelo econômico de oferta e demanda 

tendendo para o lado da demanda, o foco da mensuração de performance mudou para novas 

dimensões de performance, como qualidade, pontualidade e satisfação dos clientes. Isto levou 

ao reconhecimento de que a mensuração de performance é um domínio multidimensional, 

incentivando o desenvolvimento de uma abordagem mais equilibrada e integrada de 

mensuração de desempenho. Os autores indicam, ainda, que o campo da mensuração de 

performance parece ter se desenvolvido em várias fases: gestão da produtividade, controle 

orçamentário, mensuração integrada de desempenho e gestão integrada de desempenho. A 

Figura 12 apresenta a evolução histórica do SMGD, frente às tendências globais. 

 

Figura 12 - Evolução histórica do SMGD e tendências globais 

 

Fonte: BITITCI et al. (2012, p. 312) 

 

Van Looy e Shafagatova (2016, p. 1) indicam que os modelos de mensuração 

inicialmente estavam limitados à performance financeira (modelos tradicionais de controle), 

1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 Tempo

Período 

familiar

Procedimentos e 

controle

Período de 

extrapolação 

Gerenciamento por 

objetivos e 

planejamento de 

longo prazo

Período de 

descontinuidade 

familiar 

Planejamento 

estratégico 

periódico 

Novo período de 

descontinuidade

Lidando com 

surpresas

O que vem 

depois?

Controle 

orçamentário 

Gerenciamento 

integrado de 

performance

Gerenciamento 

Produtivo

Mensuração de 

performance no setor 

público e em 

organizações sem fins 

lucrativos

Mensuração de 

performance para 

inovação e propriedade 

intelectual

Mensuração 

integrada de 

performance

Gerenciamento de 

performance em 

PMEs

Mensuração 

ambiental e social

Perspectiva de pessoas 

e equipes de Gestão de 

Performance

Gerenciamento de 

performance inter-

organizacional

Mensuração de 

performance como 

sistema social



66 
 

 
 

mas que, a partir do início da década de 1990, “uma abordagem mais equilibrada e integrada 

foi necessária, motivada pelos desafios das mudanças sociais e tecnológicas, o que resultou em 

modelos multidimensionais, como o Balanced Scorecard (BSC)”. Franco-Santos, Lucianetti e 

Bourne (2012, p. 80) introduzem, em seu artigo, o termo “sistemas de mensuração de 

performance contemporâneos” e indicam que esses sistemas “existem somente se medidas de 

performance financeira e não-financeira são utilizadas para operacionalizar os objetivos 

estratégicos”. Neste sentido, os autores indicam que sistemas de mensuração de desempenho 

com vários KPIs (Key Performance Indicators, ou indicadores chave de performance) também 

podem ser considerados sistemas contemporâneos, contanto que esses indicadores estejam 

ligados à estratégia de negócio da organização. No entanto, sistemas como os orçamentários 

tradicionais ou os sistemas de custeio baseados em atividades não são considerados sistemas 

contemporâneos, principalmente porque eles focam em direcionadores de custo que são 

medidos somente em termos financeiros, e não atendem ao requisito de terem medidas de 

performance financeiras e não-financeiras. Os autores concluem, ainda, que os sistemas 

contemporâneos influenciam o comportamento das pessoas, a performance e as capacidades 

organizacionais, e possuem uma relação de interdependência com esses fatores, como indicado 

na Figura 13.  

 

            Figura 13 - Performance contemporânea, pessoas e organização 

 

             Fonte: FRANCO-SANTOS; LUCIANETTI; BOURNE (2012, p. 84) 

 

Van Looy e Shafagatova (2016), baseados em um estudo bibliométrico sobre processos 

de mensuração da performance de processos de negócio, concluíram que os indicadores de 

performance são organização-dependente e deveriam derivar dos objetivos, estratégia, missão 
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e visão de uma organização e que há necessidade de combinar indicadores de performance 

financeiros e não-financeiros, mas ainda parece existir desacordo em relação à combinação de 

indicadores subjetivos e objetivos, sendo os indicadores objetivos preferidos pela maioria; no 

entanto, embora indicadores subjetivos enfrentem o desafio de bias, o seu uso possui algumas 

vantagens como, por exemplo, a possibilidade de incluir os stakeholders na avaliação. 

Bititci et al., (2012) indicam que atualmente a gestão de mensuração de desempenho é 

comum em vários setores econômicos, e que no século 21 há uma crença crescente de que o 

mundo está mudando, tanto do ponto de vista natural quanto dos negócios; questões 

relacionadas ao aquecimento global, condições ambientais e sustentabilidade do planeta passam 

a ser preocupações presentes na sociedade. Além disso, o rápido desenvolvimento das 

tecnologias, globalização e quebra de barreiras comerciais, contribui para mudar a maneira pela 

qual as organizações são gerenciadas. Deste modo, as considerações sociais e ambientais 

deveriam também influenciar o desenho e uso de sistemas de mensuração de desempenho sob 

perspectivas operacionais e da cadeia de fornecimento, e serem integradas ao sistema de 

mensuração de performance. Mouchamps (2014) corrobora essa visão ao afirmar que o 

surgimento dos conceitos de desenvolvimento sustentável e responsabilidade social corporativa 

levaram a uma visão global de performance, a qual deve considerar também as questões sociais 

e ambientais.  O autor argumenta que performance é uma construção social, uma vez que cada 

stakeholder de uma organização tem a sua visão própria sobre o que ela representa.  

Searcy (2016), por sua vez, indica que um sistema de mensuração de performance em 

Sustentabilidade deve refletir a estrutura interna da organização, ser utilizado na seleção de 

fornecedores e distribuidores, medir a performance na cadeia de fornecimento e considerar o 

contexto externo da organização, os requisitos de seus stakeholders e a gestão do negócio no 

curto e longo prazos.  Indicadores e índices devem refletir os diferentes interesses dos 

stakeholders, e serem facilmente entendidos por eles.  

Sob esse ponto de vista, equilibrar métricas que traduzam não somente os desafios 

financeiros do empreendimento, mas também outros aspectos do negócio, como contribuição 

socioambiental, aprendizagem organizacional e relacionamento com stakeholders adquire um 

caráter estratégico para a organização. Bititci et al. (2012, p. 317) indicam que “no futuro, a 

agenda de sustentabilidade precisa ser explorada como parte do todo, mais do que um sistema 

de gestão de desempenho isolado, exclusivo e independente dentro da organização ou na cadeia 

de valor”. 
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Ampliando essa visão, Porter et al. (2011) indicam que cada vez mais as empresas estão 

criando valor compartilhado por meio do desenvolvimento de estratégias de negócio lucrativas 

que entregam benefícios sociais tangíveis, criando oportunidades de lucro e vantagem 

competitiva, ao mesmo tempo em que beneficiam a sociedade por meio da atuação do negócio. 

No entanto, não é possível saber a extensão do valor compartilhado sem a mensuração do 

progresso em relação aos objetivos sociais e do grau no qual a performance social melhora os 

resultados econômicos do empreendimento. “[…] um novo modelo de mensuração que foca na 

interação entre negócios e resultados sociais está entre as ferramentas mais importantes que 

impulsionam valor compartilhado na prática” (PORTER et al., 2011, p. 1). Segundo esses 

autores, mensurar valor compartilhado é um processo integrado à estratégia do negócio, não 

pontual, e que requer quatro passos: (a) identificar as questões sociais foco e as necessidades 

não atendidas que representam oportunidades de aumento de renda e redução de custo; (b) 

montar o caso de negócio (“business case”) por meio do desenvolvimento do estudo de como a 

melhoria social contribui para a melhoria da performance do negócio; (c) monitorar o progresso 

em relação às metas desejadas; e (d) medir resultados e usar as análises desses resultados para 

gerar nova formas de valor. A Figura 14 representa a estratégia de mensuração e valor 

compartilhado segundo os autores.  

 

Figura 14 - Estratégia de integração e mensuração de valor compartilhado 

 

Fonte: PORTER et al. (2011, p. 4) 
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O caminho para se atingir valor compartilhado envolve, dentre outros elementos, basear 

a mensuração de valor na estratégia de criação de valor, estabelecer uma conexão direta entre 

os objetivos sociais e os de negócio e avaliar a extensão da criação de valor.  

No cenário dos negócios sociais, a avaliação dos benefícios que eles trazem para a 

sociedade além dos ganhos financeiros alcançados, e a mensuração do valor social por eles 

criado, corroboram a sua missão social e os diferenciam dos modelos de negócio do mercado.   

Na Carta de Princípios FTFS (2015) para Negócios de Impacto no Brasil existem quatro 

níveis evolutivos associados ao segundo princípio da carta - Compromisso com o Impacto 

Social e Ambiental Monitorado - para os quais se espera a adesão desses empreendimentos:  

Nível 1 – Explicitar a transformação socioambiental que pretendem gerar, deixando 

claras quais métricas de resultado e de impacto social e ambiental serão monitoradas; 

Nível 2 – Coletar e analisar dados para o acompanhamento dos resultados alcançados; 

Nível 3 – Reportar, de forma transparente, os resultados e os dados, fazendo uso de 

meios e linguagem acessíveis às partes interessadas; 

Nível 4 – Ter seus resultados auditados por organização externa independente.  

Neste contexto, a adoção de mecanismos de mensuração de performance destes 

negócios, alinhados estrategicamente à missão, torna-se fundamental para demonstrar a 

transformação socioambiental que pretendem gerar, justificando a própria existência de tais 

organizações. 

Segundo o Global Impact Investment Network (GIIN, 2016), a mensuração do impacto 

gera dados que permitem a busca fundamentada por financiamentos e investimentos que 

viabilizem o negócio, além de demonstrar a sua eficiência operacional e alinhamento 

estratégicos, propiciando o estabelecimento de mecanismos de redução de riscos e de aumento 

da reputação; a adoção de tais mecanismos por investidores e desenvolvedores permite tomar 

decisões, respectivamente, quanto à melhor alocação dos investimentos ou quanto à eficácia 

dos programas de apoio e capacitação fornecidos por eles. 

Dentre os motivadores para a implementação de mecanismos de mensuração de 

performance, destacam-se a importância de demonstrar a legitimidade do negócio aos 

stakeholders externos (BARRAKET; YOUSEFPOUR, 2013; LALL, 2017; LUKE; 

BARRAKET; EVERSOLE, 2013; SZIJARTO et al., 2018), a necessidade de prestar contas aos 

stakeholders externos (ARENA; AZZONE; BENGO, 2015; LALL, 2017; MICHELI; MARI, 

2014; SZIJARTO et al., 2018), a crescente profissionalização dos fundadores e gestores sociais 
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(LALL, 2017), o atendimento aos requisitos de relato dos investidores, a aquisição de novos 

recursos e a demonstração de alinhamento da missão com os stakeholders externos (SZIJARTO 

et al., 2018).  

Benefícios da adoção de mecanismos de mensuração de performance incluem a 

melhoria do desempenho e apoio à tomada de decisão (ARENA; AZZONE; BENGO, 2015; 

JOHNSON; SCHALTEGGER, 2016; MOUCHAMPS, 2014) e avaliação do progresso frente à 

missão da organização (MOUCHAMPS, 2014). Gerenciar compliance legal, gerenciar as 

relações com os stakeholders, reduzir a complexidade e operacionalizar a estratégia também 

compõe essa lista (JOHNSON; SCHALTEGGER, 2016). De Hass e Kleingeld (1999) 

apresentam a importância da mensuração para avaliação dos objetivos organizacionais.  Micheli 

e Mari (2014) explicam que, por meio da mensuração e gestão adequadas do desempenho, as 

organizações podem se beneficiar da formulação, implementação e revisão da estratégia, e do 

fortalecimento da marca e reputação.  

Por fim, outros benefícios de caráter organizacional são descritos em literatura, como o 

reforço da aprendizagem organizacional e inovação (BARRAKET; YOUSEFPOUR, 2013; 

JOHNSON; SCHALTEGGER, 2016), motivação dos funcionários, desenvolvimento de 

identidade e legitimidade internas (BARRAKET; YOUSEFPOUR, 2013; MICHELI; MARI, 

2014; SZIJARTO et al., 2018).  

Luke, Barraket e Eversole (2013) indicam que as demandas por novas formas de 

engajamento com stakeholders internos e externos aumentam o interesse pelo assunto. No 

entanto, a medição de desempenho em negócios sociais não é uma tarefa fácil, em função dos 

vários stakeholders envolvidos, e pela sua diversidade de atuação, as quais geram diferentes 

necessidades de informação, diferentes expectativas e também diferentes possíveis métricas 

para avaliar o desempenho (ARENA; AZZONE; BENGO, 2015). Vale ainda lembrar que nem 

sempre a medição do impacto é entendida da mesma maneira pelos empreendedores e pelos 

investidores; os primeiros associam geralmente o sucesso aos outputs e outcomes do negócio, 

enquanto os últimos atrelam o impacto também ao desempenho financeiro do empreendimento, 

como forma de tomada de decisão quanto ao investimento.  

Taylor, A e Taylor, M. (2013) identificaram seis fatores antecedentes que favorecem a 

implementação efetiva de um sistema de mensuração de performance: 

 Formulação da estratégia: resulta em estratégias de ação ligadas às 

decisões de alocação de recursos; 
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 Implementação da estratégia: processo pelo qual as estratégias são 

operacionalizadas e desdobradas na organização, e das quais derivam os indicadores; 

 Existência de sistemas de informação; 

 Liderança da alta administração; 

 Orientação para o aprendizado organizacional; e 

 Cultura de gestão da qualidade. 

Os autores também apresentam quatro critérios pelos quais é possível medir a 

efetividade de um sistema de mensuração de performance, relacionados à habilidade desses 

sistemas em: (a) prover suporte efetivo para o processo de tomada de decisão; (b) facilitar 

benchmarking frente aos concorrentes; (c) traduzir a missão organizacional em um conjunto 

tangível de objetivos, metas e métricas; e (d) utilizar esses objetivos, metas e métricas para 

rastrear a performance geral da organização. 

Lall (2017) apresenta como fatores positivos para a adoção de sistemas de mensuração 

de performance a existência de receita prévia, experiência prévia dos empreendedores no 

terceiro setor, reconhecimento do empreendimento como organização do terceiro setor, busca 

por financiamento, participação em programas de capacitação e influência dos pares. 

Ebrahim e Rangan (2014) afirmam que avaliação de impacto ou medição de outcomes 

é o nome comumente dado à avaliação dos impactos ou resultados da organização. No entanto, 

Szijarto et al. (2018) argumentam que, embora haja uma diversidade grande de abordagens para 

avaliação, a precisão quanto aos termos utilizados para identificá-la é baixa, dificultando sua 

análise: avaliação, monitoramento, prestação de contas sociais, mensuração de performance, 

avaliação de impacto e outros termos tem sido utilizados, algumas vezes de modo 

intercambiável.  Já para Barraket e Yousefpour (2013), o termo avaliação é tipicamente 

associado aos processos e efeitos de médio prazo das intervenções de uma organização, 

enquanto medição de impacto é atribuída ao entendimento da efetividade, no longo-prazo, da 

ação organizacional. Efetividade é definida como “o grau no qual os outputs de uma 

organização beneficiam a sociedade ao qual ela pertence” (KROEGER; WEBER, 2014, p. 515).  

Yang, Huang e Lee (2014) apresentam um modelo de mensuração de performance 

dividido em três dimensões: essência do negócio social (missão social e performance em 

empreendedorismo social); impacto social (efeitos externos produzidos pelo negócio, tais como 

contribuição social e outcomes); e operação do negócio (sobrevivência da empresa, relações 

sociais e futuro). Os autores indicam que atingir a missão social é o objetivo final dos negócios 
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sociais, o que implica em se ter clareza na missão que se quer conquistar, e argumentam que 

resolver problemas sociais e criar valor social é o principal objetivo desses negócios; deste 

modo, a sobrevivência da empresa é a prioridade presente, e a prospecção do negócio social 

representa o potencial futuro da organização. 

Arena, Azzone e Bengo (2015) propõem um modelo de mensuração de desempenho 

social baseado em três elementos: entradas, saídas e resultados, como indicado no Quadro 10. 

 

   Quadro 10 - Elementos de mensuração de desempenho social 

 

    Fonte: ARENA; AZZONE; BENGO (2015, p. 663) 

 

Ebrahim e Rangan (2014) reforçam essa visão ao argumentar que os componentes do 

modelo de mensuração de performance social, que possui suas raízes na avaliação de programas 

e projetos desenvolvida pela United States Agency for International Development (USAID) são 

os inputs, as atividades, os outputs e outcomes.  

Segundo Barki et al. (2013, p. 213-214), “os outputs são os resultados imediatos, ou 

seja, os produtos ou serviços diretos e tangíveis gerados pelo empreendimento, ao passo que os 

outcomes são os resultados de médio e longo prazo, compostos pela mudança propriamente dita 

gerada na sociedade. Já o impacto é a estimativa dos resultados dos outcomes, excetuando-se 

aquilo que já teria ocorrido na sociedade, independente da intervenção do negócio de impacto”. 

Clark e Brennan (2012, p.25) indicam que “outputs possuem valor limitado; outcomes são 

intermediários; e impactos possuem valor mais significativo”. 

Ebrahim e Rangan (2014), assim como Mouchamps (2014), indicam que medir 

outcomes é o mais difícil, considerando que as organizações controlam melhor as ações 
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imediatas e outputs, enquanto os outcomes são frequentemente influenciados por eventos 

externos, que ocorrem além de suas fronteiras. Além disso, contextos políticos, sociais, 

econômicos e culturais, que estão além do controle do negócio, influenciam a sua mensuração.  

Outro ponto trazido por Ebrahim e Rangan (2014) é que os outputs não necessariamente 

se traduzem em outcomes, e estes, por sua vez, não se traduzem necessariamente em impactos, 

mas que a mensuração de outcomes pode ser possível quando a relação causal entre outputs e 

outcomes está bem estabelecida, ou quando o grau de intervenções necessário para atingir os 

outcomes está dentro do controle da organização. Para isso, é necessário clareza nos três 

componentes (missão operacional, escala e escopo), a fim de se definir o que medir, bem como 

estipular o horizonte de tempo de medição, especialmente no caso de outcomes e impactos de 

longo prazo. Mouchamps (2014) relata que a dificuldade em mensurar outcomes tende a colocá-

los em segundo plano nos processos de mensuração, os quais tem em seus modelos a priorização 

de medições de outputs, mesmo quando a conexão desses outputs com a missão do negócio não 

é tão clara. 

Ebrahim e Rangan (2014) afirmam que o termo impacto ainda não foi definido de 

maneira consistente, e argumentam que os outcomes e impactos indicam, respectivamente, 

mudanças duradouras nas vidas dos indivíduos e resultados duradouros em nível comunitário 

ou da sociedade. Um ponto claro neste sentido é que a avaliação do impacto está diretamente 

relacionada à missão do empreendimento, ou seja, à mudança ou transformação que ele 

pretende causar na sociedade (EBRAHIM; RANGAN, 2014; YANG; HUANG; LEE, 2014).  

Os estudos de Barraket e Yousefpour (2013) em negócios sociais demonstraram que, 

embora houvesse a intenção de se mensurar outcomes e impacto, o foco predominante da 

mensuração eram as atividades e outputs do negócio. Lall (2017) identificou, em um trabalho 

de pesquisa qualitativa com três organizações sociais, que nenhuma delas efetivamente alinhava 

suas missões com a mensuração de performance social, focando mais em métricas relacionadas 

ao crescimento do negócio do que no atingimento de sua missão. Já Ebrahim e Rangan (2014) 

afirmam que nem todas as organizações deveriam medir impacto de longo prazo, pelo contrário, 

algumas organizações deveriam mensurar outputs de curto prazo ou outcomes individuais. Seus 

estudos em 30 organizações norte-americanas sem fins lucrativos indicaram que a mensuração 

foi útil para melhorar outcomes, particularmente quando elas definiram objetivos mensuráveis 

ligados à missão, mantiveram medidas simples e fáceis de comunicar e selecionaram medidas 

capazes de criar uma cultura de prestação de contas e um propósito comum na organização, 
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contribuindo para o alinhamento de todos.  O amplo espectro de outcomes e impactos, muitos 

dos quais não podem ser medidos ou quantificados em termos monetários, enfatiza que “a 

avaliação de performance não deveria necessariamente ser reduzida a valores quantificáveis, 

mas valorizada por aquilo que ela representa” (LUKE; BARRAKET; EVERSOLE, 2013, p. 

251). 

Com relação ao desempenho financeiro, Arena, Azzone e Bendo (2015) indicam que as 

organizações com fins lucrativos geralmente subordinam os objetivos sociais e ambientais à 

criação de valor econômico, e olham para eles ou como restrições às atividades das empresas 

(por exemplo, requisitos normativos) ou como meios para aumentar o lucro (por exemplo, 

estratégias proativas de sustentabilidade). No entanto, os negócios sociais possuem como 

objetivo final a maximização da criação de valor social e ambiental, conquistada por meio da 

"combinação” de desempenhos sociais e financeiros, e da obtenção da sustentabilidade 

econômica por meio de atividades orientadas para o mercado. 

Lane e Casile (2011) explicam que organizações com a única missão de maximizar a 

lucratividade por meio da produção de produtos e serviços em mercados conhecidos possuem 

objetivos de mensuração de performance relativamente diretos, mas nas organizações com duas 

ou mais missões, com algumas dessas missões competindo entre si, a própria definição do que 

medir pode ser um desafio. As autoras argumentam que grupos mais focados nos aspectos 

sociais enxergam a geração de lucro como algo necessário para gerar os recursos financeiros 

que suportam a missão, enquanto que os mais focados em questões financeiras e, ao mesmo 

tempo, orientados por uma missão, entendem a geração de renda e disseminação de seus 

produtos e serviços não somente como um meio de aumentar valor social, mas como um fim 

por si só.  

Conforme indicado por Mouchamps (2014), uma das principais diferenças dos negócios 

sociais com os de fins lucrativos é que seu objetivo não é maximizar o lucro, mas sim cumprir 

sua missão e, do ponto de vista financeiro, atingir o ponto de equilíbrio do negócio. No entanto, 

muitas decisões de gestão podem envolver a escolha entre o cumprimento da missão e a 

performance financeira. Lana e Casile (2011) citam que há uma dicotomia entre a necessidade 

de viabilizar o negócio e a de focar nos objetivos de impacto social e, embora a geração de 

renda seja necessária para financiar a missão social do negócio, há uma preocupação de que a 

busca pela lucratividade possa desviar a organização da sua missão social, mesmo sendo o 

impacto social seu principal objetivo de desempenho.  
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Segundo Barraket e Yousefpour (2013), existe o risco de que as medições dos impactos 

socioambientais não sejam priorizadas em função da percepção de que os indicadores 

financeiros são mais robustos que as medidas qualitativas, ou das dificuldades em se definir 

medidas universais nesse sentido. Luke, Barraket e Eversole (2013) indicam que o objetivo 

secundário de um negócio social é ser financeiramente viável, de modo que ele possa continuar 

sua operação, a fim de servir à sua missão social. Desta maneira, o objetivo financeiro da 

organização pode ser avaliado em função da performance financeira (lucratividade), mas as 

preocupações com o desvio da missão social sugerem que a viabilidade financeira por meio da 

geração de renda seja mais apropriada que a lucratividade. Em contraste, o objetivo social da 

organização deveria ser avaliado em função dos objetivos específicos da organização. 

“Enquanto a mensuração da performance comercial é relativamente direta e bem entendida, 

nosso entendimento sobre os fatos relacionados à mensuração da performance social é mais 

ambíguo” (LALL, 2017, p. 2633).  

Lane e Casile (2011) indicam que medir desempenho é uma atividade complexa, que 

envolve a definição de métricas para avaliação da sustentabilidade organizacional, outputs dos 

processos e progresso da missão social. O alcance da missão social, por sua vez, depende do 

contexto da organização e fatores externos de influência. A dupla missão dos negócios sociais 

e seu caráter ambíguo dificulta a definição e mensuração dessas métricas. O impacto social é o 

componente mais difícil de medir e interpretar, pois requer o estabelecimento de projeções que 

apresentam o cenário social antes e depois da intervenção para identificar o grau de influência 

da organização; isso é particularmente desafiador quando envolve mudanças comportamentais 

e percepções. Outro desafio é a dificuldade de monetizar valor social. Lall (2017) explica que 

os negócios sociais enfrentam o imperativo de gerenciar sua performance em ambos os 

domínios, e de estabelecer legitimidade em termos sociais e financeiros perante seus 

stakeholders.  

Yang, Huang e Lee (2014) argumentam que os fatores de maior preocupação em 

negócios sociais são: criar benefícios positivos à sociedade; ter uma missão social clara; fazer 

uma correlação adequada entre a missão social e a operação; garantir o suporte da missão social 

pelos stockholders; e assegurar o entendimento da missão social pelos membros da 

organização. Ter clareza da missão social é o primeiro passo na operação de um negócio social 

para, a partir daí, então, desenvolver um modelo de negócio alinhado à missão proposta 

(EBRAHIM; RANGAN, 2014). Sawhill e Williamson (2001) indicam, ainda, que um sistema 
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integrado de métricas de performance não substitui uma missão convincente, uma visão 

inspiradora, metas claras e estratégias inovadoras. “Quanto mais abstrata a missão, mais difícil 

é o desenvolvimento de medidas significativas de outcome ou impacto da missão” (SAWHILL; 

WILLIANSON, 2001, p. 378). Neste sentido, “entender o propósito da mensuração de impacto 

é importante para definir como e o que medir” (BARRAKET, YOUSEFPOUR, 2013, p. 456).  

Arena, Azzone Bengo (2015) indicam que existem três dimensões adicionais a serem 

consideradas na mensuração de performance social: 

• O valor dos recursos, ou seja, os recursos utilizados para produzir bens ou serviços 

devem ser consistentes com a missão do empreendimento; 

• O valor dos produtos, ou seja, o resultado produzido deve ser coerente com o valor 

social esperado da organização; e 

• O valor dos resultados, ou seja, o impacto final do produto ou serviço produzido, deve 

atender às necessidades para as quais o negócio existe. 

A Figura 15 apresenta o modelo proposto pelas autoras.  

 

 Figura15 – Dimensões de mensuração de performance social 

 

 Fonte: ARENA; AZZONE; BENGO (2015, p. 660) 

 

Kroger e Weber (2014) compartilham a compreensão de que valor social é criado 

quando o bem-estar melhora, enquanto a criação de valor comercial é alcançada se os lucros 

são produzidos. No entanto, valor comercial pode contribuir para a melhoria social – pela 

criação de empregos, por exemplo – ao passo que valor social pode melhorar a situação 

econômica pela geração de renda. Luke, Barraket e Eversole (2013) também compartilham essa 
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ideia, ao indicar que os negócios sociais que estabelecem operações sustentáveis 

financeiramente tem o potencial de criar soluções de longo prazo para desafios sociais 

persistentes. A mensuração da viabilidade da empresa requer que seja dada atenção às múltiplas 

fontes de renda, orçamentação e crescimento organizacional; além disso, em função das 

influências do cenário externo nos objetivos pretendidos, para mensurá-la as organizações 

devem desenvolver sistemas de mensuração multidimensionais e considerar os impactos no 

ambiente no qual operam (LANE; CASILE, 2011).  

O tema da mensuração do impacto causado por empreendimentos de natureza 

socioambiental é complexo. Lall (2017) indica que os negócios sociais se relacionam com 

métricas de organizações sem fins lucrativos e com fins lucrativos, enfrentando o desafio de 

demonstrar performance social e econômica para serem legitimados frente aos stakeholders 

externos mas, apesar disso, historicamente, têm sido lentos em adotar métricas mais fortes e 

robustas e, consequentemente, as métricas de performance social tem sido menos padronizadas. 

Sanchis-Palacio, Campos-Climent e Mohedano-Suanes (2013) indicam que, para 

manter a competitividade no mercado, os negócios sociais devem utilizar ferramentas de gestão 

estratégica para aumentar a eficiência e os níveis de efetividade, adotando métodos de gestão 

que fazem uso da inovação. Estudos dos autores demonstraram que essas ferramentas 

influenciam positivamente a efetividade social dos negócios sociais, mas possuem pouca 

correlação com a efetividade econômica. No entanto, segundo Johnson e Schaltegger (2016), 

para serem consideradas adequadas, essas ferramentas devem apresentar critérios como: 

simplicidade e uso amigável; praticidade e custo; efetividade; adaptabilidade/flexibilidade; 

customizáveis; foco na influência local das empresas e orientação por grupos e redes. 

Existem diferentes métodos de mensuração, alguns mais reconhecidos no mercado, no 

entanto, vários fundos de investimentos e mesmo empreendedores estabelecem métodos 

proprietários de mensuração, o que se apresenta como um desafio à padronização das métricas, 

com vistas à comparação dos resultados. Além de diferentes contextos socioeconômicos e 

culturais, a comparabilidade é dificultada por outras duas características da criação de valor 

social: a heterogeneidade das intervenções sociais e o elemento social do termo, pois não há 

consenso na definição de valor social (KROEGER; WEBER, 2014). 

Mouchamps (2014) divide as ferramentas de mensuração de performance em: 

ferramentas de planejamento estratégico e ferramentas de reporte e técnicas de otimização 

econômica, provenientes do mundo dos negócios ou do terceiro setor. As ferramentas podem 
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ser definidas conforme o tipo de indicador, propósito da ferramenta, relação com a missão, 

inputs, estágio de avaliação, envolvimento de stakeholders e efetividade dos recursos da 

organização, e podem ser prospectivas (associadas planejamento e programação) ou 

retrospectivas (relacionadas à auditoria e reporte). Os estudos do autor indicaram que, de modo 

geral, as ferramentas falham ao não considerar as características específicas das empresas 

sociais, portanto, há necessidade de se adaptar essas ferramentas ou de se criar novas 

ferramentas que atendam às necessidades desse tipo de negócio, desenvolvidas especificamente 

para esse ecossistema. 

Arena, Azzone e Bengo (2015) argumentam que o negócio social é multidimensional, e 

existem diferentes abordagens de medição de desempenho, desde adaptações do Balanced 

Scorecard a modelos que integram os pontos de vista de diferentes partes interessadas e os 

voltados à monetização dos resultados sociais. Várias abordagens são citadas na literatura como 

alternativas para a mensuração e monitoramento do desempenho, algumas associadas à criação 

de impacto, dentre as quais o SROI  (Social Return on Investment), o Balanced Scorecard e 

suas variações,  como o Social Enterprise Balanced Scorecard (SEBC), o Social Impact for 

Local Economies (SIMPLE), o Impact Reporting and Investment Standards (IRIS) estabelecido 

pelo GINN (Global Impact Investing Network), posteriormente consolidado no Global Impact 

Investment Ratings System (GIIRS) e na certificação pelo Social Business Rating Agency – B 

Lab (ARENA; AZZONE; BENGO, 2015; LALL, 2017; MOUCHAMPS, 2014; YANG; 

HUANG; LEE, 2014). 

Um resumo dos principais modelos é descrito a seguir: 

 IRIS - Impact Reporting and Investment Standards (https://iris.thegiin.org/,): método 

que proporciona uma linguagem comum de relato da performance social e ambiental dos 

empreendimentos de impacto, garantindo uniformidade na mensuração dos resultados. 

Apresenta uma taxonomia de termos que proporciona um relato consistente e possibilita a 

comparação entre os participantes, bem como um glossário de indicadores que é 

constantemente revisado, e envolve desde a descrição dos produtos e serviços do negócio até a 

informação de sua performance financeira e dos seus impactos e benefícios. O uso da taxonomia 

do IRIS foi operacionalizado pela plataforma do GIIRS - Global Impact Investing Rating 

System (http://giirs.nonprofitsoapbox.com/about-giirs/how-giirs-works/159), uma plataforma 

on-line que pode ser utilizada por empreendedores ou fundos de investimentos. Por meio dessa 

ferramenta, é possível observar o desempenho do negócio e realizar o benchmarking com outros 

https://iris.thegiin.org/
http://giirs.nonprofitsoapbox.com/about-giirs/how-giirs-works/159
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investimentos. Possui métricas derivadas do B Impact Assessment (BIA), o que permite 

informar a performance operacional e consolidar os produtos (outputs) referentes à mudança 

social. O GIIRS envolve a mensuração do impacto socioambiental dos negócios, mas não o seu 

desempenho financeiro. O BIA (http://www.bimpactassessment.net), por sua vez, se propõe a 

avaliar o desempenho social e ambiental do empreendimento por meio da utilização de uma 

plataforma on-line administrada pela organização sem fins lucrativos B Lab. O BIA utiliza 

métricas extraídas do IRIS, juntamente com critérios adicionais de performance, e os 

participantes podem se tornar empresas B certificadas. 

 SROI - Social Return on Investment (http://www.thesroinetwork.org/): O SROI foi 

desenvolvido pelo Roberts Enterprise Development Fund (REDF) e testado pela New 

Economics Foundation (NEF). Seu objetivo é medir o impacto de um negócio por meio da 

conversão dos resultados de suas atividades em informações financeiras, comparando os 

benefícios gerados pelo empreendimento com o investimento necessário para viabilizá-lo. Sua 

abordagem é baseada na análise de custo-benefício, determinando valores monetários ao 

retorno social e ambiental, a fim de indicar criação de valor e determinar o valor dos benefícios 

sociais do empreendimento em relação aos custos para se atingir tais objetivos, provendo uma 

razão de valor social monetizado ao integrar as abordagens quantitativas e qualitativas (YANG; 

HUANG; LEE, 2014). Arena, Azzone e Bengo, 2015 indicam, no entanto, que a metodologia 

é difícil de aplicar, especialmente para pequenas organizações que não desenvolveram uma 

experiência específica em relação à quantificação monetária. Além disso, o SROI fornece 

poucas evidências para entender como e por que os impactos ocorrem. 

 SIMPLE (Social Impact for Local Economies): o SIMPLE foi desenvolvido por 

McLoughlin et al. (2009) sob a premissa de que nem todos impactos podem ser monetizados. 

Ele apresenta cinco etapas: (a) Escopo, definido pela conceitualização do problema de impacto; 

(b) Mapeamento, que inclui a identificação e priorização dos impactos como alvos de 

mensuração; (c) Monitoramento, por meio de métricas adequadas; (d) Relato dos impactos; e 

(e) Integração dos resultados no processo de tomada de decisão de gestão e cultura da 

organização. O modelo apresenta uma categorização de impactos, incluindo financeiros, 

econômicos, sociais e ambientais, e leva em consideração a missão e as influências dos 

stakeholders. 

Além das abordagens de avaliação acima citadas, diversos fundos de investimento 

estabelecem mecanismos proprietários de mensuração de impacto, e vários empreendedores 

http://www.bimpactassessment.net)/
http://www.thesroinetwork.org/


80 
 

 
 

também acabam por definir métodos próprios de mensuração, cabendo aos atores do 

ecossistema definir o melhor modelo de avaliação do impacto de seus negócios. Neste cenário, 

a padronização de informações e métricas para estudos comparativos torna-se um desafio. 

Embora a importância dos sistemas de mensuração de performance em negócios sociais 

seja reconhecida, os resultados de pesquisas quantitativas feitas com investidores de impacto, 

desenvolvedoras e aceleradoras, e negócios sociais - a maior parte delas desenvolvida fora do 

ambiente acadêmico - mostra que o cenário geral de mensuração de desempenho ainda está 

longe do ideal, e que os mecanismos de mensuração de desempenho, especialmente impacto, 

possuem adesão maior de alguns atores do ecossistema de negócios sociais, como os 

investidores. 

O Center for Global Development (2010) publicou uma pesquisa com 200 investidores 

e empreendedores globais, dos quais 43 foram selecionados para aprofundamento por meio de 

entrevistas. Os resultados demonstraram que 95% destes utilizavam mecanismos de 

mensuração do impacto de seus negócios, sendo a maior parte deles composta por metodologias 

proprietárias estabelecidas por eles. 

Um estudo do J.P.Morgan e do Global Impact Investment Network (GIIN, 2015), focado 

em 146 investidores respondentes, constatou que 99% deles mediam o impacto dos negócios 

por eles investidos, 60% dos quais utilizavam métricas alinhadas ao padrão IRIS e 38% 

utilizavam metodologias proprietárias em conjunto ou não com o protocolo IRIS; 41% deles 

baseavam suas mensurações em informações qualitativas, e 1% não realizava nenhum tipo de 

mensuração. Além disso, 86% consideravam muito importante medir outputs, enquanto 72% 

consideravam muito importante mensurar outcomes dos negócios; 94% dos pesquisados 

mensuravam o impacto porque era uma prática alinhada à sua missão, 65% porque 

consideravam importante para melhorar a performance dos negócios e como informação para 

futuros investimentos, enquanto 57% mensuravam em função de acordos formais estabelecidos 

com os investidores. 

A ASPEN Network of Development Entrepreneurs (ANDE, 2014) publicou, em seu 

relatório “The State of Measurement Practice in the SGB Sector”, uma pesquisa com 34 

organizações do ecossistema de negócios de impacto, 64% das quais investidores e 36% 

desenvolvedores. Dentre os investidores pesquisados, 100% deles utilizavam metodologias 

proprietárias de mensuração de impacto; 50% mensuravam impacto como forma de prestação 

de contas, e 44% o faziam porque isto estava alinhado ao seu propósito e à sua missão. Além 
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disso, 61% mediam somente outputs e 39% mensuravam outputs e outcomes dos negócios; 20% 

dos investidores entendiam, ainda, ser a mensuração de responsabilidade dos empreendedores, 

e os incentivavam a isso. Já com relação aos desenvolvedores, 50% monitoravam anualmente 

os impactos gerados pelos negócios, e utilizavam os dados para nortear decisões operacionais 

dos negócios (60%) e/ou para informar decisões estratégicas de longo prazo (50%). Outra 

constatação foi que 50% deles possuíam áreas dedicadas à mensuração de impactos, 

comparativamente aos 10% de investidores que as tinham. 

A Social Enterprise UK (2015) publicou, em seu relatório anual, os resultados de uma 

pesquisa baseada em 1.159 entrevistas de empreendedores do Reino Unido. Dentre os 

entrevistados, 76% mensuravam o impacto dos negócios, 33% dos quais em maior grau e 44% 

em menor extensão; 7% dos pesquisados não adotavam mecanismos de mensuração. Dos que 

mensuravam o impacto, 61% utilizavam métodos proprietários, 13% baseavam-se no SROI e 

12% em outras metodologias externas. 

O GIIN (2016) publicou em seu relatório anual de 2016 o resultado de uma pesquisa 

com 158 investidores. Mais de 99% deles mensuravam os impactos dos negócios investidos. 

Destes, 95% mensuravam porque era uma prática alinhada à sua missão, 81% como forma de 

avaliar e melhorar o impacto dos empreendimentos e 65% em função da existência de acordos 

formais; 59% indicaram ainda, que os dados agregavam valor ao negócio. A maior parte dos 

respondentes (65%) indicou utilizar métricas alinhadas com o padrão IRIS ou métodos 

proprietários; e 56% destes utilizavam também informações qualitativas associadas aos 

sistemas de medição. Estudos combinatórios posteriores demonstraram, de modo mais 

detalhado, que 37% dos pesquisados utilizavam métricas alinhadas ao padrão IRIS e sistemas 

proprietários, 40% utilizavam métricas alinhadas ao padrão IRIS e informações qualitativas e 

42% usavam ambos, sistemas proprietários e informações qualitativas. Percebe-se, assim, a 

existência de múltiplos sistemas de medição concomitantes nas organizações.  

A ANDE Brasil, LAVCA e LGT Impact Ventures (2016) publicaram uma pesquisa com 

78 investidores da América Latina. Os resultados constataram que 85% deles mensuravam o 

impacto dos negócios investidos, com mais de um método sendo utilizado; destes, 65% 

utilizavam metodologias proprietárias, 46% associavam as métricas ao padrão IRIS, 39% 

utilizavam métricas associadas ao GIIRS e 7% outras metodologias de mensuração. A pesquisa 

também perguntou as maiores dificuldades para a implantação da prática de mensuração do 

impacto: 23% indicaram ser o custo do processo de mensuração o principal desafio, 19% a 
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amplitude das métricas, 15% indicaram a medição dos outcomes e 13% a conexão entre o 

impacto gerado e a gestão do empreendimento. Os pesquisados relataram, ainda, a dificuldade 

de acesso à expertise em mensuração de impacto. A mensuração do impacto foi classificada na 

quarta posição dentre os dez maiores desafios dos empreendimentos. Esta mesma pesquisa 

detalhou os números do Brasil, Colômbia e México. Dos 32 respondentes colombianos, a maior 

parte indicou que a mensuração de impacto era uma atividade chave dos empreendimentos, pois 

era o que os diferenciava dos demais negócios. Dos pesquisados, 77% utilizavam metodologias 

proprietárias de mensuração, 45% adotavam métricas alinhadas ao IRIS e 27% utilizavam 

métricas associadas ao GIIRS. Estas métricas apareciam de maneira combinada nas 

organizações. Já com relação ao cenário de negócios de impacto no México, foram pesquisadas 

42 organizações, das quais apenas 50% delas mensuravam o impacto dos seus negócios. Os 

resultados no Brasil demonstraram que, dos 29 respondentes brasileiros, 89% adotavam 

mensurações de impacto, embora tenham reconhecido a dificuldade em se obter métodos 

adequados de avaliação de impacto. Destes, 29% utilizavam metodologias proprietárias, 23% 

utilizavam métricas associadas ao IRIS e outros 23% utilizavam mecanismos associados ao 

GIIRS. 

Pesquisa realizada pela ANDE Brasil, Fundação Avina, Potencia Ventures e Plano CDE 

(2011) com 15 investidores, 40 desenvolvedores e 50 negócios de impacto demonstrou padrões 

de mensuração diferenciados conforme os respondentes. Dos negócios de impacto pesquisados, 

50% mensuravam os seus impactos; destes, 38% utilizavam metodologias proprietárias, 8% 

adotavam padrões externos de mensuração e 4% baseavam suas medições na ISO 26000. Já em 

relação ao conjunto de desenvolvedores, 75% deles coletavam dados de impacto social dos 

negócios apoiados, e com relação aos investidores, a pesquisa indicou que estes consideraram 

o impacto social como o critério de decisão de investimento mais importante dentre os 

questionados. 

De acordo com pesquisa realizada pela ANDE, LGT Venture Philanthropy, Quintessa 

e University of St Gallen (2014) com 22 investidores, 75% dos pesquisados utilizavam 

mecanismos de mensuração de impacto dos negócios investidos, dos quais 25% utilizavam 

metodologias proprietárias, 15% utilizavam métricas associadas ao IRIS ou GIIRS e 60% 

baseavam-se em relatórios periódicos de gestão, combinando métricas de performance 

operacional e social. Outro ponto de destaque foi o fato de 100% dos respondentes indicarem 

escolher seus investimentos baseados no impacto social dos empreendimentos. 
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Ebrahim e Rangan (2014) apontam que a mensuração de outcomes e impactos é uma 

boa ferramenta para ajudar os investidores a ver o que eles estão recebendo por seu dinheiro, 

mas corre-se o risco de ser contraproducente no longo prazo, pelo desvio de recursos dos 

serviços e excesso da ênfase em outcomes para os quais o nexo causal não é claro, refletindo 

mais uma obsessão com as expectativas e responsabilidade para com os financiadores do que 

um interesse em encontrar maneiras de melhorar os serviços e resultados do negócio. Os autores 

indicam que, muitas vezes, o sucesso das iniciativas está mais relacionado ao fato da 

organização ter a capacidade de criar uma cultura que valorize a autoavaliação do que ao 

desenvolvimento do sistema de mensuração em si.  

Vários desafios são apontados na implementação de sistemas de mensuração de 

performance. De modo recorrente, a literatura cita dificuldades relacionadas à complexidade do 

processo (BARRAKET; YOUSEFPOUR, 2013; EBRAHIM; RANGAN, 2014),  falta de 

expertise interna (BARRAKET; YOUSEFPOUR, 2013; EBRAHIM; RANGAN, 2014; 

JOHNSON; SCHALTEGGER, 2016; SZIJARTO et al., 2018),  falta de recursos humanos e/ou 

financeiros (ARENA; AZZONE; BENGO, 2015; BARRAKET; YOUSEFPOUR, 2013; 

JOHNSON; SCHALTEGGER, 2016; LALL, 2017; LUKE; BARRAKET; EVERSOLE, 2013; 

SANCHIS-PALACIO; CAMPOS-CLIMENT; MOHEDANO-SUANES, 2013), alto custo do 

processo (ARENA; AZZONE; BENGO, 2015; EBRAHIM; RANGAN, 2014), restrições de 

tempo (ARENA; AZZONE; BENGO, 2015; BARRAKET; YOUSEFPOUR, 2013) e o 

horizonte de tempo necessário para obtenção de valor do negócio e valor social e  mensuração 

de outcomes de longo prazo (BARRAKET; YOUSEFPOUR, 2013; PORTER et al., 2011). 

Sawhill e Williamson (2001) atribuem a redução do nível de mensuração do alcance da 

missão no terceiro setor às dificuldades técnicas da medição de missões complexas, e Barraket 

e Yousefpour (2013) somam a essa lista a competição com outros trabalhos e projetos internos, 

dificuldades com o comprometimento das equipes, turnover da organização, falta de 

consistência nos dados coletados, e a complexidade do planejamento e introdução dos processos 

de avaliação na dinâmica da organização. Junta-se a isso questões ligadas à cultura 

organizacional, como falta de apoio dos gestores da organização e falta de entendimento dos 

investidores quanto aos recursos necessários para a implantação de sistema de mensuração.  

Johnson e Schaltegger (2016) citam ainda, como fatores que dificultam a implantação 

desse processo em pequenas e médias empresas, a falta de consciência em relação aos impactos 

da operação e ausência de benefícios percebidos, falta de incentivos dos stakeholders e a 
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complexidade e inadequação das ferramentas de gestão, consideradas muito formais quando 

comparadas à informalidade e flexibilidade predominantes na cultura das pequenas e médias 

empresas.  

Taylor, A. e Taylor, M. (2014), por sua vez, destacam a falta de alinhamento entre 

estratégia, medidas de performance e indicadores chave da operação. Já Lall (2017) aponta 

fatores adicionais, como a competição entre demandas de informação dos investidores e as 

dificuldades de operacionalizar suas missões na forma de métricas quantitativas. Outros pontos 

a serem considerados incluem a falta de profissionalização da gestão e a baixa qualificação dos 

recursos humanos (SANCHIS-PALACIO; CAMPOS-CLIMENT; MOHEDANO-SUANES, 

2013). Além disso, há uma complexidade em se distinguir outputs, outcomes e impacto, bem 

como para integrar resultados socioambientais à perspectiva financeira dos negócios. Arena, 

Azzone e Bengo (2015) indicam que ainda há poucas evidências empíricas de que as 

ferramentas de medição de desempenho têm algum impacto nas práticas comerciais reais, e 

Porter et al. (2011) citam o amplo espectro de questões sociais que podem ser consideradas e 

mensuradas, tais como a medição de outcomes em grandes populações; a medição de valor do 

negócio em investimentos comunitários; a  determinação das contribuições da empresa quando 

as estratégias e atividades requerem esforços de muitos parceiros e a consolidação e agregação 

de dados de  impactos sociais de diferentes atores para a gestão da organização. 

O conjunto de empreendedores sociais que ainda não se utiliza de mecanismos formais 

de mensuração dos impactos de seus negócios é significativo, o que pode dificultar a avaliação 

do real benefício dos investimentos realizados em prol da transformação socioambiental a qual 

se propõe, suscitando questionamentos frente ao seu caráter realmente transformador. 

Corroborando com esse entendimento, Luke, Barraket e Eversole (2013) apontam para a 

importância de se identificar uma abordagem gerenciável e pragmática de avaliação e 

mensuração de performance, cujo valor se baseie em desenvolver legitimidade e medidas 

efetivas de performance. Neste cenário, é essencial que os atores do ecossistema de negócios 

sociais se sensibilizem quanto à importância da mensuração do impacto, para fins de 

comprovação dos benefícios sociais trazidos por eles.  

 

2.5 Balanced Scorecard e Social Enterprise Balanced Scorecard  

 

O Balanced Scorecard (BSC) é uma das ferramentas de planejamento estratégico mais 

estudadas e difundidas em empreendimentos com e sem fins lucrativos (SEARCY, 2016). 
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Kaplan e Norton (1992) o definem como um conjunto de medidas que dá aos gestores uma 

visão rápida e consolidada do negócio, por meio de métricas financeiras complementadas com 

métricas operacionais de satisfação dos clientes, processos internos e atividades de inovação e 

melhoria, essas três últimas dimensões consideradas orientadoras do desempenho financeiro 

futuro e voltadas à agenda competitiva das organizações. O modelo foi proposto a partir da 

observação, pelos autores, de que uma métrica única não pode prover uma visão clara das áreas 

críticas do negócio, sendo necessária uma visão balanceada das métricas financeiras e 

operacionais. Além disso, em estudos posteriores (KAPLAN; NORTON, 2001a), os autores 

indicam que as estratégias de criação baseadas em ativos tangíveis mudaram para estratégias 

baseadas em conhecimento, que desdobram os ativos intangíveis na organização por meio de 

temas como relacionamento com clientes, inovação em produtos e serviços, habilidades e 

conhecimento da equipe, tecnologia da informação e clima organizacional, demonstrando que 

esses valores não podem ser separados dos processos organizacionais de obtenção de resultados 

financeiros.  

Huang, Pepper e Bowrey (2014) indicam que o BSC apoia a mensuração e gestão do 

desempenho, permite avaliar expectativas e demandas de stakeholders relevantes, e suplanta a 

dependência única do desempenho financeiro, provendo um modelo para avaliação da 

performance em quatro perspectivas: financeira, clientes, processos internos, aprendizado e 

crescimento, que devem estar alinhadas com os objetivos e a estratégia da organização.  

Searcy (2016) indica que o BSC traduz a missão, visão e estratégia em indicadores 

mensuráveis a fim de monitorá-las e aplicar ações corretivas. Hansen e Schaltegger (2014) 

reforçam esse posicionamento, ao apresentar o BSC como uma ferramenta estratégica para 

operacionalizar e mensurar estratégias organizacionais, que pode ser utilizada também como 

um sistema consolidado de gestão, cascateado do nível corporativo para as unidades de negócio 

e funcionais. 

Kaplan e Norton (1992) afirmam que o BSC coloca a estratégia e a visão, não o controle, 

no centro da organização, pois, apesar de estabelecer objetivos, assume que as pessoas tomarão 

as ações necessárias para alcançá-los. Os autores indicam que as métricas ajudam a alinhar as 

pessoas à missão da organização, e auxiliam os gestores a entender muitas inter-relações na 

organização, ao combinar as perspectivas financeira, clientes, processos internos, e inovação e 

aprendizado, ultrapassando as barreiras funcionais e levando a melhorias na tomada de decisão 

e resolução de problemas.  
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Epstein e Wisner (2001) explicam as diferentes perspectivas do BSC. A financeira foca 

nos interesses dos acionistas e mostra a ligação entre objetivos estratégicos e impactos 

financeiros; a de clientes foca nas medidas que refletem a criação de valor ao cliente; a de 

processos internos contém medidas que indicam quão bem é o desempenho da companhia nas 

dimensões internas críticas para o atingimento da estratégia e que geram a satisfação de clientes 

e acionistas, e a de aprendizado e crescimento mede o quanto a organização está preparada para 

os desafios do futuro por meio da alavancagem da inovação e de seus recursos humanos e 

organizacionais. A Figura 16 ilustra o modelo e as perspectivas do BSC. 

 

Figura 16 – Modelo e Perspectivas do BSC 

 

Fonte: Adaptado de HUANG; PEPPER; BOWREY (2014, p. 19) 
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de outcomes e motivação, e entre indicadores pregressos (que mostram a situação passada, 

como os indicadores financeiros) e antecedentes (que mostram como melhorar o desempenho 

futuro). Kaplan e Norton (1992) indicam que devem ser definidos objetivos, traduzidos na 
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métricas que reflitam o que realmente importa para os clientes. As métricas voltadas aos clientes 

devem ser traduzidas em outras métricas que indiquem o que a empresa deve fazer internamente 

para atender as expectativas dos clientes, a partir dos processos internos que podem ter maior 

impacto na satisfação do cliente. Os indicadores devem ser consistentes, inter-relacionados, 

conectados aos resultados financeiros e ser úteis para mensurar e nortear o desempenho (ZHU 

et al., 2017). Além disso, os gestores devem entender as relações causais entre as ações que 

criam capacidades organizacionais e o seu impacto no desempenho operacional, valor ao cliente 

e performance financeira (EPSTEIN; WISNER, 2001; KANG et al., 2015). As relações causais 

entre as métricas, por sua vez, permitem avaliar se a melhoria em uma área está sendo obtida 

às custas de outra (KAPLAN; NORTON, 1992).  

A estratégia, perspectivas e métricas associadas são visualizadas na forma de um mapa 

estratégico (KAPLAN; NORTON, 2001a), criado a partir da visão da alta direção sobre o que 

deve ser alcançado e os caminhos que levam a esse resultado, partindo da definição da missão, 

valores e crenças, e do desenvolvimento da visão estratégica de futuro, baseada na proposta de 

valor para o cliente e na busca de vantagem competitiva. A próxima etapa é a identificação de 

variáveis de desempenho críticas, necessárias para cumprir a estratégia definida, a fim de atingir 

a visão ou missão da organização. O BSC é estabelecido por meio de uma estratégia top-down 

(KANG et al., 2015), que define a missão e visão primeiro, e os objetivos e indicadores depois, 

conforme ilustrado na Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 
 

Figura 17 – Desdobramento top-down da estratégia 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018), baseado em KAPLAN; NORTON (2001a, p. 91, 92, 100,   

101) 
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garantir o alinhamento da organização com a estratégia; (c) fazer da estratégia uma atividade 

do dia-a-dia; (d) fazer da estratégia um processo contínuo e (e) mobilizar a liderança para a 

mudança (KAPLAN; NORTON, 2001 b). 

Apesar dos benefícios constatados, existem críticas ao uso do BSC. Alguns autores 

indicam a limitação da ferramenta em relação à representatividade e integração dos 

stakeholders da organização, uma vez que reconhece somente três deles em suas perspectivas 

(acionistas, clientes e funcionários), não considerando, por exemplo, os atores sociais e 

ambientais (KANG et al., 2015). Isso levou ao desenvolvimento de variações do modelo 

original, como o Sustainability Balanced Scorecard (SBSC), que considera questões 

ambientais, sociais ou éticas, integrando explicitamente objetivos voltados a esses temas em 

suas perspectivas (HANSEN; SCHALTEGGER, 2014).  

Epstein e Wisner (2001) atribuem a criação do SBSC ao fato da responsabilidade 

socioambiental passar a ser vista como parte central da estratégia da organização para gerar 

vantagem competitiva, e não somente como um meio de melhorar a eficiência operacional. A 

dimensão de sustentabilidade no BSC se torna uma ferramenta para apresentar a 

responsabilidade socioambiental como um valor corporativo aos gestores e funcionários, 

enfatizando sua importância.  

Existem diferentes abordagens para integrar a sustentabilidade na abordagem do BSC 

tradicional, seja pela criação de uma perspectiva adicional voltada à temática, seja por meio da 

integração de métricas de sustentabilidade às perspectivas originais (HUANG; PEPPER; 

BOWREY, 2014). 

Hansen e Schaltegger (2014) indicam que, como muitas questões sociais e ambientais 

são de caráter não-financeiro e influenciam a organização no longo prazo, o BSC é considerado 

uma ferramenta apropriada para contabilizá-las. Os autores afirmam que a função do SBSC é 

suportar a implementação da estratégia corporativa e de sustentabilidade, relacionando-a com 

ações e resultados que tragam um desempenho adequado. Na versão de Hubbard (2006), o 

SBSC ganha uma gama maior de stakeholders, incluindo fornecedores, comunidade e 

organizações filantrópicas. O autor indica que as questões envolvendo desempenho social e 

ambiental são complexas, e a informação gerada deve ser acessível e compreensível a um amplo 

espectro de stakeholders. Dias-Sardinha, Reijnders e Antunes (2007) argumentam que as 

iniciativas sociais e ambientais integradas ao BSC deveriam ser avaliadas com base na sua 
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contribuição para os valores de longo prazo dos acionistas, produtividade e estratégias de 

crescimento.  

No entanto, Huang, Pepper e Bowrey (2014) indicam que o SBSC também apresenta 

dificuldades, uma vez que esses impactos, principalmente os sociais, são mais difíceis de 

mensurar e quantificar, e assim muitas organizações incorrem no erro de focar somente em 

indicadores facilmente quantificáveis, o que não é tão abrangente quanto um sistema de 

mensuração de sustentabilidade deveria ser.  

Hansen e Schaltegger (2017) refutam críticas feitas ao uso do SBSC, as quais afirmam 

que a ferramenta aumenta o grau de formalização de uma organização, e que há o risco do 

excesso de rigidez aplicado na sua implementação se tornar uma barreira para a mudança, ao 

argumentarem que essa é uma crítica genérica, que pode ocorrer com a introdução de qualquer 

processo, sistema ou política organizacional, e que mesmo um grau de formalização aumentado 

permite a estratégia de mudança. Outras críticas se referem a não apresentação dos conflitos e 

complexidade das relações entre as questões econômicas e as socioambientais no mapa 

estratégico, a qual os autores argumentam que as discussões das tensões entre esses temas 

devem ser discutidas previamente, na definição da estratégia, e que a ferramenta não seria o 

local indicado para tentar resolver esses dilemas. Outro ponto é a crítica de que relações de 

causa e efeito lineares podem submeter os indicadores de Sustentabilidade aos indicadores 

financeiros, mas a complexidade das relações também deve ser discutida previamente, na 

definição da estratégia e antes do desenho do mapa estratégico. No entanto, os autores 

concordam que a medição de outcomes a nível social, econômico ou ambiental é muito 

complexa e consome recursos, uma vez que uma simples organização tem somente um impacto 

limitado no cenário externo no qual está inserida e, embora o SBSC possa ser usado neste 

sentido, não é uma tarefa fácil, e exige forte apoio dos executivos, parcerias e investimento 

considerável. Há concordância, ainda, no fato de que a tipologia de arquiteturas de SBSC não 

serve como ferramenta de diagnóstico para determinar o estágio de desenvolvimento da 

sustentabilidade em uma organização, uma vez que sua efetividade depende da estratégia 

definida de cada empreendimento. 

Searcy (2016) indica que o BSC parece ser capaz de se adaptar a vários contextos porque 

os recursos envolvidos para implementá-lo e o conjunto de indicadores são deixados à discrição 

de cada organização. Além do uso interno, pode ser usado para o propósito de prestação de 

contas, e o equilíbrio entre critérios monetários e não-monetários garante uma informação útil 
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e rica para o processo de tomada de decisão dos negócios sociais. No entanto, a adoção do BSC 

em pequenas e médias empresas e em startups não é usual, uma vez que elas são comumente 

caracterizadas pelo baixo nível de formalização e alta flexibilidade (HANSEN; 

SCHALTEGGER, 2017). 

Kaplan e Norton (2001a) explanam sobre a aplicação do BSC em organizações 

governamentais e sem fins lucrativos, e indicam que uma das barreiras de sua implantação 

nestes setores é a dificuldade dessas organizações em definir claramente a sua estratégia, e não 

somente uma lista de programas e iniciativas desalinhada dos resultados que a organização quer 

atingir. Os autores explicam que muitas organizações consideram sua missão como dada e 

focam em eficiência operacional, mas se esquecem que são necessárias visão e liderança para 

mover a organização da melhoria contínua dos processos existentes para um pensamento mais 

estratégico sobre quais atividades e processos são mais importantes para se alcançar a missão 

da organização. Desta maneira, essas organizações deveriam adicionar um objetivo superior no 

topo do BSC, que representasse o objetivo de longo prazo ou impacto a ser alcançado, e então 

os objetivos dentro do BSC poderiam ser orientados para a melhoria deste objetivo maior. 

Quanto ao uso do BSC no ambiente de negócios sociais, Searcy (2016) indica que, de 

um lado, os indicadores podem ser relacionados à missão e expectativas dos stakeholders, mas 

por outro lado, as perspectivas podem variar de uma organização para outra, e não há um 

modelo totalmente aceito para negócios sociais; além disso, devido ao grande número de 

variações de BSC aplicadas a esses negócios, problemas específicos ligados a inputs e outputs 

permanecem sem uma solução definitiva. Clark e Brennan (2012) indicam que a abordagem do 

BSC na sociedade civil tem muitos desafios, por exemplo, a definição da perspectiva de 

clientes, em função da abrangência de stakeholders, e a definição de valor social. 

Arena, Azzone e Bengo (2015) destacam que o BSC evidencia a conexão entre o 

desempenho de indicadores e a estratégia da organização e que, de fato, o BSC parte da 

premissa de que a missão de um empreendimento social representa o elemento chave pelo qual 

a organização deve ser avaliada. No entanto, como seu atingimento só pode ser monitorado no 

longo prazo, há a necessidade de que ela seja desdobrada nas quatro perspectivas do BSC, para 

definir metas de curto e médio prazos. 

Luke, Barraket e Everole (2013) informam que, de uma perspectiva qualitativa, 

conceitos como o BSC tem sido promovidos a ferramentas de avaliação de performance e 

comunicação de legitimidade social, mas existem questionamentos quanto a aplicabilidade 
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dessas ferramentas, dadas as medidas customizadas, individualizadas e raramente comparáveis 

empregadas. Já Sanchis-Palacio, Campos-Climent e Mohedano-Suanes (2013) afirmam que os 

negócios sociais devem utilizar ferramentas de gestão estratégica para aumentar a eficiência e 

os níveis de efetividade, e manter sua competitividade no mercado. Estudos dos autores 

demonstraram que essas ferramentas influenciam positivamente a efetividade social dos 

negócios sociais, mas possuem pouca correlação com a efetividade econômica, e que seus 

níveis de eficácia podem ser diminuídos em função da falta de profissionalização da gestão, 

baixa qualificação dos recursos humanos e falta de capacidade financeira.  

Deakins (2002) estudou a implementação do BSC em pequenas empresas, e referenda a 

flexibilidade e possibilidade de adaptação da ferramenta nestas organizações, a fim de melhor 

representar os processos dinâmicos de tomada de decisão financeira nessas empresas, muito 

influenciados por fatores externos. Para negócios sociais, o autor recomenda a inclusão do 

retorno sobre o investimento na perspectiva financeira, e na perspectiva de clientes destaca as 

dificuldades em se equilibrar as expectativas dos clientes e as restrições financeiras da 

organização. Já na perspectiva de aprendizagem e crescimento o autor recomenda considerar 

questões relacionadas a treinamento e desenvolvimento, tomada de decisão participativa, 

trabalho em equipe e cultura de aprendizagem. 

Bull e Crompton (2006) também testaram a adaptabilidade da ferramenta a pequenas e 

médias empresas. Os autores afirmam que usualmente, no mundo dos negócios, a mensuração 

é enfatizada em relação a um bottom line financeiro e não inclui outcomes sociais e ambientais, 

importantes para os negócios sociais, e reconhecem que é difícil articular todos os objetivos 

dessas organizações de uma maneira mensurável. Eles sugerem que ferramentas de mensuração 

para negócios sociais deveriam ser mais informais, menos genéricas, e baseadas em 

aprendizagem experiencial (conhecimento tácito adquirido por meio de conhecimento pela 

experiência ou baseado na experiência de outras organizações do setor). 

Searcy (2016) indica, ainda, que a quantidade de fatores afetando a performance dos 

negócios sociais dificulta a sumarização das características desses empreendimentos nas 

perspectivas do BSC, mas que ele oferece um modelo geral que pode ser adaptado a contextos 

heterogêneos, e uma grande adaptação deveria feita na ferramenta para seu uso significativo 

em negócios sociais. 

Neste sentido, o Social Enterprise Balanced Scorecard (SEBC) foi desenvolvido por 

Somers (2005), a partir de modificações efetuadas no modelo do Balanced Scorecard criado 



93 
 

 
 

por Kaplan e Norton. Ele foi testado por 12 empresas sociais em um programa piloto de 

treinamento no Reino Unido, que objetivava explorar a possível aplicação do Balanced 

Scorecard em empresas sociais, e aprender como esse processo poderia apoiar o modelo pelo 

qual as empresas sociais desenvolvem, implementam e acompanham o desempenho de suas 

estratégias socialmente orientadas.  Somers (2005) indica que nas empresas sociais o lucro é 

criado para as partes interessadas e, nesse caso, o sucesso deve ser avaliado por meio de uma 

combinação de indicadores de impacto social e financeiro. A autora enfatiza a missão social 

das organizações, ao indicar que elas são impulsionadas pela necessidade de serem 

financeiramente sustentáveis, mas usam os excedentes econômicos para alavancar o 

crescimento social e ambiental. Como as empresas sociais enfatizam a criação de valor social 

e / ou ambiental em todas as etapas de seu processo de produção como parte intrínseca de sua 

identidade, as metas e motivações sociais devem ser identificáveis dentro da organização como 

parte de sua cultura. O ponto importante a ser observado é que deve ser possível identificar o 

lucro social e ambiental além do lucro econômico. O desenho do processo de um 

empreendimento social na visão da autora é apresentado na Figura 18. 

 

Figura 18 – Processo de empreendimento social 

 

Fonte: SOMERS (2005, p. 47) 
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decisões são tomadas, assegurando que os gerentes de empresas sociais tomem decisões que 

sejam lideradas por estratégias, em vez de reações a condições de curto prazo. Arena, Azzone 

e Bengo (2015) indicam que Somers introduz três mudanças principais no modelo original de 

BSC: (a) adiciona uma dimensão extra, introduzindo metas sociais acima da perspectiva 

financeira, conforme sugerido por Kaplan e Norton (2001a); (b) amplia a perspectiva financeira 

para enfocar a sustentabilidade (incluindo, portanto, desempenhos ambientais e sociais); e (c) 

amplia a perspectiva do cliente para capturar um número maior de grupos de partes interessadas, 

distinguindo entre aqueles que pagam por um serviço (doadores, financiadores de doações) e 

aqueles que o consomem (funcionários, beneficiários e a comunidade em geral). O modelo do 

SEBC é apresentado na Figura 19. 

 

   Figura 19 – Modelo de SEBC 

 

                           Fonte: SOMERS (2005, p. 48) 
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Lall (2017) indica que Somers incorpora a lógica de mensuração voltada a objetivos 

sociais específicos e mensuráveis dentro da organização, ao mesmo tempo em que incorpora as 

necessidades de informação de partes interessadas externas. Yang, Huang e Lee (2014) indicam 

que no modelo do SEBC as organizações primeiro definem os objetivos sociais que geram seus 

resultados desejados e, em seguida, os desdobram para outras perspectivas. A metodologia 

parece complexa e, portanto, reflete a natureza híbrida das empresas sociais que exigem 

sistemas de gerenciamento mais complexos.  

Somers (2005) indica que o BSC tradicional possui limitações quanto às necessidades 

das empresas sociais porque não concilia a tensão que existe entre gerar lucro social versus 

lucro adicional. A implicação disso é que o Balanced Scorecard não reflete com precisão os 

objetivos e conquistas das empresas sociais, e a medição do desempenho em relação aos 

resultados sociais e ambientais não seria reportada. Ao alterar o Balanced Scorecard para 

atender às necessidades das empresas sociais, a autora demonstra que o lucro financeiro é um 

facilitador do lucro social; reduz o risco de desvio da missão e também fornece uma ferramenta 

de gerenciamento de comunicação e desempenho que responsabiliza os tomadores de decisão 

em todos os níveis da organização por entregar a estratégia definida. Nas ferramentas de 

avaliação de desempenho existentes, os sistemas financeiros registram as atividades de 

negociação que obtêm renda e os sistemas qualitativos são usados para coletar feedback do 

usuário e medir o impacto social. O modelo do SEBC fornece um método para integrar os dois 

resultados, e cria indicadores para o crescimento da receita, a redução de custos e os custos de 

prestação de contas e envolvimento das partes interessadas. 

Yang, Huang e Lee (2014) indicam que no modelo do SEBC o mapa estratégico deve 

incluir um esquema de gerenciamento de desempenho voltado internamente, no qual cada 

objetivo está vinculado a uma medida de sucesso. Para cada objetivo, deve haver uma medida 

de sucesso e um funcionário encarregado de garantir que o objetivo seja atingido. O modelo 

torna-se, assim, um meio para comunicar o desempenho internamente, entre equipes ou 

unidades de negócios. Em última análise, uma vez que a organização mapeou sua estratégia 

determinando objetivos e resultados, as medidas de desempenho devem ser incorporadas à 

estrutura do SEBC para garantir a implementação da estratégia em toda a organização. Somers 

(2005) argumenta que, no SEBC, os mapas estratégicos devem ser apoiados por um cronograma 

de medição de desempenho, voltado à própria organização, no qual cada objetivo do mapa 

estratégico é vinculado a um ou mais indicadores de sucesso. Dessa forma, o cronograma 
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também se torna uma ferramenta de comunicação para relatar o desempenho internamente, 

entre equipes ou unidades de negócios. A autora introduziu, ainda, documentações 

complementares como parte do SEBC, por exemplo, o Balanced Report Card, uma ferramenta 

de marketing externa para demonstrar que o empreendimento social atingiu e está 

implementando os objetivos do mapa estratégico. 

Benefícios do uso da ferramenta incluem o apoio no desenvolvimento da estratégia, a 

mensuração do progresso sobre os objetivos estratégicos, e a aplicabilidade para gerenciar 

mudanças na organização (HASKI-LEVENTHAL; MEHRA, 2016). Complementarmente, 

Somers (2005) indica como vantagens de seu uso a capacidade do negócio social contar sua 

história, medir seu desempenho e se comunicar com partes interessadas internas e externas, 

além de ser um plataforma através da qual outras ferramentas de medição de impacto podem 

ser introduzidas na organização. A autora indica que o SEBC coloca as metas sociais no topo 

do mapa estratégico, alinha as prioridades sociais e econômicas e organiza a atividade em torno 

dos orientadores estratégicos. 

No entanto, existem críticas quanto à sua aplicação. Arena, Azzone e Bengo (2015) 

apresentam algumas delas: (a)  sua proposta não captura totalmente a complexidade derivada 

da natureza híbrida dos negócios sociais, negligenciando parcialmente a relevância do impacto 

social das atividades (efeitos de longo prazo); (b) a ampliação da perspectiva do cliente 

responde apenas parcialmente às necessidades informativas das diferentes partes interessadas, 

pois a gama de interesses dos stakeholders é mais ampla em comparação com outras 

organizações, e o tipo de informação que é necessária é geralmente muito diferenciada; (c) o 

modelo é um estrutura estática que não considera como os desempenhos relevantes de uma 

organização mudam durante seu ciclo de vida; e (d) alguns dos indicadores propostos são 

difíceis de serem medidos, como os indicadores relacionados ao capital social e ao 

conhecimento. O fato de não incluir verificação externa ou auditorias, não avaliar programas e 

serviços em profundidade e necessitar de aprendizado prévio sobre termos e conceitos básicos 

da metodologia são desvantagens adicionais indicadas por Haski-Leventhal e Mehra (2016). 

No entanto, o estudo de Somers (2005) revelou que o Balanced Scorecard original 

poderia ser adaptado com sucesso para uso nas empresas sociais participantes do piloto de 

aplicação no Reino Unido, e que a metodologia tem o potencial de comunicar o desempenho a 

partes interessadas internas e externas e construir credibilidade entre investidores, 

financiadores, clientes e outros stakeholders. 
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A avaliação da aplicação piloto de Somers (2005) constatou que o SEBC mudou as 

visões dos participantes sobre suas organizações por meio de: 

 Uma maior compreensão dos funcionários sobre sua organização como 

empresa; 

 O entendimento da utilidade do método como ferramenta de planejamento 

de negócios para empresas sociais; 

 A demonstração da importância de ferramentas de mensuração de 

desempenho para os gerentes seniores dentro da organização e outras partes interessadas 

importantes dentro e fora da organização. 

Além disso, os participantes recomendaram o SEBC a: 

 Organizações que precisam demonstrar valor para potenciais investidores 

ou financiadores; 

 Todas as organizações sem fins lucrativos - instituições de caridade, 

empresas sociais, setor voluntário; 

 Qualquer empresa social ou empresa liderada pela missão. 

Por fim, o estudo da aplicação piloto do SEBC desenvolvido por Somers (2005) 

concluiu que: 

 O Balanced Scorecard de Kaplan e Norton pode ser adaptado para contar a 

história da empresa social; 

 Os resultados positivos incluem a criação de uma linguagem comum através 

da qual os empreendedores sociais podem compartilhar e comparar a experiência, 

mesmo que operem em diferentes setores; 

 Usando o Social Enterprise Balanced Scorecard (SEBC), as organizações 

podem se tornar melhores negócios e podem demonstrar valor social agregado às partes 

interessadas. 

Os resultados de Somers (2005) demonstram a aplicabilidade potencial do SEBC como 

ferramenta de mensuração e gestão de desempenho em negócios sociais, justificando a 

realização de estudos posteriores que possam referendar suas conclusões. 
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3. METODOLOGIA 

 

O trabalho aplicado se baseia na metodologia de investigação científica caracterizada 

por Sampieri, Collado e Lucio (2010, p. 4) como “um conjunto de processos sistemáticos, 

críticos e empíricos que se aplicam ao estudo de um fenômeno”. 

Dentre as possíveis técnicas de pesquisa, encontram-se as quantitativas e as qualitativas, 

essas últimas utilizadas como base do trabalho aplicado em questão. Segundo Grinnell (apud 

SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2010, p. 4), em termos gerais os dois tipos de pesquisa 

apresentam fases similares: (a) levam a cabo observação e avaliação de fenômenos; (b) 

estabelecem suposições ou ideias como consequência da observação e avaliação realizadas; (c) 

provam ou demonstram o grau no qual as suposições ou ideias têm fundamento; (d) revisam as 

suposições ou ideias com base nas provas da análise; e (e) propõem novas observações e 

avaliações para esclarecer, modificar, consolidar ou fundamentar as suposições e ideias, 

incluindo a geração de outras.  

Especificamente sobre a pesquisa qualitativa, Sampiei, Collado e Lucio (2010, p. 7) 

indicam que “o enfoque qualitativo utiliza a coleta de dados sem medição numérica para 

descobrir ou refinar as perguntas de investigação no processo de interpretação”, e 

complementam: 

 

Os estudos qualitativos podem desenvolver perguntas e 

hipóteses antes, durante e depois da coleta e análise dos dados. Com 

frequência, estas atividades servem, primeiro, para descobrir quais são 

as perguntas de investigação mais importantes, e depois, para refiná-las 

e respondê-las. A ação indagatória se move de modo dinâmico, em 

ambos os sentidos: entre os fatos e sua interpretação, e resulta em um 

processo mais “circular”, e nem sempre a sequência é a mesma, varia 

de acordo com cada estudo em particular. (SAMPIEIRI; COLLADO; 

LUCIO, 2010, p.7, tradução nossa) 

 

Strauss e Corbin (1998) indicam que a pesquisa qualitativa é utilizada para estudar os 

potenciais antecedentes e fatores sobre os quais pouco ainda é conhecido e explorado. Sob essa 

perspectiva, vários autores indicam que a temática de negócios sociais é contemporânea e 

emergente, e que a pesquisa acadêmica na área é recente, limitada, e ainda se encontra em 

desenvolvimento (AUSTIN; STEVENSON; WEI-SKILLERN, 2012; DANKO; BRUNNER; 

KRAUS, 2011; ROSOLEN; TISCOSKI; COMINI, 2014). A escolha de métodos qualitativos 

de pesquisa se mostra apropriada nesse cenário, e tem sido utilizada por pesquisadores na área 
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de empreendedorismo social e de mensuração de desempenho (BELZ; BINDER, 2017; 

COHANIER, 2014).  

Quanto ao enfoque, Sampieri, Collado e Lucio (2010) indicam que quando é necessário 

se familiarizar com fenômenos relativamente desconhecidos, obter informações para se realizar 

uma investigação posterior mais completa, identificar conceitos ou variáveis promissores, 

estabelecer prioridades para pesquisas futuras e sugerir afirmações, os estudos exploratórios 

têm sido mais utilizados. Em função dessas características, o trabalho desenvolvido também 

apresentou um enfoque exploratório. 

Ainda sobre a escolha metodológica, foi selecionada a abordagem de estudo de casos 

múltiplos, a fim de se coletar uma amostra mais diversa e heterogênea do ecossistema de 

negócios sociais. As características dessa abordagem estão indicadas no Quadro 11. 

 

      Quadro 11 – Características da abordagem de estudo de casos 

 

                 Fonte: Adaptado de KHAN (2014, p. 226) 

 

A pesquisa foi realizada em duas etapas. A primeira, baseada na revisão de literatura, 

teve como objetivos consolidar conceitos acerca do tema e estudar diferentes abordagens sobre 

o assunto, contribuindo para o refinamento da pergunta de pesquisa e o desenho do trabalho em 

campo. A segunda etapa – a pesquisa de campo – teve como objetivo a coleta de dados por 

Características Estudo de caso

Foco Desenvolvimento de uma descrição em 

profundidade e análise de um caso ou de múltiplos 

casos.

Tipo de problema mais 

adequado para a 

abordagem

Prover um entendimento profundo de um ou mais 

casos.

Disciplinas de base Elementos vindos da Psicologia, Direito, Ciência 

Política, Medicina.

Unidade de análise Estudar um evento, um programa, uma atividade, 

mais que um indivíduo.

Formas de coleta de dados Uso de múltiplas fontes, tais como entrevistas, 

observações, documentos e artefatos.

Estratégias de dados Análise de dados por meio de descrição de casos 

e temas de casos como também temas de casos 

cruzados.

Relatórios escritos Desenvolvimento de análises detalhadas de um ou 

mais casos.



100 
 

 
 

meio de entrevistas semiestruturadas, abertas, com representantes de cinco negócios sociais 

brasileiros. A análise posterior dos dados e informações coletados utilizou como referência o 

mapa estratégico do Social Enteprise Balanced Scorecard proposto por Somers (2005). A 

escolha desse modelo de sistema de mensuração e gestão de desempenho se deu em função de 

ser uma metodologia adaptada às características próprias dos negócios sociais, advindas de uma 

ferramenta já consagrada no campo de mensuração de desempenho, o Balanced Scorecard 

(KAPLAN; NORTON, 1992). Além disso, o método foi testado previamente em organizações 

sociais, com resultados positivos registrados em periódico científico, que foi citado 

posteriormente em outros estudos na área. Soma-se a isso o fato do uso da metodologia não ser 

tão difundido, o que traz um caráter mais inovador ao trabalho realizado.   

O esquema de pesquisa adotado é indicado na Figura 20. 

 

Figura 20. Esquema da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

A coleta de dados foi baseada na realização de entrevistas semiestruturadas. As 

entrevistas utilizaram como base um roteiro de perguntas preparado previamente, focado em 

alguns temas de interesse definidos pelo autor, com apoio da literatura revisada. A primeira 

parte do roteiro envolvia a caracterização do empreendimento pesquisado. As partes seguintes 

Objetivo da 

pesquisa

Avaliar se os 

empreendimentos sociais 

tem adotado práticas de 

mensuração estruturadas de 

seu desempenho e se essas 

práticas, quando adotadas, 

são utilizadas para gestão 

estratégica do 

empreendimento, incluindo 

a criação de valor e 

manutenção do propósito 

inicial.

Pergunta da

pesquisa

A adoção de sistemas de 

mensuração de desempenho 

contribui para a melhoria de 

gestão e criação de valor 

social em empreendimentos 

sociais?

Revisão de

literatura

• Sustentabilidade, 

stakeholders e valor 

compartilhado

• Empreendedorismo

• Empreendedorismo social

• Negócios sociais

• Mensuração de 

desempenho

• Balanced Scorecard, 

Sustaiinability Balanced

Scorecard, Social 

Enterprise Balanced

Scorecard

• Resposta à pergunta da 

pesquisa

• Discussão 

• Conclusões 

• Recomendações de 

pesquisa futura

Pesquisa de

campo

• Entrevistas

• Informações 

complementares

• Análise dos dados

Resultados
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estavam divididas entre o entendimento e definição da missão social do empreendimento, grau 

de influência e relacionamento com stakeholders, e processos de mensuração de desempenho 

adotados, incluindo neste tópico a avaliação do uso de ferramentas estruturadas, adoção de 

métricas de desempenho financeiro e social, variáveis, desafios e benefícios desse processo, 

dentre outros. A divisão do questionário em missão social, stakeholders e desempenho (social 

e financeiro) teve como objetivo enfatizar as principais alterações sugeridas por Somers (2005) 

no modelo de BSC tradicional, quando da criação do Social Enterprise Balanced Scorecad. O 

roteiro de perguntas utilizado encontra-se no Apêndice 1. Vale salientar que o roteiro é um guia, 

mas a dinâmica das entrevistas proporcionou o surgimento de perguntas e temas adicionais, 

tanto da parte do entrevistador, quanto do entrevistado. Neste sentido, conforme indicado por 

Qu e Dumay (2011), o guia serve ao propósito de garantir a mesma abordagem temática 

aplicada durante as entrevistas, e ajuda a direcionar a conversa para os tópicos sobre os quais o 

entrevistador quer aprender. 

Qu e Dumay (2011, p. 243) apresentam a entrevista como “a arte de perguntar e 

interpretar as respostas”. A entrevista semiestruturada é “flexível, acessível, compreensível e 

capaz de trazer à tona facetas importantes e frequentemente escondidas do comportamento 

humano e organizacional” e, “pelo fato de estar baseada na conversa entre pessoas, permite ao 

entrevistador preparado modificar o estilo, ritmo e ordenar as questões para obter as respostas 

mais completas do entrevistado” (QU; DUMAY, 2011, p. 246). Segundo esses mesmo autores, 

a entrevista semiestruturada permite aos entrevistados prover respostas nos seus próprios 

termos, da maneira que pensam e usam a linguagem.   

As entrevistas utilizaram perguntas de características variadas, seguindo em linhas 

gerais os aspectos de entrevistas semiestruturadas indicadas por Qu e Dumay (2011), contando 

com perguntas introdutórias e um breve sumário do intuito da pesquisa, seguido por perguntas 

investigativas diretas e indiretas, interpretativas e de follow-up. Respeitando os princípios éticos 

da pesquisa, foi solicitada autorização para gravação das entrevistas e, ao seu término, 

informados os usos pretendidos dos dados coletados e reforçada a manutenção do sigilo e 

privacidade quanto aos nomes das organizações e entrevistados. 

Quanto ao meio de entrevista, foram utilizados tanto o presencial quanto o online, este 

último por meio de plataformas VoIP com transmissão de voz e imagem, a saber, Skype, Google 

Hangouts e appear-in. Embora existam críticas quanto ao uso de tais metodologias de 

entrevistas, como impessoalidade, dificuldade de interação e perda de sinalizações não-verbais, 



102 
 

 
 

não se pode negar a tendência da utilização destes mecanismos na pesquisa acadêmica, em 

função do alto grau de conectividade e avanço das ferramentas de comunicação e tecnologia 

digitais no mundo atual. Redlich-Amirav e Higginbottom (2014) introduzem essas ferramentas 

como alternativas de comunicação síncrona (real-time) e apresentam as vantagens do uso de 

tais tecnologias, tais como a possibilidade de manutenção e avaliação dos elementos 

interpessoais da interação por meio da transmissão de imagens, flexibilidade e a possibilidade 

de entrevistado e entrevistador permanecerem fisicamente em ambientes onde possam se sentir 

mais confortáveis. No entanto, os autores reconhecem que o grau de familiaridade do 

entrevistado com as plataformas e a capacidade dos equipamentos utilizados podem afetar o 

seu uso. O Quadro 12 apresenta vantagens e desvantagens do uso de tecnologias VoIP. 

 

      Quadro 12. Vantagens e desvantagens de novas tecnologias em pesquisa 

 

      Fonte: Adaptado de REDLICH-AMIRAY; HIGGINBOTTOM (2014, p.8) 

Atributo Vantagens Desvantagens

Custos

Ligações realizadas de computador para 

computador são gratuitas. Não há custos 

para uso de teleconferências e trocas de 

mensagens de texto.

-

Técnico
Boa qualidade de áudio, vídeo e de 

mensagens de texto

 - Desaceleração da entrevista por vídeo, o 

que quebrar o fluxo da conversa;

 - Redução da qualidade com número muito 

grande de participantes em âmbito mundial;

 - Problemas ocasionais com microfone e/ou 

fone de ouvido, falhas potenciais, 

desconexões e perda de dados.

Geográfico

Facilidade para adicionar contatos de 

todas as partes do mundo na 

teleconferência.

Diferenças de fusos horários entre os 

participantes.

Tempo

Tempo gasto para estruturar a entrevista 

por VoIP e ćonsideravelmente menor que 

o tempo usualmente necessário para se 

chegar aos locais.

-

Flexibilidade

Disponibilidade e flexibilidade no 

agendamento da entrevista e flexibilidade 

na escolha considerando a ligação a partir 

da residência ou outro lugar.

Participantes são avessos a tecnologia.

Aceitabilidade
Participantes são familiares com 

tecnologia VoIP.
Participantes não são familiares à tecnologia.

Impeditivos humanos

Pessoas que possuem deficiências visuais 

podem participar usando programas que 

leem os textos da tela.

Participantes que possuem deficiências 

visuais (sem aplicativos de apoio) e 

auditivas.

Pessoas

Relacionamentos desenvolvidos online 

podem se tornar fortes e pessoais num 

curto espaço de tempo.

 - Experiências de aprendizagem dos 

participantes foram afetadas por um 

conjunto de tecnologias;

 - A complexidade do ambiente online  e 

navegação.

Relações humanas
Participantes apreciam o uso de VoIP. 

Eles se sentem conectados.

Participantes precisam de um conjunto de 

competências técnicas para serem capazes 

de utilizar tais tecnologias.

Interação humana 

online

Incorporação de textos, áudio, informação 

visual e interação ao vivo por meio do 

compartilhamento de telas para mostrar 

documentos ou imagens.

Ausência de sinais não verbais na 

modalidade áudio; visualização somente da 

parte superior do corpo.

Pessoas -

A internet pode ser menos segura, com 

possibilidade de captura de senhas, bancos 

de dados e encriptação.
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O uso das tecnologias VoIP de comunicação foi particularmente importante no trabalho 

aplicado, em função de algumas organizações entrevistas estarem localizadas fora da cidade de 

São Paulo, possibilitando sua participação, facilitando o agendamento das entrevistas e 

reduzindo custos de deslocamento. 

O objetivo da pesquisa foi estudar a adoção de sistemas de mensuração de desempenho 

em cinco negócios sociais brasileiros – conforme definições da literatura consultada - e sua 

contribuição para a missão social da organização; para isso, os participantes obrigatoriamente 

deveriam apresentar um propósito declarado de atuação social, mas atrelado a atividades 

comerciais de geração de receita. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, baseada na 

realização de entrevistas de profundidade, o número de participantes foi limitado a um máximo 

de cinco organizações, de natureza jurídica, de tamanho e graus de maturidade diversos. Os 

critérios de elegibilidade foram: 

 Ser caracterizado como um negócio social, ou organização híbrida (foco na missão 

social, mas com fontes de geração de receita), tendo a missão do empreendimento 

caráter social, ambiental ou ambos; 

 Possuir algum mecanismo de mensuração de desempenho implantado há pelo menos 

um ano; 

 Possibilidade de entrevistar fundadores ou gestores da organização; e 

 Ter as atividades sociais e de geração de renda efetivamente implementadas, excluindo-

se, deste modo, organizações em período de incubação. 

Apesar de inicialmente o autor ter a intenção de focar o trabalho em organizações de 

natureza jurídica “privada” (empresas), a grande variedade de negócios sociais de naturezas 

distintas – fato apresentado no capítulo 2 deste trabalho - incluindo instituições do terceiro setor 

(ONG, OSCIP), cooperativas e associações, direcionou o estudo para uma abordagem mais 

ampla e plural, englobando empreendimentos constituídos juridicamente de modos diversos. 

Outra possibilidade cogitada foi a de estabelecer como critério de elegibilidade um tempo maior 

de maturidade na mensuração de desempenho, a qual se mostrou inviável, face ao grau ainda 

incipiente de instituições neste cenário que possuem sistemas de mensuração maduros, em 

especial os voltados à medição de outcomes e do impacto de seus negócios. Quanto ao ramo de 

atuação, o objetivo foi garantir uma amostra mais diversa, refletindo a heterogeneidade do setor. 

Outro ponto que vale ser mencionado foi a possibilidade de entrevistar organizações de outras 

regiões do país, que não somente a Sudeste, a qual já concentra grande parte dos 
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empreendedores sociais, o que poderia enviesar a pesquisa em função de características 

regionais, tais como maiores oportunidades de capacitação e realização de negócios. Quanto ao 

tamanho e número de funcionários da organização, considerou-se que não seriam fatores de 

grande impacto para o foco da pesquisa, uma vez que sistemas de mensuração de desempenho 

podem ser estruturados, com graus de complexidade diferentes, em organizações de diversas 

características e tamanhos. Com relação aos entrevistados, houve uma variação dentre as 

organizações participantes, incluindo presidentes, superintendentes, fundadores, diretores e 

outros gestores, e a concentração em cargos de gestão se deu em função do entendimento de 

que tais posições conseguiriam representar e expressar, com mais propriedade, a cultura e a 

missão das organizações.  

A fim de garantir maior assertividade na seleção dos participantes, as organizações 

foram escolhidas a partir da indicação de redes referenciadas de empreendedorismo (Rede 

Ashoka, Endeavour, Health Innovation Hub) e fundos de investimento especializados em 

negócios de impacto (Bemtevi), acionados pelo autor. Também foram contatados 

empreendedores da rede pessoal de relacionamentos do autor. Os empreendedores e/ou seus 

representantes foram posteriormente contatados por e-mail, explicando os propósitos e 

objetivos da pesquisa, e as entrevistas agendadas com aqueles que aceitaram participar do 

trabalho aplicado. A fim de preservar o sigilo e confidencialidade dos entrevistados, optou-se 

pelo anonimato das organizações, doravante denominadas organização A, B, C, D e E. Ainda 

em função desse aspecto, e manifestando o interesse de alguns entrevistados, as entrevistas 

transcritas na íntegra não foram anexadas ao trabalho.  

O Quadro 13 apresenta um resumo das organizações estudadas. 
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       Quadro 13. Características das organizações estudadas 

 

        Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

As entrevistas foram realizadas no período de 23/03/2018 a 02/04/18, presencialmente 

ou por meio de dispositivos VoIP, em período mais apropriado aos participantes, gravadas 

mediante autorização dos entrevistados, e tendo posteriormente seus dados coletados e 

principais trechos transcritos por meio da Ficha de Entrevista (Apêndice 2) criada pelo autor. 

As entrevistas realizadas resultaram em um total de 6 horas e 25 minutos de gravação.  

Além do conteúdo das gravações, a análise de dados foi complementada pela avaliação 

de informações constantes nos relatórios anuais disponibilizados na página da Internet das 

organizações entrevistadas (quando publicados), ou em materiais de uso interno encaminhados 

posteriormente ao autor pelos entrevistados. 

Os dados coletados foram avaliados conforme etapas abaixo: 

 Resumo das entrevistas individuais nas fichas de entrevista;  

 Consolidação dos dados dos participantes; 

 Categorização dos indicadores mensurados na forma de outputs, outcomes e 

impacto; 

 Avaliação dos indicadores e sua relação com os stakeholders declarados nas 

entrevistas; 

 Distribuição dos indicadores nas perspectivas do modelo do SEBC, incluindo a 

visão multistakeholders, para cada uma das organizações, e de modo consolidado, seguindo 

o modelo de mapa estratégico indicado no Apêndice 3; 

Caso estudados A B C D  E

Entrevistado(s) Presidente

 - Gerente de Relações 

Institucionais e Novos 

Projetos

 - Gerente de Projetos 

SP

Superintendente Fundadora

 - Diretor de 

Comunicação

 - Diretora Médica

Natureza Jurídica ONG OSCIP Associação Empresa Associação

Ano de Fundação 2001 2010 1959 2014 2008

Área Foco
Economia 

solidária
Gestão e inclusão

Educação e 

profissionalização
Educação Saúde

Sede da instituição ES PR MG SP SP

Alcance Regional Nacional Regional Internacional Internacional

Número de 

funcionários
1 (*) 23 100 5 400

Tipo de Impacto Social Social Social Social Social

Tipo de entrevista Skype Google Hangouts Skype appear.in Presencial
(*) complementado por colaboradores PJ contratados
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 Avaliação do equilíbrio das métricas nas diferentes perspectivas da ferramenta, 

grau de adesão das métricas à missão social declarada e relação das perspectivas do SEBC 

com os outcomes identificados; e 

 Avaliação de tensões do modelo de negócio, vínculo entre mensuração e 

vantagem competitiva e possíveis fatores de influência (benefícios e dificuldades) neste 

processo. 

A análise de dados foi realizada de modo completo para cada uma das organizações 

pesquisadas, e posteriormente de modo comparativo, a fim de verificar tendências, 

congruências e discrepâncias entre os casos, conforme método de replicação de estudos de casos 

múltiplos, proposto por Yin (2005), e esquematizado na Figura 21. Além disso, foi realizada a 

análise consolidada dos resultados das organizações. 

 

Figura 21- Método de replicação dos estudos de casos múltiplos 

 

 Fonte: YIN (2001, p. 73) 

 

As constatações foram posteriormente comparadas com a literatura consultada, a fim de 

fundamentar as conclusões do trabalho. 

Sobre as limitações da metodologia, existem fatores inerentes à pesquisa qualitativa, 

sendo um dos principais as restrições quanto à generalização dos seus resultados (SAMPIERI; 

COLLADO; LUCIO, 2010), especialmente quanto à generalização estatística à populações ou 

universos, associada à menor amostragem, sendo o estudo de casos mais apropriado à 

generalização analítica ou de teorias (YIN, 2001). Os dados e informações apresentados se 
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referem exclusivamente à pequena amostra estudada, sendo coletados durante a entrevista, e 

complementados por meio de relatórios anuais de atividades, relatos públicos ou balanços 

disponibilizados na webpage das organizações ou materiais por elas encaminhados por e-mail 

diretamente ao autor, não se tratando de uma análise exaustiva de todas as possíveis métricas 

estratégicas e tácitas adotadas pelas organizações. A abordagem da análise por meio do SEBC 

foi teórica, e não reflete uma aplicação prática da metodologia nas organizações estudadas. 

Outro ponto a ser mencionado é a possibilidade de obtenção de conclusões mais subjetivas, 

fruto da abordagem interpretativa dos resultados e da influência de variáveis no contexto de 

realização das entrevistas, como o grau de interação entre entrevistado e entrevistador, ou ainda, 

diferentes interpretações quanto à classificação dos indicadores em outputs, outcomes e 

impacto, especialmente em função do uso pretendido dos indicadores ou de variações na 

nomenclatura das métricas utilizadas pelas organizações..  

Os resultados coletados e respectiva análise serão apresentados nos próximos capítulos. 
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4. RESULTADOS 

 

A partir da literatura consultada, foram identificados tópicos de interesse, os quais foram 

explorados no estudo de campo por meio da realização das entrevistas com os representantes 

das organizações. As informações obtidas neste processo foram consolidadas a partir desses 

assuntos, os quais se encontram indicados abaixo: 

 Descritivo, Missão e Linhas de negócio das organizações; 

 Relacionamento com Stakeholders; 

 Tensões do Modelo de Negócios; 

 Sistemas de Gestão de Desempenho e Indicadores;  

 Fatores de Influência em Sistemas de Mensuração e Gestão de Desempenho; 

 Benefícios dos Sistemas de Mensuração e Gestão de Desempenho; e 

 Análise dos Indicadores segundo o SEBC. 

O objetivo de elencar tais temas foi verificar a amplitude de cobertura do sistema de 

mensuração e gestão implantado, sua relação com o propósito social das organizações e 

possíveis fatores de influência (benefícios e dificuldades) de sua aplicação.  

Os resultados coletados no trabalho de campo estão apresentados em duas seções. A 

primeira introduz a análise individual das cinco organizações pesquisadas, contendo os 

principais dados e informações captados por meio das entrevistas realizadas,  a classificação 

dos indicadores em outputs, outcomes e impacto, conforme categorização utilizada por Barki 

et al. (2013), e sua análise à luz do Social Enterprise Balanced Scorecard (SEBC), seguindo a 

estrutura de tópicos de interesse acima citados; a segunda seção apresenta as análises 

comparativa e consolidada dos resultados das organizações, seguindo essa mesma estrutura.   

 

4.1. Análise individual das organizações 

 

4.1.1 Organização A 

 

4.1.1.1 Descritivo, Missão e Linhas de Negócio 

 

Fundada em 2001 e atuando no estado do Espírito Santo, a organização, constituída 

juridicamente como uma ONG, se desenvolveu como um braço de atuação filantrópica voltado 
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ao apoio e assistência a pacientes de um hospital público. A entrada do novo presidente 

impulsionou a organização para uma linha de atuação de negócio social, a qual culminou 

inclusive na mudança do nome da organização. A transição foi motivada por dificuldades na 

captação de recursos, questões legais e uma visão de que é necessário mudar os rumos do 

assistencialismo e da atuação social no país, pois a atratividade dos projetos de caráter 

filantrópico para as empresas tem diminuído, por não estarem relacionados ao seu core 

business. A organização está dividida em cinco unidades de negócio, desenhadas para gerar 

impacto e garantir a sustentabilidade da instituição: 

- Atuação assistencial em hospital público, braço filantrópico da organização, que conta 

com 41 voluntárias, e que desenvolve atividades como bazar e ateliê de costura. Seu foco é a 

melhoria da estrutura de suporte do voluntariado para gerar benefício social, proporcionando 

atividades de convívio e desenvolvimento para as voluntárias atuantes; 

- Centro de voluntariado local, ainda em maturação; 

- Atuação em igrejas, para desenvolver responsabilidade social religiosa (gestão 

econômico-administrativa de projetos, incluindo captação de recursos); 

- Incubadora social (spin-off de organizações para que se tornem empresas); e  

- Consultoria para desenvolvimento de projetos de RSC para empresas e outras 

instituições na lógica de projeto-proposta, focada na resolução de problemas sociais e mitigação 

de impactos. 

Além disso, possui um coworking social no espaço da sede da instituição, com uma loja 

colaborativa em planejamento, e reformaram um espaço em uma igreja para alugarem para 

eventos.  A organização possui um funcionário, e conta atualmente com cinco clientes. A folha 

de pagamento é enxuta porque a organização atua com prestadores PJ para a realização dos 

projetos, contratados sob demanda. 

A missão da instituição é o fomento da economia colaborativa e do trabalho em rede, 

com foco na inovação social. Seu objetivo de logo prazo é sair da filantropia e se tornar uma 

empresa de impacto, consolidando o modelo de negócio social. O de curto prazo é modificar a 

forma de se desenvolver projetos sociais no Estado; neste sentido, a organização se propõe a 

mudar a ordem de se fazer negócios na área de responsabilidade social. A possibilidade de se 

tornar juridicamente uma empresa já foi discutida por seus representantes, mas a carga tributária 

relacionada é um desafio para a organização neste sentido. 
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4.1.1.2 Relacionamento com Stakeholders 

 

A organização A não utiliza mecanismos formais de identificação dos stakeholders, mas 

percebe-se uma atribuição de priorização a esses agentes. Os clientes pagantes, ou seja, as 

empresas, são consideradas como o público prioritário, o que pode estar relacionado ao fato 

dela encontrar-se em processo de consolidação do seu modelo de negócio social, migrando de 

uma atuação até então predominantemente filantrópica. A organização não publica relatório 

anual, mas desenvolve mecanismos de prestação de contas para voluntários e projetos, por meio 

de relatórios específicos para esses públicos. A organização conta com auditoria para avaliação 

de seus resultados financeiros, realizada por profissionais voluntários. A listagem detalhada de 

stakeholders da organização encontra-se no Apêndice 5. 

 

4.1.1.3. Tensões do Modelo de Negócio 

 

A organização A relatou como tensões do modelo de negócio a dificuldade de 

entendimento dos stakeholders externos quanto à lógica de funcionamento dos negócios 

sociais, principalmente sobre os aspectos relacionados à monetização de projetos e atividades 

sociais; o entrevistado atribui tal fato à mentalidade dominante de que toda atuação social 

precisa ter gratuidade e garantir ampla acessibilidade aos beneficiários. Além disso, foram 

citadas tensões internas relacionadas à mudança de seu foco de atuação, migrando de atividades 

de cunho mais assistencial a um modelo de negócio social focado em economia solidária. As 

tensões envolveram principalmente o corpo de voluntárias do braço filantrópico da instituição. 

 

4.1.1.4 Sistemas de gestão de desempenho e indicadores 

 

A organização A apresenta um sistema de mensuração de desempenho em estruturação, 

e apresenta indicadores com metas relacionadas. No entanto, não adotou ainda uma ferramenta 

de gestão e mensuração de desempenho. A coleta e mensuração de indicadores são realizadas 

pela equipe interna da organização, e os resultados apresentados aos envolvidos por meio de 

reuniões. Possíveis melhorias advindas da avaliação dos indicadores incluem estratégias de 

redução de custo, otimização e melhor aproveitamento dos recursos existentes, tais como a 

decisão de alugar o espaço da instituição que se encontrava ocioso para as atividades de 

incubação de empresas. Outro ponto a se destacar é o fato da organização A possuir como uma 
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de suas linhas de negócio o desenvolvimento e gestão de projetos personalizados para empresas 

e outras instituições, desenvolvendo, para cada um dos projetos contratados, indicadores de 

desempenho personalizados, utilizando-se para isso de protocolos nacionais e internacionais.  

Com relação aos indicadores mensurados, foi analisado um total de 14 indicadores, 

coletados durante as entrevistas, os quais se encontram listados e classificados no Apêndice 4. 

Destes, 13 (93%) foram categorizados como outputs, e um (7%) como outcome, conforme 

indicado na Figura 22, o que indica um predomínio da mensuração de resultados imediatos das 

linhas de negócio da organização. Não foram identificados indicadores de impacto. 

 

Figura 22 – Distribuição do número de indicadores por tipo: Organização A 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

4.1.1.5. Fatores de influência em sistemas de mensuração e gestão de desempenho 

 

A organização cita a dependência de outros atores envolvidos no processo de criação de 

valor social para a mensuração do impacto como um dos principais fatores de influência no 

processo de mensuração, uma vez que desenvolvem projetos, mas não os operacionalizam junto 

ao beneficiário final.  A mensuração de impacto, como, por exemplo, a mensuração da melhoria 

na qualidade de vida dos voluntários, proporcionada pela atuação social por eles desenvolvida, 

é um dos desafios desse processo. Dificuldades incluem a necessidade de adaptação dos 

resultados a uma linguagem que possa ser entendida por cada um dos stakeholders; a 

transformação de aspectos qualitativos em métricas quantitativas, uma vez que a cultura 

predominante na área social é a qualitativa; a falta de tecnologia de mensuração apropriada ao 

setor de negócios sociais; a ausência de registro histórico das organizações nos processos de 

mensuração; a implementação de controles efetivos em processos que garantam a coleta de 

dados no formato e prazo adequados; a comprovação da eficiência e impacto dos indicadores e 

Organização Outputs Outcomes Impacto
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ausência de indicador

presença de indicador
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dados; o baixo grau de familiaridade e conhecimento dos profissionais do terceiro setor em 

relação aos processos de gestão, técnicas analíticas e ferramentas de mensuração, o que dificulta 

o entendimento dos conceitos e sua implementação. Neste sentido, a organização indicou que 

muitas vezes os dados precisam ser coletados de modo mais simples e depois transcritos no 

formato da ferramenta escolhida por quem tem o conhecimento específico, o que agrega maior 

complexidade ao processo. Outras dificuldades incluem o comprometimento e engajamento das 

pessoas com o processo de mensuração e o acesso e conhecimento limitados em metodologias 

de mensuração de negócios sociais. 

 

4.1.1.6. Benefícios dos sistemas de mensuração e gestão de desempenho 

 

Benefícios citados incluem melhorias no processo de tomada de decisão, manutenção 

da organização na vanguarda da área e a possibilidade de avaliação do ciclo de vida dos 

produtos, levando ao seu reposicionamento, quando necessário. A organização reconhece a 

existência de um vínculo direto entre mensuração de desempenho e o alcance da missão social, 

mas indica que essa percepção é diminuída pelo fato de ser uma organização meio e não 

operacionalizar os projetos em si. Também reconhece sua contribuição para a vantagem 

competitiva da organização, mas considera-se em uma posição confortável no mercado, pela 

ausência de concorrência e, portanto, ainda não experimentou efeitos práticos dessa relação em 

suas atividades. 

 

4.1.1.7. Análise dos indicadores segundo o SEBC 

 

A distribuição dos indicadores da organização A no mapa estratégico do SEBC está 

indicada na Figura 23. 
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Figura 23 – Mapa estratégico SEBC – Organização A 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

A distribuição dos indicadores do SEBC da organização demonstra uma concentração 

de métricas nas perspectivas econômico-financeira e de processos internos, refletindo uma 

busca pela captação e eficiência dos recursos. Há uma concentração de indicadores relacionados 

ao corpo de voluntários da organização, atribuída pelo seu representante ao fato de possuir 

controle direto sobre o grupo. A ausência de indicadores na perspectiva de recursos pode refletir 
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o quadro enxuto de colaboradores. Identifica-se, ainda, uma limitação quanto aos indicadores 

relacionados às práticas de economia colaborativa, e ainda poucos indicadores relacionados ao 

público pagante, demonstrando certo grau de desalinhamento entre a missão declarada da 

organização, público prioritário e as métricas monitoradas. 

 

4.1.2. Organização B 

 

4.1.2.1 Descritivo, Missão e Linhas de Negócio 

 

OSCIP fundada em 2010, fruto da motivação gerada pela história pessoal de seu 

fundador. Com sede administrativa no Paraná e um escritório em São Paulo, possui 23 

funcionários. O primeiro pilar de atuação é a melhoria de gestão das organizações do terceiro 

setor que atuam com pessoas com deficiência; o segundo é o desenvolvimento de ações de 

voluntariado em empresas voltadas ao tema, e o terceiro pilar é o de diversidade e inclusão, 

focado na sensibilização corporativa quanto às pessoas com deficiência, estimulando assim a 

sua contratação. Atualmente a organização opera com 10 empresas, e já desenvolveu iniciativas 

em mais de 100 instituições. Sua missão é criar uma sociedade inclusiva a partir da união de 

voluntários, empresas, pessoas com deficiência e instituições do terceiro setor. A organização 

fez entre o final de 2017 e início de 2018 a revisão do seu planejamento estratégico, utilizando 

a metodologia do BSC, estando atualmente em processo de revisão de sua teoria de mudança. 

Possui 26 objetivos para alcance até 2019, dentre os quais: replicar e propagar a metodologia 

de diagnóstico de gestão; fortalecer a cultura organizacional; ter uma equipe qualificada e feliz; 

melhorar a administração interna financeira; fortalecer o branding; diversificar as fontes de 

captação de recursos; ter uma reserva financeira; alcançar a sustentabilidade financeira a ponto 

de poder escolher projetos; e ser uma articuladora dos agentes sociais. 

A organização cita que a missão da organização pressupõe mudanças nas pessoas e a 

articulação de agentes externos para ampliar o seu impacto, e considera que a implantação de 

uma cultura inclusiva na sociedade, a ponto de não precisar mais da presença ou apoio da 

organização, poderia denotar o alcance de sua missão. 
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4.1.2.2.Relacionamento com Stakeholders 

 

A organização B utiliza-se de mecanismos mais informais para identificação e 

relacionamento com os stakeholders, mas atribui maior grau de prioridade aos beneficiários 

finais das ações, em especial à pessoa com deficiência e à sociedade, o que poderia ser 

considerada uma característica esperada em instituições do terceiro setor. A organização 

publica relatório anual, e também desenvolve relatórios específicos de prestação de contas dos 

projetos desenvolvidos para empresas e outras instituições do terceiro setor. Embora não possua 

auditoria externa para avaliação de seus resultados, periodicamente presta contas desses para 

fundos de investimento que aportaram recursos na organização, e também para o seu conselho 

de administração, que conta com conselheiros externos. A listagem detalhada de stakeholders 

da organização encontra-se no Apêndice 5. 

 

4.1.2.3. Tensões do Modelo de Negócio 

 

As principais tensões no modelo de negócios declaradas pela organização estão 

relacionadas às dificuldades na captação de recursos e ao cumprimento da missão social, esta 

última relacionada à realização pontual de projetos fora da causa social escolhida, por 

necessidade financeira, gerando tensões internas que afetaram a motivação dos seus 

funcionários. 

 

4.1.2.4 Sistemas de gestão de desempenho e indicadores 

 

O planejamento estratégico é uma prática adotada pela organização, e ela utilizou o 

Balanced Scorecard como mecanismo de apoio na definição e desdobramento do último ciclo 

de planejamento de dois anos (final de 2017 - início de 2018), relatando bons resultados de sua 

utilização, como um processo mais fluido e uma implantação facilitada da estratégia. O 

planejamento resultou na definição de 26 objetivos de curto e médio prazo, a serem alcançados 

até 2019. Além do BSC, a organização tem adotado desde 2015 a teoria de mudança na 

definição de seus outcomes e indicadores de impacto, e atualmente passa por um ciclo de 

revisão, pois entende que a mensuração de impacto ainda é um desafio a ser conquistado. 
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O Apêndice 4 apresenta a classificação dos indicadores coletados na pesquisa de campo. 

Foram analisados 14 indicadores declarados nas entrevistas e complementados por meio dos 

relatórios anuais, dos quais 10 (71,4 %) foram classificados como outputs, e quatro (28,6 %) 

como outcomes, demonstrando uma avaliação ainda focada nos resultados imediatos das ações. 

Não foram identificados indicadores de impacto. A Figura 24 ilustra a distribuição dos 

indicadores da organização B por categoria. 

 

Figura 24 – Distribuição do número de indicadores por tipo: Organização B 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Os indicadores são coletados pela própria equipe, e desdobrados por meio de reuniões 

internas periódicas. O resultado dos indicadores e metas está vinculado à remuneração variável 

dos funcionários. Outro ponto a ser mencionado é o fato da organização ter desenvolvido 

metodologia própria para avaliação da gestão das instituições que contratam os seus serviços, 

e o desenvolvimento de painéis de indicadores personalizados para as empresas parcerias, 

conforme projeto contratado. 

 

4.1.2.5. Fatores de influência em sistemas de mensuração e gestão de desempenho 

  

O principal fator de influência na mensuração de desempenho citado pela organização 

foi a dependência de outros atores envolvidos no processo de criação de valor social para a 

mensuração do impacto, por se classificarem como organização meio, e não fim, dependendo 

de outros agentes para a captação de resultados voltados aos beneficiários finais das iniciativas. 

A dificuldade relatada foi a necessidade de maior grau de envolvimento de pessoas no processo 

de coleta e análise dos dados.  

 

4.1.2.6. Benefícios dos sistemas de mensuração e gestão de desempenho 
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Os principais benefícios da mensuração de desempenho citados pela organização foram 

um maior entendimento do alcance dos objetivos da organização e da mudança social proposta; 

o desenvolvimento do “senso de dono” e comprometimento nos funcionários, a identificação 

de oportunidades adicionais de atuação e um maior entendimento do cenário externo e dos seus 

stakeholders. Há um reconhecimento do grau de relação entre os sistemas de mensuração e 

gestão de desempenho e a missão social, uma vez que o atingimento de objetivos menores, em 

conjunto, leva ao atingimento do objetivo maior da organização. Apesar disso, a organização B 

citou a possibilidade de uma percepção minimizada nesse sentido, em função de ser uma 

organização meio. Também há um reconhecimento do vínculo existente entre o sistema de 

mensuração e vantagem competitiva, uma vez que ele torna mais claros o alcance dos resultados 

estratégicos e o grau de eficiência da organização.  

 

4.1.2.7. Análise dos indicadores segundo o SEBC 

 

A distribuição dos indicadores da organização B no SEBC está indicada na Figura 25. 
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Figura 25 – Mapa estratégico SEBC – Organização B 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

A distribuição dos indicadores do SEBC da organização demonstra uma concentração 

de métricas na perspectiva de stakeholders, alinhada ao grau de priorização dado ao público 

beneficiário das ações pela organização. Embora tenha sido relatada a existência de objetivos 

estratégicos voltados aos funcionários da organização, ainda não há uma sistematização de 

indicadores neste sentido, o que se reflete na ausência de indicadores na perspectiva de recursos. 

Apesar do número limitado de outcomes, e da ausência de indicadores de impacto (fato este 

reconhecido pela organização), que distanciam o sistema de mensuração da missão declarada, 

há uma concentração de indicadores na perspectiva de stakeholders o que sinaliza um maior 
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alinhamento entre os outcomes sociais desejados na missão da organização e o público 

priorizado pela organização.   

 

4.1.3. Organização C 

 

4.1.3.1 Descritivo, Missão e Linhas de Negócio 

 

Fundada em 1959, é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, focada em 

educação para melhoria da qualidade de vida, sendo suas iniciativas desenvolvidas em Minas 

Gerais, sem vínculos com instituições sociais ou religiosas. Seu principal foco de atuação é 

educação e possui duas linhas de negócios: 

- programas de aprendizagem, oferecidos em empresas, por meio da lei de cotas de 

aprendizes. Seguindo a lei de aprendizagem (Lei 10.097/2000), a organização disponibiliza 

jovens que atuam quatro dias por semana nas empresas e permanecem um dia na organização; 

- fábrica de telas de arame, ativa desde a década de 1970, com abrangência nacional. 

Embora sem objetivo social – apesar da contratação de mão-de-obra local, a fábrica responde 

por 30% da receita da organização, desempenhando papel importante no financiamento das 

atividades sociais, pois a renda é integralmente revertida para a instituição. A aprendizagem é 

objetivo fim, e a fábrica de telas é meio para se atingir este objetivo. Além disso, a organização 

possui convênio com o poder público para administração de restaurantes populares na região 

de atuação, e fechou recentemente uma parceria para melhoria dos processos educacionais em 

escolas da região de atuação. A organização recebe doações e possui patrocínios de instituições 

nacionais e internacionais. 

Atualmente opera com 80 empresas na linha de lei de aprendizagem, e possuem uma 

grande quantidade de clientes na fábrica de telas de arame. Conta com 193 funcionários e 578 

aprendizes registrados na associação.  

Sua missão é promover sonhos e transformar vidas por meio de soluções em educação 

e profissionalização, visando o desenvolvimento humano, cultural, social e ambiental. Sua 

visão é ser referência em inovação, gestão de projetos sociais, transparência e utilização de 

recursos no terceiro setor. A organização entende que capacitação, melhoria no nível 

educacional e empregabilidade são necessidades da população atendida. A organização realiza 

o seu planejamento estratégico e o desdobra por meio do BSC, possuindo objetivos estratégicos 
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nas perspectivas de qualidade dos beneficiários, relacionamento institucional, processos 

internos, patrimônio humano e mobilização de recursos. 

 

4.1.3.2 Relacionamento com Stakeholders 

 

A organização não se utiliza de mecanismos formais de identificação e relacionamento 

com stakeholders, com exceção de estratégias de relacionamento comercial desenvolvidas junto 

os clientes da fábrica de telas. A organização, que possui raízes no terceiro setor, aponta os 

beneficiários das ações como público priorizado. Além disso, possui iniciativas voltadas ao 

público interno, e recebeu a certificação do instituto Great Place to Work. Existem mecanismos 

de prestação de contas implantados, como a publicação de relatórios anuais, a prestação de 

contas mensais das atividades e gastos das iniciativas desenvolvidas junto ao poder público e a 

apresentação periódica dos resultados ao conselho, que conta com representantes externos. 

Além disso, possui auditoria externa independente para avaliação dos resultados financeiros. A 

listagem detalhada de stakeholders da organização encontra-se no Apêndice 5. 

 

4.1.3.3. Tensões do Modelo de Negócio 

 

A organização C indicou que seus projetos e linhas de geração de receita estão operantes 

desde a década de 1970 e, portanto, eventuais conflitos nesse sentido já foram superados. No 

entanto, cita a captação de recursos como um constante desafio. 

 

4.1.3.4 Sistemas de gestão de desempenho e indicadores 

 

A organização possui a prática de planejamento estratégico institucionalizada, e utiliza, 

desde 2008, o Balanced Scorecard como mecanismo de apoio na definição e desdobramento 

da estratégia, e conta com apoio de uma instituição acadêmica nesse processo. Ela utiliza um 

modelo adaptado do BSC tradicional, que conta com uma dimensão adicional (Qualidade para 

os Beneficiários), relacionada à perspectiva de clientes no modelo tradicional, e possui 

perspectivas renomeadas internamente para aproximar a ferramenta dos termos do terceiro setor 

e facilitar o seu entendimento, conforme indicado no Quadro 14.  
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     Quadro 14 – Comparação: BSC Tradicional e BSC Organização C 

 

     Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

A organização tem experimentado bons resultados com a implementação do BSC, 

contando com 16 objetivos estratégicos e 42 indicadores. No entanto, reconhece que a 

mensuração de impacto é um tema desafiador, ainda a ser desenvolvido no âmbito interno. A 

coleta e mensuração dos indicadores são realizadas pela equipe interna da organização, e seus 

resultados são compartilhados e apresentados aos funcionários por meio de reuniões periódicas. 

A classificação dos 42 indicadores citados pela organização ou descritos em documentos 

internos disponibilizados ao autor, apresentados no Apêndice 4, demonstrou a presença de 38 

outputs (90,5 %) e quatro outcomes (9,5 %), conforme representado na Figura 26. Não foram 

identificados indicadores de impacto, sendo a mensuração de impacto considerada um dos 

grandes desafios da organização. 

 

Figura 26 – Distribuição do número de indicadores por tipo: Organização C 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

4.1.3.5. Fatores de influência em sistemas de mensuração e gestão de desempenho 

 

Segundo a organização C, as expectativas dos stakeholders e variações no cenário 

macroeconômico e ambiental são fontes importantes de influência na gestão de seu 
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desempenho. A organização cita como dificuldades para a implantação dos sistemas de 

mensuração e gestão de desempenho a subjetividade dos dados; a falta de expertise e 

capacitação interna; a necessidade de interpretar as necessidades e percepções dos stakeholders 

para traduzi-las em métricas; as barreiras na coleta de dados e o grau de comprometimento e 

empenho das pessoas no processo. 

 

4.1.3.6 Benefícios dos sistemas de mensuração e gestão de desempenho 

 

Os principais benefícios apontados pela organização C foram o surgimento de novas 

ideias na organização e a possibilidade de identificação e correção de pontos críticos. A 

organização C reconhece o vínculo entre mensuração de desempenho e missão social, e citou 

casos nos quais a identificação de oportunidades e necessidades por meio do BSC gerou 

iniciativas que criaram valor adicional, atreladas à missão da organização de “promover 

sonhos”. O exemplo dado foi a criação de uma produtora de vídeos pelos jovens da região, a 

partir de resultados obtidos de pesquisas realizadas junto aos atendidos, que compunham 

desdobramentos da perspectiva de qualidade dos beneficiários do Balanced Scorecard 

implantado. Sobre vantagem competitiva, a organização entende que o fato de ter produtos na 

fábrica de telas relacionados a uma causa social pode ser um diferencial, mas que o aspecto 

social como fator isolado, dissociado de outras variáveis como qualidade e preço, não é 

suficiente para aumentar as vendas. 

 

4.1.3.7. Análise dos indicadores segundo o SEBC 

 

A análise dos indicadores da organização sob a ótica do SEBC está indicada na Figura 

27. 
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Figura 27 – Mapa estratégico SEBC – Organização C 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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A distribuição dos indicadores do SEBC da organização demonstra a concentração de 

22 métricas (52,3%) na perspectiva de stakeholders, das quais 11 (50%) estão associadas aos 

beneficiários finais das atividades, em especial aos aprendizes do programa de aprendizagem. 

Outro ponto de destaque é o fato da organização considerar a mídia como um stakeholder 

importante, possuindo indicadores para monitorar o seu grau de inserção na mídia. A 

perspectiva sustentabilidade financeira ocupa o segundo lugar na distribuição dos indicadores, 

e as perspectivas de processos internos e recursos possuem um menor número de métricas; com 

relação à última perspectiva, a organização destaca-se por possuir indicadores monitorados 

nessa dimensão.  A concentração de indicadores na perspectiva de stakeholders, associados aos 

beneficiários finais das ações, sinaliza um maior alinhamento entre a missão social e o público 

priorizado pela organização. No entanto, a limitação de outcomes e ausência de indicadores de 

impacto sinaliza certo grau de deslocamento entre a missão social declarada pela organização 

e as métricas monitoradas. 

 

4.1.4. Organização D 

 

4.1.4.1 Descritivo, Missão e Linhas de Negócio 

 

A organização D surgiu em 2014 a partir da motivação dos fundadores em buscarem 

algo a mais do que tinham na vida corporativa tradicional, na companhia de uma necessidade 

de mudança de estilo de vida acompanhada de questionamentos de carreira e desaceleração de 

oportunidades no ambiente de negócios na área de atuação. Os fundadores entenderam que o 

negócio social era uma maneira de se cumprir um papel social mais efetivo, com significado e 

legado, com a oportunidade de “ser protagonista em uma transformação do bem”. A atuação 

prévia em projetos de voluntariado no terceiro setor foi um fator de reforço nesse processo, e o 

contato com aceleradoras e ambientes de startups incentivou a criação do negócio. A 

organização é uma empresa limitada e atua com produtos educacionais na forma de livros-

aplicativos e soluções em storytelling. Os livros-aplicativos trazem o conteúdo da literatura 

clássica, contextualizado ao ambiente contemporâneo, seguindo tendências e ensinamentos 

modernos, bem como atividades complementares, possuindo linhas editoriais de impacto, como 

as relacionadas aos ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável). A organização entende 

que o produto deles é um meio para que as empresas causem impacto, pois as linhas editoriais 
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permitem às empresas “colocar seu DNA” em assuntos de interesse, contados por meio da 

literatura clássica, e gerar reflexão sobre o tema principal. Além disso, a organização faz 

formação de educadores e atividades de mediação, tendo fechado recentemente uma parceria 

com a Secretaria de Educação do município de São Paulo nesse sentido. Seu foco é o fomento 

à educação e o estímulo à leitura, pois eles geram reflexões que permitem às pessoas 

compreenderem melhor seus sentimentos e comportamentos, orientando suas escolhas; a leitura 

pode transformar o indivíduo, seus comportamentos e seus relacionamentos, promovendo 

encontros com outras pessoas e ideias. A empresa possui cinco funcionários, e atende cerca de 

120.000 clientes-leitores e quatro clientes-empresas. Sua missão é fazer com que a leitura seja 

apreciada, que as histórias continuem sendo contadas e tenham seu valor reconhecido. Possui 

como objetivos: 

- Ser uma empresa conhecida e adorada por crianças e jovens; 

- Consolidar-se financeiramente e gerar evidências de engajamento e disseminação do 

impacto de suas ações.  

No momento, o objetivo financeiro é prioritário, pois por meio dele será possível 

reinvestir na empresa e fortalecer seu impacto social.  

 

4.1.4.2.Relacionamento com Stakeholders 

 

A organização não adota ferramentas formais de identificação e priorização de 

stakeholders, mas considera o público pagante (empresas) como o prioritário, e possui práticas 

institucionalizadas de relacionamento comercial junto a ele, mas considera-se ainda em um 

processo de aprendizado para melhor entender e se relacionar com esse público. A organização 

ainda não publica relatório anuais de prestação de contas, mas fornece relatórios personalizados 

sobre os projetos realizados às empresas parceiras. Também não há ainda auditoria externa 

independente contratada. A listagem dos stakeholders da organização declarados nas 

entrevistas encontra-se no Apêndice 5.  

 

4.1.4.3. Tensões do Modelo de Negócio 

 

A organização D indicou que um ponto de tensão é o fato de, muitas vezes, o público 

pagante não ser o público que recebe o produto final, especialmente quando os resultados 
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desejados e expectativas não são necessariamente coincidentes; neste cenário, gerenciar todos 

os envolvidos, para que consigam o que querem, se torna um desafio. Além disso, podem existir 

conflitos de valores e objetivos entre públicos diferentes, como no caso de propostas de fusões 

e aquisições desalinhadas do objetivo social, e que podem ocorrer no ecossistema de negócios 

sociais. 

 

4.1.4.4 Sistemas de gestão de desempenho e indicadores 

 

A organização mensura indicadores, mas ainda não consolidados na forma de um 

sistema de mensuração de desempenho. Não são adotadas ferramentas formais de mensuração, 

e os indicadores, na sua maioria, ainda não possuem metas estabelecidas. Considera-se em parte 

uma organização meio, por meio da qual outras empresas podem potencializar seu impacto 

social, e elabora relatórios com indicadores personalizados para os clientes. Foram analisados 

13 indicadores declarados nas entrevistas, 100% dos quais categorizados como outputs, 

relacionados a resultados imediatos das atividades, conforme indicado na Figura 28. 

 

Figura 28 – Distribuição do número de indicadores por tipo: Organização D 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Os indicadores são mensurados por meio de uma plataforma digital com parâmetros 

previamente configurados pela organização, e os resultados são desdobrados em reuniões 

semanais. 

 

4.1.4.5. Fatores de influência em sistemas de mensuração e gestão de desempenho 

 

A organização considera como principal fator de influência a dependência de outros 

atores envolvidos no processo de criação de valor social para a mensuração do impacto, pois 
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não possui a visão do impacto social como um todo. Dificuldades no processo de implantação 

de sistemas de mensuração e gestão de desempenho relatadas pela organização D incluem a 

obtenção de evidências físicas de comprovação de resultados, especialmente no caso de 

produtos digitais; o excesso de exigências de resultados financeiros, que podem desfocar da 

ação em si; a falta de acesso e conhecimento das metodologias de mensuração e o longo tempo 

necessário para a mensuração do impacto das iniciativas. 

 

4.1.4.6. Benefícios dos sistemas de mensuração e gestão de desempenho 

 

Benefícios advindos do processo incluem a atração de investidores e clientes, a 

avaliação continuada das conquistas da organização e o aprendizado pessoal no processo. 

Quando questionada sobre o vínculo entre desempenho e missão social, a organização D 

indicou a importância do alcance da missão financeira como fator que propicia o atingimento 

da missão social; sobre a relação com vantagem competitiva, reconhece os sistemas de 

mensuração e gestão de desempenho como mecanismos que explicitam resultados importantes 

para aumentar a atratividade da organização para investidores e novos talentos, e para a 

conquista de novos clientes e novos mercados. 

 

4.1.4.7. Análise dos indicadores segundo o SEBC 

 

A análise da distribuição dos indicadores da organização D está indicada na Figura 29. 
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Figura 29 – Mapa estratégico SEBC – Organização D 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

A distribuição dos indicadores do SEBC da organização demonstra uma concentração 

de métricas na perspectiva de stakeholders, associados ao grau de utilização dos produtos da 

organização, seguido pelos indicadores de sustentabilidade financeira. Não foram identificados 

indicadores nas perspectivas de processos internos e recursos. Os indicadores mensurados 

permitem avaliar o grau de adesão dos stakeholders às atividades comerciais da organização, 

mas ainda apresentam descolamento em relação ao seu potencial transformador. 

Que a leitura seja gostada, e que continuem contando histórias e 

reconheçam o seu valor na transformação do indivíduo.
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4.1.5 Organização E 

 

4.1.5.1 Descritivo, Missão e Linhas de Negócio 

 

Fundada em 2010, nasceu como o braço de saúde de uma associação beneficente de São 

Paulo, composta por profissionais de diferentes áreas, que criaram projetos em diversas 

especialidades, incluindo saúde. A história familiar e de vida do fundador, e sua experiência em 

projetos do terceiro setor, o motivaram a buscar modelos financeiramente sustentáveis, mas que 

trouxessem benefício social. A organização é uma associação, e atua com atendimento móvel 

em saúde, com princípios de qualidade e sustentabilidade financeira. Inicialmente desenvolvia 

atividades de RSC em saúde com empresas, mas experimentou dificuldades com o 

comprometimento do voluntariado médico, o que suscitou reflexões sobre possíveis formas de 

geração de receita que sustentassem um modelo de atuação remunerada dos profissionais de 

saúde. Atualmente o foco de atuação é junto ao poder público, com soluções para consultas, 

exames, programas educacionais preventivos e cirurgias de baixa complexidade em unidades 

móveis, focados nos pacientes do SUS, a fim de ampliar o alcance da organização.  Já atuaram 

pontualmente em 27 municípios, e atualmente possuem atendimentos continuados em cinco 

municípios, além de uma base de atendimento nos EUA e escritórios no Paraguai e Colômbia. 

Realiza cerca de 46.000 procedimentos ao ano, atendendo em média 60.000 pacientes ao mês. 

A organização conta com cerca de 400 funcionários e mais 200 médicos PJ. Sua missão é prover 

atendimento médico especializado de excelência sob o conceito “tratar, educar e prevenir”, a 

fim de acelerar o seu diagnóstico e tratamento, e melhorar a qualidade de vida do público 

atendido. Além disso, busca contribuir para a desospitalização e para o uso consciente dos 

recursos de saúde. A organização faz ciclos de planejamento de curto, médio e longo prazos. 

Seu objetivo de longo prazo é expandir o programa preventivo de educação em saúde a todas 

as unidades básicas de saúde, de forma efetiva, e o de curto prazo é evoluir o conceito de 

atendimento médico móvel para a área hospitalar, aumentando o número de hospitais móveis 

implantados.  

 

4.1.5.2.Relacionamento com Stakeholders 

 

Embora a organização não utilize ferramentas de identificação e priorização dos 

stakeholders, são estabelecidos formalmente mecanismos de relacionamento. A organização 
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aponta os beneficiários finais como o stakeholders prioritários da organização, embora o poder 

público seja seu principal cliente, e desenvolve ações de relacionamento institucional junto a 

esse importante stakeholder. Existe, ainda, uma estrutura interna implantada, baseada na 

definição de líderes por frentes de atuação, que se relacionam com os diferentes stakeholders 

envolvidos. A organização presta contas por meio da publicação de relatório anual, além de 

elaborar relatórios específicos para outros stakeholders, como o poder público, e apresenta 

periodicamente os resultados alcançados ao conselho da organização, que conta com 

representantes externos. Além disso, publica o seu balanço em jornal de grande circulação, e 

realiza evento anual de prestação de contas para seus investidores. A organização contrata 

auditoria externa independente para aferição de seus resultados. Um ponto relevante é a grande 

quantidade de stakeholders a serem gerenciados pela organização E, em função da 

complexidade existente nos processo da área de saúde e dos diversos órgãos regulatórios e 

conselhos de classe envolvidos na regulamentação da atividade de seus profissionais. 

 

4.1.5.3. Tensões do Modelo de Negócio 

 

A organização E indicou que existem tensões geradas pela falta de entendimento e 

confusão quanto à definição do que é negócio social, sendo o termo utilizado de muitas formas 

diferentes, algumas vezes de maneira equivocada, por exemplo, no caso de interesses 

estritamente econômicos e mercadológicos de investidores, “disfarçados” na forma de interesse 

social. Ela reconhece, ainda, a multiplicidade de stakeholders como um dos fatores de tensão 

do modelo. Conflitos entre as abordagens financeira e social, a primeira com objetivo de 

equilibrar as contas da organização, e a segunda com a intenção de implantar projetos e 

iniciativas de maior abrangência, também estão presentes. Por fim, a organização reconhece 

tensões associadas à figura do fundador/empreendedor, o qual está intimamente ligado ao 

negócio, e muitas vezes é visto como o único representante legítimo da organização. 

 

4.1.5.4 Sistemas de gestão de desempenho e indicadores 

 

Quanto aos mecanismos de mensuração e gestão de desempenho, a organização E possui 

indicadores e metas estabelecidos, e utiliza metodologia própria de mensuração, composta por 

um mix de ferramentas; alguns dos indicadores são monitorados em função de contratos com 
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investidores e poder público. A prática do planejamento estratégico está formalizada, e realiza 

ciclos de revisões estratégicas de curto, médio e longo prazos. A coleta e a mensuração de 

indicadores são realizadas pela equipe interna da organização, por meio de núcleo existente na 

diretoria de controle e gestão, e seus resultados são periodicamente compartilhados com os 

gestores e funcionários em reuniões periódicas. 

Foram analisados 21 indicadores da organização E, dos quais 20 (95,2%) foram 

categorizados como outputs, e um (4,8%) como outcome. Não foram identificados indicadores 

de impacto dentre os indicadores declarados na entrevista. A distribuição de indicadores por 

tipo da organização E está indicada na Figura 30. 

 

Figura 30 – Distribuição do número de indicadores por tipo: Organização E 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

4.1.5.5. Fatores de influência em sistemas de mensuração e gestão de desempenho 

 

Os principais fatores de influência no processo citados foram o dinamismo do cenário 

de empreendedorismo social, em função do ritmo acelerado de crescimento e transformação do 

setor de negócios sociais, e o dinamismo do próprio empreendedor, o qual, pela proposição de 

constantes inovações e mudanças em processos da organização, pode dificultar a manutenção 

do seu foco e afetar particularmente os sistemas de mensuração, pela perda de continuidade na 

mensuração de indicadores cujos resultados ainda estão em processo de maturação ou pela 

inclusão de novos indicadores sem a devida capacidade e conhecimento instalados. A influência 

de stakeholders com interesses específicos é outro fator importante nesse contexto. 

As principais dificuldades identificadas pela organização E são a grande diversidade de 

linhas de atuação, a qual dificulta a definição de uma metodologia de mensuração única e 

comparável, a falta de habilidade dos profissionais do terceiro setor com o uso de ferramentas 

Organização Outputs Outcomes Impacto

E

ausência de indicador

presença de indicador
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analíticas, o grau de investimento e recursos necessários, e o entendimento das variáveis que 

afetam os resultados. 

 

4.1.5.6. Benefícios dos sistemas de mensuração e gestão de desempenho 

 

A organização E indicou que a mensuração de desempenho possibilita que os resultados 

sejam demonstrados aos stakeholders, legitimando a organização e, como consequência, 

aumentando as chances de fechar novos contratos e parcerias. Além disso, citam outros 

benefícios, como a avaliação do alcance do planejamento estratégico, a possibilidade de 

verificação continuada do grau de crescimento da organização, a orientação da estratégia de 

atuação e dos investimentos, a melhoria no processo de tomada de decisão e no planejamento 

da organização. 

A organização reconhece que mensuração de desempenho e missão estão altamente 

conectadas, mas as vezes a falta de sistematização objetiva do processo dificulta verificar essa 

correlação.  

Quanto à vantagem competitiva, a organização E cita que se encontra em uma posição 

confortável no mercado, pela falta de concorrência em sua área de atuação, o que dificulta 

avaliar na prática os efeitos da mensuração de desempenho sobre o aumento da vantagem 

competitiva. 

 

4.1.5.7. Análise dos indicadores segundo o SEBC 

 

A distribuição dos indicadores da organização E nas perspectivas do SEBC está indicada 

na Figura 31. 
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Figura 31 – Mapa estratégico SEBC – Organização E 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

A análise do SEBC da organização indica uma concentração de indicadores na 

perspectiva de stakeholders, a maior parte deles associada aos beneficiários finais dos serviços, 

e alinhada ao grau de priorização dado a estes stakeholders. Além disso, identifica-se uma 

segunda concentração de indicadores na perspectiva de processos internos, refletindo o grau de 

complexidade dos controles existentes em processos médicos. Juntas, as duas dimensões 

englobam 62% dos indicadores analisados. Outro ponto de destaque é a presença de indicadores 

na perspectiva de recursos. No entanto, o número pequeno de outcomes e a ausência de 

Atendimento medico especializado de excelência no conceito 

tratar, educar e prevenir.

Outcome: melhoria da saúde dos pacientes

Perspectiva Sustentabilidade Financeira

Perspectiva Stakeholder

Aumento de recursos financeiros Gerenciamento de custos
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Receitas

Forecast

ausência de indicadorpresença de indicador
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indicadores de impacto podem dificultar o monitoramento do alcance da organização, tal como 

a melhoria efetiva na saúde dos indivíduos e a eficácia dos programas de prevenção 

desenvolvidos.  

 

4.2.Análises comparativa e consolidada das organizações 

 

4.2.1. Descritivo, Missão e Linhas de Negócio 

 

A avaliação dos resultados reflete a pluralidade encontrada no setor. Das cinco 

organizações, quatro (A, B, C e E) são originárias do terceiro setor, e possuem natureza jurídica 

de organizações filantrópicas, e uma (D) é de natureza comercial privada.  Além disso, três das 

organizações (A, B e D) caracterizam-se como organizações meio, ou seja, organizações que 

desenvolvem projetos para que empresas e outras instituições possam melhorar o grau de 

atendimento ao usuário final, o que possui implicações nos tópicos analisados. As organizações 

atuam em diferentes áreas, por meio de linhas de negócio específicas, e suas missões e objetivos 

estão definidos. O Quadro 15 apresenta um resumo da missão, objetivos e linhas de negócio 

das organizações estudadas.  
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Quadro 15. Organizações: atuação, missão e linhas de negócio   

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

  

Organização A B C D E

Foco de 

Atuação

Economia colaborativa e 

trabalho em rede

Gestão de instituições e inclusão de 

pessoas com deficiência)

Educação e profissionalização Educação e estímulo a leitura Atendimento em saúde

Missão

Fomentar a economia 

colaborativa, com foco em 

inovação social

Criar uma sociedade inclusiva a partir da 

união de voluntários, empresas, pessoas 

com deficiência e instituições. 

Promover sonhos e transforrmar vidas por meio de soluções em 

educação e profissionalização, visando ao desenvolvimento humano, 

cultural, social e ambiental. 

Que a leitura seja gostada, que 

continuem contando histórias e 

reconheçam o valor disso.

Atendimento medico especializado de 

excelência no conceito tratar, educar e 

prevenir. 

Linhas de 

negócio

Projetos de RSC para empresas 

(consultoria); coworking  e 

eventos; incubadora social; 

atuação em igrejas

Gestão de organizações que atuam com 

PcDs; soluções em voluntariado 

corporativo; Ações de diversidade e 

inclusão em empresas

Linha de Aprendizagem (inserção de aprendizes em empresas) e 

fábrica de telas de arame

Livros-aplicativos e soluções de 

storytelling.

Atendimento móvel em saúde 

(consultas, exames, cirurgias de baixa 

complexidade e programa de 

educação em prevenção

Objetivos

Sair da filantropia e se tornar 

uma empresa de impacto 

(consolidar modelo de negócio 

social); modificar a forma de se 

fazer social no estado

Replicar e propagar metodologia de 

diagnóstico de gestão; fortalecer cultura 

organizacional; ter uma equipe qualificada 

e feliz; Melhorar administração interna 

financeira; Fortalecer branding; 

Diversificar fontes de captação de 

recursos; Ter reserva financeira; 

Sustentabilidade financeira para escolher 

projetos; Ser um articulador dos agentes 

sociais

Desenvolver e aprimorar ferramentas de gestão financeira

Ampliar as fontes de geração de recursos próprios.

Ampliar a mobilização de recursos externos 

Fortalecer a identidade, a marca e a imagem da instituição.

Ampliar e fidelizar parcerias.

Aprimorar e expandir as ações Interinstitucionais

Favorecer o resgate e a expressão dos valores culturais.

Aprimorar a qualidade de produtos e serviços.

Ampliar oportunidades para um maior numero adolescentes

aprendizes nas empresas

Promover a criatividade  e inovação em todas as iniciativas.

Desenvolver uma cultura de melhoria contínua

Aprimorar a gestão de processos gerenciais 

Primar pela transparência com todas as partes envolvidas.

Fomentar e possibilitar o aprendizado contínuo do funcionário.

Monitorar o clima organizacional.

Promover ações de valorização e estímulo aos funcionários. 

Ter uma empresa que seja 

conhecida e adorada por crianças e 

jovens, consolidar-se 

financeiramente e gerar evidências 

de engajamento e disseminação do 

impacto de suas ações. 

Expandir o programa preventivo de 

educação em saúde a todas as 

unidades básicas de saúde, de forma 

efetiva, e  evoluir o conceito de 

atendimento médico móvel para a área 

hospitalar, aumentando o número de 

hospitais móveis implantados. 
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4.2.2.Relacionamento com Stakeholders 

 

A análise dos stakeholders declarados nas entrevistas como importantes para a atuação 

das organizações demonstrou uma multiplicidade de partes interessadas, com graus de 

interdependência e necessidades variadas, com destaque para a grande quantidade de 

stakeholders da organização E, relacionada à complexidade e regulamentação das atividades da 

área de saúde. De modo geral, não são utilizados mecanismos formais de identificação dos 

stakeholders, mas percebe-se uma atribuição de priorização a esses agentes. As organizações 

que atuam de modo mais próximo ou que possuem raízes no terceiro setor (B, C e E) apontam 

os beneficiários como público priorizado, ao passo que aquelas constituídas como empresas 

(D), ou que buscam consolidar o seu modelo de negócio (A), priorizam os clientes pagantes, 

como as empresas. Os relacionamentos em geral são informais, mas tendem a ser mais 

institucionalizados para essas últimas, como as estratégias de relacionamento comercial 

adotadas para os clientes dos produtos da fábrica de telas da organização C, ou as ações de 

relacionamento institucional desenvolvidas junto ao poder público pela organização E. De 

modo geral, os mecanismos de prestação de contas estão presentes, levados a cabo por meio da 

publicação de balanços, relatórios anuais ou de atividades (exceção organizações A e D), ou de 

relatórios de prestação de contas dos projetos e atividades para públicos específicos (poder 

público, empresas, voluntários, etc.). Um mecanismo de reforço neste sentido é a apresentação 

periódica dos resultados alcançados aos conselhos das organizações B, C e E, que contam com 

representantes externos. Das cinco organizações pesquisadas, três possuem auditoria 

independente para avaliação de seus resultados financeiros. O Quadro 16 resume os principais 

stakeholders elencados durante as entrevistas.  

 

Quadro 16 – Organizações: principais stakeholders  

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

Caso de 

estudo
A B C D E

Stakeholders 

declarados

 - Voluntário

 - Pacientes

 - Empresas

 - Igrejas

 - Prestadores PJ

 - Pessoas com deficiência

 - Familiares

 - Instituições do 3º setor

 - Funcionários

 - Empresas

 - Secretarias de educação.

 - Empresas

 - Governo

 - Voluntários

-  Jovens

 - Familiares

 - Clientes (fábrica)

 - Funcionários

 - Academia

 - Empresa; 

 - Leitor (pagante e não 

pagante); 

 - Escola e redes de ensino

 - Outros serviços de 

storytelling  (corporativos, 

educação à distância)

 - Secretarias da saúde

 - Prefeituras 

 - Parceiros de tecnologia 

médica e insumos 

 - Sindicatos

 - Conselhos profissionais

 - Órgãos regulatórios

 - Mídia 

 - Bancos e fundos de 

investimento

 - Academia

Stakeholder 

prioritário
Empresas

 - Pessoas com deficiência

 - Sociedade

 - Comunidade

 - Beneficiários (jovens e 

demais atendidos)

Empresas Pacientes SUS
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4.2.3. Tensões do Modelo de Negócio 

 

Questionadas quanto às tensões existentes no modelo de negócio híbrido dos 

empreendimentos, todas as organizações apresentaram conflitos e dilemas vivenciados neste 

sentido, com exceção da organização C. Os principais achados foram agrupados em categorias, 

sumarizadas abaixo: 

- Tensões relacionadas ao conceito: dificuldades de entendimento dos stakeholders 

externos quanto à lógica de funcionamento dos negócios sociais e intrínsecos à diversidade de 

definições de negócio social e suas interpretações (organizações A e E); 

- Tensões internas: tensões envolvendo o público interno e a condução dos negócios da 

organização (organização A);  

- Tensões relacionadas à missão: realização de projetos fora da estratégia social definida 

(organização B); 

- Tensões entre stakeholders: resultados desejados e expectativas não coincidentes; 

gerenciamento de diferentes interesses, multiplicidade de stakeholders e descolamento de 

valores e objetivos entre diferentes públicos (organizações D e E); 

- Tensões de cunho financeiro: tensões existentes entre as abordagens financeira e 

social, tais como o uso racional dos recursos nas iniciativas adotadas (organização E); e  

- Tensões de pessoalidade: ligadas à figura do fundador/empreendedor e a legitimidade 

de representação da organização (organização E). 

A Figura 32 esquematiza as principais tensões identificadas no modelo. 

 

Figura 32 – Tensões identificadas no modelo de negócio social 

 

  Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

Conceito

Stakeholders

Ambiente interno Finanças

PessoalidadeModelo de negócio

social

Missão
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4.2.4.Sistemas de gestão de desempenho e indicadores 

 

Quanto aos mecanismos de mensuração e gestão de desempenho, percebe-se uma 

multiplicidade de ferramentas utilizadas, algumas organizações usando mais de uma delas (B, 

E), e outras com mecanismos de mensuração de desempenho mais recentes, em sistematização 

ou sem o uso de ferramentas de apoio (A, D), conforme indicado no Quadro 17.  

 

     Quadro 17 - Organizações: gestão e mensuração de desempenho 

 

     Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

De modo geral, novamente as organizações fundamentadas no terceiro setor (B, C e E) 

apresentaram sistemas mais estruturados e formalizados neste sentido. O planejamento 

estratégico é uma prática adotada, e duas organizações (B, C) utilizaram o Balanced Scorecard 

como mecanismo de apoio na definição e desdobramento da estratégia.  

Já as organizações A e D ainda não utilizam ferramentas de apoio na mensuração de 

desempenho, e a organização E utiliza metodologia própria. Em todos os casos a coleta e 

mensuração de indicadores são realizadas pela equipe interna da organização. Outro ponto de 

destaque é o fato das organizações A e B e, em menor grau, a D, se caracterizarem como 

organizações meio, ou seja, que promovem projetos e produtos a partir dos quais outras 

instituições e empresas podem potencializar os seus impactos sociais. Neste modelo de negócio, 

são construídos indicadores personalizados para cada um destes projetos, de modo que o cliente 

final consiga acompanhar os resultados das intervenções.  

Outra prática identificada nas entrevistas foi o compartilhamento e apresentação dos 

resultados aos gestores e funcionários das organizações por meio de reuniões periódicas, na 

qual os indicadores são analisados, a fim de se definir ações corretivas e gerar ações de 

melhoria. Segundo os entrevistados, possíveis melhorias incluem o reposicionamento de 

produtos e serviços, a implantação de mecanismos de remuneração variável, trocas de 

fornecedores, investimentos em novas tecnologias e aprimoramento de processos internos. A 

Organização Possui indicadores? Possui metas?

Ferramenta/abordagens de 

apoio para mensuração de 

desempenho?

A Sim Sim Não

B Sim Sim BSC / Teoria da Mudança

C Sim Sim BSC

D Sim Não Não

E Sim Sim Própria (mix de metodologias)
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adoção de mecanismos de gestão mais participativos parece ser uma característica presente nas 

organizações integrantes do estudo. 

Com relação aos indicadores mensurados, foi analisado um total de 104 indicadores, 

coletados durante as entrevistas, avaliados por meio dos relatórios publicados e/ou constantes 

em informações encaminhadas pelas organizações, os quais se encontram listados e 

classificados no Apêndice 4. 

Estes indicadores foram classificados conforme categorização utilizada por Barki et al. 

(2013), em outputs, outcomes e impacto, a saber: 

 Outputs- resultados imediatos, ou seja, os produtos ou serviços diretos e 

tangíveis gerados pelo empreendimento; 

 Outcomes- resultados de médio e longo prazo, compostos pela mudança 

propriamente dita gerada na sociedade; e 

 Impacto - estimativa dos resultados dos outcomes, excetuando-se aquilo que já 

teria ocorrido na sociedade, independente da intervenção do negócio de impacto. 

A Figura 33 apresenta o resultado da distribuição dos indicadores avaliados. 

 

Figura 33 - Distribuição do número de indicadores por tipo 

 

             Fonte: Elaborado pelo Autor (2018)  

Organização Outputs Outcomes Impacto

A

B

C

D

E

ausência de indicador

presença de indicador



140 
 

 

 

Os resultados demonstram uma clara propensão à mensuração de outputs dos negócios 

(90,4 % dos indicadores), com um número bastante reduzido de outcomes (9,6 % dos 

indicadores), e ausência de indicadores relacionados ao impacto causado pelas organizações, 

conforme apresentado no Gráfico 1. Percentualmente a organização B apresenta o maior índice 

de outcomes monitorados, ao passo que a organização D apresenta o menor percentual 

identificado. 

 

   Gráfico 1- Percentual de indicadores por tipo 

 

   Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

Os resultados apontam para um possível desequilíbrio nas métricas, especialmente 

aquelas mais relacionadas à transformação que se pretende alcançar, e ao propósito social das 

organizações. Tal fato é reconhecido pelos participantes do estudo como um ponto de 

desenvolvimento em seus empreendimentos.  

 

4.2.5. Fatores de influência em sistemas de mensuração e gestão de desempenho 

 

Vários fatores podem corroborar para um cenário desfavorável à adoção de mecanismos 

de mensuração e gestão do desempenho e à adoção de métricas de outcomes e impacto. Nas 

entrevistas realizadas, os participantes foram questionados quanto às variáveis e dificuldades 

que afetam os processos de mensuração de desempenho, e apresentaram uma multiplicidade de 

fatores. Dentre as variáveis, foram citadas: 

Outputs

90,4%

Outcomes

9,6%

Impacto

0,0%
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- Dependência de outros atores envolvidos no processo de criação de valor social para 

a mensuração do impacto, fator este ressaltado pelas organizações-meio (A, B e D), uma vez 

que dependem da disponibilidade e parceria de outras empresas e/ou instituições para obterem 

dados de indicadores relacionados ao beneficiário final; 

- Desenho da missão social, pois ela orienta as decisões da organização e é fator de 

motivação dos funcionários na busca por melhores resultados; 

- Expectativas dos stakeholders, pois as organizações sociais atuam com diversos deles, 

e suas intenções não são necessariamente coincidentes, trazendo a necessidade de se adaptar os 

mecanismos de mensuração e prestação de contas, incluindo a linguagem, ao interesse do 

público em questão. Esse fato foi ressaltado especialmente pelos entrevistados que possuem 

investidores ou atuam com o poder público, como as organizações C e E; 

- Dinamismo do cenário de empreendedorismo social, em função do ritmo acelerado de 

crescimento e transformação do setor de negócios sociais, fato este indicado pela organização 

E, fruto de sua acelerada expansão nos últimos anos; 

- Dinamismo do empreendedor, pois não somente o cenário é dinâmico. Em algumas 

situações o próprio empreendedor pode dificultar a manutenção do foco da organização; 

- Capacidade de escolha de bons indicadores, alinhados à missão e estratégia; 

- Outros fatores, incluindo variáveis relacionadas ao cenário macroeconômico, aspectos 

ambientais e regulatórios, também foram citados neste sentido, em especial na organização C e 

nos fluxos de produção de sua fábrica de telas. 

Com relação às dificuldades, foram apontados igualmente diversos elementos, 

englobados nas seguintes categorias: dificuldades relacionadas às ferramentas e metodologia, 

às medições de outcomes e impacto, aos processos internos e capacidade da organização, aos 

profissionais do terceiro setor e aos stakeholders, conforme indicado abaixo: 

 

a) Ferramentas e metodologia 

- Ausência de tecnologia de mensuração apropriada ao setor de negócios sociais; 

- Grande diversidade de linhas de atuação em negócios sociais, dificultando o 

desenvolvimento de uma metodologia única de mensuração e a comparabilidade dos resultados. 

 

b) Medição de outcomes e impactos 

- Transformação de aspectos qualitativos em métricas quantitativas, uma vez que a 

cultura predominante na área social é a qualitativa; 
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- Medições relacionadas a aspectos sociais intangíveis, relacionadas a outcomes e 

impacto, como qualidade de vida, motivação, dentre outros; 

- Subjetividade das medições; 

- Comprovação da eficiência e impacto dos indicadores e dados; 

- Obtenção de evidências que comprovem o impacto e os resultados da mudança social 

(salientado pela organização D, que atua por meio de plataformas digitais); 

- Tempo longo necessário para avaliação do impacto dos projetos; 

- Dificuldades para identificação dos fatores capazes de reverter o resultado de 

indicadores com performance crítica, gerando frustração. 

 

c) Processos internos e capacidade da organização 

- Ausência de registro histórico das organizações nos processos de mensuração, o que 

dificulta a definição de metas; 

- Implementação de controles efetivos em processos que garantam a coleta de dados no 

formato e prazo adequados; 

- Grau de investimento e recursos necessários para o processo. 

 

d) Profissionais da área 

- Baixo grau de familiaridade e conhecimento dos profissionais do terceiro setor em 

relação aos processos de gestão, técnicas analíticas e ferramentas de mensuração; 

- Comprometimento e engajamento das pessoas com o processo de mensuração; 

- Acesso e conhecimento limitado em metodologias de mensuração de negócios sociais. 

 

e) Stakeholders 

- Dependência de outros atores da cadeia para coleta e análise de dados de impacto das 

atividades, dificultando a visão e o controle do impacto como um todo (organizações A, B e 

D); 

- Excesso de exigências de mensuração de resultados financeiros, desfocando o 

resultado da atuação social; 

- Dificuldade para “interpretar” as necessidades e percepções dos stakeholders e traduzi-

las na forma de métricas adequadas. 

 

4.2.6. Benefícios dos sistemas de mensuração e gestão de desempenho 
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Embora as dificuldades nos processos de mensuração de desempenho em negócios 

sociais sejam grandes, as organizações estudadas reconhecem os benefícios propiciados pela 

sua implementação, os quais se encontram agrupados nas categorias abaixo: 

 

a) Relacionados à missão e ao planejamento 

- Maior entendimento do alcance dos objetivos da organização e da mudança social 

proposta; 

- Avaliação continuada do atingimento do planejamento estratégico e da escala de 

crescimento da organização; 

- Direcionamento da estratégia de atuação e priorização de investimentos, gerando 

elementos para um melhor planejamento das atividades; 

- Melhoria nos processos de tomada de decisão; 

- Garantia da sustentabilidade da organização em todos os seus aspectos. 

 

b) Relacionados ao mercado e aos stakeholders 

- Identificação de oportunidades adicionais de atuação (social e financeira);  

- Maior entendimento do cenário que envolve os negócios sociais e de seus stakeholders; 

- Legitimidade da organização; 

- Aumento da atratividade da organização para investidores, novos clientes e talentos; 

- Manutenção da organização na vanguarda da área. 

 

c) Relacionados à melhorias internas 

- Estímulo ao surgimento de novas ideias para aprimorar a gestão e atuação da 

organização; 

- Maior capacidade de identificar pontos críticos e atuar para melhorar os processos 

internos e resultados. 

 

d) Relacionados ao público interno 

- Maior clareza nas conquistas obtidas; 

- Desenvolvimento do “senso de dono” e comprometimento nos funcionários; 

- Crescimento e aprendizado pessoal. 
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Neste sentido, os entrevistados reconhecem, ainda, a existência de um vínculo claro 

entre a mensuração de desempenho e o atingimento da missão da organização, e com o aumento 

de vantagem competitiva. 

No primeiro caso, todos os representantes declararam haver uma relação direta entre 

sistemas de mensuração de desempenho e o cumprimento do propósito social, no entanto, as 

organizações A, B e D indicaram que essa percepção é minimizada no caso de instituições meio, 

uma vez que o foco é melhorar a gestão de outras organizações do terceiro setor, e não operar 

diretamente os projetos. As organizações citaram a importância de se atingir metas de objetivos 

menores que, em conjunto, levam ao atingimento do objetivo maior da organização. A 

organização C reconheceu casos nos quais a identificação de oportunidades e necessidades por 

meio do BSC gerou iniciativas que criaram valor adicional, ao passo que a organização D 

indicou a importância da missão financeira como fator que propicia o atingimento da missão 

social; já a organização E reconheceu um alto grau de relação entre os temas, mas indicou que, 

as vezes, a falta de sistematização e objetividade do processo de mensuração dificulta visualizar 

esse vínculo de modo mais claro. 

Quanto à vantagem competitiva, as organizações concordam que os sistemas de 

mensuração de desempenho podem dar mais clareza à eficiência dos processos e ao impacto da 

missão, ou gerar melhorias que tornam a organização mais ágil e produtiva. Além disso, foi 

citado o papel dos sistemas de mensuração de desempenho no aumento da atratividade da 

organização para investidores e talentos, e na conquista de novos clientes e novos mercados. A 

organização C entende que o fato de ter produtos relacionados a uma causa social pode ser um 

diferencial mas que, como fator isolado, não é suficiente para aumentar as vendas. A 

organização E indicou que a mensuração de desempenho possibilita que os resultados sejam 

demonstrados aos stakeholders, legitimando a organização e, como consequência, aumentando 

as chances de fechar novos contratos e parcerias. No entanto, as organizações A e E citaram 

que se encontram em uma posição confortável no mercado, pela falta de concorrência em sua 

área de atuação, o que dificulta avaliar na prática os efeitos da mensuração de desempenho 

sobre o aumento da vantagem competitiva. 

 

4.2.7. Análise do SEBC 

 

O Social Enterprise Balanced Scorecard (SEBC), variação do Balanced Scorecard 

adaptada para negócios sociais, pressupõe três principais mudanças: (a) introdução de metas 

sociais acima da perspectiva financeira; (b) ampliação da perspectiva financeira para enfocar a 
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sustentabilidade; e (c) ampliação da perspectiva cliente para capturar um número maior de 

grupos de stakeholders. Sob essa ótica, os objetivos e indicadores capturados nas entrevistas e 

materiais complementares foram associados aos diferentes grupos de stakeholders citados pelos 

representantes das organizações, a fim de verificar a existência de métricas relacionadas a estes 

públicos. O resultado desta análise, apresentado no Apêndice 5, demonstra que nem todos os 

stakeholders considerados importantes para a organização estão cobertos por indicadores de 

monitoramento. Neste sentido, a organização C apresenta a maior quantidade de stakeholders 

com indicadores associados.  

Posteriormente os objetivos e indicadores foram distribuídos nas dimensões do SEBC, 

a fim de verificar a existência de equilíbrio nas métricas. Foram avaliados, para o conjunto das 

cinco organizações consideradas no trabalho, 104 indicadores e 32 objetivos estratégicos de 

curto, médio e longo prazos, declarados nas entrevistas. Para cada organização participante do 

estudo foi elaborado um mapa estratégico, sendo os resultados consolidados posteriormente em 

um único mapa estratégico das organizações participantes do estudo. 

A análise do mapa estratégico individual das organizações revela a predominância de 

indicadores e objetivos na perspectiva de stakeholders nas organizações B, C e E; um ponto em 

comum é a atuação das três organizações no âmbito do terceiro setor. As organizações A e E 

possuem maior número de indicadores de processos internos, provavelmente em função das 

atividades produtivas desempenhadas pelo corpo de voluntários e pela atuação no setor de saúde 

pública, respectivamente. Outro ponto em destaque é a ausência de métricas relacionadas à 

perspectiva de Recursos, incluindo aí os recursos humanos, nas organizações B e D - mesmo 

quando existem objetivos estratégicos atrelados a estas perspectivas - e de Processos Internos e 

Recursos na organização D. Já na perspectiva financeira destaca-se a organização C, com a 

adoção de indicadores mais representativos e específicos para suas duas linhas de negócio – 

fábrica de telas e programa de aprendizes.  

A Figura 34 apresenta a distribuição do número de indicadores e objetivos nas 

perspectivas do SEBC, de modo consolidado. 
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Figura 34 - SEBC consolidado 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

Os resultados da análise consolidada confirmam a predominância de objetivos 

estratégicos relacionados aos stakeholders e ao relacionamento institucional das organizações 

(49 no total), seguidos por métricas financeiras (32), destacando-se as relacionadas ao aumento 

de receita das organizações. O número de objetivos e indicadores relacionados às dimensões de 

Processos Internos ainda é pequeno - três e 18, respectivamente - quando comparados às demais 

dimensões. Já a dimensão de Recursos é a que apresenta menor representatividade quanto aos 

indicadores, embora apresente maior número de objetivos declarados que a perspectiva de 

Processos Internos. 

O Gráfico 2 representa a distribuição de indicadores e objetivos no SEBC consolidado 

por perspectiva, ao passo que o Gráfico 3 apresenta a distribuição em termos percentuais. 
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             Gráfico 2 - Distribuição do número de indicadores por perspectiva do SEBC 

 

             Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

            Gráfico 3. Distribuição percentual de indicadores por perspectiva do SEBC 

 

             Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

Ambas as análises demonstram uma distribuição não homogênea das métricas, com 

concentração na perspectiva Stakeholders, em detrimento da perspectiva Recursos, o que 

poderia representar um desequilíbrio na distribuição dos indicadores adotados pela organização, 

de acordo com os objetivos estratégicos definidos. A avaliação da distribuição dos indicadores 

categorizados como outcomes, por sua vez, demonstra uma concentração também na 

perspectiva de stakeholders das organizações, conforme apresentado no Apêndice 6.  

O capítulo “Discussão” apresentará as principais constatações relacionadas à análise dos 

resultados e suas implicações para a pergunta de pesquisa do trabalho aplicado. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

A implementação de mecanismos de mensuração e gestão de desempenho é de extrema 

importância, como fator de sobrevivência econômica, efetividade social e legitimidade 

institucional (BORZAGA; DEPEDRI; GALERA, 2012; SCHMIDT et al., 2015). Porter et al. 

(2011) indicam que não é possível saber a extensão do valor compartilhado sem a mensuração 

do progresso em relação aos objetivos sociais e do grau no qual a performance social melhora 

os resultados econômicos do empreendimento. A FTFS (2015) indica a necessidade de 

explicitar a transformação socioambiental que esses negócios pretendem gerar, deixando claras 

quais métricas de resultado e de impacto socioambiental serão monitoradas, e como os dados 

correspondentes serão coletados e analisados para o acompanhamento dos resultados esperados.  

O estudo realizado demonstrou que, das cinco organizações pesquisadas, três delas 

possuem sistemas de mensuração sistematizados, com apoio de ferramentas estruturadas.  

Verificou-se, ainda, um grau maior de sistematização desses sistemas nas organizações mais 

antigas (C, E), com exceção da organização A, ainda em fase de sistematização e 

amadurecimento dos mecanismos de mensuração de desempenho, pouco explorados na 

organização até a mudança de sua atual gestão.  Com exceção da organização A, verifica-se 

uma tendência maior de adoção de sistemas de mensuração e gestão de desempenho pelos 

negócios do terceiro setor, o que vai ao encontro das colocações de Lall (2017), que apresenta 

como fatores positivos antecedentes para adoção desses sistemas, dentre outros, a experiência 

prévia dos empreendedores no terceiro setor e o reconhecimento do empreendimento como 

organização do terceiro setor. No entanto, por meio do trabalho de campo, foi possível 

identificar que os participantes do estudo reconhecem uma relação entre o alcance da missão 

social e a mensuração e gestão de desempenho; no entanto, a avaliação das métricas adotadas, 

mesmo naquelas organizações que possuem sistemas estruturados como o BSC, demonstra: 

 Uma predominância da medição de outputs de mais fácil mensuração; 

 Uma limitação no que tange à medição de outcomes; e 

 A ausência de medição do grau de impacto causado pelas iniciativas sociais. 

Essas constatações condizem com estudos feitos na área, os quais apontam uma 

predominância da mensuração de outputs, mesmo quando há a intenção de se mensurar 

outcomes e impactos (BARRAKET; YOUSEFPOUR, 2013) ou mesmo quando a conexão de 

tais outputs à missão não é tão clara (MOUCHAMPS, 2014). Outro fato verificado foi a 

tendência de mensuração de outputs de controle direto, especialmente no caso das 
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organizações-meio, que dependem de outras instituições para a avaliação do impacto como um 

todo, aumentado a complexidade do processo. 

Os dois últimos componentes – outcomes e impactos – estão estritamente vinculados à 

realização da missão social do empreendimento; deste modo, o estudo sugere um potencial 

desalinhamento entre as métricas de desempenho e a missão social e potencial de transformação 

das organizações estudadas, uma vez que esse vínculo reconhecido na teoria não se traduz 

necessariamente na aplicação prática dos sistemas de mensuração das organizações 

pesquisadas.   

Este é um ponto que pode fragilizar as organizações frente aos seus stakeholders, no 

que tange aos aspectos de legitimidade de seu papel social e diferenciação como negócio social, 

uma vez que os sistemas de mensuração e gestão de desempenho podem ser entendidos como 

possíveis meios de comprovação da criação de valor social dessas organizações. No entanto, 

este é um fato reconhecido pelas organizações participantes da pesquisa, e existe uma 

preocupação com a melhoria desse cenário. 

Como entidades integrantes de um ecossistema maior, fica claro que as organizações 

atuantes na área de empreendedorismo social são sujeitas a diversas forças de influência, as 

quais se refletem em seus modelos de gestão e mensuração de desempenho e nas práticas 

adotadas. Conforme indicado por Kuratko, Morris e Schindehutte (2015) e referendado por 

Singh (2016), esses negócios são influenciados por diversos fatores, como o ambiente, as 

características do empreendedor, os recursos disponíveis, o conceito de negócio, o valor social 

por ele proposto, a identificação de oportunidades, os recursos disponíveis e o contexto 

organizacional do empreendimento, e vários desses elementos estão presentes no estudo 

realizado. 

A existência de múltiplos stakeholders nestas organizações aumenta a probabilidade da 

ocorrência de conflitos de interesses entre esses agentes, o que pode refletir, inclusive, nos 

sistemas de mensuração, que passam a contabilizar indicadores em função das exigências dos 

stakeholders, como os investidores e o poder público, e não necessariamente frutos do 

desdobramento da estratégia da organização. Por outro lado, não se pode negar o papel dessas 

demandas e o poder exercido pelos stakeholders (FROOMAN, 1999; MITCHELL; AGLE; 

WOOD, 1997) como mecanismos que impulsionam a adoção de práticas mais sistematizadas e 

formais de gestão e melhoria de governança nessas organizações. Isso é particularmente 

evidente nas organizações (C, E) que atuam junto ao poder público, o qual possui requisitos 

bastante específicos para participação em licitações e convênios governamentais, e prestação 

de contas dos resultados operacionais e despesas financeiras. Outro ponto a ser mencionado é 
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a ausência de mecanismos formais de relacionamento e indicadores de acompanhamento para 

alguns stakeholders críticos, fato este importante no que tange aos mecanismos de legitimidade 

e distinção dessas organizações junto aos agentes de influência externos (BORZAGA; 

DEPEDRI; GALERA, 2012; SCHMIDT et al., 2015; VAN WERVEN; BOUWMEESTER; 

CORNELISSEN, 2015). No entanto, em três das organizações foi possível identificar métricas 

concentradas em stakeholders por elas priorizados, demonstrando um maior alinhamento nesse 

sentido. 

O conjunto de organizações estudadas reflete a pluralidade do setor de negócios sociais, 

constituído por entidades de naturezas jurídicas diversas, conforme indicado por Austin, 

Stevenson e Wei-Skillern (2012), De Moura, Comini e Teodósio (2015) e Hlady-Rispal e 

Servantie (2018). Esta diversidade se reflete em estratégias, características organizacionais e 

padrões de mensuração e gestão de desempenho diferenciados. Dos casos estudados, parte se 

caracteriza como organizações híbridas diferenciadas (organizações A, C e D), e parte apresenta 

características similares a das organizações híbridas integradas (organizações B e E), segundo 

os conceitos apresentados por Ebrahim, Battilana e Mair (2014).  No trabalho, é possível notar 

uma diferença de visão entre as organizações provenientes ou vinculadas ao terceiro setor  e as 

que pretendem se consolidar como empresas privadas, no que tange ao grau de priorização dado 

aos beneficiários finais e aos clientes pagantes, os últimos priorizados no caso das empresas 

privadas, em acordo com Sadao Iizuka, Valera e Alves Larroude (2015), que apontam para o 

fato das organizações mais próximas do mercado adotarem lógicas de gestão privada, e as mais 

próximas às comunidades preferirem lógicas sociais e coletivas. Este fato também pode estar 

ligado às maiores restrições financeiras das empresas privadas que, ao contrário das 

organizações caracterizadas juridicamente como ONGs, Associações e OSCIPs, não recebem 

doações e patrocínios de caráter filantrópico que podem complementar as receitas obtidas. Por 

outro lado, o cenário econômico desfavorável às organizações privadas e entidades 

governamentais tem resultado na redução de doações e patrocínios às instituições do terceiro 

setor, o que as tem impulsionado na busca de outras linhas de receita, aproximando-as dos 

negócios sociais. Esta tendência de migração está caracterizada na literatura desde a década de 

1990 por Dees (1998), confirmada posteriormente por Lumpkin et al. (2013), Doherty, Haugh 

e Lyon (2014) e ainda por Stevens, Moray e Bruneel (2015), e presente nas entrevistas 

realizadas. Neste sentido, todas as organizações pesquisadas, incluindo ONGs, OSCIPs e 

Associações, pretendem fortalecer as linhas próprias de geração de receita, reduzindo sua 

dependência de outras fontes externas, pois reconhecem uma resiliência maior das atividades 

comerciais, conforme indicado por Dees (1998). Doherty, Haugh e Lyon (2014) citam, ainda, 
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como um fator de estímulo à criação de negócios sociais, os novos modelos de prestação de 

serviços públicos, os quais criam oportunidades de mercado para novos entrantes. Tal fato pode 

ser verificado na amostragem estudada, por meio das linhas de negócio e parcerias efetivadas 

pelas organizações C e E junto ao governo.  

Outro ponto constatado durante a realização do trabalho foi uma clara vinculação da 

missão social da organização à figura do empreendedor, fundador ou gestor principal da 

organização, como representante legítimo do propósito social definido, conforme apresentado 

por Wry e York (2017) e Hlady-Rispal e Servantie (2018). Battilana et al. (2012) denominam 

esse aspecto como “social imprinting”, ou a marca deixada pelo empreendedor na missão social 

da organização e na manutenção do seu foco. Essa característica se destaca ainda mais quando 

a motivação para criação do empreendimento está relacionada à sua história de vida (BAGGIO, 

A.; BAGGIO, D., 2014; BELZ; BINDER, 2017), fato constatado nas organizações B, C, D e 

E. Neste sentido, pode-se supor que, na ausência de mecanismos formais e sistematizados de 

mensuração e gestão de desempenho, que demonstrem de modo mais claro a realização da 

missão social do empreendimento, a sua comprovação por meio dos representantes da 

organização assume papel fundamental. Desta maneira, a missão torna-se mais pessoa-

dependente e menos processo-dependente, o que poderia enfraquecer o propósito social da 

organização na ausência de seus representantes mais engajados ou no caso de crescimento 

acelerado de suas linhas de negócio, este último fato relatado na literatura pesquisada 

(BATTILANA et al., 2012), em função da redução do grau de influência direta do 

empreendedor. Levando em consideração essa constatação, seria esperada uma robustez maior 

nos indicadores relacionados à perspectiva de Recursos do SEBC das organizações, em especial 

das métricas relacionadas aos recursos humanos, a qual não se confirmou na prática, uma vez 

que esta é a perspectiva com menor representatividade no estudo. Esse fato poderia gerar um 

risco adicional à realização da missão dessas organizações. Apesar disso, não se pode negar o 

papel fundamental exercido pelos empreendedores na concepção, construção e 

operacionalização das organizações estudadas, conforme reconhecido por diversos autores em 

modelos de empreendedorismo da literatura acadêmica (CHOI; MAJUMDAR, 2014; 

KURATKO; MORRIS; SCHINDEHUTTE, 2015; SINGH, 2016). 

Com relação às tensões do modelo de negócio, os entrevistados identificaram conflitos 

entre as dimensões social e econômica, relacionados à missão, aos interesses dos stakeholders, 

à falta de entendimento do conceito de negócios sociais e de âmbito interno das organizações, 

os quais foram igualmente relatados em literatura (BORZAGA; DEPEDRI; GALERA, 2012; 

COMINI; BARKI; AGUIAR, 2012; EBRAHIM; BATTILANA; MAIR, 2014; HAI; DAFT, 
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2016; PACHE; SANTOS, 2013; SADAO IIZUKA; VALERA; ALVES LARROUDE, 2015; 

SMITH; GONIN; BESHAROV, 2013; STEVENS; MORAY; BRUNEEL, 2015). No entanto, 

o conflito de pessoalidade relatado nas entrevistas não encontrou correspondência na 

bibliografia consultada.   

Essas tensões são capazes de influenciar a adoção de sistemas de mensuração de 

performance ou o modo pelo qual são utilizados pelas organizações; nas organizações 

pesquisadas, embora tenham sido identificados objetivos sociais e financeiros de modo 

concomitante, não foram identificados potenciais fatores de desvio da missão, como a 

priorização de métricas financeiras em detrimento das sociais, conforme relatado em literatura 

(EBRAHIM; BATTILANA; MAIR, 2014; MOUCHAMPS, 2014; RAMUS; VACCARO, 

2017) ou em pesquisas práticas realizadas sobre o tema (LALL, 2017).  

A análise das métricas adotadas sob a ótica do SEBC fundamenta essa constatação, uma 

vez que a perspectiva de stakeholders, que inclui os beneficiários finais das atividades sociais 

realizadas, é a predominante do ponto de vista de objetivos estratégicos e indicadores 

acompanhados. Além disso, ela concentra, como seria de se esperar, a maioria dos outcomes 

identificados na análise de indicadores, mostrando uma preocupação genuína com o valor social 

gerado aos beneficiários das ações.  

A perspectiva econômica ocupa a segunda colocação no SEBC, mas foi relatada nas 

entrevistas como um meio para se atingir o propósito social, e não como o objetivo final da 

organização, em acordo com Luke, Barraket e Eversole (2013) e Ebrahim, Battilana e Mair 

(2014). Para a organização D há um claro entendimento que, de modo similar aos apontamentos 

de Yang, Huang e Lee (2014), a sobrevivência da empresa é a prioridade presente, e a realização 

do objetivo social representa o potencial futuro da organização. Neste sentido, vale salientar 

que a dificuldade na captação de recursos foi elencada como um grande desafio nas 

organizações estudadas, juntamente com a complexidade da mensuração de impacto social das 

atividades realizadas.  

Outro ponto identificado na aplicação do modelo do SEBC foi a amplitude das missões 

sociais definidas, e a presença de outcomes mais generalistas, o que pode dificultar 

posteriormente a definição de metas e o seu desdobramento na organização. Austin, Stevenson 

e Wei-Skillern (2012) reforçam esse posicionamento, ao indicar a necessidade de um 

entendimento claro da missão, da teoria de mudança proposta ou do processo de inovação por 

meio do qual o impacto social ocorrerá na organização. Esse menor grau de especificidade 

também pode favorecer a criação de mecanismos de mensuração mais subjetivos, fato este 
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indicado no estudo como elemento que dificulta a implantação de mecanismos de mensuração 

de outcomes e impacto.  

As dificuldades e variáveis capazes de afetar a implementação de sistemas de 

mensuração e gestão de desempenho relatadas nas entrevistas apresentam concordância com as 

relatadas por vários autores da literatura consultada (ARENA; AZZONE; BENGO, 2015; 

BARRAKET; YOUSEFPOUR, 2013; LUKE; BARRAKET; EVERSOLE, 2013; EBRAHIM. 

BATTILANA; MAIR, 2014; EBRAHIM; RANGAN, 2014; JOHNSON; SCHALTEGGER, 

2016; LALL, 2017; MOUCHAMPS, 2014; RAMUS; VACCARO, 2017; SANCHIS-

PALACIO; CAMPOS-CLIMENT; MOHEDANO-SUANES, 2013), mas incluem um ponto 

adicional, descrito como o grau de dinamismo do próprio empreendedor, variável esta não 

relatada na bibliografia em questão. Vale a pena destacar, ainda, o fato de algumas organizações 

contarem com apoio da academia e eventualmente de aceleradoras e mentorias em seus 

processos de gestão. Embora em alguns casos estudados haja o incentivo para a adoção de 

sistemas de mensuração por estes atores, ainda não é possível afirmar, em função dos resultados 

avaliados, se esse fato favorece a mensuração de outcomes e impacto nessas organizações. 

Os benefícios apontados pelos entrevistados quanto aos sistemas de mensuração e 

avaliação de desempenho também são concordantes com a literatura avaliada (EBRAHIM; 

BATTILANA; MAIR, 2014; JOHNSON; SCHALTEGGER, 2016; MELNYK et al., 2014; 

MICHELI; MARI, 2014; MOUCHAMPS, 2014), e comprovam que a sua implementação é 

essencial no contexto dos negócios sociais. No entanto, um benefício bastante relatado na 

literatura – a maior facilidade de prestação de contas aos stakeholders (ARENA; AZZONE; 

BENGO, 2015; BARRAKET; YOUSEFPOUR, 2013; LALL, 2017; MICHELI; MARI, 2014; 

SZIJARTO et al., 2018) – não surgiu de modo tão espontâneo nas entrevistas realizadas, sendo 

relatado após questionamentos mais específicos do autor, o que poderia indicar a existência de 

demandas menos significativas nesse sentido. Das cinco organizações participantes, três 

possuem auditorias independentes para avaliação de seus resultados.  Os entrevistados também 

reconhecem o papel da mensuração de desempenho social como fator de geração de vantagem 

competitiva, mas não de modo isolado, dissociado de outras variáveis como preço e qualidade 

dos serviços/produtos. Sobre este último ponto, é importante salientar que, embora algumas 

organizações estejam atualmente inseridas em um ambiente de baixa competitividade (A, E), o 

dinamismo do cenário empreendedor pode trazer novas soluções e modelos que venham a afetar 

o atual posicionamento dessas organizações no mercado.  
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De modo geral, o reconhecimento dos benefícios atrelados ao processo ainda não 

suplantou as dificuldades de sua implementação especialmente no caso da mensuração de 

outcomes e impactos, conforme demonstram os resultados do estudo. 

Por fim, os achados deste trabalho, obtidos e constatados por meio da utilização do 

modelo do Social Enterprise Balanced Scorecard (SEBC) e do seu desdobramento na forma de 

mapas estratégicos, apontam para a potencial aplicabilidade do modelo como abordagem de 

mensuração e gestão de desempenho no contexto dos negócios sociais, em acordo com os 

estudos de Somers (2005). O seu uso demonstrou, de modo mais claro, as relações das métricas 

com o outcome social proposto, a concentração de métricas, outputs e outcomes em 

determinadas perspectivas e o (des)equilíbrio existente entre elas, proporcionando uma visão 

balanceada do desempenho da organização. As organizações B e C, que já possuem experiência 

prévia no uso do Balanced Scorecard, citaram os benefícios de sua aplicação na formulação e 

desdobramento da estratégia, fatores esses considerados por Taylor, A. e Taylor, M. (2013) 

como antecedentes que favorecem a implementação efetiva de um sistema de mensuração de 

performance. As alterações introduzidas por Somers (2005) na ferramenta, tais como a inclusão 

dos outcomes sociais no topo do mapa estratégico como direcionadores dos objetivos e métricas 

da organização, podem contribuir para evitar inversões de prioridade entre as métricas sociais 

e financeiras. Além disso, o seu uso facilita a identificação das preocupações sociais da 

organização, e permite a medição do seu desempenho da organização, bem como o uso 

complementar de ferramentas de medição de impacto e o seu desdobramento para todos os 

funcionários. No entanto, é fundamental entender que a abordagem do SEBC não deve ser 

utilizada como um fim em si mesmo, ou como ponto inicial para a discussão do desempenho 

da organização. O SEBC deve refletir um desdobramento da estratégia e da missão definidas 

previamente por ela. Deste modo, a sua aplicação faz sentido como uma etapa posterior às 

discussões estratégicas do empreendimento, as quais nortearão sua ambição, perspectivas de 

crescimento e transformação social esperadas, discussões sem as quais o seu uso se torna 

limitado. Isto inclui a definição prévia de métricas de impacto social, às quais poderiam ser 

incorporadas posteriormente à abordagem do SEBC para fins de monitoramento e comunicação 

à organização. O estudo da aplicação prática do SEBC em empreendimentos sociais realizado 

por Somers (2005) mostrou que os participantes o recomendaram às organizações que precisam 

demonstrar valor para potenciais investidores ou financiadores, a todas as organizações sem 

fins lucrativos - instituições de caridade, empresas sociais, setor voluntário - e a qualquer 

empresa social ou empresa liderada pela missão. Realmente estes podem ser benefícios 

potenciais do uso da ferramenta, no entanto, estudos posteriores da aplicação prática da 
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metodologia, desdobrados deste trabalho aplicado, devem ser realizados, a fim de comprová-

los cientificamente no âmbito do ecossistema de negócios sociais brasileiros.  

Por fim, diante do exposto, é fundamental ressaltar a importância da adoção de 

mecanismos de mensuração e gestão de desempenho em negócios sociais, de modo a assegurar 

o acompanhamento integrado do alcance dos objetivos sociais e financeiros dessas 

organizações, consolidar o seu modelo híbrido de atuação e legitimar o seu papel na criação de 

valor social e econômico no contexto do novo capitalismo. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Fatores relacionados não somente a aspectos financeiros, como os sociais e ambientais, 

adquirem uma importância cada vez maior no mundo moderno, e estimulam o surgimento de 

novos modelos de negócio, baseados na obtenção de ganho econômico e atendimento às 

expectativas socioambientais existentes. Neste contexto, o empreendedorismo social surge 

como uma alternativa aos modelos de negócio tradicionais, ao procurar harmonizar a busca pelo 

impacto positivo na sociedade e as atividades comerciais de geração de renda. Os 

empreendimentos sociais combinam a lógica de mercado com a necessidade filantrópica, e 

possuem como propósito atingir uma missão social por meio de mecanismos de mercado; no 

entanto, esse modelo híbrido carrega tensões intrínsecas, fruto da necessidade de se equilibrar 

as missões social e econômica. Segundo Ramus e Vaccaro (2017), o excesso de foco nas 

atividades de mercado pode ameaçar o compromisso com a missão social, e expor as 

organizações a desvios na missão, levando a tensões internas e à perda do suporte de 

stakeholders críticos. Assim, equilibrar métricas que traduzam não somente os desafios 

financeiros do empreendimento, mas também outros aspectos do negócio, como contribuição 

socioambiental, aprendizagem organizacional e relacionamento com stakeholders adquire um 

caráter estratégico.  Neste cenário novo e desafiador, no qual novos modelos de negócios 

adquirem características híbridas para efetivar sua missão social, os sistemas de mensuração e 

gestão de desempenho podem ter um papel importante, ao permitir a constante avaliação da 

adesão da organização aos objetivos sociais propostos, por meio de métricas sociais e 

financeiras alinhadas à sua estratégia. Deste modo, entender o papel desses mecanismos como 

norteadores da estratégia de tais organizações e avaliar o seu grau de influência na melhoria de 

gestão e criação de valor social desses empreendimentos é de extrema relevância, e foi o foco 

escolhido de investigação do presente estudo. Luke, Barraket e Eversole (2013) apontam para 

a importância de se identificar uma abordagem gerenciável e pragmática de avaliação e 

mensuração de performance, cujo valor se baseie em desenvolver legitimidade e medidas 

efetivas de performance. O Social Enterprise Balanced Scorecard (SOMERS, 2005), uma 

adaptação do Balanced Scorecard de Kaplan e Norton (1992) que leva em consideração as 

características dos negócios sociais, é uma das possíveis metodologias neste sentido, e foi 

adotado neste trabalho como o modelo de análise dos dados obtidos.  

As principais constatações advindas do estudo das cinco organizações sociais 

participantes na pesquisa foram: 
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- a adoção de mecanismos de mensuração e gestão de desempenho pelas organizações 

é um processo em amadurecimento, e existe heterogeneidade quanto às ferramentas utilizadas 

e à forma pela qual são implementadas; 

- a tendência maior de adoção desses mecanismos em negócios sociais originários do 

terceiro setor, fator antecedente positivo descrito em literatura, parece estar presente no estudo; 

- a avaliação das métricas identificadas demonstra a predominância da medição de 

outputs, uma limitação no que tange à medição de outcomes e a ausência de medição do impacto 

causado, sugerindo um potencial desalinhamento entre as métricas e a missão social dos 

empreendimentos; 

- existem diferenças no grau de priorização dado pelas organizações aos stakeholders, 

conforme sua natureza jurídica, e no grau de cobertura de indicadores associados a estes 

stakeholders; 

- há uma clara vinculação da missão social da organização à figura do empreendedor, 

como representante legítimo do propósito social definido; e 

- embora as tensões do modelo de negócio sejam reconhecidas pelos participantes, 

incluindo os conflitos entre as lógicas financeira e a social, não foram identificados potenciais 

fatores de desvio da missão das organizações, como a priorização de métricas financeiras em 

detrimento das sociais. 

A análise dos dados sob a ótica do SEBC revelou que: 

- há uma concentração de objetivos, indicadores e outcomes na perspectiva de 

stakeholders, que inclui os beneficiários finais das atividades sociais realizadas; 

- a perspectiva econômica ocupa a segunda colocação nesse sentido, mas foi relatada 

nas entrevistas como um meio para se atingir o propósito social, e não como o objetivo final da 

organização; 

- os outcomes sociais tendem a ser generalistas, o que pode dificultar a definição de 

metas e o seu desdobramento na organização; e 

- o Social Enterprise Balanced Scorecard (SEBC) apresenta aplicabilidade potencial 

como mecanismo de mensuração e gestão de desempenho no contexto dos negócios sociais, ao 

propiciar uma visão balanceada do desempenho social e financeiro da organização. No entanto, 

ele deve refletir desdobramentos de discussões realizadas previamente sobre a estratégia e a 

missão da organização, sem as quais seu uso se torna limitado.  

Neste ponto, vale resgatar a pergunta de pesquisa do trabalho aplicado e seus objetivos. 

A pergunta “De que modo a adoção de sistemas de mensuração de desempenho pode contribuir 

para a gestão e orientar a criação de valor social em negócios sociais?” foi o foco de 
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investigação do presente estudo. O primeiro objetivo foi avaliar se os negócios sociais possuem 

práticas de mensuração de desempenho sistematizadas, e se essas práticas, quando adotadas, 

são utilizadas na gestão estratégica do empreendimento e monitoramento da criação de valor. 

Os resultados demonstram que, embora a prática da mensuração de desempenho esteja presente 

nas organizações estudadas, ainda que não em todas de modo sistematizado, e os seus 

representantes reconheçam um vínculo claro entre mensuração de desempenho e missão, bem 

como os benefícios de sua implantação, há um descolamento entre a estruturação de suas 

métricas e o seu propósito social, refletindo uma influência ainda limitada dos sistemas de 

mensuração de desempenho na criação de valor social das organizações; no entanto, existem 

benefícios reconhecidos por elas na utilização desses sistemas para a melhoria de sua gestão, 

tal como uma maior clareza na orientação estratégica, a identificação de oportunidades de 

negócio e a implantação de melhorias em processos internos. 

O segundo objetivo foi avaliar se a mensuração de desempenho contribui para o 

monitoramento e a manutenção da adesão da organização ao seu propósito social. Neste sentido, 

não foram identificados no trabalho desvios em relação à missão social declarada mas, por outro 

lado, o trabalho indicou que o potencial de transformação desses negócios ainda não se reflete 

nos elementos mensurados, uma vez que há um predomínio de outputs  relacionados a 

resultados imediatos das iniciativas, um número ainda limitado de outcomes e ausência de 

indicadores de impacto, sinalizando um potencial distanciamento entre os sistemas de 

mensuração adotados e o propósito social das organizações, mesmo naquelas nas quais as 

métricas concentram-se na perspectiva de stakeholders e nos beneficiários finais das ações . 

Vale salientar que as constatações acima elencadas devem ser avaliadas sob a ótica das 

limitações do estudo realizado, a principal delas a impossibilidade de generalização dos dados, 

em função da pequena amostragem. A análise foi realizada exclusivamente com base em 

informações declaradas pelos participantes nas entrevistas realizadas e constantes nos materiais 

complementares obtidos pelo autor, e não se trata de uma avaliação exaustiva de todas as 

possíveis métricas estratégicas e tácitas das organizações. Além disso, a abordagem da análise 

por meio do SEBC foi teórica, e não reflete uma aplicação prática da metodologia nas 

organizações estudadas. 

Possíveis implicações práticas deste estudo incluem a demonstração da importância da 

adoção e sistematização de mecanismos de mensuração de desempenho em negócios sociais, 

como modo inclusive de reforçar a legitimidade do empreendimento aos stakeholders e aos 

funcionários da organização; o papel significativo que diferentes ferramentas e abordagens de 

gestão, mensuração e monitoramento de performance podem ter para um melhor desempenho 
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e melhoria desses negócios; a importância de se definir um conjunto de métricas que demonstre 

de modo balanceado o desempenho do negócio em suas diferentes perspectivas e a importância 

de uma definição prévia e adequada da estratégia e da missão social da organização, de modo 

que as diferentes ferramentas e metodologias adotadas possam refletir de modo fidedigno as 

reais expectativas e intenções do empreendimento, sejam elas de cunho financeiro ou social, 

evitando desvios neste sentido.  

A temática de negócios sociais é contemporânea e emergente, e a pesquisa acadêmica 

na área é recente, limitada, e ainda se encontra em desenvolvimento (AUSTIN; STEVENSON; 

WEI-SKILLERN, 2012; DANKO; BRUNNER; KRAUS, 2011; ROSOLEN; TISCOSKI; 

COMINI, 2014). Assim, o autor recomenda a realização de pesquisas futuras, que possam 

aprofundar o estudo da adoção dos sistemas de gestão e mensuração de desempenho e seus 

possíveis fatores de influência no contexto dos negócios sociais. Essas recomendações incluem: 

- o estudo da mensuração de outcomes e impactos em organizações com maior estágio 

de maturidade no tema; 

- pesquisas com abordagem correlacional, que avaliem o alcance da missão social em 

função das práticas de mensuração; 

- aprofundamento dos estudos das tensões do modelo de negócios sociais no contexto 

brasileiro; 

- análises do vínculo entre o empreendedor, a missão social e as práticas de gestão e 

mensuração de desempenho; 

- avaliação de diferenças na adoção de sistemas de mensuração em negócios sociais de 

naturezas jurídicas diferentes; 

- avaliação do grau de influência dos stakeholders na adoção desses sistemas em 

negócios sociais; 

- estudos de aplicação prática do SEBC nos empreendimentos sociais; e 

- pesquisas de caráter quantitativo na área. 

O aprofundamento da temática por meio da pesquisa acadêmica pode trazer elementos 

importantes para um melhor entendimento da dinâmica do ecossistema de negócios sociais, 

contribuindo para esclarecer o seu papel como agente transformador da realidade social e 

econômica no mundo contemporâneo. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Roteiro de Entrevista – TA/FGV 

 

Trabalho: Avaliação de sistemas de gestão de desempenho e criação de valor social em negócios sociais 

sob a perspectiva do Social Enterprise Balanced Scorecard (SEBC) 

 

Daniel M. Périgo 

 

1. O Empreendimento 

 

 Nome: 

 Natureza jurídica: 

 Ramo de atividade: 

 Atuação (local, estadual, nacional, internacional): 

 Fundador: 

 Ano de fundação: 

 Vinculada a alguma empresa, instituição? 

 Algum tipo de financiamento/investimento? 

 Missão, visão e valores descritas? 

 Número de funcionários: 

 Número de clientes: 

 Recebeu algum tipo de capacitação/aceleração no processo? 

 

2. Missão e Valor Social  

 

 Por que montou a empresa/motivação? (Propósito, oportunidade de negócio, tradição familiar, 

etc.) 

 Qual problema social/ambiental quer endereçar/mudar? Por que escolheu esse tema? 

 Qual a missão da organização? 

 Quais os principais objetivos financeiros/socioambientais? 

 Qual o público alvo? 

 Quem paga e quem recebe o benefício? 

 Qual a maior necessidade desse público, que deve ser atendida pelo seu negócio? 

 Qual a visão de curto e longo prazo da organização? 

 Como você caracteriza o impacto do seu negócio? (ambiental, social, financeiro, etc.) 

 Entende que o seu negócio causa o impacto positivo/benefício esperado na sociedade? Por que? 

 Como você alia se o impacto e a mudança esperados estão ocorrendo? 

 Como você avalia se a missão da organização está sendo cumprida? 

 Quais os maiores problemas/tensões que uma organização que procura benefício socioambiental e 

renda enfrenta em função do seu modelo de negócio? 

 Atualmente qual o maior desafio para o seu empreendimento?  
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3. Stakeholders 

 

 Quais os principais stakeholders da organização (públicos que influenciam ou são influenciados pelo 

negócio)? 

 Como foram identificados? Usou alguma metodologia formal para isso? 

 Há algum tipo de priorização conforme grau de importância para a organização? 

 Como é feito o relacionamento com eles?  

 Existe alguma expectativa ou demanda externa de stakeholders ou contrapartida relacionados ao 

desempenho do negócio?  

 Presta conta dos resultados do desempenho da organização? De que maneira? 

 

4. Mensuração de Desempenho 

 

 Mensura o desempenho (financeiro, socioambiental, etc) da organização? Se sim: 

o Quais indicadores são utilizados? 

o Desde quando avalia indicadores? 

o Por que mensura esses indicadores? 

 Utiliza alguma metodologia de referência para mensurar desempenho? 

o Se sim, qual? 

o Se utiliza, porque escolheu essa metodologia? 

o Quais as maiores dificuldades para sua utilização/implantação? 

o Se não utiliza, por que? 

 Qual a frequência de monitoramento dos indicadores? 

 Quem mensura? Possui estrutura interna própria ou contrata terceiros? 

 Como estes indicadores foram definidos (tanto financeiros quanto socioambientais)? 

 Contou com alguma ajuda externa na definição dos indicadores? 

 Possui metas definidas para estes indicadores ou somente faz acompanhamento? 

 Os indicadores são utilizados na gestão e na estratégia de negócio? De que maneira? Há algum caso 

real de mudança ocasionada nesse sentido? 

 Como mensurar desempenho ajuda a organização a cumprir sua missão e gerar valor?  

 A mensuração de desempenho e impacto gera vantagem competitiva? Por que? 

 Quais as principais variáveis (internas/externas) que afetam esse processo? 

 Qual a principal motivação e benefícios de se mensurar os indicadores? 

 Quais as maiores dificuldades nesse processo?  

 Como essas dificuldades foram superadas? 

 Percebe melhorias, desenvolvimento e resultados nesse processo? 

 O que ainda precisa ser melhorado nesse processo? 

 Faz algum benchmark para comparação dos resultados? 

 Os resultados possuem algum tipo de auditoria/avaliação externa independente? 

 

Responsável pelas informações: 

Cargo: 
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APÊNDICE B - MODELO FICHA DE ENTREVISTA 

 

 
  

Caso de estudo

Data entrevista

Cargo do Entrevistado

Breve Histórico

Ano de Fundação

Motivação para o negócio

Natureza Jurídica

Foco de Atuação

Número de atendidos

Atividade Principal

Linhas de negócio

Número de clientes

Número de funcionários

Aceleração

Background terceiro setor

Missão

Destaques Missão

Destaques Stakeholders

Prestação de contas

Destaques Mensuração

Planejamento estratégico/ metas

Objetivos

Metodologia (mensuração)

Indicadores

Uso na gestão

Benefícios

Tensões modelo de negócio

Variáveis do processo

Dificuldades

Correlação missão

Correlação vantagem competitiva

Auditoria

Pontos de desconforto / sinais não-verbais

Transcrição

Percepções/comentários

FICHA DE ENTREVISTA
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APÊNDICE C - MODELO DE MAPA ESTRATÉGICO SEBC 

 

 

 
  

Outcomes sociais / missão

Perspectiva Sustentabilidade Financeira

Perspectiva Stakeholders

Aumento de recursos financeiros Gerenciamento de custos

Perspectiva Processos Internos

Perspectiva Recursos

Organização

Objetivos

indicador objetivo
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APÊNDICE D - CLASSIFICAÇÃO DE INDICADORES 

 

 
 

 

 

Organização Indicador Output Outcome Impacto

Custo das atividades X

Custo do Voluntário X

Receita do voluntário X

Receitas X

Valor financeiro do voluntário X

Novos voluntários X

Número de clientes X

Número de empresas e instituições 

aderentes ao modelo
X

Pacientes atendidos X

Horas de voluntariado X

Horas trabalhadas na produção X

Número de peças arrecadadas X

Número de peças produzidas X

Produtividade X

Não consta

Despesas X

Índice de dependência financeira 

por fonte
X

Receitas X

Grau de motivação dos funcionários 

das instituições
X

Melhoria de gestão das instituições X

Melhoria de infraestrutura 

instituições
X

Número de empresas investidoras X

Número de impactados X

Número de instituições atendidas X

Número de voluntários X

Taxa de crescimento das instituições 

atendidas
X

Horas de trabalho voluntário X

Número de projetos executados X

Não consta

A

B
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Organização Indicador Output Outcome Impacto

Atrasos de recebimentos X

Faturamento aprendiz X

Margem líquida aprendiz X

Margem líquida faturamento telas X

Margem líquida geral X

Perdas financeiras X

Recebimentos à vista X

Receita bruta telas X

Receita Empresas X

Receita líquida aprendiz X

Receita líquida geral X

Receita líquida telas X

Receitas Poder Público X

Redução de desperdícios X

Ticket médio aprendiz X

Adolescentes efetivados X

Clientes recorrentes X

Disseminação de metodologia X

Inserções de mídia X

Melhoria rendimento escolar X

Número acumulado atendidos no 

projeto
X

Número adolescentes ativos X

Número de desistências / 

cancelamentos
X

Número de formandos 

(profissionalizantes)
X

Número de novas empresas 

parceiras
X

Número de parcerias com empresas 

privadas
X

Número de parcerias com repasse 

de bens
X

Número de parcerias estratégicas X

Número de publicações X

Número de reposições X

Número novos adolescentes 

contratados
X

Número prestações de serviço 

Poder Público
X

Participantes em atividades 

culturais
X

Satisfação aprendizes X

Satisfação de clientes X

Satisfação empresas - aprendizes X

Valor de inserções de mídia X

Número de refeições servidas X

Número de turmas 

profissionalizantes oferecidas
X

Produtividade (telas) X

Horas de treinamento X

Pesquisa de Clima X

C
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Organização Indicador Output Outcome Impacto

Despesas X

Notas pagas X

Receitas X

Tempo de runaway X

% de retorno ao site X

Leitores por faixa etária X

Leitores por região X

Leituras completas X

Número de acessos X

Número de downloads X

Número de leitores X

Páginas lidas X

Velocidade de leitura X

Não consta

Não consta

Despesas X

Fluxo de caixa X

Forecast X

Índice de solvência X

Receitas X

Índice de risco de acidente vascular X

Mídia espontânea X

Número de citações em mídia X

Número de ouvidorias X

Pacientes atendidos X

Taxa de positividade X

Taxa de representatividade de 

atendimentos SUS
X

Número de atendimentos por 

tipo/especialidade/região
X

Número de biópsias X

Número de diagnósticos X

Taxa de absenteísmo X

Taxa de ocupação X

Tempo de espera X

Avaliação de cultura X

Horas de treinamento X

E

D
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APÊNDICE E - STAKEHOLDERS E INDICADORES 

 

 
  

Organização Stakeholders declarados Objetivos Indicadores Perspectiva(s)

Voluntário não sim financeira/stakeholders/ processos internos

Pacientes não sim stakeholders

Igrejas sim não -

Prestadores PJ não não -

Instituições sim sim stakeholders

Empresa sim sim financeira/stakeholders

Familiares não não -

Instituições do Terceiro Setor sim sim financeira/stakeholders

Empresas sim sim financeira/stakeholders

Secretarias de Educação não não -

Pessoas com deficiência sim sim stakeholders

Voluntários sim sim stakeholders/ processos internos

Funcionários sim não aprendizagem e conhecimento

Sociedade sim não -

Empresas sim sim financeira

Governo sim sim financeira/ stakeholders

Voluntários sim sim stakeholders

Jovens sim sim financeira/ stakeholders

Familiares não não -

Clientes (fábrica) sim sim financeira/ stakeholders

Funcionários sim sim aprendizagem e conhecimento

Academia sim sim

Comunidade não não -

Outros beneficiários sim sim stakeholders

Empresa; sim sim financeira

Leitor (pagante e não pagante); sim sim stakeholders

Escola e redes de ensino sim não -

Outros serviços de storytelling não não -

Secretarias da Saúde sim sim financeira/ stakeholders

Prefeituras sim sim financeira/ stakeholders

Parceiros de tecnologia e insumos sim não -

Sindicatos não não -

Conselhos profissionais não não -

Órgãos regulatórios não não -

Mídia não sim stakeholders / processos internos

Bancos e investidores não sim financeira

Pacientes sim sim stakeholders/ processos internos

Academia não não stakeholders

A

B

C

D

E



180 
 

 

APÊNDICE F -OUTPUTS, OUTCOMES, IMPACTO E PERSPECTIVAS DO SEBC 

 

 
 

 

 

 

Organização Perspectiva Indicador Output Outcome Impacto

Custo das atividades X

Custo do Voluntário X

Receita do voluntário X

Receitas X

Valor financeiro do voluntário X

Novos voluntários X

Número de clientes X

Número de empresas e instituições 

aderentes ao modelo
X

Pacientes atendidos X

Horas de voluntariado X

Horas trabalhadas na produção X

Número de peças arrecadadas X

Número de peças produzidas X

Produtividade X

Recursos Não consta

Despesas X

Índice de dependência financeira 

por fonte
X

Receitas X

Grau de motivação dos funcionários 

das instituições
X

Melhoria de gestão das instituições X

Melhoria de infraestrutura 

instituições
X

Número de empresas investidoras X

Número de impactados X

Número de instituições atendidas X

Número de voluntários X

Taxa de crescimento das instituições 

atendidas
X

Horas de trabalho voluntário X

Número de projetos executados X

Recursos Não consta

A

B

Processos Internos

Sustentabilidade Financeira

Stakeholder

Processos Internos

Sustentabilidade Financeira

Stakeholder
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Organização Perspectiva Indicador Output Outcome Impacto

Atrasos de recebimentos X

Faturamento aprendiz X

Margem líquida aprendiz X

Margem líquida faturamento telas X

Margem líquida geral X

Perdas financeiras X

Recebimentos à vista X

Receita bruta telas X

Receita Empresas X

Receita líquida aprendiz X

Receita líquida geral X

Receita líquida telas X

Receitas Poder Público X

Redução de desperdícios X

Ticket médio aprendiz X

Adolescentes efetivados X

Clientes recorrentes X

Disseminação de metodologia X

Inserções de mídia X

Melhoria rendimento escolar X

Número acumulado atendidos no 

projeto
X

Número adolescentes ativos X

Número de desistências / 

cancelamentos
X

Número de formandos 

(profissionalizantes)
X

Número de novas empresas 

parceiras
X

Número de parcerias com empresas 

privadas
X

Número de parcerias com repasse 

de bens
X

Número de parcerias estratégicas X

Número de publicações X

Número de reposições X

Número novos adolescentes 

contratados
X

Número prestações de serviço 

Poder Público
X

Participantes em atividades 

culturais
X

Satisfação aprendizes X

Satisfação de clientes X

Satisfação empresas - aprendizes X

Valor de inserções de mídia X

Número de refeições servidas X

Número de turmas 

profissionalizantes oferecidas
X

Produtividade (telas) X

Horas de treinamento X

Pesquisa de Clima X

C

Sustentabilidade 

Financeira

Stakeholder

Processos Internos

Recursos
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Organização Perspectiva Indicador Output Outcome Impacto

Despesas X

Notas pagas X

Receitas X

Tempo de runaway X

% de retorno ao site X

Leitores por faixa etária X

Leitores por região X

Leituras completas X

Número de acessos X

Número de downloads X

Número de leitores X

Páginas lidas X

Velocidade de leitura X

Processos Internos Não consta

Recursos Não consta

Despesas X

Fluxo de caixa X

Forecast X

Índice de solvência X

Receitas X

Índice de risco de acidente vascular X

Mídia espontânea X

Número de citações em mídia X

Número de ouvidorias X

Pacientes atendidos X

Taxa de positividade X

Taxa de representatividade de 

atendimentos SUS
X

Número de atendimentos por 

tipo/especialidade/região
X

Número de biópsias X

Número de diagnósticos X

Taxa de absenteísmo X

Taxa de ocupação X

Tempo de espera X

Avaliação de cultura X

Horas de treinamento X

E

Sustentabilidade 

Financeira

Stakeholder

Processos Internos

Recursos

D

Sustentabilidade 

Financeira

Stakeholder


