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RESUMO

Habitação decente e acessível é fundamental para a saúde e bem-estar das pessoas e se apresenta
como um desafio global. A habitação influencia diversos aspectos como qualidade de vida,
saúde, segurança e educação. Por isso, a oferta de serviços na área da habitação para a população
da base da pirâmide pode contribuir para a redução da desigualdade e promoção do
desenvolvimento. Embora exista um grande déficit habitacional no mundo e no Brasil, existe
também um considerável mercado para reformas para adequar as moradias. Os negócios sociais
se apresentam como um modelo para a oferta de produtos e serviços essenciais para a população
de baixa renda, por aplicarem mecanismos de mercado com propósitos sociais. É nesse contexto
que se insere essa pesquisa, que tem como objetivo geral identificar de que forma a inovação
em negócios sociais pode contribuir para o segmento de reformas habitacionais em grandes
cidades brasileiras. Da análise do estudo de caso único de um negócio social do segmento de
reformas habitacionais, evidenciou-se uma forte orientação à inovação e o papel relevante dessa
organização na reconfiguração de mercado e construção de soluções coletivas, o que gera valor
social para os clientes/beneficiários e cria referências e modelos que extrapolam o segmento de
reformas habitacionais. A análise do caso demonstrou ainda que a inovação em negócios sociais
pode contribuir para o ecossistema como um todo e que a abertura para atuação em parceria
contribui bastante para o desenvolvimento e implementação das inovações. A incorporação de
aspectos ambientais e estratégias para aumentar a escala representam um desafio e uma
oportunidade para os modelos de negócios sociais do setor de reformas habitacionais e de outros
setores.

Palavras-chave: negócios sociais, empreendedorismo social, inovação social, habitação.

ABSTRACT

Decent and affordable housing is critical to people's health and well-being and presents itself
as a global challenge. Housing influences several aspects such as quality of life, health, safety
and education. Therefore, the provision of housing services to the population at the base of the
pyramid can contribute to reducing inequality and promoting development. Although there is a
large housing deficit in the world and in Brazil, there is also a considerable market for reforms
to adapt the housing. Social business presents itself as a model for the supply of essential
products and services to the low-income population by applying market mechanisms for social
purposes. It is in this context that this research is inserted, whose general objective is to identify
how innovation in social business can contribute to the segment of housing reforms in large
Brazilian cities. From the analysis of the single case study of a social business in the housing
reform segment, a strong orientation towards innovation and the relevant role of this
organization in the reconfiguration of the market and the construction of collective solutions
was evidenced, which generates social value for the clients / beneficiaries and creates references
and models that go beyond the housing reform segment. The analysis of the case also showed
that innovation in social business can contribute to the ecosystem as a whole and that openness
to work in partnership contributes greatly to the development and implementation of
innovations. The incorporation of environmental aspects and strategies to scale up presents a
challenge and an opportunity for the social business models of the housing reform sector and
other sectors.

Keywords: social business, social entrepreneurship, social innovation, housing.
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1. INTRODUÇÃO

Habitação decente e acessível é um desafio global e é tão fundamental para a saúde e bem-estar
das pessoas que faz parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos (UN HUMAN
RIGHTS, 1948). A habitação é uma das condições sociais básicas que determinam a qualidade
de vida e o bem-estar das pessoas. Considerando a longa vida das moradias como estruturas
físicas, essas afetam as gerações presentes e futuras e tem papel fundamental para o
desenvolvimento sustentável (UN-HABITAT, 2019).

Estima-se que serão necessárias um bilhão de novas casas no mundo em 2025. Segundo
relatório do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-Habitat) em
2014 aproximadamente 881 milhões de pessoas viviam em favelas (UN-HABITAT, 2016).
Estima-se que para substituir as habitações inadequadas e construir as unidades adicionais
necessárias até 2025 seria necessário entre U$9 e 11 trilhões somente em construção. Somados
os gastos com terra, estima-se um custo total de U$ 16 trilhões (MCKINSEY, 2014).

O Brasil possui um déficit habitacional estimado de 6,355 milhões de domicílios, sendo 87,7%,
localizados nas áreas urbanas (BRASIL, 2018a). A publicação Demanda Futura por Moradias:
Demografia, Habitação e Mercado apresenta uma projeção de demanda de 29,5 milhões de
domicílios no horizonte temporal entre 2010 e 2040, o que representaria uma média anual de
984 mil casas (BRASIL, 2018b).

Entretanto, a questão não é só a quantidade de novas moradias necessárias, mas também a
questão de habitações inadequadas. São classificados como habitações inadequadas, aquelas
com: carência de infraestrutura, adensamento excessivo de moradores, problemas de natureza
fundiária, cobertura inadequada, ausência de unidade sanitária domiciliar exclusiva ou em alto
grau de depreciação (BRASIL, 2018a).

Dentre os critérios de inadequação de domicílios a carência de infraestrutura é o que mais afeta
os domicílios brasileiros. Cerca de 7,225 milhões de domicílios são carentes de pelo menos um
tipo de serviço de infraestrutura, o que corresponde a 12,3% dos domicílios particulares
permanentes urbanos do país. O esgotamento sanitário é o serviço com maior carência,
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impactando 6,859 milhões de pessoas, seguido pelo abastecimento de água que impacta 3, 773
milhões de pessoas (BRASIL, 2018a).

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua detalha o dado de acesso a
serviços de saneamento básico – abastecimento de água por rede geral, esgotamento sanitário
por rede coletora ou pluvial e coleta de lixo. Em 2017, aproximadamente 37,6% residia em
domicílios onde faltava ao menos um desses três serviços de saneamento básico no Brasil. O
detalhamento desses dados afirma que 10% da população residia onde não havia coleta direta
ou indireta de lixo, 15,1% não tinha abastecimento de água por rede geral, 35.9% não possuíam
esgotamento sanitário por rede coletora ou pluvial (IBGE, 2018).

Face ao desafio e a urgência do tema, a habitação faz parte de uma agenda global de
desenvolvimento. Habitação está presente na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas
(ONU) apresentada em 2015, que consiste em um plano de ação global com 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) e 169 metas. Os ODSs são como uma lista de tarefas a
serem cumpridas pelos governos, a sociedade civil, o setor privado e todos cidadãos na jornada
coletiva para um 2030 sustentável. Transformar significativamente a construção e a gestão dos
espaços urbanos é essencial para que o desenvolvimento sustentável seja alcançado e por isso
o ODS 11 tem como foco “tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros,
resilientes e sustentáveis” (ONU, 2019). A Figura 1 apresenta os 17 ODSs.

Figura 1 - 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Fonte: ONU, 2019.

UN-Habitat - Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos trabalha para um
futuro urbano melhor e tem como missão promover o desenvolvimento de assentamentos
humanos social e ambientalmente sustentáveis e a obtenção de habitação adequada para todos.
Em 2016, os estados membros assinaram a Nova Agenda Urbana durante a Conferência das
Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável - Habitat III. Este
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documento estabelece padrões globais de desenvolvimento urbano sustentável, repensando a
maneira como construímos, gerenciamos e vivemos nas cidades. O ODS11 está alinhado à
Nova Agenda Urbana.

A habitação é um tema transversal e, portanto, tem influência sobre diversos aspectos como
qualidade de vida, saúde, segurança e educação. Sen (2000) afirma que o principal problema
da pobreza é privar as pessoas da liberdade e que a única forma de transformar essa realidade é
oferecer acesso à educação, serviços de saúde, habitação e geração de renda. Oferecer acesso a
serviços essenciais para a população da base da pirâmide pode contribuir para a redução da
desigualdade e promoção do desenvolvimento. Para além da atuação de construtoras de
diferentes portes atuando na oferta de novas moradias, há, em grandes cidades, um considerável
mercado para reformas/retrofit. Em populações de baixa renda, moradias são eventualmente
construídas sem o devido planejamento e/ou sem participação ou aconselhamento de técnicos,
e os proprietários esbarram nos mesmos problemas quando há necessidade de reformas/retrofit.

O desafio e oportunidade de atuação das empresas com a base da pirâmide BoP (base of
pyramid) é imenso, ao se considerar atender as necessidades de cerca de 4 bilhões de pessoas,
ou seja, dois terços da população mundial (PRAHALAD; HART, 2002).

Ao considerar esse contexto, os negócios sociais se apresentam como um excelente modelo de
oferta de serviços essenciais, como habitação por exemplo, para atender essa demanda e servir
a população de baixa renda. Embora exista uma diversidade de conceitos e terminologias para
negócios sociais, considerou-se para esse trabalho o que existe como uma noção comum para
todos que é a aplicação de mecanismos de mercado com propósitos sociais (YOUNG, 2007).
Empreendedorismo social, empresas sociais, negócios inclusivos e negócios com impacto são
alguns dos termos utilizados para denominar esse tipo de organização (COMINI; BARKI;
AGUIAR, 2012; MOURA; COMINI; TEODÓSIO, 2015).

Outro elemento abordado por diferentes autores como relevante para a definição de negócios
sociais é o de inovação (OECD, 1999; DEES, 2001; AUSTIN; STEVENSON; WEISKILLERN, 2012; BARKI, 2013; CHOI; MAJUMDAR, 2014) e a relação da inovação com as
práticas dos negócios sociais será foco ao longo do trabalho.
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O termo inovação social aparece como ligado ao empreendedorismo social. Para Bignetti
(2011) inovação social é “o resultado do conhecimento aplicado a necessidades sociais através
da participação e da cooperação de todos os atores envolvidos, gerando soluções novas e
duradouras para grupos sociais, comunidades ou para a sociedade em geral”.

Phils, Deiglmeier e Miller (2008) afirmam que muitas inovações abordam problemas sociais
ou atendem às demandas sociais, mas apenas as inovações sociais consideram a distribuição do
valor financeiro e social para a sociedade como um todo.

O 2º Mapa de Negócios de Impacto Social + Ambiental elaborado pela Pipe.social analisou
1.002 negócios de impacto socioambiental com atuação no Brasil, o que representa um
crescimento em dois anos de 73% em número de participantes em relação à pesquisa anterior.
Identificou que o tema Cidades, que engloba habitação e mobilidade apresenta o menor
percentual, com apenas 23% dos empreendedores atuando nessa causa. Tecnologias verdes
(46%) e Cidadania (43%) são as áreas de maior concentração dos negócios sociais participantes
(PIPE.SOCIAL, 2019). Essa informação reforça a oportunidade de se atuar em habitação, visto
que existem poucas organizações atuando com essa causa comparado ao tamanho do desafio.

O mercado de investimentos de impacto vem crescendo no mundo. O Relatório Anual de
Investidores de Impacto 2018 do GIIN destaca que 226 entrevistados gerenciam
aproximadamente US$ 228.1 bilhões em ativos de investimento de impacto, sendo 45% em
mercados emergentes. O relatório aponta ainda que os investidores estão comprometidos com
os investimentos em serviços básicos, tendo como principais setores de investimento inclusão
de serviços financeiros (19%), energia (14%), microfinanciamento (9%) e habitação (8%)
(GIIN, 2018).

1.1 Problema a ser investigado

Considerando a relevância e a urgência do tema habitação, o modelo de negócios sociais parece
ser uma alternativa para atender a essa demanda. Neste contexto, apresenta-se a seguinte
pergunta de pesquisa:
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De que forma a inovação em negócios sociais pode contribuir para o segmento de reformas
habitacionais em grandes cidades brasileiras?

1.2 Objetivos da pesquisa

Objetivo Geral
Identificar de que forma a inovação em negócios sociais pode contribuir para o segmento de
reformas habitacionais em grandes cidades brasileiras.

Objetivos Específicos
•

Analisar o papel da inovação nos modelos de negócios sociais relacionados a reformas
de moradias para baixa renda;

•

Examinar a incorporação de aspectos sociais e ambientais nos modelos de negócios
sociais relacionados a reformas de moradias para baixa renda.

1.3 Organização do estudo

Este trabalho se divide em seis capítulos. O primeiro capítulo, apresenta a introdução ao estudo
e o problema de pesquisa. O segundo capítulo faz a revisão de literatura nas temáticas de
negócios sociais, empreendedorismo social, negócios relacionados a base da pirâmide e
inovação social.

O terceiro capítulo contextualiza o setor de negócios sociais no Brasil e no mundo, apresenta
dados de habitação no Brasil e traz informações sobre negócios sociais no setor habitacional. O
quarto capítulo traz os procedimentos metodológicos, incluindo método de pesquisa, critérios
para seleção do caso, técnica de coleta de dados, projeto do estudo de caso, protocolo para o
estudo de caso e os procedimentos de análise dos dados.

O quinto capítulo apresenta o estudo de caso, incluindo análise do caso em relação aos atributos
de negócios sociais e ao modelo de inovação social. O sexto capítulo apresenta as considerações
finais do estudo, incluindo resposta ao problema de pesquisa e limitações do trabalho.

No final do trabalho encontram-se as referências bibliográficas utilizadas e o anexo.

17

2. REVISÃO DA LITERATURA

Para o desenvolvimento deste estudo será utilizado como referencial teórico os seguintes temas:
(i) Oportunidades para Negócios na Base da Pirâmide; (ii) Empreendedorismo social e
Negócios Sociais e (iii) Inovação Social.

2.1 Oportunidades para Negócios na Base da Pirâmide

Desde o primeiro artigo de Prahalad e Hart (2002), com a introdução do conceito de negócios
relacionados à base da pirâmide BoP (base of pyramid), grandes avanços em pesquisa e na
forma como as organizações incorporam e aplicam o conceito foram alcançados. O artigo
apresentou os desafios e as oportunidades para empresas atenderem às necessidades dos 4
bilhões de pessoas mais pobres, ou seja, dois terços da população mundial. Isso significa, vender
para os mais pobres e contribuir para a redução da pobreza de forma ambientalmente correta e
com lucratividade.

Outros autores, como Karnani (2006), criticam a abordagem BoP por considerar a população
da base da pirâmide somente como consumidores e não como produtores. Reforça que para
que as empresas exerçam de fato um papel no combate à pobreza é necessário ajudar a criar
oportunidades de emprego para essas pessoas. Já para Sen (2000) o principal problema da
pobreza é privar as pessoas da liberdade e que a única forma de transformar essa realidade é
oferecer acesso à educação, serviços de saúde, habitação e geração de renda. Nessa perspectiva,
oferecer serviços e produtos que ofereçam soluções para as necessidades básicas, com maior
impacto na melhoria das condições de vida da população de baixa renda deveriam ser
incentivadas (COMINI; BARKI; AGUIAR, 2012).

Nas últimas décadas a maioria dos empreendimentos BoP e iniciativas corporativas falharam
ou demonstraram ser inviáveis, o que motivou Hart e outros estudiosos a criarem uma distinção
entre uma abordagem de primeira e segunda geração denominadas BoP 1.0 e BoP 2.0. A
primeira geração BoP 1.0 utiliza da lógica de ganhar novo mercado sem compreender as reais
necessidades dos consumidores, adaptando produtos existentes, reduzindo preços e atingindo
consumidores que não eram atendidos anteriormente. Já o BoP 2.0 supera a questão de “vender
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para os pobres” e evolui para uma relação de co-criação de produtos, inovando e utilizando
tecnologias ambientalmente sustentáveis (CANEQUE; HART, 2015).

Mais recentemente membros da BoP Global Network tem discutido a terceira geração de BoP,
a BoP 3.0 que tem como principais características a inovação aberta, favorecer um ecossistema
de inovação, redes de parcerias intersetoriais, a superação do desafio da distribuição e avançar
do objetivo de redução da pobreza para o de desenvolvimento sustentável. (CANEQUE; HART,
2015).

O Quadro 1 sintetiza as principais características e diferenças de cada uma das abordagens BoP.

BoP 1.0

BoP 2.0

BoP 3.0

BoP como consumidores

BoP como parceiros de negócios

BoP como pequeno produtor

Escuta profunda

Diálogo profundo

Processo

Ad

hoc,

parcerias

intersetoriais e em rede
Redução de preço

Expandir imaginação

Apropriação de valor imediato pelos
pequenos

produtores

BoP

de

produtos e serviços
Redesenhar embalagens, ampliar

Unir

capacidades,

construir

distribuição

compromisso compartilhado

Compartilhamento de habilidades e
conhecimentos

apropriados

por

pequenos produtores
Relações mediadas por ONGs

Relacionamentos diretos e pessoais

Relações diretas com as partes

facilitados por ONGs

interessadas

pela

iniciativa

de

pequenos produtores BoP
“Vender para os pobres”

“Negócios co-venturing”

"Desenvolvimento

sustentável,

modelo bottom-up"

Quadro 1 - Evolução da estratégia da Base da Pirâmide
Fonte: DEMBEK ; SIVASUBRAMANIAM; CHMIELEWSKI (2019, p.4)

Dembek, Sivasubramaniam e Chmielewski (2019) concluíram por meio de uma revisão
sistemática de 276 artigos publicados, uma tendência recente de se utilizar mais a abordagem
inicial de BoP (tratando BoP como consumidores) do que as versões BoP 2.0 e BoP 3.0.
Apontam também a falta de evidências claras de que o conceito BoP tenha cumprido com sua
promessa de ser rentável para as empresas e que tenha ajudado a reduzir a pobreza.

Todas as abordagens BoP tem uma característica comum que é a de promover o engajamento
com a população BoP para a criação de valor mútuo. Essa característica deve ser extrapolada
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para todas as iniciativas que conectam soluções de mercado que buscam resolver questões
sociais (DEMBEK; SIVASUBRAMANIAM; CHMIELEWSKI, 2019, p.4).

2.2 Empreendedorismo Social e Negócios Sociais

Existe uma diversidade de conceitos para negócios sociais, mas todos com uma noção comum
da aplicação de mecanismos de mercado com propósitos sociais (YOUNG, 2007).
Empreendedorismo social, empresas sociais, negócios inclusivos e negócios com impacto são
alguns dos termos utilizados para denominar esse tipo de organização (COMINI; BARKI;
AGUIAR, 2012; MOURA; COMINI; TEODÓSIO, 2015).

Dees (2001) foi um dos pioneiros ao afirmar que embora o termo empreendedorismo social
possa ser novo, o fenômeno não é. O novo termo ajuda a ampliar a abrangência, incluindo
organizações sem fins lucrativos, organizações privadas com objetivos sociais e organizações
híbridas. Segundo ele, empreendedores sociais são um tipo de empreendedor que tem uma
missão social e devem ser agentes de mudança. E, ser um agente de mudança implica em:
•
•
•
•
•

Adotar uma missão para criar e sustentar valor social (e não apenas
valor privado);
Reconhecer e procurar obstinadamente novas oportunidades para
servir essa missão;
Empenhar-se num processo contínuo de inovação, adaptação e
aprendizagem;
Agir com ousadia sem estar limitado pelos recursos disponíveis no
momento; e
Prestar contas com transparência aos públicos atendidos sobre os
resultados obtidos (DEES, 2001, p.4, tradução nossa).

Embora a visão de Dees sobre ser um empreendedor social possa parecer idealizada, ela reúne
várias características e aspectos que são defendidos por outros autores como sendo essenciais
para a condução dos negócios sociais.

O termo negócio social foi amplamente difundido por Muhammad Yunus, prêmio Nobel da
Paz, criador do Grameen Bank. Para Yunus (2010) existem dois tipos de negócios sociais: a)
Tipo I: empresa com equilíbrio financeiro dedicada a resolver um problema social e que
reinveste todo o lucro na expansão e melhoria do negócio; b) Tipo II: empresa onde os
beneficiários são seus acionistas. Nesse caso, os lucros contribuem para a redução da pobreza,
sendo o Grameen Bank um dos exemplos desse modelo.
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Yunus (2010) buscou transmitir de forma clara as principais características de um negócio
social Tipo I ao formular os Sete Princípios. Além de enfatizar que todo o lucro deve ser
reinvestido na empresa, vale destacar o primeiro princípio que diz que “o objetivo do negócio
é a superação da pobreza ou de um ou mais problemas em áreas como educação, saúde, acesso
à tecnologia, meio ambiente, etc. que ameaçam a pessoas e a sociedade (...) (YUNUS, 2010,
p.21). Barki et al. (2015) seguem a mesma linha ao defender que o empreendedorismo social e
negócios sociais tem como objetivo principal diminuir vulnerabilidades e desigualdades sociais
no mundo. Esses autores reforçam a ideia de que negócios sociais devem contribuir para
questões relevantes para a sociedade.

Izuka, Varela e Larroudé (2015) definem negócios sociais como sendo uma alternativa ao
sistema capitalista, que no desempenho de suas atividades gera benefícios econômicos, sociais
e incluem ainda os ambientais.

Já a Organization for Economic Co-operation and Development (OECD, 1999) define negócios
sociais como organizações que tem como principal objetivo questões sociais e econômicas, e
não a maximização de lucros, e que por meio de soluções inovadoras resolve problemas de
exclusão social e desemprego. Reforça assim aspectos como foco na missão social e o aspecto
da inovação.

A rede de pesquisadores Emergence of Social Enterprise in Europe (EMES) caracteriza as
empresas sociais por noves indicadores nas dimensões econômica, social e para além dos
aspectos mencionados por outros autores, inclui o aspecto de governança. As dimensões de
empresas sociais de EMES são apresentadas abaixo:
•
•
•

Dimensão Econômica: atividade contínua que produz bens e/ou
serviços de venda, ter nível significativo de risco econômico, ter uma
quantidade mínima de trabalho remunerado.
Dimensão Social: objetivo explícito de beneficiar a comunidade,
iniciativa lançada por um grupo de cidadãos ou organizações da
sociedade civil, distribuição de lucro limitada.
Governança: alto grau de autonomia, poder de decisão não baseado
na propriedade do capital, natureza participativa, que envolve várias
partes interessadas (EMES, 2019).

Em uma análise retrospectiva do campo de empreendedorismo social e negócios sociais, Barki
et al. (2015) apontaram quatro temas centrais: conceitualização, importante para qualquer novo
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campo; dilemas relacionadas a definição, como lidar com objetivos contraditórios (lucro versus
impacto social); inovação social, novas ideias para melhorar a sociedade e a mensuração de
impacto gerada pela organização.

Para Santos (2012) o empreendedorismo social é a busca de soluções para problemas
negligenciados da sociedade com externalidades positivas. Normalmente são iniciativas
pequenas, que visam problemas locais, mas que podem responder a questões globais e que
tenham alto potencial de replicabilidade. Dessa forma tem impacto no sistema econômico por
meio da criação de novas indústrias, ao validar novos modelos de negócios e direcionando
recursos para problemas sociais negligenciados.

Segundo Comini, Barki e Aguiar (2012), a literatura apresenta três perspectivas diferentes sobre
negócios sociais: a europeia, que reforça o papel das organizações sociais com funções públicas
e utiliza o termo empresa social; a norte-americana, que considera organizações privadas
utilizando mecanismos de mercado para solucionar problemas sociais e prefere a nomenclatura
negócios sociais e; por último a de países emergentes, que utiliza a lógica de mercado em busca
da redução da pobreza e da melhoria das condições de vida de indivíduos excluídos, e adota a
terminologia de negócios inclusivos.

Outra terminologia que vêm ganhando força é a de negócios de impacto. Segundo a Aliança
pelos Investimentos e Negócios de Impacto, antiga Força Tarefa de Finanças Sociais (FTFS),
negócios de impacto são empreendimentos que tem como missão a geração de impacto
socioambiental ao mesmo tempo que geram resultados financeiros positivos de forma
sustentável. Lançou em 2015 a Carta de Princípios para Negócios de Impacto no Brasil, com a
expectativa de que as organizações adotem os seguintes princípios: 1) têm um propósito de
gerar impacto socioambiental positivo explícito na sua missão; 2) Conhecem, mensuram e
avaliam o seu impacto periodicamente; 3) têm uma lógica econômica que permite gerar receita
própria; 4) possuem uma governança que leva em consideração os interesses de investidores,
clientes e a comunidade (ALIANÇA, 2015).

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) define negócios de
impacto como aqueles que incorporam à sua missão o compromisso de transformação social ou
ambiental e que possibilitam a geração de receita. Ressalta como principais características dos
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negócios de impacto: a missão explícita, a transformação social e ambiental como foco central
do negócio, a viabilidade econômica a partir da venda de produtos e serviços, o potencial de
escala e que pode ou não distribuir lucros (SEBRAE, 2017).

Comini, Barki e Aguiar (2013) utilizam o termo negócios com impacto social e afirmam que
pode ser uma empresa com objetivos sociais, uma unidade de negócios dentro de uma empresa
ou ainda uma organização sem fins lucrativos que venda bens e serviços. Os autores
demonstram as possibilidades de desenvolvimento de impacto em diferentes organizações e
formatos.

Austin, Stevenson e Wei-Skillern (2012) trazem em sua definição a questão intersetorial, além
de reforçar o aspecto inovação que se apresenta como relevante em diversas definições. Para os
autores, empreendedorismo social é uma atividade que cria valor social, de forma inovadora e
que pode ocorrer dentro ou entre os setores sem fins lucrativos, de negócios ou governamentais.

Battilana (2018) afirma que negócios sociais são organizações híbridas, que apresentam um
propósito duplo, alcançar uma missão social ao mesmo tempo que gera receita para sustentar
suas operações. Aqui o aspecto da importância de a organização buscar a sustentabilidade
financeira em conjunto com a busca pelo seu propósito social é ressaltado.

A criação de valor social é citada por Santos (2012) e Choi e Majumdar (2014). Para Santos
(2012) empreendedorismo social é um processo de inovação na economia, que é baseado na
criação de valor e opera por suas próprias regras e lógica. Choi e Majumdar (2014) corroboram
com essa visão, apresentando cinco componentes que compõem o empreendedorismo social,
sendo eles: criação de valor social, o empreendedor social, o empreendimento social
(organização), orientação de mercado e inovação social. Consideram cada componente como
sendo um subconceito e o empreendedorismo social é o conglomerado desses subconceitos. O
conceito pode ocorrer de diferentes combinações, considerando apenas como pré-requisito a
criação de valor social. Criação de Valor Social é, portanto, representado pelo grande círculo
que abrange os outros quatro subconceitos. A Figura 2 demonstra graficamente o conceito.
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Criação de Valor Social

Inovação Social

Empreendedor Social

ES Organização

Orientação de Mercado

Criação de Valor Social

Figura 2 - Empreendedorismo Social como conceito de conglomerado
Fonte: Adaptado de CHOI; MAJUMDAR (2014, p.373)

Portocarrero e Delgado (2010) se aprofundam na geração de valor social e apresentam uma
classificação de geração de valor social em tangíveis e intangíveis. Essa classificação foi
elaborada a partir da análise de 33 casos de negócios sociais da região ibero-americana e buscou
identificar que fatores sociais podem ajudar a tornar essas iniciativas sustentáveis, tornar
replicável e com um potencial de escala. Os principais elementos de geração de valor social
capturados no estudo são apresentados no Quadro 2.

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) utiliza o termo negócios
inclusivos e agrega aspectos apresentados na abordagem BoP 3.0, inserindo a população da
base da pirâmide na cadeia de valor dos negócios, além de enfatizar a questão de escala.
Conceitua negócios inclusivos da seguinte forma:
negócios inclusivos oferecem, por meio do seu core business, bens, serviços
e sustento de maneira comercialmente viável e em escala para as pessoas de
menor renda, tornando-os parte da cadeia de valor das empresas como
fornecedores, distribuidores, revendedores ou clientes. (PNUD, 2015, p.13).
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Aumento de Renda
• Produção de matérias-primas para empresas,
especialmente produtos agrícolas ou para
áreas rurais.
• Organização e associação de produtores ou
integração em cadeias produtivas.
• Aumento da produtividade através de
treinamento e consultoria técnica.
• Eliminação de intermediários.
• Certificação de produtos diferenciados.
• Melhores canais de comercialização.
• Economia em compras frequentes.
Promoção da Cidadania
• Reconhecimento e exercício de direitos
básicos (vida, trabalho, etc.).
• Advocacia política.
• Visibilidade e dignidade para setores de
baixa renda e grupos marginalizados.
• Intermediação de trabalho para pessoas de
baixa
renda,
deficientes,
grupos
marginalizados ou sem qualificação.
• Identificação para pessoas sem documentos.
• Acesso físico aos mercados para vender a
produção da população de baixa renda.
• Conscientização ambiental.
• Promoção de hábitos de higiene, ordem e
consumo racional.

Acesso à bens e serviços
• Redução de preços.
• Pagamento parcelado de bens ou serviços es
sistemas pré-pagos.
• Presença física em áreas rurais e urbanas
pobres.
• Investimento privado em equipamentos,
infraestrutura e redes de distribuição.
• Flexibilidade de acesso aos mecanismos de
crédito.
• Eliminação de barreiras à educação.

Desenvolvimento de Capital Social
• Desenvolvimento de redes e fortalecimento
de articulação e capacidades locais.
• Criar um senso de pertencimento a
comunidade.
• Articulação de redes sociais, aumento da
confiança, reciprocidade e cooperação.
• Maior disponibilidade de recursos próprios e
de terceiros por meio de contato e interação.
• Capacitação da população de baixa renda
para canalizar expressar suas demandas.
• Melhoria da autoestima.
• Associação de interesses individuais.
• Articulação de grupos sociais dispersos com
governos locais, empresas, novos mercados
ou clientes.
Quadro 2 - Principais elementos de geração de valor social
Fonte: Portocarrero e Delgado (2010, p.327)

Na perspectiva dos investidores, um conceito que emerge é o de investimento de impacto.
Segundo o Global Impact Investment Network (GIIN), “investimentos de impacto são
investimentos realizados com a intenção de gerar impacto social e ambiental positivo e
mensurável, juntamente com um retorno financeiro” (GIIN).

A OECD delineou um framework do mercado de investimento de impacto, que inclui o
ecossistema dos investidores (lado da oferta), investidas (lado da demanda) e intermediários.
As organizações que prestam serviços e atendem as necessidades sociais estão do lado da
demanda. Do lado da oferta existem investidores interessados em diversificar seus
investimentos ao mesmo tempo que buscam objetivos sociais e financeiros. Existem ainda os
intermediários para conectar os dois lados. Enfatiza ainda a importância do contexto e
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condições do país para o desenvolvimento desse mercado (OECD, 2019). A Figura 3 representa
o framework proposto.

Figura 3 - Framework do mercado de investimento de impacto social
Fonte: Adaptado de OECD, 2019, p.8.

Um tema que gera divergência é a distribuição ou não de lucros. Yunus (2010) enfatiza que o
negócio não pode priorizar o lucro, deve destinar-se exclusivamente a fornecer benefícios
sociais para não perder o foco. Por outro lado, Chu (2005) defende que rentabilidade pode atrair
investimentos, o que pode ser vital para os negócios sociais garantirem escala e sustentabilidade
financeira.

O Quadro 3 apresenta o modelo analítico elaborado por Comini (2016) que sintetiza as várias
dimensões e características dos negócios sociais. É possível traçar uma escala para visualizar
organizações mais próximas da lógica de mercado ou com uma lógica predominantemente
social. A pesquisadora utilizou o Modelo Analítico para analisar 27 negócios sociais e observou
que os fatores que mais diferenciaram os empreendimentos foram governança e cadeia de valor.
Destacou que empreendimentos com maior ênfase social tendem a estimular a participação da
comunidade em que está inserida e prioriza a contratação de fornecedores e colaboradores em
situação de maior vulnerabilidade social.
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Fatores

Colaboradores

Processo Decisório

Não há mecanismos institucionais
para participação coletiva

Há mecanismos institucionais para
participação coletiva das comunidades
com as quais o empreendimento atua

Distribuição de
Lucro

Distribuição de dividendos

Lucro é totalmente investido no
empreendimento

Valor Econômico

Todos os recursos são provenientes
da venda de produtos e serviços

Depende de doações e/ou
contribuições institucionais para
desenvolver sua atividade principal

FINALIDADE

Oferta

Intencionalidade
Escala

CADEIA DE VALOR

Lógica Social

Resolver um problema socioambiental
Bens e serviços voltados para
Bens e serviços voltados ao consumo necessidades básicas da população ou
da população
que conservem a biodiversidade
Geração de valor social é um
componente importante, mas não
Geração de valor socioambiental é o
essencial
core business do negócio
Replicabilidade é mais relevante do
Fator relevante
que escalabilidade
Predominantemente para segmentos da
Os clientes pertencem a diversas
população que estão em situação de
classes sociais
maior vulnerabilidade social
Procura-se contratar segmentos da
Os critérios para escolha são preço e população que estão em situação de
qualidade
maior vulnerabilidade social
Prioridade para segmentos da
Não há nenhuma prioridade na
população que estão em situação de
contratação
maior vulnerabilidade social

Objetivo Principal

SUSTENTABILIDADE
GOVERNANÇA
FINANCEIRA

Lógica de Mercado
Aproveitar uma oportunidade de
mercado

Clientes

Fornecedores

Quadro 3 - Modelo analítico de Negócios Sociais
Fonte: COMINI (2016, p. 54)

Baseado em diversos estudos realizados pelo autor e de casos descritos na literatura, Barki
(2013) identificou alguns elementos básicos para o desenvolvimento de negócios para a base
da pirâmide (Figura 4). Ao analisar a proposta de elementos de Barki, percebe-se que muitos
elementos estão contemplados no modelo proposto por Comini (2016) e outros são adicionais:
cultura organizacional, sustentabilidade ambiental, parcerias, acesso e inovação. A cultura
organizacional ressalta a necessidade de adoção de uma lógica diferenciada das empresas
tradicionais e que a diversidade é um fator relevante para esse tipo de organização. No elemento
sustentabilidade ambiental é importante pensar em produtos e serviços que não prejudiquem o
meio ambiente. As parcerias são relevantes para promover uma sinergia de esforços de públicos
que por vezes tem objetivos distintos. O acesso é o elemento que apresenta uma barreira a ser
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transposta, facilitando acesso a população BoP. E por fim, o elemento inovação que exige
desses empreendimentos formas diferentes de pensar e agir.

Figura 4 - Elementos básicos de um modelo de negócio de sucesso para a base da pirâmide.
Fonte: BARKI (2013, p.31)

Segundo Fukayama (2013), conciliar o consumo na base da pirâmide com base no
desenvolvimento sustentável e com impacto reduzido no meio ambiente é um dos principais
desafios dos negócios sociais. A questão é como oferecer produtos e serviços de qualidade a
preços acessíveis e com baixo impacto ao meio ambiente para a população de baixa renda. O
estudo de Comini (2016) conclui que a grande maioria dos negócios sociais analisados são mais
sociais do que ambientais e por isso, há um grande desafio e oportunidade para o
desenvolvimento de organizações que conciliem valor social e ambiental.

Smith, Gonin e Besharov (2013) apresentam uma reflexão interessante sobre as tensões e
dilemas enfrentados pelos negócios sociais para atender simultaneamente objetivos sociais e de
negócio, que foram caracterizados em quatro tipos: performance (objetivos, métricas e públicos
de interesse), dinâmicas organizacionais (estruturas, cultura, práticas e processos) , senso de
pertencimento (emerge de identidades divergentes em subgrupos e entre subgrupos da
organização) e aprendizagem (crescimento, escala e mudanças que emergem de diferentes
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horizontes de tempo). A compreensão das empresas sociais depende de como se percebe e se
faz a gestão dessas tensões. O Quadro 4 apresenta os tipos de tensões nos negócios sociais.

Tipos de Tensões
Ligadas
à
performance: metas,
métricas, atender às
expectativas das partes
interessadas.
Ligadas
às
organizações:
dinâmicas divergentes
devido a diferenças de
estrutura,
cultura,
práticas e processos.

Ligadas ao sentimento
de
pertencer:
identidades
divergentes
entre
grupos, subgrupos e a
organização.
Ligadas
ao
aprendizado: períodos
de tempo são diferentes
nos
processos
de
mudança, crescimento
e escala.

Dimensões financeiras e sociais que
explicam tensões
Impacto social é geralmente difícil de
medir/comparar;
resultados
financeiros tendem a ser mais simples
de medir/comparar.
Para alcançar objetivos sociais e
econômicos, existe a tendência de
contratar
profissionais
com
capacidades diferentes, mas não
necessariamente convergentes.

Funcionários
e
outras
partes
interessadas são usualmente divididos
entre aqueles que se identificam com
a missão social e os que se identificam
os negócios.

Objetivos sociais tendem a buscar
cenários de longo prazo; ao contrário
de negócios, que focam em resultados
de
curto
prazo.
Um aumento do impacto social pode
reduzir resultados financeiros e viceversa.
Quadro 4 - Tipos de tensões em negócios sociais

Questões
emergentes
para
negócios sociais
Como líderes definem sucesso,
considerando metas divergentes (e
o risco de que o sucesso
econômico possa acarretar o
fracasso social)?
Como a contratação pode ser
gerenciada de forma a engajar
profissionais
diferentes
para
trabalhar
harmoniosamente?
Até que ponto as organizações
diferenciam e integram missão
social
e
negócios?
Qual estrutura organizacional a
organização deve adotar?
Como a organização pode
gerenciar
identidades
e
expectativas diferentes?

Como a organização lida com
agendas e curto e longo prazos?
Como a organização busca
resultados financeiros de curto
prazo de forma a ampliar seus
resultados sociais?

Fonte: Izuka, Varela e Larroudé (2015, p.389, tradução nossa)

Lidar com as tensões em aliar missão social e resultados financeiros também é debatida por
alguns autores que pesquisaram os fatores que fortalecem os negócios sociais. Battilana et al.
(2019) concluíram por meio de suas pesquisas que organizações híbridas de sucesso apresentam
quatro aspectos em comum: a definição e monitoramento de metas sociais em conjunto com
as financeiras; estruturação da organização para apoiar atividades social e financeira;
contratação e socialização de funcionários para abraçar ambas as metas; e a prática da liderança
dual-minded. Compreender os dilemas e tensões inerentes ao negócio e aprender a lidar com
eles pode ser um fator importante para o sucesso da organização.
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Baseado na conceituação dos diferentes autores, negócios sociais são organizações híbridas que
unem propósito social à sustentabilidade financeira. A missão dessas organizações conecta-se
com problemas sociais relevantes para a sociedade. A criação de valor social, a inovação social,
inserção da população de baixa renda na cadeia de valor, parcerias, governança e mensuração
de impacto se apresentam como aspectos relevantes para a gestão dos negócios sociais.
2.3 Inovação social

Não existe consenso sobre a definição de inovação social, o que é explicado por ser um campo
de estudo emergente, multidimensional e complexo. No entanto, a maioria das definições
considera que a inovação social visa responder a problemas sociais e necessidades de novas
formas (DE BRUIN; STANGL, 2013). Segundo Van Der Have e Rubalcapa (2016), diversos
autores afirmam que apesar dos recentes esforços na definição do conceito de inovação social,
esse ainda é considerado bastante ambíguo e fragmentado.

De Bruin e Stangl (2013, p.3, tradução nossa) afirmam que
Embora o termo inovação social é relativamente novo, sua prática não é. A
prática dos indivíduos, parcerias e grupos comunitários trabalhando juntos de
maneiras inovadoras para conceber e implementar soluções engenhosas para
problemas sociais complexos, tem uma longa história.

Pol e Ville (2009) apontam que o termo inovação social entrou no discurso dos cientistas
sociais, mas não há um consenso sobre sua relevância. Alguns analisam como uma palavra da
moda, enquanto outros cientistas entendem que existe um valor significativo no conceito de
inovação social porque identifica um tipo crítico de inovação.

A OECD por meio do LEED Forum on Social Innovation entende que inovação social
procura novas respostas aos problemas sociais ao:
•
•

Identificar e entregar novos serviços que melhoram a qualidade de vida
de indivíduos e comunidades.
Identificar e implementar novos processos de integração do mercado de
trabalho, novas competências, novos empregos e novas formas de
participação, como diversos elementos que contribuem para melhorar a
posição dos indivíduos na força de trabalho. (OECD, 2010, tradução
nossa)

Choi e Majumdar (2014) afirmam que na literatura o papel das inovações sociais de indutoras
de mudança social tem sido enfatizado e consideram inovação social como o quinto aspecto do
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conceito de empreendedorismo social. Outros autores também associam inovação como um
aspecto integrante do empreendedorismo social (OECD, 1999; DEES, 2001; AUSTIN;
STEVENSON; WEI-SKILLERN, 2012; BARKI, 2013).

Para Bignetti (2011) a diversidade de conceitos de inovação social está relacionada ao fato de
se buscar demonstrar que esse tipo de inovação busca beneficiar os seres humanos antes de
tudo, ao contrário das noções econômicas tradicionais sobre inovação, voltadas aos benefícios
financeiros. O autor sintetiza as definições encontradas na literatura, como pode ser observado
no Quadro 5.

Percebe-se que além da resolução de um problema social, um número expressivo de autores
considera a interação e relação de diferentes atores como parte do conceito de inovação social
(MOULAERT et al. 2007, MURRAY et al., 2010, BIGNETTI, 2011, EUROPEAN
COMMISSION, 2013, CAJAIBA-SANTANA, 2014, TEPSIE, 2014). A inovação social passa
por todos os setores da sociedade, combinando as lógicas distintas dos setores privado, público
e sociedade civil em novas organizações híbridas e novas formas de ação (NICHOLLS; DEES,
2015).
Segundo Bruin e Stangl (2013, p.9), “a colaboração é uma ética subjacente da inovação
social”. Os autores afirmam que a inovação social pode atender às necessidades sociais não
apenas por meio de novas ideias, mas pela criação de novas formas de colaboração que visam
beneficiar a sociedade.

Ramus et al. (2018) defendem a ideia de que as parcerias com partes interessadas externas
podem exercer uma influência significativa na estratégia de inovação de uma empresa social,
em virtude das pressões que exercem sobre o empreendimento. Para os pesquisadores, quando
uma empresa social gerencia adequadamente pressões externas das partes interessadas, essas
pressões podem forçá-la a combinar inovação de produtos, processos e parcerias para equilibrar
o desempenho social e comercial em tempos turbulentos.
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Autor
Taylor (1970)
Dagnino e Gomes (2000,
in Dagnino et al, 2004)
Cloutier (2003)

Stanford Social Innovation
Review (2003)
Novy e Leubolt (2005)

Rodrigues (2006)
Moulaert et al. (2007)

Mulgan et al. (2007)

Phills et al. (2008)

Pol e Ville (2009)
Murray et al. (2010)

Bignetti (2011)

European Commission
(2013)

Cajaiba- Santana (2014)

TEPSIE (2014)

Conceito
Formas aperfeiçoadas de ação, novas formas de fazer as coisas, novas invenções
sociais.
Conhecimento – intangível ou incorporado a pessoas ou equipamentos, tácito ou
codificado – que tem por objetivo o aumento da efetividade dos processos,
serviços e produtos relacionados à satisfação das necessidades locais.
Uma resposta nova, definida na ação e com efeito duradouro, para uma situação
social considerada insatisfatória, que busca o bem-estar dos indivíduos e/ou
comunidades.
O processo de inventar, garantir apoio e implantar novas soluções para problemas
e necessidades sociais.
A inovação social deriva principalmente de: satisfação de necessidades humanas
básicas; aumento de participação política de grupos marginalizados; aumento na
capacidade sociopolítica e no acesso a recursos necessários para reforçar direitos
que conduzam à satisfação das necessidades humanas e à participação.
Mudanças na forma como o indivíduo se reconhece no mundo e nas expectativas
recíprocas entre pessoas decorrentes de abordagens, práticas e intervenções.
Ferramenta para uma visão alternativa do desenvolvimento urbano, focada na
satisfação de necessidades humanas (e empowerment) através da inovação nas
relações no seio da vizinhança e da governança comunitária.
Novas ideias que funcionam na satisfação de objetivos sociais; atividades
inovativas e serviços que são motivados pelo objetivo de satisfazer necessidades
sociais e que são predominantemente desenvolvidas e difundidas através de
organizações cujos propósitos primários são sociais.
O propósito de buscar uma nova solução para um problema social que é mais
efetiva, eficiente, sustentável ou justa do que as soluções existentes e para a qual
o valor criado atinge principalmente a sociedade como todo e não indivíduos em
particular.
Nova ideia que tem o potencial de melhorar a qualidade ou a quantidade de vida.
Novas ideias (produtos, serviços e modelos) que simultaneamente satisfazem
necessidades sociais e criam novas relações ou colaborações sociais. Em outras
palavras, são inovações que, ao mesmo tempo, são boas para a sociedade e
aumentam a capacidade da sociedade de agir.
Resultado do conhecimento aplicado a necessidades sociais através da
participação e da cooperação de todos os atores envolvidos, gerando soluções
novas e duradouras para grupos sociais, comunidades ou para a sociedade em
geral.
Desenvolvimento e implementação de novas ideias (produtos, serviços e
modelos) para atender às necessidades sociais e criar novas relações ou formas de
colaboração. Representa novas respostas às demandas sociais urgentes, que
afetam o processo de interações sociais. Destina-se a melhorar o bem-estar
humano. Inovações sociais são inovações que são sociais em seus fins e em seus
meios. São inovações que não são apenas boas para a sociedade, mas também
aumentam a capacidade de ação dos indivíduos.
São novas práticas sociais criadas a partir de ações coletivas, intencionais e
orientadas por objetivos, visando promover mudança social através da
reconfiguração de como objetivos sociais são atingidos.
Novas abordagens para atender às necessidades sociais. Eles são sociais em seus
meios e em seus fins. Eles se envolvem e mobilizam os beneficiários e ajudam a
transformar relações sociais, melhorando o acesso dos beneficiários a poder e
recursos.

Quadro 5 - Definições de inovação social segundo diferentes autores e fonte
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Bignetti (2011, p.6)

As diferenças entre as inovações tecnológicas e as inovações sociais são apresentadas por
Bignetti (2011) considerando cinco dimensões. Essas diferenças são detalhadas no Quadro 6.
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Dimensão
Questão de Valor
Estratégia
Locus da inovação

Inovação Tecnológica
Apropriação de valor.
Vantagens competitivas
Centrada na empresa, mesmo em
suas concepções fechada e aberta.

Inovação Social
Criação de valor.
Cooperar para resolver questões sociais.
Voltada para as ações comunitárias e
frequentemente começa com esforços
pequenos e locais.
Processo
É desenvolvido através de etapas É desenvolvido pela participação dos
sequenciais definidas
beneficiários e dos atores da comunidade
e controladas por ferramentas de durante todo o projeto. Ou seja, é um
gestão específicas. Ocorre de processo de construção social.
dentro para fora.
Difusão
do Utiliza mecanismos de proteção Utilizam mecanismos de difusão que
conhecimento
intelectual.
favorecem a replicação e a expansão dos
resultados para outras comunidades.
Quadro 6 - Diferenças entre inovação tecnológica e inovação social
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Bignetti (2011, p.7)

O projeto The Theoretical Empirical and Policy Foundations for Building Social Innovation in
Europe (TEPSIE) foi criado em 2012 pela União Europeia e envolve a pesquisa colaborativa
entre seis instituições europeias no campo da inovação social. Eles desenvolveram um modelo
de ecossistema de suporte e apoio para a inovação social, considerando as perspectivas de
demanda e oferta. O modelo pode auxiliar para que indivíduos e organizações avaliem as fontes
de apoio disponíveis, bem como identificar as lacunas existentes. Esse modelo está representado
na Figura 5.

Figura 5 - Ecossistema de Inovação Social
Fonte: TEPSIE (2014, p.25)
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Spiess-Knafl, Mast e Jansen (2015) identificaram seis tipos de modelos de inovação para
negócios sociais: criação de oportunidades (novas oportunidades para o público-alvo);
distribuição inteligente (desenvolvimento de canais de distribuição para atender aos clientes);
engenharia ecossistêmica (combinação de iniciativas para mudar um ecossistema existente ou
criar um novo ecossistema); fornecimento barato (identificação de recursos subutilizados para
apoiar a prestação de serviço); preços inteligentes (inovações de preços para facilitar o consumo
de serviços) e produção inclusiva (inclusão de pessoas deficientes ou com competências
especiais no processo de produção).

Nicholls e Dees (2015) apresentam três tipos de inovação social: a incremental, institucional e
disruptiva. A descrição e diferença de foco entre os três tipos de inovação são apresentadas no
Quadro 7.

Nível
Incremental

Objetivo
Para resolver as falhas de mercado identificadas de forma
mais eficaz: por exemplo, externalidades negativas e vazios
institucionais
Institucional Para reconfigurar estruturas e padrões de mercado
existentes para criar um novo valor social
Disruptiva
Para alterar os quadros cognitivos de referência em torno de
mercados e questões para alterar sistemas sociais e
estruturas
Quadro 7- Tipos de Inovação Social

Foco
Produtos e Serviços

Mercado
Política (movimentos
sociais)

Fonte: Adaptado de Nicholls; Dees (2015, p.356)

De Bruin e Stangl (2013) também utilizam os diferentes níveis de inovação social e
desenvolveram o conceito de inovação híbrida e argumentam que é o tipo de inovação que cria
valor econômico e valor social, fornecendo soluções para problemas sociais. Os autores
propõem um modelo de análise de inovação social que considera o tipo da inovação, foco e
potencial de escalabilidade e impacto. No continuum proposto, os inovadores híbridos possuem
duplo propósito, são orientados para o lucro, mas, simultaneamente, fornecem uma solução para
mitigar um problema social em uma escala impactante. A Figura 6 representa esse modelo.
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Figura 6 - Continuum de inovação social
Fonte: Adaptado de De Bruin e Stangl (2013, p.8)

Segundo Nicholls e Dees (2015) a inovação social oferece um conjunto interessante de
exemplos de lógicas híbridas e modelos organizacionais que oferecem novidade em nível micro
com potencial para influenciar mudanças em nível macro, ou seja, apresentando inovações com
potencial de escala.

Comini (2016) avaliou 27 negócios sociais categorizando as inovações implementadas em
quatro tipos: produto/serviços (produtos/serviços novos ou significativamente modificados em
suas potencialidades), processo (mudanças significativas nos meios de produção ou logística),
mercadológica (novos métodos de marketing, design de produto, precificação, embalagens,
promoção e distribuição) e organizacional (mudanças nas práticas de negócios e/ou relações
externas). Dentro do universo de empreendimentos analisados, apenas quatro foram
classificados como altamente inovadores por terem implementado inovações dos quatro tipos.

Murray, Caulier-Grice e Mulgan (2010) identificaram seis estágios da inovação social:
diagnóstico, propostas, prototipagem, sustentabilidade financeira, escala e mudança sistêmica.
Essas etapas não precisam ser sequenciais e existe retroalimentação entre elas. A Figura 7
ilustra os estágios.
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Figura 7- Seis estágios de inovação social
Fonte: Adaptado de Murray, Caulier-Grice e Mulgan (2010, p.11)

Ao revisar 172 publicações do período de 1986 e 2013 no campo da inovação social, Van der
Have e Rubalcapa (2016) encontraram ainda dois elementos conceituais básicos da inovação
social: (i) abrange uma mudança nas relações sociais, sistemas ou estruturas e (ii) essas
mudanças atendem a uma necessidade humana compartilhada ou resolve um problema
socialmente relevante.

Para Phils, Deiglmeier e Miller (2008) o mundo precisa de mais inovação social e, portanto,
necessita da atuação conjunta de todos os atores de diferentes setores, aqueles que desejam
resolver os problemas mais incômodos do mundo, a fim de encontrar novas formas de criação
de valor social.

Embora não exista uma amplo consenso em relação a um conceito de inovação social, muitos
autores associam o termo como um elemento do empreendedorismo social. É possível notar
que aspectos presentes no conceito de negócios sociais são semelhantes aos apontados pelos
pesquisadores de inovação social, destacando a criação de valor e a resolução de problemas
sociais e as parcerias. Além disso, a relação e interação de diferentes atores se apresenta como
outro fator relevante e presente na inovação social e que permite a construção social de
soluções.
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3. CONTEXTO DE NEGÓCIOS SOCIAIS & SETOR HABITACIONAL

Nesse capítulo contextualiza-se o setor de negócios sociais no Brasil e no mundo, apresentamse dados sobre o setor habitacional no Brasil e informações sobre o segmento de negócios
sociais na área habitacional.

3.1 Contexto de Negócios Sociais

Nas últimas décadas diferentes atores, empresas, organizações da sociedade civil e governos
têm buscado soluções para os problemas sociais e ambientais, particularmente em países em
desenvolvimento. Foi possível perceber um movimento de maior colaboração intersetorial e o
aumento de um determinado tipo de organização, os negócios sociais, que combinam dois
objetivos antes considerados incompatíveis: sustentabilidade financeira e geração de valor
social (MOURA; COMINI; TEODOSIO, 2015).

O crescimento do setor de negócios sociais impulsionou também nos últimos anos o
desenvolvimento de pesquisas e mapeamentos para melhor compreensão desse segmento. A
Pipe.social, organização que tem como objetivo otimizar esforços para melhor quantificar e
qualificar o mercado de negócios de impacto, lançou em 2019 a segunda edição da pesquisa
que apresenta uma fotografia do setor.

O 2º Mapa de Negócios de Impacto Social + Ambiental analisou 1.002 negócios de impacto
socioambiental com atuação no Brasil, com o objetivo de acompanhar a evolução dos negócios
de impacto socioambiental, ajudando a orientar estratégias e ações dos diversos atores que estão
construindo e fomentando esse setor. Em comparação com a primeira pesquisa, realizada em
2017, houve um aumento de 73% de empreendimentos participantes (PIPE.SOCIAL, 2019).

Dentre os dados levantados, pode se destacar:
•

Formalização e tempo de existência: 76% já estão formalizados, sendo que 38% tem
menos de dois anos de fundação;

•

Abrangência: 62% estão localizados na região Sudeste;

•

Público-alvo: 8% apenas se dedicam à base da pirâmide e 82% também se dedicam à
base da pirâmide;
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•

Sustentabilidade Financeira: 43% dos negócios ainda não faturaram, 34% faturaram até
R$ 100 mil e cerca de 4% dos negócios faturam mais de R$ 2 milhões. 57% não tem
subsídio como fonte de receita;

•

Áreas de atuação: Tecnologias Verdes (46%) e Cidadania (43%) são as áreas de maior
atuação. As áreas de atuação estão detalhadas no Gráfico 1;

•

Relação com os ODSs: Produção e Consumo Responsável (38%), Cidades e
Comunidades Sustentáveis (37%) e Saúde e bem-estar (32%) tem maior foco. A relação
de todos os ODSs é apresentada no Gráfico 2;

•

Aceleração: 30% receberam aceleração uma vez e 9% receberam aceleração mais de
uma vez;

•

Propósito: 60 % comunicam seu propósito;

•

Mensuração: 42% ainda não definiram indicadores de impacto para medição e 38%
definiram, mas não medem;

•

Governança: 53% consultam a comunidade, mas ela não participa da gestão do negócio
(PIPE.SOCIAL, 2019).

Gráfico 1 - Áreas de Atuação dos Negócios de Impacto
Fonte: Adaptado de Pipe.social (2019, p.11)
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Gráfico 2 - Atuação distribuídas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs)
Fonte: Adaptado de Pipe.social (2019, p.12)

Da perspectiva dos investidores, o Relatório Anual de Investidores de Impacto 2018 elaborado
pelo Global Impact Investment Network (GIIN) apresenta dados interessantes que demonstram
a relevância do setor no mundo que são destacados a seguir:
•

226 entrevistados gerenciam aproximadamente US$ 228.1 bilhões em ativos de
investimento de impacto, sendo que os dois maiores respondentes correspondem a 38%
dos investimentos. Na média, os respondentes administraram US$ 92 milhões em ativos
de investimento de impacto.

•

225 entrevistados investiram US$ 35,5 bilhões em 11.136 negócios em 2017. Em 2018,
eles planejam aumentar o montante que investem em 8% e o número de negócios em
5%.

•

A maior parte dos entrevistados informou que seus investimentos atingiram ou
excederam expectativas de impacto (82%) e desempenho financeiro (76%).

•

Os entrevistados demonstram um compromisso contínuo com os setores de serviços
básicos, com os principais setores de investimento incluindo serviços financeiros (19%),
energia (14%), microfinanciamento (9%) e habitação (8%).

•

Existe uma preocupação com a mensuração de resultados. A maioria dos entrevistados
utiliza uma combinação de ferramentas ou sistemas para medir seu desempenho social
e ambiental. A maioria usa métricas próprias que não estão alinhadas a metodologias
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externas (69%), informação qualitativa (66%), ou métricas alinhadas com IRIS (59%)
(GIIN, 2018).

Segundo estudo realizado Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto em conjunto
com a Deloitte o Brasil investiu R$ 13 bilhões em atividades de impacto social com
sustentabilidade financeira. Estima-se que o valor pode alcançar R$ 50 bilhões até 2020
(ALIANÇA; DELOITTE, 2015).

No Brasil, um mapeamento dos investimentos foi realizado pela Aspen Network of
Development Entrepreneurs (ANDE) e pela The Association for Private Capital Investment
in Latin America (LAVCA), intitulado Panorama do Setor de Investimento de Impacto no
Brasil. Alguns dados destacados pela pesquisa são:
•

Dez dos investidores locais declararam administrar US$ 343 milhões em
investimentos de impacto;

•

22 investidores fizeram investimentos de impacto por meio de 69 operações
totalizando US$ 131 milhões, com valor mediano de US$ 0,4M;

•

Os setores de tecnologia da informação e comunicação, educação, saúde e
conservação da biodiversidade receberam o maior número de operações (ANDE;
LAVCA, 2018).

Em relação a políticas públicas, a OECD identificou 590 iniciativas governamentais de apoio
ao investimento de impacto em 45 países. Os países mais ativos na formulação de políticas,
por número de instrumentos identificados, são a União Europeia e o Reino Unido, mas também
a Malásia e a França, seguidas de perto pela Espanha, Finlândia, Estados Unidos, Itália, Irlanda,
Coréia, Austrália, Portugal, Índia, Canadá e África do Sul (OECD, 2019). A Figura 8 traz o
número de instrumentos de política de investimento de impacto social mapeados por região.
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Figura 8 - Número de instrumentos de política de investimento de impacto social mapeados por
região
Fonte: OECD, 2019, p.15

No Brasil, também houve grandes avanços no contexto regulatório nos últimos dois anos. Em
dezembro de 2017, foi criada a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto
(ENIMPACTO), por meio do decreto presidencial nº 9.244/17, que é uma articulação de órgãos
e entidades da administração pública federal, do setor privado e da sociedade civil com o
objetivo de promover um ambiente favorável ao desenvolvimento de investimentos e negócios
de impacto. Engajou 16 órgãos governamentais e 41 organizações da sociedade civil (BRASIL,
2018c).

As ações do Comitê de Investimentos e Negócios de Impacto foram organizadas em quatro
eixos estratégicos: I - Ampliação da oferta de capital; II - Aumento do número de negócios de
impacto; III - Fortalecimento das organizações intermediárias; e IV - Promoção de um ambiente
institucional e normativo favorável aos investimentos e aos negócios de impacto. Pode se
destacar as seguintes iniciativas por eixo:
•

Eixo I - destaca-se a estruturação de um Fundo Contábil de Investimento em Negócios
de Impacto realizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), a Caixa Econômica Federal (CEF), a Fundação Banco do Brasil (FBB) com
apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
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•

Eixo II - destaca-se o aperfeiçoamento do Programa InovAtiva de Impacto, uma
iniciativa do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), em parceria
com o Sebrae, e executado pela Fundação Certi.

•

Eixo III – destaque para o Programa de Incubação e Aceleração de Impacto, realizado
pela Anprotec, em parceria com o Instituto de Cidadania Empresarial (ICE) e o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), que mobilizou
incubadoras e aceleradoras de todo o Brasil na atração, seleção e acompanhamento de
negócios de impacto social e ambiental.

•

Eixo IV - destaca-se a proposição do Projeto de Lei que permite a qualificação,
voluntária e auto declaratória como negócios de impacto. Além disso, o avanço do
projeto de lei (PL) no 338/2018, para regulamentação dos Contratos de Impacto Social
(BRASIL, 2018c).

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) têm sido valorizado no contexto de
negócios sociais e investimentos de impacto. Tanto que as três pesquisas apresentadas
categorizam os negócios sociais e investimentos segundo os ODSs. O Relatório Anual de
Investidores de Impacto 2018 do GINN por exemplo destaca que apenas dois anos após a
adoção dos ODSs, 55% dos investidores de impacto acompanham seu desempenho de
investimento e outros 21% planejam fazê-lo no futuro. O mesmo relatório apresenta as
motivações pelas quais os investidores utilizam os ODSs como forma de monitoramento e cerca
de 90% afirmaram que é útil para comunicar o impacto externamente por ser um modelo
amplamente reconhecimento, a atração de investidores é citada por 53% dos entrevistados
(GIIN, 2018). Todas as motivações são apresentadas no Gráfico 3.

A pesquisa Panorama do Setor de Investimento de Impacto no Brasil, realizada pela ANDE,
diz que 20 dos 29 investidores ativos afirmam alinhar suas estratégias de investimento aos
ODSs, com uma priorização das questões de igualdade e mudanças climáticas (ANDE, 2018).
O 2º Mapa de Negócios de Impacto da Pipe.social também apresenta categorização dos
negócios sociais em relação aos ODSs.
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Gráfico 3 - Motivações para o monitoramento do desempenho social ou ambiental pelos ODSs
Fonte: Adaptado de GIIN (2018, p.38)

O interesse dos investidores em incorporar os ODSs fica evidente com a criação de fundos com
essa abordagem. Alguns exemplos de novos produtos lançados em 2017 para atingir os ODSs
são: Blue like an Orange Sustainable Capital Fund, um fundo de dívida privada com o objetivo
de levantar US $ 1 bilhão, focado nos ODS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 11 através de investimentos
em pequenas e médias empresas em setores como energia renovável, infraestrutura, saúde,
educação, serviços financeiros e agronegócio; Mirova Land Degradation Neutrality Fund, que
visa arrecadar US $ 300 milhões para atingir o ODS 15 (Vida Terrestre) investindo em
agricultura sustentável, silvicultura, infraestrutura verde e ecoturismo em mercados
emergentes; UBS Global Impact Fund, um fundo de patrimônio público que visa os ODS 1, 2,
3, 6, 7, 11 e 13, investindo em projetos sustentáveis de empresas que fornecem produtos ou
serviços inovadores para atender a desafios ambientais ou sociais, incluindo mudanças
climáticas, poluição do ar, água e saneamento, saúde, segurança alimentar e mitigação da
pobreza (GIIN, 2018).

3.2 Contexto do Setor Habitacional

Habitação adequada e decente representa um desafio global. Segundo a UN-Habitat (2016)
estima-se que serão necessárias um bilhão de novas casas no mundo em 2025. Estima-se que
para substituir as habitações inadequadas e construir as unidades adicionais necessárias seria
necessário entre U$9 e 11 trilhões somente em construção. Somados os gastos com terra,
estima-se um custo total de U$ 16 trilhões. Baseado nas tendências atuais de migração urbana
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e crescimento de renda, estima-se que cerca de 440 milhões de domicílios urbanos no mundo
serão moradias inadequadas, com adensamento excessivo ou com ônus excessivo de aluguel,
impactando aproximadamente 1,6 bilhão de pessoas (MCKINSEY, 2014).

Em 2014, aproximadamente 881 milhões de pessoas viviam em favelas no mundo (UNHABITAT, 2016). Dados do Censo 2010 apontam que 6% da população brasileira, cerca de
11,4 milhões de pessoas viviam em favelas. A maior concentração de moradores em favelas
encontra-se na Região Sudeste (49,8%), com destaque para o Estado de São Paulo com 23,2%
e o Estado do Rio de Janeiro, com 19,1% (IBGE, 2010).

O Brasil possui um déficit habitacional estimado de 6,355 milhões de domicílios, sendo 87,7%,
localizados nas áreas urbanas. O conceito de déficit habitacional utilizado está ligado
diretamente às deficiências do estoque de moradias, englobando: habitações precárias
(domicílios rústicos e improvisados), coabitação familiar; ônus excessivo com aluguel e
adensamento excessivo de domicílios alugados (BRASIL, 2018a).

As regiões com maior déficit habitacional são Região Sudeste com 39%, o que corresponde a
2,4 milhões de unidades, seguida pela Região Nordeste com 31%, equivalente a 1,9 milhões de
moradias. Em valores absolutos, o estado de São Paulo apresenta o maior déficit, totalizando
1,337 milhão de unidades, sendo 48% localizada na Região Metropolitana de São Paulo
(BRASIL, 2018a). A distribuição do déficit habitacional por região é apresentada no Gráfico 4.

Ao analisar os componentes do déficit habitacional no Brasil, o ônus excessivo com aluguel
representa 50,0% do total, a coabitação familiar 29,9%, as habitações precárias 14,8%, e o
adensamento excessivo dos domicílios alugados 5,2%. O ônus excessivo com aluguel
predomina nas regiões metropolitanas e nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste e as habitações
precárias na Região Nordeste (BRASIL, 2018a).
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Gráfico 4 - Distribuição do Déficit Habitacional, por situação de domicílio, segundo regiões
geográficas – Brasil 2015
Fonte: Extraído de BRASIL, 2018a, p.34

Não existe apenas o desafio da falta de moradia, mas a qualidade das habitações. Utiliza-se o
termo habitação inadequada, que são aquelas que não proporcionam condições desejáveis de
moradia.

São classificados como habitação inadequada, aquelas com:

carência de

infraestrutura; adensamento excessivo de moradores, problemas de natureza fundiária,
cobertura inadequada, ausência de unidade sanitária domiciliar exclusiva ou em alto grau de
depreciação (BRASIL, 2018a). A distribuição das moradias segundo os componentes da
habitação inadequada por região é apresentada no Gráfico 5.
Dentre os critérios de inadequação de domicílios a carência de infraestrutura é o que mais afeta
os domicílios brasileiros. São domicílios que não dispõem de ao menos um dos seguintes
serviços básicos: iluminação elétrica, rede geral de abastecimento de água com canalização
interna, rede geral de esgotamento sanitário ou fossa séptica e coleta de lixo. Cerca de 7,225
milhões de domicílios são carentes de pelo menos um tipo de serviço de infraestrutura, o que
corresponde a 12,3% dos domicílios particulares permanentes urbanos do país. O esgotamento
sanitário é o serviço com maior carência, impactando 6,859 milhões de pessoas, seguido pelo
abastecimento de água que impacta 3, 773 milhões de pessoas. Em números absolutos, a região
Nordeste apresenta o pior desempenho com 3,077 milhões de domicílios com carência de pelo
menos 1 serviço de infraestrutura. Ela é seguida pela região Sudeste, com 1,194 milhões, a
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Norte, com 1,085 milhões de domicílios, a Centro-Oeste, com 1,030 milhões, e a Sul, com 736
mil domicílios (BRASIL, 2018a).

Gráfico 5 - Distribuição dos critérios de inadequação dos domicílios urbanos, segundo regiões
geográficas – Brasil – 2015
Fonte: Extraído de BRASIL, 2018a, p.34

A PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua detalha o dado de acesso a
serviços de saneamento básico – abastecimento de água por rede geral, esgotamento sanitário
por rede coletora ou pluvial e coleta de lixo. Em 2017, aproximadamente 37,6% residia em
domicílios onde faltava ao menos um desses três serviços de saneamento básico no Brasil. O
detalhamento desses dados afirma que 10% da população residia onde não havia coleta direta
ou indireta de lixo, 15,1% não tinha abastecimento de água por rede geral, 35.9% não possuíam
esgotamento sanitário por rede coletora ou pluvial (IBGE, 2018).

Os principais conceitos e indicadores da metodologia de cálculo das necessidades habitacionais
são apresentados no Quadro 8.
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Carência de infraestrutura: domicílios que não
dispõem de ao menos um dos seguintes serviços
básicos: iluminação elétrica, rede geral de
abastecimento de água com canalização interna,
rede geral de esgotamento sanitário ou fossa
séptica e coleta de lixo.

Densidade Excessiva de Moradores por
Dormitório: quando o domicílio apresenta um
número médio de moradores superior a três por
dormitório.
Inadequação Fundiária Urbana: situação onde
pelo menos um dos moradores do domicílio
declara ter a propriedade da moradia, mas
informa não possuir a propriedade, total ou
parcial, do terreno ou a fração ideal de terreno (no
caso de apartamento) em que ela se localiza.

Coabitação Familiar: compreende a soma das
famílias conviventes secundárias (apenas aquelas
que têm intenção de constituir domicílio
exclusivo são consideradas déficit habitacional) e
das que vivem em domicílios localizados em
cômodos – exceto os cedidos por empregador.
Inexistência de Unidade Sanitária Domiciliar
Exclusiva: domicílio que não dispõe de banheiro
Cobertura Inadequada: domicílios com ou sanitário de uso exclusivo.
paredes de alvenaria ou madeira aparelhada e
cobertura de zinco, palha, sapê, madeira
aproveitada ou outro material que não seja telha,
laje de concreto ou madeira aparelhada.
Quadro 8 - Principais conceitos e indicadores da metodologia de cálculo das necessidades
habitacionais
Fonte: Adaptado de Brasil, 2018a

3.3 Negócios Sociais no setor habitacional
Para a UN-Habitat, habitação adequada é muito mais do que um teto sobre a cabeça. Envolve
privacidade adequada; espaço adequado; acessibilidade física; segurança
adequada; segurança da posse; estabilidade estrutural e confiabilidade;
iluminação, aquecimento e ventilação adequados; infraestrutura básica
adequada, como abastecimento de água, saneamento e instalações de gestão
de resíduos; qualidade ambiental adequada e fatores relacionados à saúde; e
localização adequada e acessível no que diz respeito ao trabalho e às
instalações básicas: todas elas devem estar disponíveis a um custo acessível
(UN-HABITAT, 2019).

São diversas as possibilidades de atuar no tema e promover melhorias nas condições de
moradias. Segundo ANDE e BTcA (2014), as lacunas e oportunidades da cadeia de valor da
habitação envolvem:
•

Assistência para garantia de posse de terra;

•

Assistência para garantir ou melhorar os serviços (água, saneamento, eletricidade);

•

Assistência ao acesso ao financiamento, subsídios e poupança;

•

Assistência para obter ou produzir materiais de construção de qualidade;

•

Consultoria em design e serviços de construção;

•

Construção e assistência técnica;
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•

Garantia de qualidade pós-construção e pós-venda;

•

Suporte contínuo para o desenvolvimento da comunidade.

O relatório Oportunidades de Negócios em Habitação para a Base da Pirâmide elaborado pela
ANDE - Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE) junto com a Business Call to
Action (BCtA) apontou como principais temas para o setor:
•

Engajar o setor privado: envolver as empresas de diferentes áreas incluindo a
construção,

fabricação

de

materiais,

varejo,

distribuição,

desenvolvimento,

investimento e finanças;
•

Garantir a infraestrutura da comunidade: Assegurar que a construção incorpore
infraestrutura e serviços como o acesso à água, saneamento e eletricidade é fundamental
para a economia e empoderamento social dos pobres;

•

Tornar a autoconstrução segura e acessível: os setores público e privado podem
trabalhar para desenvolver padrões para melhorias em residências que garantam
segurança estrutural e de trabalho, e fornecer incentivos para a uso de materiais e
projetos seguros contra desastres naturais;

•

Apoiar e usar todo o potencial de microcrédito e empréstimos para melhoria da
casa: fundamental não só para melhorar condições de vida, saúde e produtividade, mas
para a renda, visto que microempresas geralmente operam a partir de casa;

•

Importância da posse e titulação da terra: Processos simplificados, pacíficos e não
discriminatórios de resolver disputas de títulos de terra ajudam os proprietários a receber
todos os benefícios dos empréstimos e construir melhores casas, o que pode levar à
melhoria do crédito e participação no mercado;

•

Beneficiar os mais pobres dos pobres: exige abordagens inovadoras, como subsídios
bem direcionados e trabalhar em estreita colaboração com comunidades de baixa renda
para desenvolver abordagens inovadoras que deem aos consumidores uma participação
na adoção de bens e serviços aos quais talvez não estejam acostumados a pagar.

•

Ampliar as parcerias público-privadas na criação de uma solução integrada para
o consumidor: por meio de parcerias e da inovação de modelos de negócios, as
empresas podem oferecer esses produtos e serviços tão necessários aos consumidores
na BoP, ao mesmo tempo em que aprimoram seus resultados (ANDE; BTCA, 2014).
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Em comparação com a primeira pesquisa, o 2º Mapa de Negócios de Impacto Social +
Ambiental da Pipe.social (2019) mostra um crescimento dos empreendimentos no tema
Cidades, que engloba habitação e mobilidade, passando de 8% em 2017 (PIPE.SOCIAL, 2017)
para 23% em 2019. Entretanto, Cidades continua sendo a área com menor percentual de
organizações.

Já o Relatório Anual de Investidores de Impacto 2018 elaborado pelo GIIN mostra que os
investidores estão comprometidos com os investimentos em serviços básicos, tendo como
principais setores de investimento inclusão de serviços financeiros (19%), energia (14%),
microfinanciamento (9%) e habitação (8%) (GIIN, 2018).

Existem alguns exemplos de organizações no mundo e no Brasil que atuam no setor
habitacional. Habitat for Humanity é um desses exemplos, criada em 1976 nos Estados Unidos,
impulsionada pela visão de que todo mundo merece um lugar decente para viver. É uma
organização sem fins lucrativos com atuação global e já beneficiou mais de 22 milhões de
pessoas em 70 países. Está presente no Brasil há 25 anos, onde já desenvolveu projetos em 11
estados e transformou a vida de mais de 76 mil pessoas. Atua em ações de construção, reforma
e melhoria de casas, acesso à água em regiões de seca, além de participar de espaços de
discussão de políticas públicas que possibilitem o acesso à moradia adequada e acessível para
todos. Atualmente os projetos de construção são realizados em parceria com o governo federal
pelo programa Minha Casa Minha Vida e as famílias pagam ao governo uma parcela
proporcional a sua renda familiar. No caso dos projetos de reforma, as famílias arcam com um
valor entre 30% e 100% da reforma, dependendo de suas condições financeiras (HABITAT,
2019).

A CEMEX, uma empresa global de materiais de construção, criou em 1998 o Patrimonio Hoy
como uma subsidiária de negócios inclusivos.

O Patrimonio Hoy fornece materiais de

construção, financiamento e assistência técnica adaptados às necessidades e orçamentos de
clientes de baixa renda no México. Foi projetado em torno da abordagem de “autoconstrução”
empregada em muitas comunidades de baixa renda. Utiliza a promoção porta-a-porta como
forma de divulgação. Já beneficiou mais de 2,5 milhões de pessoas (CEMEX, 2019).
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Outro caso bem-sucedido no México é a Échale, uma empresa social que visa proporcionar às
famílias de baixa renda a oportunidade de ter uma casa segura, acessível e ambientalmente
correta. Oferta empréstimos e um programa de autoconstrução assistida onde as comunidades
são treinadas com as capacidades técnicas apropriadas para construir suas próprias casas e
supervisionadas por arquitetos certificados (BCTA, 2019). Cada participante recebe todos os
materiais e instruções necessários para construir uma casa de dois quartos a um custo menor.
Já foram construídas cerca de 40 mil casas e 180 mil reformas (ECHALE, 2019). As casas
construídas pela Échale são ambientalmente sustentáveis, utilizando blocos de terra e todas são
equipadas para coletar a água da chuva. São equipadas ainda com biodigestores; fogões que
reduzem o uso de madeira para cozinhar; aquecedores solares de água; e lâmpadas eficientes
de energia solar. A tecnologia também foi exportada para Belize, Egito, Haiti, Nicarágua e
Emirados Árabes Unidos (BCTA, 2019).

Em 2018, uma iniciativa que demonstra a relevância e crescimento dos negócios sociais no
setor habitacional no Brasil, foi a criação do Lab Habitação - Inovação e Moradia, liderada pela
Artemisia e Gerdau, em parceria com Instituto Vedacit, Grupo Tigre e Votorantim Cimentos.
O programa de aceleração selecionou 14 negócios de impacto social com soluções inovadoras
no setor. Foram mapeadas soluções alinhadas às seguintes temáticas: acesso à moradia de
qualidade; acesso a microcrédito habitacional; reformas habitacionais; empregabilidade na
construção civil; gestão de condomínios de habitação popular; água e saneamento; energia;
infraestrutura e melhoria de espaço público e inovação na construção civil (ARTEMISIA,
2019). Dentre os participantes, foram selecionados três destaques que receberam capital
semente. Os negócios sociais escolhidos foram: Digna Engenharia, que atua com reformas em
regiões periféricas de Campo Grande (MS); a Diosa, que faz a intermediação de serviços de
reformas residenciais e consertos feitos por mulheres e a Ecolar, que constrói casas ecológicas
de baixo custo – a partir de lixo plástico – para famílias que vivem em situação de
vulnerabilidade (GERDAU, 2018).
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para a realização do estudo:
o método; critérios de escolha do estudo de caso; projeto de estudo de caso e as estratégias de
coleta, tratamento e análise de dados.

Este trabalho segue uma metodologia de pesquisa qualitativa, com abordagem positivista.

4.1 Justificativa para a escolha do método

Esse estudo utiliza a metodologia de pesquisa qualitativa. Para Creswell (2010), a pesquisa
qualitativa é uma forma para explorar e compreender o significado que indivíduos ou os grupos
atribuem a um problema social ou humano.

Para a definição do método de pesquisa, Yin (2015) avalia três condições: (i) o tipo de questão
de pesquisa proposto; (ii) a extensão do controle que um investigador tem sobre os eventos
comportamentais reais; (iii) o grau de enfoque sobre eventos contemporâneos em oposição aos
eventos históricos. O autor apresenta como essas três condições se relaciona com os cinco
métodos de pesquisa (Quadro 9).

Método

Experimento
Levantamento
(survey)
Análise de arquivos
Pesquisa histórica
Estudo de Caso

Forma de questão de Exige
controle
pesquisa
eventos
comportamentais
Como, por quê?
Sim
Quem, o quê, onde, Não
quantos, quanto?
Quem, o quê, onde, Não
quantos, quanto?
Como, por quê?
Não
Como, por quê?
Não

dos Enfoca
eventos
contemporâneos
Sim
Sim
Sim/não
Não
Sim

Quadro 9 - Situações relevantes para diferentes métodos de pesquisa
Fonte: YIN, 2015, p.10
Yin (2015, p.4) resume que “um estudo de caso permite que os investigadores foquem um
“caso” e retenham uma perspectiva holística e do mundo real”.
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O autor conceitua estudo de caso em duas partes considerando: o escopo e as características.
Sobre o escopo do estudo de caso, “investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e
em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto
não são claramente evidentes (YIN, 2015, p. 17)”. Em relação as suas características, o estudo
de caso:
•

enfrenta a situação tecnicamente diferenciada em que existirão muito
mais variáveis de interesse do que pontos de dados, e, como resultado

•

conta com múltiplas fontes de evidências, com os dados precisando
convergir de maneira triangular, e como outro resultado

•

beneficia-se do desenvolvimento anterior das proposições teóricas para
orientar a coleta e a análise de dados (YIN, 2015, p. 18).

Os estudos de casos podem incluir casos únicos e casos múltiplos. Existem cinco justificativas
para projetos de caso único: crítico, peculiar, comum, revelador ou longitudinal (YIN, 2015).
Esse trabalho utilizará o estudo de caso crítico: “O caso único pode representar uma
contribuição significativa para a formação do conhecimento e da teoria, confirmando,
desafiando ou ampliando a teoria (YIN, 2015, p.54)”.

O Quadro 10 sintetiza as escolhas metodológicas para a realização desse trabalho:

Metodologia de pesquisa

Qualitativa

Filosofia de pesquisa

Positivista

Abordagem

Dedutiva

Estratégia de pesquisa

Estudo de Caso

Tipo de Estudo de Caso

Descritivo

Unidade de análise

Modelo de negócio social voltado ao segmento
de reformas habitacionais

Técnica de coleta de dados

Entrevista semiestruturada
Análise documental

Quadro 10 - Resumo Metodológico
Fonte: Elaborado pela autora
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4.2 Critérios para a seleção do caso

Para Yin (2015), o objetivo do procedimento de seleção do caso é permitir a identificação do
caso apropriadamente, antes da coleta formal de dados. O autor orienta que antes do processo
de triagem, se estabeleça um conjunto de critérios operacionais para qualificar os candidatos.
Reforça ainda que no caso de estudo de caso único, se escolha o caso que provavelmente tenha
mais dados disponíveis.

Para a seleção do caso, avaliou-se o universo de empresas e organizações sociais que atuam no
mercado da construção civil para baixa renda no Brasil. Focado na construção de moradias para
baixa renda, encontram-se dois tipos: empresas como por exemplo, a MRV Engenharia e a
Tenda, e organizações da sociedade civil como Teto e Usina CTAH. Considerando o mercado
de reformas habitacionais para baixa renda, existem: organizações da sociedade civil como a
Habitat para Humanidade e Soluções Urbanas e empresas como o Programa Vivenda (São
Paulo), Favelar (Rio de Janeiro) e Moradigna (São Paulo). Dentro desse universo com o
objetivo de responder a pergunta de pesquisa proposta, selecionou-se o grupo de empresas
voltadas para a reforma habitacional de baixa renda, e que podem ser caracterizadas como
negócios sociais.

Também foram considerados como critérios o tempo de existência da organização, o que mostra
a estabilidade e permite ter mais dados para análise, bem como reconhecimento e publicações
que traziam a empresa como destaque ou case e que ilustrassem inovações. Dessa forma, o
Programa Vivenda foi selecionado, por ter cinco anos de existência, ter sido reconhecido como
organizações como o PNUD, UN-Habitat, Ashoka e Prêmio Empreendedor Social do Futuro
da Folha de São Paulo e artigos em jornais e sítios eletrônicos especializados em negócios
sociais destacando inovações implementadas com êxito.

Também contribuiu para a escolha o fato de outras organizações citarem o Programa Vivenda
como sendo fonte de inspiração em seus modelos e ser considerado benchmarking. Mateus, um
dos fundadores do Moradigna pediu estágio no Programa Vivenda para criar e formatar seu
negócio (MARASCIULO, 2017). Fabio, um dos fundadores da Favelar realizou benchmarking
com Programa Vivenda e decidiu então atrelar a assessoria técnica à reforma sustentável
(MACHADO, 2016).
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Vale ressaltar que a autora deste trabalho de pesquisa é micro investidora da empresa foco desde
2016, tendo participado de uma das rodadas de captação via equity crowdfunding.

4.3 Técnica de coleta de dados

Para a elaboração dessa pesquisa foi realizada a revisão bibliográfica do setor de negócios
sociais, habitação e referências de negócios sociais no setor habitacional de forma a caracterizar
esse segmento.

A coleta de dados primários foi realizada por meio de entrevistas pessoais, com a aplicação de
um roteiro baseado em revisão de literatura, o que possibilitou algum controle na coleta de
dados relevantes.

No levantamento de dados secundários analisou-se sítios eletrônicos, relatórios de resultados,
folders, além de jornais, revistas e publicações nas quais o empreendimento é destaque.

4.4 Projeto do estudo de caso

Segundo Yin (2015), o projeto de pesquisa é a lógica que conecta os dados a serem coletados
(e as conclusões a serem tiradas) às questões iniciais do estudo. São cinco os componentes
considerados relevantes para o projeto de pesquisa:
•

as questões do estudo de caso;

•

as proposições, se houver;

•

a(s) unidade(s) de análise;

•

a lógica que une os dados às proposições; e

•

os critérios para interpretar as constatações.

4.5 Desenvolvimento do protocolo para o estudo de caso

Para Yin (2015), o protocolo de estudo de caso é uma forma de aumentar a confiabilidade da
pesquisa e tem como objetivo orientar o pesquisador na realização da coleta de dados de um
caso único. É constituído por quatro seções: (i) visão geral do estudo de caso; (ii) procedimentos
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de coleta de dados; (iii) questões de coleta de dados e (iv) um guia para o relatório do estudo
de caso.

Um protocolo de estudo de caso foi desenvolvido, amadurecido e empregado na pesquisa com
o intuito de aumentar a confiabilidade da pesquisa.

4.5.1 Procedimentos de coleta de dados

Segundo Yin (2015), o estudo de caso requer que o pesquisador aprenda a integrar os eventos
mundo real às necessidades do plano de coleta de dados. O procedimento de coleta de dados
deve enfatizar tarefas importantes na coleta de dados:
•
•
•
•
•

obter acesso às organizações-chave ou aos entrevistados;
ter recursos suficientes enquanto se faz trabalho de campo (...);
desenvolver um procedimento para solicitar assistência ou orientação, se
necessária, de outros membros da equipe ou colegas;
fazer uma programação clara das atividades de coleta de dados que devem
estar concluídas nos períodos de tempo especificados; e
tomar providências para os eventos não antecipados, incluindo as
mudanças na disponibilidade dos entrevistadores (...) (YIN, 2015, p.93).

Esses aspectos foram considerados para estabelecer o procedimento de coleta de dados.

4.5.1.1 Fontes de informação e procedimentos pré-entrevistas

O Quadro 11 apresenta as fontes de informação e procedimentos utilizados para levantamento
dos dados pré-entrevistas:
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Dados
Primários

Fontes de informação
Entrevistados
Relatos de dirigente e representante
comercial da empresa.

O que foi coletado
Informações variadas, conforme
roteiro, para construção do quadro
holístico do estudo de caso.

Sítio eletrônico da empresa,
Dados institucionais da organização.
documentos internos, relatórios para Modelo da organização.
investidores e artigos em jornais e
Inovações implementadas pela
revistas.
organização.
Publicações sobre negócios sociais
de organizações e centros de
Secundários pesquisa ligados a negócios sociais
e inovação social, sítios eletrônicos Contexto do setor de negócios sociais
de organizações ligadas a negócios no Brasil.
sociais e setor habitacional, do
Contexto do setor habitacional no
Ministério das Cidades, do PNUD e Brasil.
da UN-Habitat além de artigos de
Compreensão do ecossistema de
periódicos como a Folha de S. Paulo negócios sociais no setor habitacional
e Exame.
no Brasil.
Quadro 11 - Fontes utilizadas para levantamento dos dados
Fonte: Elaborado pela autora

4.5.1.2 Amadurecimento do protocolo de pesquisa

As questões do estudo de caso foram segmentadas em dois níveis conforme o modelo sugerido
por Yin (2015): o primeiro, que ele denomina como questões “nível 2”, se trata das questões de
investigação da pesquisadora, e o segundo, de questões para as entrevistas com os profissionais
do Programa Vivenda, que ajudarão a descrever o caso, denominadas questões “nível 1”.

As questões nível 1 estão associadas aos temas apresentados no Anexo A, e foram organizadas
em cinco blocos temáticos, da seguinte forma:
- Bloco 1: Finalidade;
- Bloco 2: Cadeia de Valor & Governança;
- Bloco 3: Sustentabilidade Financeira;
- Bloco 4: Sustentabilidade Ambiental;
- Bloco 5: Inovação

As questões nível 2 foram apresentadas no item 1.2.

56

4.5.1.3 Realização das entrevistas

As entrevistas foram realizadas pela própria pesquisadora, seguindo o modelo de entrevista
semiestruturada, baseada no roteiro de orientação da pesquisa. Foram realizadas duas
entrevistas presencialmente com representantes do Programa Vivenda no dia 13 de março de
2019 com duração aproximada de 1 hora e 20 minutos cada e uma entrevista por telefone com
duração de 30 minutos no dia 7 de junho de 2019. Duas das entrevistas foram gravadas com
consentimento e informações adicionais solicitadas por telefone e correio eletrônico.

Os entrevistados do Programa Vivenda foram:
1. Fernando Amiky Assad, sócio fundador e responsável pelas áreas Financeira e Relações
Institucionais;
2. Alexandre Oliveira Barnabe, coordenador de vendas;
3. Ligia Santilupo, gerente da loja do Jardim Ibirapuera.

4.6 Procedimentos de análise de dados

A melhor forma de preparação para a análise de dados é estabelecer uma estratégia analítica
geral, que tem como objetivo conectar os dados do estudo de caso a conceitos de interesse para
que esses forneçam a você uma orientação na análise de dados (YIN, 2015). Para Eisenhardt
(1989, p.539), a “análise de dados é o coração da construção a partir de estudos de caso, mas
é a etapa mais difícil e menos codificada do processo”.

O Modelo Analítico de Negócios Sociais proposto por Comini (2016) foi utilizado para analisar
os atributos de negócio social do caso. Em adição ao modelo de Comini (2016), foram
analisados cinco dos dez elementos presentes na proposta de Barki (2013): cultura
organizacional, parcerias, acesso, sustentabilidade ambiental e inovação. Na interpretação da
autora desta pesquisa, examinar tais elementos em separado contribui para a análise do caso,
considerando ainda que os demais elementos propostos por Barki (2013) encontram-se
contemplados no Modelo de Comini (2016): (i) relevância com oferta, (ii) produção inclusiva
com clientes, fornecedores e colaboradores, (iii) relacionamento com processo decisório e (iv)
escala e distribuição de lucros/dividendos aparecem com a mesma nomenclatura. Essa análise
contribuiu para a caracterização e compreensão do modelo da organização.
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Para analisar os exemplos de inovação social aplicou-se o Continuum de Inovação Social
elaborado por Bruin e Stangl (2013).
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5. APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO

Ao longo da apresentação do caso, os dados que não possuem citação referem-se a informações
coletadas por meio de entrevistas com representantes da empresa. Na análise do Programa
Vivenda, algumas frases são apresentadas de forma cotada por ilustrarem a relevância em
relação a negócios sociais e inovação social.

No item 5.1, descreve-se o histórico da empresa, nos itens 5.2 a 5.7, o caso é analisado segundo
o Modelo Analítico de Negócios Sociais de Comini (2016) e cinco elementos explicitados como
características para negócios BoP por Barki (2013).

No item 5.8 o caso é analisado segundo o Continuum de Inovação Social de Bruin e Stangl
(2013).

5.1 Histórico da empresa

Fundado em dezembro de 2013, o Programa Vivenda é um negócio social que tem como
objetivo revolucionar o mercado de reformas habitacionais para a população de baixa renda.
Busca proporcionar condições de moradia mais dignas e saudáveis através da realização de
obras de baixa complexidade e alto impacto social (KRIA, 2019).

Desenvolve uma solução completa em reformas habitacionais para beneficiar a saúde e o bemestar de seus clientes. Trabalha com kits de reforma de rápida execução, através de um modelo
integrado (Figura 9), envolvendo planejamento, material, mão de obra, gestão e parcelamento,
o que possibilita aos clientes contratar uma reforma de qualidade e com preços acessíveis
(KRIA, 2019).

Figura 9 - Etapas do modelo de reforma habitacional do Programa Vivenda
Fonte: Extraída de PROGRAMA VIVENDA, 2018
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A empresa oferece cinco tipos de soluções (em formato de kits por cômodo): kit banheiro, kit
cozinha, kit quarto, kit sala e kit área de serviço. O negócio traz benefícios econômicos para o
morador, que tem acesso a um serviço de reforma habitacional abrangente, em um curto espaço
de tempo (em média seis dias) com possibilidade de parcelamento da obra em até 30 vezes.
Gera, também, oportunidades para a comunidade do Jardim Ibirapuera, uma favela da Zona Sul
da cidade de São Paulo, onde a empresa está situada, já que integra seus moradores em sua
cadeia de valor como fornecedores e como colaboradores (PNUD, 2015). Em março de 2019,
foi inaugurada sua segunda loja situada no bairro do Campo Limpo, também na Zona Sul de
São Paulo.

O Programa Vivenda passou por programas de aceleração da Artemisia e Din4mo. Desde que
começou a operar efetivamente, já foram realizadas mais de 1.500 reformas, beneficiando
aproximadamente 5.000 pessoas. O resultado de uma reforma pode ser visualizado na Figura
10.

Figura 10 - Exemplo de quarto reformado
Fonte: Programa Vivenda, 2019, p.7
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O Quadro 12 traz o perfil do Programa Vivenda.

Natureza Jurídica

Empresa Ltda, optante pelo simples

Atuação

Local, município de São Paulo

Fundador(es)

Fernando Assad, Igiano Lima e Marcelo Coelho

Ano de Fundação

2013

Número de Funcionários

23 + pedreiros

Faturamento 2018

R$ 2,5 milhões

Quantidade de reformas 2018

341

Quadro 12 - Perfil Programa Vivenda
Fonte: Elaborado pela Autora

O pioneirismo e sucesso na entrega de reformas e bem-estar para a população de baixa renda
do projeto foi reconhecido através de alguns prêmios:
•

Vencedores do Prêmio Empreendedor Social do Futuro 2015, da Folha de São
Paulo;

•

Selecionados como case para o relatório do PNUD de Mercados Inclusivos no
Brasil.

•

Selecionados como fellows Ashoka, a maior rede de empreendedores sociais do
mundo;

•

Finalistas do Prêmio UBS Visionaris 2016;

•

1ª. Debênture de Impacto Social do Brasil, voltada ao financiamento de reformas
populares, reconhecida pela UN-HABITAT como uma prática inspiradora da
América Latina para implantação da Nova Agenda Urbana.

5.2 Finalidade/Propósito

Nesse bloco são analisados os seguintes fatores do modelo da Comini (2016): objetivo
principal, oferta, intencionalidade e escala. E os elementos cultura organizacional e acesso da
proposição do Barki (2013) serão analisadas.
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5.2.1 Objetivo Principal

Tudo começou com um projeto de pós-urbanização de uma favela realizado para a Companhia
de Desenvolvimento Social e Urbano (CDHU), onde o empreendedor, Fernando, conheceu seus
futuros sócios Marcelo e Igiano. (PAMPLONA, 2015).

A motivação para a criação do negócio social decorreu efetivamente da percepção do problema.
Enquanto implementavam o projeto junto com a CDHU, os futuros sócios perceberam que a
falta de participação dos moradores estava relacionada com a questão da moradia inadequada.
E ao se aprofundarem no tema descobriram que além de ser um grande problema social, as
reformas habitacionais eram uma grande oportunidade de mercado na construção civil.

Fernando aproveitou o curso de mestrado que estava realizando para desenvolver a ideia do
empreendimento. Ele explicou como a academia ajudou nesse desenvolvimento: “Já que
estávamos pensando em montar um negócio social focado em habitação, usei minha dissertação
para avançar na construção dessa ideia. Optei por uma metodologia participativa, em que você
constrói as soluções junto com o público pesquisado” (MENA, 2015, p.1).

A dissertação de mestrado do Fernando apontou quatro dimensões como sendo críticas para a
realização de reformas na comunidade: assistência técnica, mão-de-obra, materiais de
construção e crédito (ASSAD, 2012). Os principais pontos levantados pela população nessas
quatro dimensões estão organizados na Figura 11.

Além de apresentar a percepção dos moradores sobre a realização de reformas na comunidade,
incluindo os principais obstáculos, as quatro dimensões também representam os pontos críticos
para a estruturação de um negócio social com fins de melhorias habitacionais. Baseado nessas
quatro dimensões, foi possível explorar alternativas viáveis para as questões apresentadas pelos
moradores (ASSAD, 2012). E esse estudo serviu como base para a estruturação do modelo do
Programa Vivenda que apresenta uma solução integrada de reformas habitacionais que incluem
essas quatro dimensões.
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Figura 11 - Dimensões críticas para a realização de reformas
Fonte: Extraído de Assad, 2012, p.86.

Para desenhar o modelo de negócio social, os empreendedores se aproximaram de organizações
como a Ashoka, que estava implementando um programa piloto global chamado Housing for
All, com foco em cadeias híbridas de valor na habitação. Além disso, se inspirou em duas
iniciativas mexicanas, que também são fellows da Ashoka (rede de empreendedores sociais
globais que passam por um processo de seleção realizado pela própria organização): Patrimonio
Hoy e Échale, ambas examinadas no item 3.3. Ficou claro para os empreendedores que todas
essas organizações tinham experiências utilizando algumas das quatro dimensões mencionadas
como críticas para reformas, envolvendo atores diferentes com formatos diferentes. Ao
conhecer e compartilhar dessas outras experiências, Fernando explica qual foi o modelo
escolhido: “Nossa grande aposta foi fazer algo que ninguém nunca tinha tentado, que era fazer
tudo nós mesmos, e entregar e executar a obra”.
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5.2.2 Oferta

O Programa Vivenda tem seus serviços voltados para o bem-estar e salubridade dentro de casa,
ou seja, com foco em necessidades básicas da população. A organização atua junto aos ODSs:
1 – Erradicação da pobreza, 3 – Saúde e bem-estar, 10 – Redução das desigualdades e 11 –
Cidades e Comunidades Sustentáveis (PNUD, 2015).

5.2.3 Intencionalidade

A geração de impacto social é foco do negócio e, em relação a mensuração de impacto além de
indicadores quantitativos (número de obras, número de pessoas beneficiadas e grau de
satisfação com os serviços), o empreendimento já passou por duas pesquisas qualitativas
desenvolvidas pelo Plano CDE e pelo Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da
Fundação Getulio Vargas (GVcenn).

Na avaliação realizada pela GVcenn, foram apontados como principais impactos na vida das
famílias após a realização da reforma: melhoria do bem-estar, praticidade, felicidade,
autoestima e orgulho. O estudo apresenta como conclusão: a sensação antes da reforma é de
tristeza e vergonha e que após a reforma surge uma sensação de felicidade, satisfação e orgulho;
o estímulo a mudança de vida é um impacto relevante para os beneficiados e saúde aparece
como uma mudança com mais relevância, porém com menos intensidade (GVCENN, 2017).

Além disso, o Programa Vivenda é certificado e participa do Sistema B, organização sem fins
lucrativos criada nos Estados Unidos e no Canadá em 2006, que congrega um movimento global
de pessoas que usam negócios como uma força do bem. As Empresas B, ou B Corps, são
empreendimentos que atendem aos mais altos padrões de desempenho social e ambiental
verificados, transparência pública e responsabilidade legal para equilibrar lucro e propósito.
(SISTEMA B, 2019; BCORP, 2019a). Para se tornar uma Empresa B, a organização deve
preencher uma avaliação de impacto, enviar documentação de suporte, assinar a Declaração de
Interdependência e o Termo de Declaração da B Corp, além de pagar uma taxa anual com base
nas vendas anuais da empresa. Para ser certificado, o negócio deve ganhar um mínimo de 80
pontos de 200 pontos possíveis na avaliação (STUBBS, 2017). Atualmente, aproximadamente
2.700 empresas são certificadas como Empresa B em 64 países no mundo (BCORP, 2019a).
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O Programa Vivenda é certificado desde 2017 como Empresa B e, em 2018, obteve uma
pontuação geral de 99,2. A pontuação por área de impacto está detalhada no Quadro 13. Além
disso, foi reconhecido em 2018 como uma das Melhores Empresas B para o Mundo na categoria
consumidores (BCORP, 2019b). O B Corp Best for the World (Melhores Empresas B para o
Mundo) é o reconhecimento que o B-Lab oferece às Empresas B certificadas que estão entre as
10% de melhor pontuação na medição de seu desempenho. Esta avaliação mede diferentes
aspectos da empresa, como sua governança, modelo de negócios, as políticas e práticas com
seus funcionários, comunidades e o impacto no meio ambiente (SISTEMA B, 2019).

Área de Impacto

Pontuação

Governança

9,2

Funcionários

23,6

Comunidade

11,5

Meio Ambiente

2,1

Consumidores

52,8

Total

99,2

Quadro 13 - Pontuação por área de impacto Programa Vivenda
Fonte: BCORP, 2019b

Embora tenha uma comunicação clara e que ressalta seu propósito social, o Programa Vivenda
ainda não possui uma missão definida. A definição da missão está no planejamento de 2019 e
o fundador compartilha que a empresa deve se posicionar como um “centro de inovação para o
morar bem”. O empreendedor alega que a justificativa para a falta, ainda hoje, de uma missão
escrita resulta justamente do pragmatismo em entregar as reformas das casas e alcançar a
sustentabilidade financeira do empreendimento em primeiro lugar.
5.2.4 Escala
Analisa-se neste tópico o tema escala. É necessário aumentar a escala de operação para garantir
a sustentabilidade financeira do Programa Vivenda. Em março de 2019, abriram uma nova loja
no Campo Limpo, apostando em um local de maior fluxo de pessoas, próximo a um terminal
de ônibus. Segundo Fernando, “Vimos que o modelo funciona, e agora é preciso escalonamento
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para deixá-lo autossustentável” (MORETTI; ASSIS, 2019). Por isso, planeja-se abrir mais uma
loja em 2019 e mais duas lojas em 2020. Assim, seriam cinco lojas até 2020, todas elas situadas
na Zona Sul da cidade São Paulo.

Os empreendedores participam de debates sobre como ampliar o impacto do projeto, o que não
necessariamente envolve o Programa Vivenda abrir mais lojas, a organização poderia ajudar a
replicar o modelo ou mesmo influenciar o mercado para que outros empreendedores pudessem
abrir lojas semelhantes. Frequentemente compartilham sua experiência com empreendedores
de negócios sociais do setor habitacional. Em 2019, o Programa Vivenda participará de um
programa da Ashoka chamado Globalizer, que tem como objetivo ajudar os empreendedores
sociais a ampliar a escala de seus negócios sociais (ASHOKA, 2019).

5.2.5 Cultura Organizacional
Devido ao propósito da organização, o Programa Vivenda já nasceu com uma lógica
diferenciada, estruturando uma forma de atender a população de baixa renda com a prestação
de serviço que esse público não tinha acesso anteriormente. Esse olhar e lógica diferenciados
ficam explícitos na priorização de contratação de funcionários da comunidade, o que permite
uma maior compreensão da demanda e anseios de seu público. Além disso, a organização
compreendeu que não existe um profissional pronto, que o serviço e atendimento prestados pelo
Programa Vivenda são muito específicos. Por isso, preocupam-se com a formação dos
profissionais. Todos os funcionários passam por um treinamento denominado DNA Vivenda,
que ambienta e apresenta a cultura da empresa. Alexandre, coordenador comercial do Programa
Vivenda afirma que o diferencial da organização são as pessoas e destaca o que é o DNA
Vivenda: “É ser do bem, ter responsabilidade, ter comprometimento, se aprimorar para atender
melhor o nosso cliente, alguém que gosta de pessoas.”
5.2.6 Acesso

Acessar e estar próximo de seu cliente sempre foi priorizado pelo Programa Vivenda. A
organização se instalou na comunidade e desenvolveu mecanismos de venda direta que
envolvem promotores de rua e atendimento inicial na casa do próprio cliente. Além disso, a
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contratação de funcionários na própria comunidade ajuda na aproximação do cliente da
empresa.

5.3 Cadeia de Valor & Governança

Nesse bloco serão analisados os seguintes fatores do modelo de Comini (2016): clientes,
fornecedores, colaboradores e processo decisório. O fator parcerias dos elementos de Barki
(2013) também será analisado nesse bloco.

5.3.1 Clientes

O Programa Vivenda atende dois canais de venda: B2B (Business to Business) e B2C (Business
to Consumer). No modelo B2B vendem as reformas para pessoas e organizações filantrópicas
que desejam subsidiar o acesso à reforma para famílias em situação de extrema vulnerabilidade
social. No modelo B2C, vende diretamente para os moradores, clientes de baixa renda,
facilitando o acesso por meios de mecanismos de parcelamento.

Os beneficiados do modelo B2B são indicados pelo Serviço de Assistência Social a Família
(SASF), que é ligado à Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP). Os clientes B2C têm
como critérios: a região que moram (raio de até 10km da loja do Vivenda) e até 5 salários
mínimos de rendimento. O segmento B2C tem a maior representatividade, correspondendo a
64% das reformas realizadas em 2018 (PROGRAMA VIVENDA, 2019).

5.3.2 Fornecedores e Colaboradores

No modelo inicial, o Programa comprava somente do revendedor local, beneficiando a
comunidade em que estão inseridos. Em um segundo momento, passaram a escolher
fornecedores com produtos de melhor qualidade e a estabelecer parceria para que essas
indústrias vendessem mais barato para o revendedor local, sendo esse desconto repassado ao
Programa Vivenda. Atualmente, compra-se parte dos produtos diretamente da indústria, por
meio de parcerias, garantindo dessa forma preço e qualidade nos produtos utilizados nas obras.
Aposta-se nesse novo modelo de parcerias e compra direta da indústria e está sendo criada uma
área de compras dentro da organização.
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Os colaboradores são praticamente todos da comunidade, com exceção dos sócios e os
arquitetos. O Programa Vivenda prioriza a contratação de pessoas da comunidade e da região
para todas as posições que conseguem candidatos. As equipes de promoção, captação, cobrança,
gestão, mestre de obras e de pedreiros são compostas prioritariamente por pessoas das
comunidades em que o Programa está inserido.

5.3.3 Processo decisório

O Programa Vivenda não possui mecanismos para a participação coletiva da comunidade. Mas
as organizações sociais e órgãos de assistência social do governo são envolvidos como uma
rede de assistência. Essa rede apoia o Programa Vivenda na escolha das famílias beneficiadas
no modelo de reformas subsidiadas.

5.3.4 Parcerias

A parceria com diferentes atores é valorizada pela organização. Tanto que foi reconhecida pelo
PNUD (2015) por sua capacidade de relacionamento com parceiros externos e construção
alianças. O seu modelo de parcerias será detalhado como uma das inovações implementadas
pelo Programa Vivenda no item 5.6.

5.4 Sustentabilidade Financeira

Nesse bloco serão analisados a distribuição de lucros e valor econômico do modelo de Comini
(2016).

5.4.1 Distribuição de lucros

No início existia um debate entre os sócios sobre a distribuição de lucros. Entretanto, eles
estavam tão focados na sobrevivência do negócio que essa questão foi deixada de lado. Optaram
então por primeiro garantir a sustentabilidade financeira do negócio para que quando
alcançassem o lucro, esse tema voltasse a ser discutido.
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Na busca pela viabilidade do negócio, uma das soluções encontradas pela organização foi a
captação de recursos por meio de rodadas de investimento utilizando o mecanismo de equity
crowdfunding (investimento coletivo) ou crowdequity. O equity crowdfunding é uma
modalidade que permite o investimento direto em startups por meio da internet, no qual o
investidor recebe, como contrapartida, uma participação acionária ou um título de dívida que
pode ser conversível em ações da empresa apoiada. O Vivenda bateu recordes de captação,
sendo a empresa mais rápida, a de maior volume e de maior demanda já registrada na
modalidade no Brasil até então (2016), superando a meta de captação de R$ 500 mil em menos
de 8 horas de Oferta Pública, e mobilizando mais de 90 investidores (PIPE.SOCIAL, 2017).

No total, já captou R$ 1,3 milhão em duas rodadas de investimento e atraiu investidores com
diferentes perfis, desde o investidor clássico até o investidor social. Dessa forma, a opção por
distribuição de lucros foi uma consequência desse caminho escolhido pela organização. Em
2019, iniciaram nova rodada de captação nesse mesmo modelo com objetivo de ganhar escala.

A questão de dividendos pode voltar a ser discutida, como por exemplo avaliar se futuramente
será definido um limite de distribuição para os investidores. Um exemplo pontual de como a
distribuição de dividendos pode ser discutida foi sobre a definição de reinvestir parte do lucro
da operação da debênture social (que será apresentada no item 5.6) na operação em forma de
doação de reformas. Serão 30% que retornarão como bônus para o investidor e 70% retornando
para a operação subsidiando reformas para famílias que não podem pagar pelo serviço. Nesse
caso, os empreendedores preferiram reinvestir o que poderia ser retorno financeiro.

5.4.2 Valor econômico

Todos os recursos da organização são provenientes das vendas diretas pelos canais B2B e B2C.
Em 2018, teve faturamento de R$ 2,5 milhões, que representa 74% de aumento em relação ao
ano anterior. O faturamento do primeiro trimestre de 2019 é 245% superior do que o mesmo
período de 2018. Tem caminhado para um percentual maior de vendas no canal de B2C,
passando de 31% em 2016 para 64% das reformas em 2018. Como mencionado no item 5.4.1,
desde 2016 captou recursos de investidores pelo mecanismo de equity crowdfunding.
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5.5 Sustentabilidade Ambiental

A sustentabilidade ambiental não é foco para o Programa Vivenda. Entretanto ao desenvolver
um projeto para o cliente aspectos como umidade, ventilação e iluminação são analisados e
propostas são pensadas para promover bem-estar e saúde. As soluções propostas, geram
também benefícios econômicos e ambientais, quando se percebe que a abertura de uma janela
permitirá a maior ventilação e iluminação reduzindo o uso da energia elétrica. Por meio de uma
parceria com a Ambar, empresa do ramo de tecnologia para a construção civil, buscam
eficiência ao aplicar um método que reduz o custo total de construção, o tempo de produção e
o desperdícios de materiais utilizando produtos industrializados, gestão à vista e técnicas de
instalação modularizada em peças padronizadas. Os resíduos de obra são descartados de forma
adequada.

Para o fundador, é necessário dar o green leap (salto verde) defendido por Hart, pois só com
soluções verdes que sejam acessíveis a população da base da pirâmide será possível ampliar o
impacto. Segundo Hart, que define green leap como ofertar a tecnologia verde para a população
da base da pirâmide, ampliando a possibilidade de impacto socioambiental (2011, p.1), “o
green leap é um ponto chave de alavancagem na transformação da economia global em direção
à sustentabilidade”.

Eles estão começando a fomentar discussões para utilizar mais tecnologia verde, como por
exemplo, com a empresa de produtos elétricos avaliar se é possível ter a lâmpada LED com
menor custo. Um próximo passo para as obras pode ser avaliar a implantação de placas solares
nas obras.

Em 2018, o Programa Vivenda trabalhou em parceria com a área de inovação e P&D da
Intercement para desenvolver um piso mais verde de base cimentícia. Mas a organização não
consegue ter foco nessas iniciativas.

5.6 Inovação

O Programa Vivenda é orientado para inovação, reforçado pelo posicionamento que deve ser
adotado pela organização como “centro de inovação do morar bem”. Nesse bloco, destaca-se
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algumas das inovações identificadas no modelo da organização: a solução integrada de reformas
habitacionais, o modelo de investimento, o modelo de financiamento, o modelo de vendas e as
parcerias.

Fato que confirma a orientação da organização para inovação é que está no planejamento 2019
a criação de dois núcleos de inovação: o primeiro voltado para inovações que venham do
cliente, denominado inovação por experiência e o segundo com foco nas necessidades da
indústria por meio de alianças. Em 2019, avalia-se a criação de um Centro de Distribuição que
resolveria a questão logística da organização e que poderia ser um espaço de inovação para
empresas da indústria de materiais de construção.

Solução integrada de reformas habitacionais

O modelo integrado é uma inovação para a população de baixa renda, com a oferta de uma
solução completa que envolve planejamento, material, mão de obra, gestão e parcelamento
facilitado. Dessa forma, o cliente acessa um produto/serviço que normalmente não teria acesso
com assessoria técnica especializada que desenhará um projeto considerando suas necessidades,
sem ter a preocupação com compra de materiais, contratação de pedreiros, busca de
financiamento e gerenciamento da obra. As reformas são realizadas em um curto espaço de
tempo (em média seis dias) e o pagamento facilitado em até 30 vezes com parcelas baixas a
partir de R$149. É preciso ressaltar que o público-alvo do Programa Vivenda teria restrições de
crédito nas instituições financeiras convencionais ou no varejo.

O modelo cria facilidades para o cliente e garante a entrega do serviço já que o Programa
Vivenda gerencia todas as etapas do processo.

Modelo de investimento

O equity crowdfunding, nova modalidade de investimento coletivo, tem sido utilizada por
diferentes atores (investidores, empreendedores, startups, aceleradoras, institutos e fundações)
como forma de alavancar os negócios sociais no Brasil. Esse modelo de financiamento coletivo,
permite aplicar recursos em negócios sociais, com direito a sociedade no empreendimento (ICE,
2016).
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Como descrito no item 5.4.1, o Programa Vivenda captou recursos utilizando a modalidade de
equity crowdfunding obtendo grande êxito. Conforme já mencionado, o Vivenda bateu recordes
de captação, sendo a empresa mais rápida, a de maior volume e de maior demanda já registrada
na modalidade no Brasil até então (2016) (PIPE.SOCIAL, 2017).
Fernando justifica a opção por esse modelo e explica como foi o processo: “O crowdequity foi
uma ótima alternativa. Tínhamos meta de levantar R$310 mil em uma primeira rodada de
investimento, sabíamos que esse valor estava abaixo da linha de interesse dos fundos e acima
da dos anjos. Com a rodada aberta no Broota, com ticket mínimo de R$ 2.500, em pouco tempo
levantamos R$445 mil, agregando investidores de distintos perfis: indústrias, pessoas do
mercado financeiro e interessados no campo social. Nossa segunda rodada foi um sucesso maior
ainda. Com a oferta pública aberta, em menos de 8 horas batemos a meta de R$500 mil, e depois
atingimos o teto de nossa captação, levantando R$750 mil” (PIPE.SOCIAL, 2017).

Em 2017, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) regulamentou o crowdfunding por meio
da Instrução CVM 588 (BRASIL, 2017). A nova regulamentação permite que empresas com
receita anual de até R$ 10 milhões realizem ofertas por meio de financiamento coletivo na
internet com dispensa automática de registro de oferta e de emissor na CVM. Como forma de
proteção dos investidores, uma das condições é que a oferta somente ocorra por meio de
plataformas que passarão pelo processo de autorização junto à CVM (PAVINI, 2017).
Segundo Leonardo Pereira, presidente da CVM, “O crowdfunding de investimento é uma
alternativa inovadora para o financiamento de empreendedores. A CVM considera que a
segurança jurídica trazida pela nova norma pode alavancar a criação de novos negócios de
sucesso no país, permitindo a captação de recursos de modo ágil, simplificado e com amplo
alcance a investidores por meio do uso da internet” (PAVINI, 2017).

Modelo de financiamento

A compreensão das formas de composição de renda e fluxo de caixa das famílias de baixa renda
é fundamental para quem oferece produtos e serviços que envolvem pagamento recorrente e de
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longo prazo. Baseado nesse contexto, o Programa Vivenda, buscou formas de facilitar o
parcelamento dessas reformas (PNUD, 2015).

De 2014 a 2017, o principal desafio do Vivenda foi a falta de um modelo de financiamento
estruturado, dependendo de outras fontes de recursos, como o equity crowdfunding e
empréstimos bancários. Mas a grande questão era na hora de ganhar escala, pois existia a
desconfiança dos investidores, o que é ressaltado na fala do Fernando: “Falamos com os cinco
principais bancos e o argumento era sempre o mesmo: diziam que faltava literatura de crédito
para avaliar o comportamento do cliente” (BARTABURU, 2018).

A solução encontrada foi desenvolver a primeira experiência de blended finance de impacto
social no Brasil. O blended finance é uma forma de financiamento misto que combina capital
de fundos filantrópicos com o de investidores tradicionais. Para implementar o mecanismo foi
emitida a primeira debênture social do país, composta por duas séries: a mezanino, por meio de
oferta privada, e a sênior, mais restrita e de oferta pública. A primeira, corresponde a 40% do
total captado, vem de investidores filantrópicos, sendo a série de maior risco, que sofrerá as
primeiras perdas no caso de inadimplência. A série sênior é distribuída para investidores do Itaú
Private Banking, investidores tradicionais, atraídos pela segurança decorrente da presença de
títulos financeiros do mezanino (BARTABURU, 2018).

Essa operação tem características particulares, já que nas emissões de debêntures normalmente
são grandes e médias empresas que captam diretamente no mercado. Nesse caso, o Programa
Vivenda, que é de pequeno porte, realiza a transação via terceiros (PAMPLONA, 2018). É uma
estrutura inovadora, executada e financiada por um grupo de organizações com diferentes
funções e expertises, coordenadas pelo Grupo Gaia e pela Din4mo. No total, foram captados
R$ 5 milhões, o que permitirá a realização de 8 mil reformas nos próximos cinco anos,
beneficiando 32 mil pessoas (ICE, 2018).

Nesse modelo, o Programa Vivenda realiza as obras com total segurança de caixa. Os contratos
de financiamento são realizados diretamente com a securitizadora e o Vivenda recebe, à vista,
os recursos para as reformas. O modelo de debêntures sociais além de garantir a estabilidade
financeira da organização, pode ser uma excelente forma de alavancar o impacto social.
(BARTABURU, 2018). Como os investidores só começam a receber após o sexto ano, as
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parcelas pagas pelas famílias durante os cinco primeiros anos financiarão novas famílias e
converterão o valor captado em R$ 40 milhões para reformas, e desses, quase R$ 30 milhões
permanecerão nas próprias comunidades, incluindo renda gerada para pedreiros e compra de
materiais de construção (ICE, 2018).

Para o cliente, o modelo permitiu aumentar o financiamento de 15 para 30 parcelas, o que
possibilitou o acesso de famílias de menor renda, com parcelas menores e que famílias com
renda maior pudessem contratar a reforma de mais de um cômodo por vez. Dessa forma, o
Programa Vivenda consegue ser mais inclusivo, oferecendo serviços para famílias de menor
renda, aumentando de 24% para 31% dos clientes em 2018. A distribuição por perfil pode ser
vista na Tabela 1.

Tabela 1 - Distribuição por perfil de Cliente
Fonte: Extraída de PROGRAMA VIVENDA, 2018

A Dona Glória é um exemplo de como a facilidade de parcelamento em 30 parcelas viabilizou
a sua obra. Ela contratou o Programa Vivenda pela primeira vez devido a quantidade de parcelas
para a colocação de piso no quarto das filhas recém-nascidas. Posteriormente, contratou um
novo ciclo de reformas para ampliar as melhorias em sua casa. (PROGRAMA VIVENDA,
2018).

Além do reconhecimento da UN-HABITAT como uma prática inspiradora da América Latina
para implantação da Nova Agenda Urbana, o modelo de debênture social foi reconhecido pela
Habitat for Humanity e a Cities Alliance.

Modelo de Vendas
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Acessar a população de baixa renda exige pensar em formas diferentes de abordagem e
atendimento. O Programa Vivenda aprimorou-se na venda direta ao consumidor de baixa renda,
utilizando o modelo porta-a-porta. Em 2018, reestruturou a área de vendas, criando duas
equipes: a de captação (rua) e finalização de atendimento (loja).

O time de captação é formado por promotores que ficam nos bairros, responsáveis pela
panfletagem, abordagem de clientes e agendamento de visitas. Essa equipe é responsável pelas
visitas, medição, explicação do Programa Vivenda e o desenho o perfil do cliente. Com as
informações do cliente captadas, o time de finalização, que fica na loja, faz o planejamento e
um projeto em 3D da obra. O time de finalização agenda a visita para que o cliente conheça o
show room (Figura 12) e para apresentar o material completo, incluindo planejamento da obra,
análise de áreas prioritárias, projeto 3D e planejamento financeiro. A loja é o “local de
encantamento” e o Programa Vivenda foca na qualidade de atendimento e grau de
esclarecimento de seu público.

Figura 12 - Show Room - Loja Jardim Ibirapuera
Fonte: Extraída de PROGRAMA VIVENDA, 2019, p.14.

Essa nova estrutura permitiu ampliar significativamente o número de abordagens e
consequentemente ampliar as vendas. No primeiro mês de implantação, passou de uma média
de 7 a 10 abordagens para 28 abordagens de clientes/semana. O número de visitas de captação
no segundo semestre de 2018 teve um aumento de 579% em relação ao mesmo período do ano
anterior (PROGRAMA VIVENDA, 2018).
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Existe grande foco no atendimento do cliente, para que esse sinta-se valorizado e para que todo
processo seja bem explicado. É um público com pouca instrução e que normalmente não recebe
financiamento de outras lojas. Por isso, é necessário explicar o que estão contratando, que é a
empresa que realizará o gerenciamento completo da obra, explicar o que é um contrato, bem
como explicar como funcionam os juros bancários.

Também se investiu no treinamento da equipe. Em 2019, 48 treinamentos estão programados
para todo o time interno. A implantação de pesquisa de satisfação e uma área de pós-venda são
as ações propostas para aprimorar atendimento e relacionamento com os clientes em 2019.

Parcerias

O Programa Vivenda estabeleceu parcerias com diferentes stakeholders com objetivos distintos
para fortalecer e viabilizar seu modelo. O PNUD (2015) destaca a capacidade de
relacionamento com parceiros externos e construção alianças como um dos pontos fortes do
Programa Vivenda. A parceria multistakeholder foi necessária para tornar economicamente
viável sua oferta de serviços de reforma e ampliar seu impacto.

As parcerias podem ser categorizadas em cinco tipos (Figura 16):
•

Organizações locais: organizações que atuam na comunidade em que o projeto atua e
servem como suporte do Programa Vivenda. Alguns exemplos são: SASF e Bloco do
Beco;

•

Parceiros Comerciais: empresas que estabelecem parceria para fornecimento de material
com menor preço para as obras do projeto. Suvinil, Vedacit, Deca e Duratex são
empresas parceiras e que vendem diretamente para o Vivenda;

•

Parceiros Técnicos: empresas que contribuem com conhecimento técnico ao Programa.
A empresa Ambar é uma empresa citada no item 5.5 é um exemplo dessa categoria de
parceria;

•

Investidores: empresas e pessoas que investem recursos no programa e subsidiam
reformas para as famílias que não podem pagar pelos serviços. O Instituto Phi e a
Intercement são algumas das empresas investidoras;

•

Mentores: pessoas que de forma voluntária contribuem com seu conhecimento e
experiência com o Programa Vivenda atuando em seu conselho.
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Figura 13 - Tipos de parcerias do Programa Vivenda
Fonte: Elaborado pela autora.

5.7 Análise do caso em relação aos atributos de negócios sociais

O Programa Vivenda é um exemplo de negócio social que aplica mecanismos de mercado com
propósitos sociais. Além disso, demonstra pioneirismo no segmento de reformas habitacionais
para a população de baixa renda, criando tanto mecanismos para venda direta de seus serviços
para o consumidor final como a possibilidade de doação de reformas para aquelas famílias que
não podem arcar com os custos da obra.

Como mencionado no início desse capítulo, o caso foi analisado segundo o Modelo Analítico
de Negócios Sociais proposto por Comini (2016, p. 54). Os Quadros 14 e 15 sintetizam a
atuação do Programa Vivenda em relação aos fatores de negócios sociais propostos por Comini
(2016), bem como apresenta um posicionamento entre a lógica de mercado e lógica social.
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FINALIDADE

Fatores

Lógica de Mercado

Lógica Social

O Programa Vivenda se posiciona entre as duas lógicas, de mercado e social. O
empreendimento nasceu com o propósito de resolver um problema social, melhorando as
condições de moradia das população de baixa renda. Mas também da percepção da grande
oportunidade de mercado existente de reformas habitacionais para BoP na construção civil.
Objetivo
Fica claro que a organização surgiu com os dois objetivos. Entretanto, percebe-se que a
Principal
lógica social foi predominante para os fundadores no momento da estruturação do negócio.
Seus serviços são voltados para as
necessidades básicas da população, o bemestar e salubridade dentro de casa.
Oferta
A geração de valor social é o core business
do negócio.
O Programa Vivenda já participou de duas
pesquisas qualitativas e é certificado pelo
Sistema B desde 2017, que reconhece a
geração de valor para diferentes públicos.
Embora tenha um compromisso claro de
geração de valor social, ainda não possuem
uma missão escrita.
Intencionalidade

Escala

CADEIA DE VALOR

Clientes

Fornecedores

Colaboradores

Escala e replicabilidade são importantes para o empreendimento. Em 2019, estão abrindo
nova rodada de investimentos para ganhar escala, com planos de abrir mais três lojas até
2020. Estudam formas de ampliar o impacto sem necessariamente abrir novas lojas.
Os clientes do Programa Vivenda são
predominantemente de baixa renda, seguindo
critérios de região e renda.
Materiais de construção são comprados da
revenda local. Possui algumas parcerias com
a indústria, de quem compra o material
diretamente. Nesse caso preço e qualidade
estão sendo priorizados. Existe aqui um tradeoff de manter os revendores e gerar renda na
comunidade e comprar produtos de melhor
qualidade e com menor preço para o cliente
final.
O empreendimento caminha para uma lógica
mais de mercado em relação a fornecedores.
O Programa Vivenda prioriza a contratação de
colaboradores da comunidade em que está
inserida.

Quadro 14 - Análise do Programa Vivenda - Parte 1
Fonte: Elaborado pela autora baseado em Comini (2016)
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SUSTENTABILIDADE

FINANCEIRA GOVERNANÇA

Fatores

Lógica de Mercado
Não há mecanismos institucionais para
participação coletiva. Possui uma rede de
apoio, formada por organizações sociais e
órgãos de assistência social do governo para
Processo
auxílio na escolha das famílias beneficiadas
Decisório
no modelo de reformas subsidiadas.
Para atrair investidores e alcançar a
Distribuição de viabilidade econômica do negócio, optou pela
Lucro
distribuição de dividendos.

Valor
Econômico

Lógica Social

Todos os recursos são provenientes da venda
de seus serviços. O Programa Vivenda não
depende de doações para desenvolver suas
atividades.
No modelo de vendas B2B, as empresas,
organizações ou pessoas podem subsidiar,
realizar doações de obras, beneficiando o
cliente/família em situação de vulnerabilidade
diretamente.

Quadro 15 - Análise do Programa Vivenda - Parte 2
Fonte: Elaborado pela autora baseado em Comini (2016)

Fica evidente que o Programa Vivenda possui predominantemente a lógica social na forma de
gestão de seu negócio. Cinco dos dez fatores seguem a lógica social e em dois fatores (objetivo
principal e escala) a organização se posiciona como atendendo ambas as lógicas (de mercado e
social). No objetivo principal, a organização se posiciona como atendendo às duas lógicas. Mas
é perceptível uma inclinação para resolver um problema social. No fator escala, o foco da
organização é ganhar escala seguindo mais a lógica de mercado, o que não a impede de
participar de debates sobre replicabilidade e compartilhar sua experiência e modelo com
negócios que possuem modelo semelhante.

Alguns fatores como missão e mensuração de impacto, embora não destacados no modelo
analítico, foram explorados dentro do fator intencionalidade. Apesar de toda clareza de
propósito do Programa Vivenda, a organização ainda não possui uma missão escrita. Percebese que é relevante uma missão escrita para garantir o direcionamento e futuro do negócio social
e que não existam desvios da visão de seus fundadores. Sobre a mensuração de impacto, além
de já ter participado de duas pesquisas qualitativas, são certificados como Empresa B, o que
atesta a geração de valor para seus públicos de interesse.
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Interessante perceber que na análise do Programa Vivenda, os blocos finalidade e cadeia de
valor apresentam maior ênfase social e governança e sustentabilidade financeira tem ênfase no
mercado. Comini (2016) ao analisar 27 negócios sociais com o Modelo Analítico observou que
os fatores que mais diferenciaram os empreendimentos foram governança e cadeia de valor.
Destacou que empreendimentos com maior ênfase social tendem a estimular a participação da
comunidade em que está inserida e prioriza a contratação de fornecedores e colaboradores em
situação de maior vulnerabilidade social. Esse dado corrobora com a análise do modelo do
Programa Vivenda, que pelo modelo de Comini apresenta maior ênfase no social, já que
prioriza a população da comunidade na qual está inserida na sua cadeia de valor e que difere
apenas na questão da governança já que não possui mecanismos institucionais de participação
coletiva, entretanto, atua em parceria com as organizações locais como uma rede de assistência.

Foram analisados também os atributos de cultura organizacional, acesso, parcerias,
sustentabilidade ambiental e inovação, mencionados por Barki (2013, p.31). Criar uma cultura
organizacional diferenciada e que valoriza a diversidade foi sempre uma preocupação da
organização. Foi um fator ressaltado na priorização de contratação de funcionários que moram
na comunidade em que estão inseridos, bem como toda uma formação do time. Em relação ao
acesso, sua localização e formato de vendas facilitam o contato e melhor atendimento de seus
clientes. A parceria com diferentes atores contribuiu para tornar economicamente viável sua
oferta de serviços de reforma e ampliar seu impacto.

No aspecto ambiental, o Programa Vivenda embora não priorize o tema, os projetos
contemplam aspectos que preservam o meio ambiente. Sobre os resíduos, o descarte é realizado
corretamente e, em 2018, iniciou uma parceria com viés de eficiência, o que deve gerar redução
de resíduos. Pode aprimorar suas práticas para incorporar a sustentabilidade ambiental em sua
gestão, como por exemplo, utilizando matérias com tecnologias verdes. Interessante perceber a
existência de negócios sociais no setor habitacional que já conseguem agregar a
sustentabilidade ambiental em seu modelo, como é o caso da Favelar, que desenvolve projetos
de arquitetura e reformas de baixa complexidade com soluções criativas e sustentáveis e a
Ecolar, que constrói casas ecológicas de baixo custo utilizando lixo plástico e a Échale que
constrói casas utilizando blocos de terra e são equipadas para coletar a água da chuva e com
biodigestores; fogões que reduzem o uso de madeira para cozinhar; aquecedores solares de
água; e lâmpadas eficientes de energia solar . O atributo inovação será analisado no item 5.8.

80

O Programa Vivenda pode ser considerado um caso de sucesso ao completar cinco anos
alcançando sustentabilidade financeira com planos de escala para o futuro. Como se dá no
percurso de outros empreendedores, provar e manter o negócio social vivo foi um desafio
presente durante esses primeiros anos. As tensões e dilemas presentes em organizações com
propósito social e de negócio levantadas por Smith, Gonin e Besharov (2013) estiveram
presentes na trajetória do Programa Vivenda, sejam relacionados ao desempenho do negócio,
às práticas e processos, ou ao seu processo de aprendizagem, o que envolveu decisões em
relação ao crescimento e escala do negócio.

5.8 Análise do caso em relação ao modelo de inovação social

Diferentes autores associam inovação como um aspecto integrante do empreendedorismo social
(OECD, 1999; DEES, 2001; AUSTIN; STEVENSON; WEI-SKILLERN, 2012; BARKI, 2013;
CHOI; MAJUMDAR, 2014). Choi e Majumdar (2014) propõe que o empreendedorismo social
é composto por cinco componentes: criação de valor social, o empreendedor social, o
empreendimento social (organização), orientação de mercado e inovação social. Para os autores
o empreendedorismo social pode ocorrer de diferentes combinações, considerando apenas
como pré-requisito a criação de valor social.

Utilizou-se o modelo de Bruin e Stangl (2013), exposto no item 2.2, para analisar as inovações
propostas pelo Programa Vivenda. Embora não exista um consenso para o conceito de inovação
social, a maioria das definições considera que a inovação social visa responder a problemas
sociais e necessidades de novas formas (DE BRUIN; STANGL, 2013).

O modelo de Bruin e Stangl (2013) estabelece três níveis de inovação social: (i) incremental,
com foco em produtos e serviços e atua em falhas de mercado e coordenação; (ii) institucional,
com foco no mercado, que reconfigura estruturas de mercados e exige construção coletiva (iii)
disruptiva, com foco na sociedade e que promove mudança sistêmica. Avalia ainda a escala e
abrangência de impacto da inovação como pode ser visto na Figura 5.

Ao analisar o Programa Vivenda sob a lente desse modelo, pode-se posicionar dentro do
continuum como sendo institucional local, com olhar para reconfigurar o mercado de reformas
habitacionais para baixa renda, construindo soluções que envolvem diferentes atores e que tem
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abrangência na Zona Sul da cidade de São Paulo. Os próprios fundadores do Programa Vivenda
acreditam que seu desafio é o de estruturar o mercado de reformas habitacionais para baixa
renda e priorizam a inovação como forma de viabilizar seu modelo.

Embora, possa se classificar o Programa Vivenda como organização dentro do modelo de Bruin
(2013) como institucional local, destaca-se a inovação no modelo de financiamento que pode
ser considerada disruptiva. Pois, cria um mecanismo financeiro para facilitar o acesso a crédito
e financiamento da baixa renda que pode ser utilizado para outros negócios sociais
independentemente do segmento. Além disso, a debênture social no futuro pode criar uma
estatística de crédito para o mercado de baixa renda que permita a redução de juros e que outros
negócios sociais possam utilizar essas informações para a oferta de produtos e serviços para
esse público. Essa é uma grande contribuição do Programa Vivenda para o ecossistema de
negócios sociais como um todo.

No item 5.6 foram descritas cinco inovações desenvolvidas pelo Programa Vivenda: a solução
integrada de reformas habitacionais, o modelo de investimento, o modelo de financiamento, o
modelo de vendas e as parcerias. A maioria das inovações desenvolvidas pela organização
garantiram a sua sustentabilidade, sem perder o foco em sua causa e beneficiário. Além disso,
a solução integrada de reformas, o modelo de investimento e financiamento focaram na
reconfiguração da estrutura desse mercado, já que se posicionaram como um novo tipo de
organização que realiza todas as etapas de uma reforma, incluindo crédito e materiais e que
inovaram na forma de captação junto a investidores, além do pioneirismo na forma de captação
de investimento e terem participado da criação de um instrumento financeiro para facilitar o
crédito e parcelamento para a população de baixa renda. Essas inovações demonstram a
conexão do Programa Vivenda com a sua causa e propósito e um posicionamento claro de
influenciadores dentro do segmento habitacional e para além dele ao criar referências na forma
de captação de recursos para negócios sociais e financiamento da população de baixa renda.

Já as parcerias buscam a construção coletiva de soluções, sejam técnicas, de conhecimento e
experiência (mentores e organizações locais) ou que viabilizem a compra de materiais de
melhor qualidade com menor preço de indústrias que tem como objetivo ganhar mercado ao
mesmo tempo que geram valor social. Ramus et al. (2018) corroboram com a ideia de que as
parcerias estimulam inovação. Os pesquisadores concluíram que partes interessadas externas
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podem exercer uma influência significativa na estratégia de inovação de uma empresa social,
em virtude das pressões que exercem sobre o empreendimento. Para eles, quando uma empresa
social gerencia adequadamente pressões externas das partes interessadas, essas pressões podem
forçá-la a combinar inovação de produtos, processos e parcerias para equilibrar o desempenho
social e comercial em tempos turbulentos. A atuação em parceria demanda tempo e disposição
da organização para articular e costurar práticas e processos para gerar benefícios para o
negócio e para os seus beneficiários. Percebeu-se uma disposição grande para a busca de
soluções que envolvem diversos e diferentes atores, o que se configura como uma fortaleza do
Programa Vivenda.

No caso do modelo de vendas, teve como objetivo atender a população de baixa renda de uma
forma mais adequada, compreendendo suas necessidades, além de desenvolver formas de
abordagem e atendimento mais adequadas.

Além de permitir a sua sustentabilidade financeira, observa-se que todas as inovações
desenvolvidas pelo Programa Vivenda beneficiam o seu cliente, ou seja, geram valor social.
Analisando cada uma das inovações, destaca-se como benefícios ao cliente:
•

Solução integrada de reformas habitacionais: garantia de execução uma obra rápida com
aprovação de crédito, sem preocupações, com materiais de qualidade e que tem
garantia/assistência técnica até o fim do contrato;

•

Modelo de investimento: permite a ampliação da área de abrangência para novos
bairros, como é o caso da nova loja do Campo Limpo;

•

Modelo de financiamento: parcelamento em até 30 parcelas e possibilidade de acesso a
famílias de menor renda;

•

Modelo de vendas: busca de melhores canais e formas de acessar o cliente, foco na
qualidade de atendimento e no pós-venda;

•

Parcerias: produtos de melhor qualidade e com preço reduzido, ganho de eficiência e
redução de desperdício de materiais com a industrialização da obra.

Para Bruin e Stangl (2013), inovadores híbridos tem duplo propósito, orientados para o lucro,
e simultaneamente fornecendo uma solução para mitigar um problema social em uma escala
impactante. Dessa forma, a inovação híbrida cai em direção ao final de alta escalabilidade do
continuum proposto pelos autores. Para alcançar o nível de inovação híbrida o Programa
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Vivenda precisa avançar na escala e impacto de seu negócio e é justamente o seu plano para os
próximos dois anos.

Considerando os tipos de modelos de inovação proposto por Spiess-Knafl, Mast e Jansen
(2015), verifica se que o Programa Vivenda implementou quatro dos cinco modelos propostos:
criação de oportunidades (novo serviço completo de reforma, como forma de atendimento que
o público não tinha acesso anteriormente); distribuição inteligente (atendimento direto e na
comunidade); engenharia ecossistêmica (criação de um novo ecossistema que envolve todas as
do processo e parceria com diferentes atores para melhor atender o público de baixa renda);
fornecimento barato (buscar formas de redução de preços e garantia de qualidade); preços
inteligentes (criação de instrumentos para facilitar crédito e parcelamento). O quinto tipo é o de
produção inclusiva e refere-se a inclusão de pessoas com deficiência no processo produtivo,
modelo que não foi adotado pela organização. Caso o termo fosse utilizado como Barki (2013)
que considera a produção inclusiva aquela que inclui a população de baixa renda na cadeia
produtiva, seria possível afirmar que o Programa Vivenda implementa todos os tipos de
inovação social propostos pelos autores.

Comini (2016) avaliou 27 negócios sociais categorizando as inovações implementadas em
quatro tipos: produto/serviços (produtos/serviços novos ou significativamente modificados em
suas potencialidades), processo (mudanças significativas nos meios de produção ou logística),
mercadológica (novos métodos de marketing, design de produto, precificação, embalagens,
promoção e distribuição) e organizacional (mudanças nas práticas de negócios e/ou relações
externas). Dentro do universo de empreendimentos analisados, apenas quatro foram
classificados como altamente inovadores por terem implementado inovações dos quatro tipos.
Ao avaliar as inovações desenvolvidas pelo Programa Vivenda utilizando essa tipologia, podese concluir que é um negócio social altamente inovador com iniciativas dos quatro tipos:
produto/serviços (solução integrada); processo (modelo de financiamento – debênture social),
mercadológica (modelo de vendas porta-a-porta) e organizacional (modelo de parcerias e
investimento).

Percebe-se um grande foco do Programa Vivenda em inovação, bem como grande disposição
de construir coletivamente novas formas que beneficiam seu cliente ou viabilizem o formato de
negócios sociais do setor habitacional e de outros setores. Avançou em inovações que podem
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ser replicadas e que abrem portas para o ecossistema de negócios sociais como um todo, como
é o caso da debênture social e do modelo de equity crowdfunding. Essa percepção é reforçada
quando os empreendedores afirmam que devem se posicionar como um “centro de inovação
para o morar bem” e com o plano de criação de dois núcleos de inovação em 2019: o primeiro
voltado para inovações que venham do cliente e o segundo com foco nas necessidades da
indústria. Em 2019, avalia-se a criação de um Centro de Distribuição que resolveria a questão
logística da organização e que poderia ser um espaço de inovação para empresas da indústria
de materiais de construção.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse capítulo apresenta as considerações finais, traz a resposta ao problema de pesquisa,
contribuições aos modelos de atributos de negócios sociais, além das limitações do trabalho e
recomendações para pesquisas futuras.

6.1 Resposta ao problema de pesquisa

A habitação é uma das condições sociais básicas que determinam a qualidade de vida e o bemestar das pessoas, se configurando como um desafio global. Em 2025, estima-se que serão
necessárias um bilhão de novas casas no mundo (UN-HABITAT, 2016). No Brasil existe um
déficit habitacional estimado de 6,355 milhões de domicílios (BRASIL, 2018a). Em virtude da
urgência e relevância do tema, habitação está presente na Agenda 2030 da ONU e na Nova
Agenda Urbana da UN-Habitat.

Segundo a UN-Habitat (2016), aproximadamente 881 milhões de pessoas viviam em favelas
no mundo em 2014. No Brasil, cerca de 11,4 milhões de pessoas vivem em favelas, o que
representa 6% da população, com maior concentração na Região Sudeste (49,8%) (IBGE,
2010).

Além da necessidade de construção de novas moradias, existe ainda a questão de habitações
inadequadas, que são aquelas com: carência de infraestrutura; adensamento excessivo de
moradores, problemas de natureza fundiária, cobertura inadequada, ausência de unidade
sanitária domiciliar exclusiva ou em alto grau de depreciação. No Brasil, cerca de 7,225 milhões
de domicílios são carentes de pelo menos um tipo de serviço de infraestrutura (iluminação
elétrica, rede geral de abastecimento de água com canalização interna, rede geral de
esgotamento sanitário ou fossa séptica e coleta de lixo), o que corresponde a 12,3% dos
domicílios particulares permanentes urbanos do país (BRASIL, 2018a).

Por ser um tema transversal, a habitação influencia diversos aspectos como qualidade de vida,
saúde, segurança e educação. Fica claro que a oferta de serviços na área da habitação para a
população da base da pirâmide pode contribuir para a redução da desigualdade e promoção do
desenvolvimento. Nesse contexto, os negócios sociais, que aplicam mecanismos de mercado
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com propósitos sociais se apresentam como um modelo para contribuir para as questões
habitacionais para a população de baixa renda.

O setor de negócios sociais vem crescendo, o que é comprovado pelo aumento em dois anos de
73% de empreendimentos participantes da pesquisa realizada pela Pipe.Social (2019). Essa
mesma pesquisa aponta para um crescimento dos empreendimentos no tema Cidades, que
engloba habitação e mobilidade, passando de 8% em 2017 (PIPE.SOCIAL, 2017) para 23% em
2019. Entretanto, Cidades continua sendo a área com menor percentual de organizações.

Da perspectiva dos investidores, o Relatório Anual de Investidores de Impacto 2018 do GIIN
apurou que 226 entrevistados gerenciam aproximadamente US$ 228.1 bilhões em ativos de
investimento de impacto. O relatório aponta ainda que os investidores estão comprometidos
com os investimentos em serviços básicos, tendo como principais setores de investimento
inclusão de serviços financeiros (19%), energia (14%), microfinanciamento (9%) e habitação
(8%) (GIIN, 2018).

Considerando esse contexto, esse estudo buscou identificar de que forma a inovação em
negócios sociais pode contribuir para o segmento de reformas habitacionais em grandes
cidades brasileiras.

A análise de caso do Programa Vivenda demonstra que a inovação em um negócio social pode
contribuir o segmento de reformas habitacionais ao desenvolver um produto/serviço
diferenciado para a população de baixa renda que não era atendida anteriormente com esse tipo
e nível de serviço, além das inovações que permitiram a consolidação e sustentabilidade do
negócio o que garante que mais famílias possam ser contempladas. Além de oferecer serviços
que contribuem para o bem-estar, saúde e qualidade de vida das famílias, o Programa Vivenda
tem um papel como influenciador do ecossistema como um todo, criando referências e modelos
para o setor de negócios sociais com inovações disruptivas, como o modelo de financiamento
utilizando o instrumento de debênture social. Essa inovação tem um grande potencial ao criar
estatística de crédito para a população de baixa renda, desassistida de crédito, o que permitirá
que outros negócios utilizem esse instrumento e beneficiem mais famílias seja no segmento
habitacional ou em outros segmentos que utilizem o modelo de financiamento na oferta de
serviços e produtos para esse público.
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Posiciona-se dentro do continuum de inovação social proposto por Bruin (2013) como
institucional local, com olhar para reconfigurar o mercado de reformas habitacionais para baixa
renda, construindo soluções que envolvem diferentes atores e que tem abrangência na Zona Sul
da cidade de São Paulo. Embora, possa se classificar a organização dentro do modelo de Bruin
(2013) como institucional local, destaca-se a inovação no modelo de financiamento como sendo
disruptiva, ao criar um mecanismo financeiro para facilitar o acesso a crédito e financiamento
da baixa renda que pode ser utilizado para outros negócios sociais, independentemente do
segmento. A debênture social, no futuro, pode criar dados de crédito para o mercado de baixa
renda, permitindo a redução de juros e a utilização dessas informações por outros negócios
sociais que visem a oferta de produtos e serviços para esse público. Essa é uma grande
contribuição do Programa Vivenda para o ecossistema de negócios sociais como um todo.

O negócio social inova desde o início, apostando em um modelo novo de produto/serviço
integrado para as reformas de moradias da população de baixa renda, com a oferta de uma
solução completa que envolve planejamento, material, mão de obra, gestão e oferta de crédito
e parcelamento facilitado. Por isso, o modelo do Programa Vivenda é citado por outros negócios
sociais do segmento habitacional como inspiração e referência para sua prática e acaba por
influenciar os modelos e práticas no setor. Já o modelo de vendas, analisa o seu cliente e cria
formas de melhor acessá-lo e atendê-lo, disponibilizando equipe nos bairros, com visitas nas
casas dos potenciais clientes, pensando em uma fase de encantamento dos clientes na loja e
com a preocupação de um pós-venda e assistência técnica para melhorar esse relacionamento.

Desenvolveu de forma articulada com diferentes atores inovações que podem ser replicadas por
outros negócios sociais independentemente do segmento, como por exemplo, o modelo de
investimento utilizando o equity crowdfunding, modelo de financiamento (debênture social) e
modelo de parcerias. O sucesso na captação de recursos via equity crowdfunding, que
democratizou o investimento de impacto com um ticket mínimo de R$ 2.500 sem dúvida
motivou outros empreendimentos a seguirem o mesmo caminho. Além disso, os recursos
captados contribuíram para a sustentabilidade do negócio e sua ampliação de abrangência com
a abertura de uma nova loja. Já o modelo de financiamento, cria facilidades e permite que
famílias de menor renda possam contratar os serviços do Programa Vivenda, desenvolveu um
mecanismo financeiro, a debênture social, que pode ser utilizado por outros negócios sociais e
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cria referência e estatística de crédito para o mercado de baixa renda. O modelo de parcerias
com diferentes atores demonstra a abertura e interesse da organização na construção de soluções
de forma coletiva e que visam não somente a viabilidade de sua operação, bem como a
ampliação de impacto.

Observando as tipologias de inovação propostas por Spiess-Knafl, Mast e Jansen (2015) e
Comini (2016) confirma-se a avaliação de que o Programa Vivenda pode se posicionar como
altamente inovador. Como visto, segundo tipologia proposta por Spiess-Knafl, Mast e Jansen
(2015), implementou quatro dos cinco modelos propostos: criação de oportunidades (novo
serviço completo de reforma, como forma de atendimento que o público não tinha acesso
anteriormente); distribuição inteligente (atendimento direto e na comunidade); engenharia
ecossistêmica (criação de um novo ecossistema que envolve todas as do processo e parceria
com diferentes atores para melhor atender o público de baixa renda); fornecimento barato
(buscar formas de redução de preços e garantia de qualidade); preços inteligentes (criação de
instrumentos para facilitar crédito e parcelamento). Ao examinar a tipologia de Comini (2016),
implementou iniciativas em todas as categorias: produto/serviços (solução integrada); processo
(modelo de financiamento – debênture social), mercadológica (modelo de vendas porta-a-porta)
e organizacional (modelo de parcerias e investimento).
Em relação ao objetivo específico “Examinar a incorporação de aspectos sociais e ambientais
nos modelos de negócios sociais relacionados a reformas de moradias para baixa renda”, a
análise demonstrou que os aspectos sociais são priorizados, mas a incorporação de critérios
ambientais não é priorizada pelo Programa Vivenda.

Em relação a geração de impacto social, os serviços do Programa Vivenda são voltados para o
bem-estar e salubridade dentro de casa e contribui para os ODSs: 1 – Erradicação da pobreza,
3 – Saúde e bem-estar, 10 – Redução das desigualdades e 11 – Cidades e Comunidades
Sustentáveis (PNUD, 2015). Como visto anteriormente, o estudo da GVCenn (2017) apontou
como principais impactos na vida das famílias após a realização da reforma: melhoria do bemestar, praticidade, felicidade, autoestima e orgulho. Conclui-se que a contribuição vai além da
reforma física e das questões de saúde. Já a certificação como Empresa B demonstra o
compromisso do Programa Vivenda com os diferentes atores de sua cadeia produtiva,
destacando o reconhecimento recebido em 2018 como uma das Melhores Empresas B para o
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Mundo na categoria consumidores (BCORP, 2019b). Considerando as categorias de geração de
valor de Portocarrero e Delgado (2010), pode-se afirmar que o Programa Vivenda gera valor
social de formas tangíveis e intangíveis, possibilitando acesso à bens e serviços (redução de
preços, pagamento parcelado de bens ou serviços, presença física em urbanas pobres e
flexibilidade de acesso aos mecanismos de crédito) e o desenvolvimento de capital social
(melhoria da autoestima e articulação de grupos sociais dispersos com governos locais,
empresas, novos mercados ou clientes).

Em relação a incorporação de critérios ambientais, embora com grande potencial, não é um
tema priorizado pela organização. Entretanto ao desenvolver um projeto para o cliente, aspectos
como umidade, ventilação e iluminação são analisados e propostas são pensadas para promover
bem-estar e saúde. As soluções propostas geram também benefícios econômicos e ambientais,
quando se considera que a abertura de uma janela permitirá a maior ventilação e iluminação
natural, reduzindo o uso da energia elétrica. Por meio de uma parceria com a Ambar, empresa
do ramo de tecnologia para a construção civil, buscam eficiência ao ao aplicar um método que
reduz o custo total de construção e o tempo de produção utilizando produtos industrializados,
gestão à vista e técnicas de instalação modularizada em peças padronizadas. Os resíduos de
obra são descartados de forma adequada. Aqui a grande oportunidade é dar o green leap, com
a oferta de tecnologia verde para a população da base da pirâmide e ampliar assim o impacto
(HART, 2011, p.1). Fica clara a oportunidade de aprimorar suas práticas para incorporar a
critérios ambientais em sua gestão, como por exemplo, utilizando matérias com tecnologias
verdes. Como visto, alguns negócios sociais do segmento habitacional já utilizam tecnologias
verdes em seus modelos. Conciliar o consumo na base da pirâmide com base no
desenvolvimento sustentável e com impacto reduzido no meio ambiente é um dos principais
desafios dos negócios sociais (FUKAYAMA, 2013; COMINI, 2016).
Em relação ao objetivo “Analisar o papel da inovação nos modelos de negócios sociais
relacionados a reformas de moradias para baixa renda”, da análise do caso do Programa
Vivenda, conclui-se que a inovação em negócios sociais traz diversas contribuições para o
segmento de reformas habitacionais que foram descritas e analisadas nesse estudo. A análise
do caso demonstrou ainda que a inovação em negócios sociais pode contribuir para o
ecossistema como um todo e que a abertura para atuação em parceria contribui bastante para o
desenvolvimento e implementação das inovações. Foi possível identificar que o caso gera valor
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social para a população de baixa renda e para o segmento de reformas habitacionais. A
incorporação de aspectos ambientais representa uma grande oportunidade para os modelos de
negócios sociais do setor de reformas habitacionais, com grande potencial de impacto
considerando o mercado de baixa renda. Outro tema relevante é como se ganha escala ou escala
o impacto, visto que hoje o público atendido se restringe aos bairros do Jardim Ibirapuera e
Campo Limpo na Zona Sul do município de São Paulo.

Por ser um mestrado profissional é pertinente que se apontem contribuições práticas para o caso
estudado. Como recomendações práticas de gestão para o Programa Vivenda sugere-se a
incorporação de aspectos ambientais, o foco na escala e na gestão de pessoas. Como já debatido,
a incorporação de aspectos ambientais permitirá a redução do impacto ambiental e tem grande
potencial oferecendo tecnologias verdes em construção para a população da base da pirâmide.
O foco na escala permitirá alcançar e beneficiar mais pessoas de diferentes regiões com um
serviço que possui uma grande demanda e potencial para melhorar a qualidade de vida das
pessoas. Conforme o negócio ganha escala é necessário priorizar a gestão de pessoas, com foco
em treinamento, fortalecimento e disseminação da cultura organizacional, bem como políticas
de atração e retenção de talentos.

6.2 Contribuições aos modelos de atributos de negócios sociais

O modelo analítico de Comini (2016) permite identificar as principais características e atributos
de um negócio social, bem como compreender se a organização tem maior ênfase de mercado
ou social. Ao analisar o caso, três elementos citados pela proposição de

Barki (2013)

complementam a visão e compreensão dos negócios sociais, além de serem citados por outros
autores como fundamentais para o bom desempenho dessas organizações: sustentabilidade
ambiental, inovação e parcerias. Embora o modelo Comini (2016) cite a geração de valor
socioambiental, sugere-se que o aspecto ambiental seja explicitado, já que a maioria das
organizações prioriza somente os aspectos sociais dentro do seu propósito e essa seria uma
forma de estímulo para que elas tenham um olhar mais integrado da sustentabilidade. Inovação
e a capacidade de articular parcerias são elementos que contribuem para o sucesso dos negócios
sociais e parece ser característica comum a esse tipo de organização. A partir da perspectiva
limitada de análise do caso único examinado neste trabalho de pesquisa, emergiu um
questionamento sobre a possibilidade de explicitação desses três elementos no modelo de
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Comini (2016). Tal questionamento estende-se também à mensuração de impacto – uma forma
de prestação de contas para a sociedade, que aumenta a credibilidade da organização, bem como
atende à uma demanda frequente de investidores – que fazia parte do modelo em versões
anteriores. Reconhece-se, contudo, que o amadurecimento do modelo ao longo do tempo se deu
a partir do exame de outros negócios sociais que atuam por meio de diferentes modelos de
negócio e em diferentes setores, uma visão bem mais abrangente do que a análise do estudo de
caso único apresentada neste trabalho.

6.3 Limitações do trabalho e recomendações para pesquisas futuras

A primeira limitação refere-se ao fato de ser um estudo de caso único, que apresenta baixa
capacidade de generalização e, tal qual indicado por Yin (2015) não permite a replicação direta
ou teórica dos resultados encontrados. Como não existem muitos negócios sociais brasileiros
no setor de reformas habitacionais com um estágio de maturidade avançado, estudos futuros
poderiam analisar o papel da inovação em negócios sociais do setor habitacional no geral ou
negócios sociais de todos os segmentos no Brasil.

O presente estudo analisou a inovação em negócios sociais no segmento de reformas
habitacionais sob a perspectiva de representantes da organização estudada. Existe a
oportunidade de explorar a visão e papel de parceiros e fornecedores no desenvolvimento e
implementação de inovações em conjunto com a organização. Também não foi explorado o
papel das organizações que formam a rede de apoio do ecossistema de negócios sociais
(aceleradoras, organizações de fomento e academia) no fomento de inovações. Estudos futuros
poderiam buscar compreender como essas instituições contribuem para o fomento de inovações
no setor de negócios sociais e quais são as contribuições para a sociedade dessa atuação.

Não foi explorada a visão dos clientes do caso estudado, o que permitiria a compreensão do
impacto das inovações na perspectiva dos beneficiários. Entretanto, um estudo com essa
abordagem exigiria mais tempo e recursos e focaria na mensuração de impacto, desviando do
foco dessa pesquisa.
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ANEXO A – ROTEIRO DE ENTREVISTA
1. Entrevistado(a)
a. Nome do entrevistado(a):
b. Função:

2. Descrição do caso
a. Natureza Jurídica:
b. Atuação (local, estadual, nacional, internacional):
c. Fundador:
d. Ano de fundação:
e. Número de funcionários:
f. Número de clientes/obras executadas:
g. Faturamento:
h. Recebeu algum tipo de capacitação/aceleração?

3. Finalidade/Propósito
a. Qual foi a motivação para a criação da empresa (oportunidade de mercado X
resolver problema socioambiental)?
b. Qual é a missão da organização?
c. Quais as demandas sociais e/ou ambientais que os seus produtos e serviços
atendem?
d. Como avalia se está cumprindo sua missão?
e. Geração de valor socioambiental é relevante para o seu negócio?
f. O que é mais relevante para o seu negócio, escala ou replicabilidade?

4. Cadeia de Valor & Governança
a. Qual é o público-alvo (clientes)?
b. Quais são os critérios de escolha de fornecedores (preço e qualidade X pessoas
com vulnerabilidade social)?
c. Prioriza a contratação de funcionários em situação de vulnerabilidade social?
d. Existem mecanismos de participação da comunidade na organização?
e. Possui parcerias? Quais e qual relevância para o negócio?
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5. Sustentabilidade Financeira
a. Quais são as fontes de receita da empresa?
b. Recebeu algum tipo de financiamento/investimento?
c. Há distribuição de lucros?

6. Sustentabilidade Ambiental
a. A questão ambiental é avaliada nos projetos (ex. arquitetura sustentável)?
b. Aspectos ambientais são considerados na escolha de materiais de construção
utilizados (rastreabilidade de matéria-prima)?
c. Existe uma gestão de resíduos das obras?

7. Inovação
a. Inovação é priorizada na organização? Se sim, de que forma?
b. Alguma inovação foi implementada? Se sim, quais?
c. Como você posiciona a sua organização segundo o Continuum de Inovação
Social (DE BRUIN; STANGL, 2013)?

