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                   RESUMO 

 

O investimento social privado emergiu estrategicamente aos negócios. Trata-se de um 

movimento transversal balizado em fatores de pressão que ressoa em diversos portes de 

empresas, mercados e regiões. Sendo termômetro de maturidade, em 2018, o ecossistema 

brasileiro registrou volume de R$ 3 bilhões entre mais de 250 empresas, fundações e institutos 

privados, sendo a maior causa endereçada a educação (BISC, 2018). Entretanto, na última 

década o investimento social privado se deparou na encruzilhada de proporcionar uma 

discussão de retorno, na esteira da agenda que também discute resultados e impactos de 

projetos. Neste âmbito, o presente trabalho propõe uma sistematização da literatura sugerindo 

10 dimensões de retorno e legado do investimento social privado, considerando a ótica da 

empresa investidora: D1) econômico-financeira; D2) reputacional; D3) vendas / marketing; D4) 

funding; D5) clima organizacional; D6) operacional; e a perspectiva da comunidade local 

beneficiada:  D7) fortalecimento de rede local; D8) econômico-financeira; D9) engajamento, 

empoderamento e reputação; D10) capacidades locais. A metodologia utilizada foi a abordagem 

qualitativa com estudo de caso único e agregado por técnicas de coleta e análise de dados, 

sendo: a) análise documental; b) entrevistas em profundidade com roteiro semiestruturado; c) 

observação direta; d) análise de conteúdo; e) ferramenta de modelagem Social Return on 

Investment (S-ROI). O território de Sobral-CE foi investigado tendo em vista a intervenção de 

geração de renda proporcionada pelo Programa Redes. Após análise de 28 entrevistas em 

profundidade, os resultados apontam para as dimensões “D2 – Reputacional” e “D8 – 

Econômica-financeira” (renda) enquanto mais aderentes pelos representantes dos clusters 

empresa investidora e comunidade local beneficiada, respectivamente. É constatada uma 

relativa confirmação da literatura no caso específico, tendo variação de intensidade entre as 

dimensões desde não confirma parcialmente até confirma integralmente. Contribuições do 

trabalho sinalizam para, entre outras, uma agenda de mercado que contemple as dimensões de 

retorno e legado do investimento social privado incorporadas ao pipeline de investimentos nos 

negócios, compondo fundamentos para conectar estrategicamente o tema social no core 

business das companhias, bem como uma agenda acadêmica de construção do conhecimento 

com novos casos visando refinar o debate.  

 

 

Palavras-chave: investimento social privado; retorno e legado de investimento social privado; 

sustentabilidade; responsabilidade social corporativa; social return on investment (S-ROI) 
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ABSTRACT 

 

Corporate philanthropy has emerged strategically in business. It is a transversal 

movement based on pressure factors that resonates in different sizes of companies, markets and 

regions. Being a thermometer of maturity, in 2018, the Brazilian ecosystem registered a volume 

of R$ 3 billion among more than 250 companies, foundations and private institutes, being the 

biggest cause addressed to education (BISC, 2018). However, in the last decade, Corporate 

philanthropy has come at the crossroads of providing a return discussion, in the agenda that also 

discusses the results and impacts of projects. In this context, the present work proposes a 

systematization of the literature suggesting 10 dimensions of return and legacy of private social 

investment, considering the perspective of the investing company: D1) economic and financial; 

D2) reputational; D3) sales / marketing; D4) funding; D5) organizational climate; D6) 

operational; and the perspective of benefited local community: D7) strengthening of the local 

network; D8) economic and financial; D9) engagement, empowerment and reputation; D10) 

local capacities. The methodology used was the qualitative approach with a single case study 

and aggregated by data collection and analysis techniques, being: a) document analysis; b) in-

depth interviews with a semi-structured script; c) direct observation; d) content analysis; e) 

Social Return on Investment (S-ROI) modeling tool. The territory of Sobral-CE was 

investigated with a view to the income generation intervention provided by the “Programa 

ReDes”. After analyzing 28 in-depth interviews, the results point to the dimensions “D2 - 

Reputational” and “D8 - Economic-financial” (income) as most adherents by representatives of 

the investor company and benefited local community, respectively. It is verified a relative 

confirmation of the literature in the specific case, with variation of intensity between the 

dimensions since it does not partially confirm until it fully confirms. Contributions of the work 

signal, among others, a market agenda that contemplates the dimensions of return and legacy 

of private social investment incorporated in the pipeline of investments in business, composing 

foundations to strategically connect the social theme in the companies' core business, as well 

as an academic knowledge-building agenda with new cases to refine the debate. 

 

 

 

 

Keywords: corporate philanthropy; return and legacy on corporate philanthropy; sustainability; 

corporate social responsibility (CSR); social return on investment (S-ROI) 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1. Os desafios do retorno do investimento social privado  

A conjuntura contemporânea mundial expõe acentuada transformação na relação entre 

empresa e sociedade. Gioielli (2012) argumenta que estão em curso, no escopo da transição 

pós-moderna que excedeu o arranjo industrial iniciado no século XIX, estruturantes 

modificações na medida que as responsabilidades mútuas entre os atores sociais se 

reconfiguram de maneira ágil. Há reflexo de pressões para novos papéis que se tornam pretextos 

de competitividade na arena de negócios, não mais vantagens percebidas.  

O modelo de empresa-máquina, presente enquanto ofertante em mercados industriais 

de baixa competição e baixa customização, porém com acentuadas barreiras de entrada, 

evidencia o pragmatismo dos anos 1970 com Friedman (1970) sinalizando que a 

responsabilidade social dos negócios seria gerar lucros aos acionistas. Neste momento, 

contribui Caridade (2012), sendo os gestores alocados enquanto agentes dos proprietários 

organizacionais, o contrato entre as partes seria regido com foco em eficiência de recursos e 

maximização da riqueza do acionista. Seja via proativa ou pela dor reativa imposta pelas novas 

condições conjunturais, as empresas atuantes na contemporaneidade assumem paulatinamente 

composição de interesses com múltiplos stakeholders. O desafio posto seria viabilizar 

estrategicamente a inclusão da sociedade em seus negócios. As demandas desta sociedade por 

responsabilidade social corporativa pressionam respostas às falhas de mercado (BENABOU, 

TIROLE; 2010), assim como a lacuna deixada pelo estado nacional, argumenta Rudra (2002), 

em seu viés de ineficiência em políticas públicas de bem estar social nos últimos anos.  

Há uma jornada percorrida desde a primeira metade do século XX, com bases fundantes 

da filantropia empresarial, até a sofisticação do investimento social privado na atualidade em 

integração com o core business. Sendo termômetro de maturidade, em 2018, mesmo diante de 

cenário de instabilidade econômica e incertezas, o ecossistema de investimento social brasileiro 

registrou volume de R$ 3 bilhões entre mais de 250 empresas, fundações e institutos privados, 

sendo a maior causa endereçada a educação (BISC, 2018). 

Já a sistematização em escala global sinaliza investimento social de mais de US$21 

bilhões no mesmo período avaliado, integrando coalizão de 200 maiores empresas com 

faturamento somado acima de US$6,6 trilhões e com operações em mais de 100 países (CECP, 

2019; WINGS, 2018). Ou seja, trata-se de um panorama expressivo em volume e capilaridade.    
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Ocorre a profissionalização do setor de investimento social de maneira transversal em 

distintos mercados. São fatores observados: a ascensão de instituições representativas de classe, 

evolução das ferramentas de gestão e reports públicos de resultados, eventos setoriais temáticos 

com ambição de compartilhamento de melhores práticas, engajamento do público C-level e 

recente incorporação dos temas sociais no arcabouço estratégico dos negócios. Entretanto, 

novos dilemas emergem com maior intensidade nos últimos 10 anos. Gestores de 

responsabilidade social corporativa e sustentabilidade, responsáveis em administrar o 

investimento social privado das organizações, passam a ser mais demandados nas regras de 

eficiência, eficácia e efetividade do mercado. Outrossim, o Brasil atravessa um período de 

conturbação econômica e fiscal. O desemprego de 12 milhões de pessoas no fechamento de 

2018 e o crescimento econômico com indícios para se concretizar a pior década em 120 anos 

impactam frontalmente os resultados dos negócios (IBGE, 2018; FGV, 2019). O ambiente 

externo também não se mostra favorável com aumento de disputas comerciais entre Estados 

Unidos e China, resvalando instabilidade em países emergentes (CARVALHO et al., 2019). 

Estes e outros fatores estrangulam os orçamentos das estruturas funcionais e projetos nas 

empresas, obrigando priorização e aumentando fatores de pressão para justificar o investimento 

social. As dúvidas que emergem: quais os resultados, impactos e principalmente retornos do 

investimento social privado?   

Empiricamente, a repercussão do investimento social na marca, reputação, clima 

organizacional, vendas, licença social para operar, entre outras possibilidades de dimensões de 

retorno rondam o imaginário dos executivos e encontros temáticos do setor. Também 

cientificamente experiências vêm sendo publicadas na literatura internacional com maior 

atenção nos últimos anos (BARNETT 2005; HARJOTO, JO, 2015; CAMILLERI, 2017). Neste 

âmbito, compreendendo a relevância, atualidade e fator estratégico do tema, seja para a 

academia ou para o mercado, ocorre a provocação de investigar, à luz da proposta de um 

mestrado profissional, os desafios do retorno do investimento social privado ambicionando uma 

original contribuição.      

 

1.2 Questão de Pesquisa e Objetivos 

 O presente trabalho aplicado de pesquisa possui a proposta de investigar, a partir do 

estudo de caso de fomento ao dinamismo econômico em grupos comunitários da cadeia do coco 

babaçu em Sobral-CE, sendo este amparado pela tecnologia social do Programa Redes para o 

Desenvolvimento (ReDes) sob gestão do Instituto Votorantim, as possíveis dimensões de 

retorno e legado do investimento social privado. Uma das óticas propostas é de representantes 
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da empresa investidora, sendo outra perspectiva da comunidade local atuante no território 

enquanto stakeholder beneficiário do projeto de intervenção, com especial aprofundamento à 

luz da ferramenta de mensuração Social Return on Investment (SROI).  

 

A questão de pesquisa que provoca a investigação:  

 

“Quais as dimensões de retorno e legado do investimento social privado do Programa 

ReDes em Sobral-CE segundo as perspectivas do cluster investidor social, representado por 

Instituto Votorantim, Votorantim Cimentos e BNDES, e cluster comunidade beneficiária, 

representada por stakeholders locais?” 

 

Portanto, a formulação do objetivo central segue: 

 

“Identificar, analisar e compreender as dimensões do retorno e legado do investimento 

social privado em projeto de dinamismo econômico fundamentado na tecnologia social do 

Programa ReDes em Sobral-CE, pelas perspectivas dos clusters investidor social e comunidade 

beneficiária atuantes no território.” 

 

Seguindo expectativas de aprofundamento do projeto, os objetivos específicos são: 

1. Identificar o quadro de investimento social privado e as potenciais dimensões 

existentes de retorno e legado contidas em relatos da literatura contemporânea 

internacional e nacional, com prioritária atenção ao repertório peer review; 

2. Analisar a aplicação da metodologia de fomento ao dinamismo econômico local 

proporcionada pelo Programa ReDes, sob gestão do Instituto Votorantim no 

território de operação da Votorantim Cimentos em Sobral-CE, enquanto projeto 

de investimento social privado desde 2017; 

3. Analisar a aplicação da ferramenta de mensuração SROI (Social Return on 

Investment) enquanto uma das possíveis dimensões de retorno do investimento 

social privado, tendo como visão dois fluxos de caixa distintos do caso, sendo 

estes: a) investidor social (Votorantim Cimentos, BNDES e Instituto 

Votorantim); b) grupos comunitários locais proponentes e beneficiários; 

4. Sistematizar e compreender as possíveis e diversas perspectivas estratégicas de 

retorno e legado de investimento social privado no caso de Sobral-CE sob a ótica 

de grupos atuantes no território, sendo eles: a) investidor social (Votorantim 
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Cimentos, BNDES e Instituto Votorantim); b) grupos comunitários locais 

proponentes e beneficiários. 

 

1.3 Justificativa 

O tema social emergiu ao centro dos negócios no século XXI. Trata-se de um 

movimento transversal que ressoa em múltiplos e diversos portes de empresas, mercados de 

atuação, cadeias de valor, operações produtivas e regiões de todo o mundo. É possível citar 

quatro frentes, não tendo a pretensão de ser este um exercício exaustivo, que retroalimentam a 

centralidade do tema nas empresas contemporâneas em pontos de vista sugeridos, fortalecendo 

a agenda do investimento social privado por consequência : (a) tomada de decisão; (b) impacto 

sistêmico dos negócios; (c) estratégia e modelo de negócios e (d) global funding: 

 (a) do ponto de vista da tomada de decisão: a transformação gradual, iniciada em 

meados de 1970 e em pressão para avanço até hoje, da mentalidade da teoria do shareholder 

em evolução para a teoria do stakeholder, em que demais partes interessadas da empresa 

(clientes, fornecedores, empregados, acionistas, mídia, diversas esferas de 

governos/reguladores, comunidade local ao entorno das operações, etc.) tornam-se então 

centrais para dialogar e influenciar os rumos do negócios, não tendo apenas a pragmática 

maximização do lucro para o acionista (FRIEDMAN; MILES, 2002 ; PHILIPS et al., 2003; 

FREEMAN et al., 2010; JONES et al., 2018); 

(b) do ponto de vista do impacto sistêmico dos negócios: a contribuição do modelo 

mental do Triple Bottom Line (TBL), proporcionando uma leitura estratégica da 

sustentabilidade não somente sendo ambiental, mas também de natureza econômica, em termos 

de competitividade, rentabilidade, eficiência, crescimento; e social, em termos de inclusão, 

condições de trabalho, relações comunitárias, desenvolvimento e impacto positivo dos negócios 

de maneira sistêmica (ELKINGTON, 1994;  NORMAN; MACDONALD, 2004; SLAPER; 

HALL, 2011). 

(c) do ponto de vista da estratégia e modelo de negócios: a formulação do Social 

Business, tendo iniciado em meados de 1970 e com maior exposição nos anos 2000 mediante o 

caso do Grameen Bank em Bangladesh, combinando atributos de eficiência comercial de uma 

empresa e a missão de uma instituição social para ofertar soluções objetivando superar as 

mazelas do mundo de maneira sustentável, criando oportunidades de endereçar desafios sociais 

mediante negócios (YUNUS et al., 2010; COMINI et al., 2012); o recente conceito shared 

value, que provocou diversos CEOs de grandes multinacionais a repensar a geração de valor 

social em direta interação ao valor econômico e core business das empresas, desdobrando 
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estratégias e projetos em inúmeros países para viabilizar novas alavancas de diferenciação, 

acesso a mercados e competitividade (PORTER; KRAMER, 2006; DEMBEK et al., 2016); 

(d) e, por fim, do ponto de vista do global funding: a mitigação de riscos e proteção de 

valor perene que move a proposta da abordagem Environmental, Social and Governance (ESG) 

no âmbito do Global Compact das Organizações das Nações Unidas (ONU), sendo uma 

plataforma global de empresas compromissadas com a sustentabilidade. Mediante incorporação 

formal de novos fatores ambientais, sociais e de governança corporativa no mercado de capitais, 

como mudanças climáticas e condições de trabalho na cadeia de valor, ocorre efeito de avanço 

na responsabilização, transparência e valoração dos negócios (HALBRITTER; 

DORFLEITNER, 2015; DUUREN et al., 2015). 

Neste cenário de importância estratégica do tema, dado que o investimento social 

privado adentra a última instância de deliberação das companhias e há difusão, segundo Peliano 

(2001), de aumento do compromisso de atuação estruturada, o racional do business as usual 

também repercute nas áreas gestoras do tema social. Times de Responsabilidade Social 

Corporativa, Sustentabilidade, Institutos e Fundações empresariais, vivenciam demandadas por 

justificativas, resultados, impactos e retornos dos projetos. Soma-se a circunstância da arena de 

negócios global atravessar, como já dito, uma conjuntura desafiadora em orçamentos. Portanto, 

diversas questões ocorrem: quais são os resultados finais das intervenções proporcionadas pelo 

investimento social privado? É possível evidenciar impacto transformacional nestas 

intervenções? Qual seria o retorno do investimento social para a empresa? Qual o retorno para 

a comunidade beneficiada? Como os investimentos sociais conectam-se à estratégia core dos 

negócios? Qual seria a conexão dos projetos sociais com a cadeia de valor do negócio? Como 

os investimentos sociais protegem o valor e/ou mitigam riscos dos negócios nos mercados de 

atuação? Ou seja, diversas dimensões de retorno dos investimentos sociais vêm suscitando 

discussões corporativas e que, eventualmente, podem desdobrar na composição da estratégia 

de longo prazo. 

Avaliando que a tomada de decisão empresarial é baseada em fundamentos pragmáticos, 

a aprovação de uma nova rodada de investimentos sociais para o próximo ano fiscal paira nesta 

demanda prática de materializar os resultados esperados ou executados no último exercício. 

Business as usual incorporado. Diante disso, diversas experimentações foram realizadas para 

mensuração de retorno dos investimentos sociais nos últimos anos na academia ou prática 

empresarial. Sobre as potenciais dimensões de retorno avaliadas, é possível citar: reputacional, 

clima interno, econômico/financeiro, comunicação, desenvolvimento local, entre outras 

variantes. Um exemplo de técnica de monetização é o SROI (Social Return on Investment), que 
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surge para buscar atender as expectativas da dimensão de retorno econômico/financeiro do 

investimento social, bebendo da fonte tradicional das finanças (ROTHEROE e RICHARDS, 

2007), porém com desafios e críticas frente ao excesso discricionário de sua atuação (PATHAK 

e DATTANI, 2014).  

Portanto, mensurar e monetizar o retorno do investimento social privado e da 

sustentabilidade em geral é um desafio crucial a ser empregado na atualidade, objetivando 

fortalecer um novo paradigma na arena de negócios. Não se trata apenas de justificar o retorno 

em si, mas compreender o valor social criado na alocação de capital. Porém, ocorre baixa 

representação do Brasil em publicações acadêmicas de alto rigor, sendo especialmente 

perceptível a carência de estudos de caso que aprofundem a discussão de retorno de 

investimento social privado em empresas de expressão. 

A empresa brasileira Votorantim Cimentos, líder do mercado de produtos para 

construção civil no Brasil, motivada desde 2015 pela busca de resultado, impacto, retorno e 

otimização de recursos alocados no investimento social, vem fomentando modelagens de casos 

internos. A discussão de retorno em projetos que opera no Brasil é relevante, uma vez que 

investe, por ano, mais de R$8 milhões em temas de educação, geração de renda, apoio à gestão 

pública, entre outros. A localidade de Sobral-CE possui uma relevante operação industrial e, 

por consequência, priorização de atuação em investimentos sociais para fomento econômico da 

comunidade ao entorno. Desde 2017 há em vigência, em parceria com o Instituto Votorantim e 

BNDES, o Programa ReDes neste território, que visa promover estrutura de inclusão 

socioprodutiva e geração de renda na cadeia do coco babaçu, impactando mais de 50 famílias 

(VOTORANTIM, 2019). Com projeção de R$1MM de investimento social em cinco anos e 

sendo este tema estratégico para a liderança da companhia, justifica-se uma discussão 

qualificada envolvendo diversos stakeholders atuantes no território para responder à pergunta: 

qual o retorno do investimento social? 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Investimento Social Privado (ISP) 

 GIFE (2019) define Investimento Social Privado (ISP) como “o repasse voluntário de 

recursos privados de forma planejada, monitorada e sistemática para projetos sociais, 

ambientais e culturais de interesse público”. O que hoje no Brasil entende-se por investimento 

social privado foi forjado mediante uma jornada de composição de interlocuções entre empresa 

e sociedade. Este panorama vem sendo relatado por autores em nomenclaturas circunjacentes 
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nos últimos 30 anos na literatura nacional e internacional (FREEMAN, 1984; BUNKE; 

LOGSDON, 1996; SCHOMMER, 2000; SEN et al., 2006; MILANI FILHO, 2008; 

NOGUEIRA, SHOMMER, 2009; FISCHER, 2010; FREEMAN et al., 2010; PADGETT; 

MOURA-LEITE, 2011; GHOLAMI, 2011; LOZANO, 2015; CARROL, 2016; CAMILLERI, 

2017; GIFE, 2019) 

Diante de ações pontuais de filantropia empresarial desde meados 1950 até posterior 

incorporação de atuação para com as partes interessadas de um negócio nos anos 1980 em 

diante, a questão social sofreu muitos fatores de pressão e mutações na esfera privada (RICO, 

1998). Comentam Brammer e Pavelin (2005) que a empresa começa a se envolver 

estrategicamente com o tema social ao passo que mitiga os débitos gerados nas suas 

externalidades e aufere proteção reputacional. Em paralelo, progressivamente a sociedade se 

organiza institucionalmente enquanto um dos fiscais de impacto da atuação das empresas.  

Já nos anos 1990 as áreas funcionais de responsabilidade social corporativa, bem como 

institutos e fundações, dão primeiros passos com maior capilaridade. Ocorre o estabelecimento 

de uma nova agenda de investimento em detrimento à filantropia pulverizada em comunidades 

de atuação, influência e repercussão da empresa (MOON, 2007; SCHOMMER, ROCHA, 

2007). Adicionam Then e Kehl (2012) que ocorre, neste marco, uma informal repactuação das 

responsabilidades dos atores sociais em face de recursos escassos das políticas públicas e 

falência estatal para endereçamento de temas. Em linha, contribui Murray et al. (2010), ocorre 

a compreensão da empresa enquanto parte da comunidade local também incumbida de atuação 

social e responsabilização. Nesta década, o termo Investimento Social Privado, cunhado pelo 

Grupo de Institutos e Fundações Empresariais (GIFE), representa uma proposta de 

diferenciação e posicionamento.  

Com a entrada dos anos 2000 há um impulso de colaboração social liderado pela ONU 

mediante Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e em 2015 com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). Neste escopo, o tema social ganha força estratégica em 

alinhamento com as agendas principais do negócio no Brasil, tendo movimento de objetivos e 

metas compartilhadas. Indivíduos passam a esperar compromissos públicos de responsabilidade 

proativa das empresas envolvendo iniciativas sociais (CARROL, 2016; PAGOTTO et al., 2016; 

SCHEYVENS et al., 2016).  

Avaliando a terminologia e estado da arte em nível internacional, Gautier e Pache (2015) 

indicam multifacetas como Institutional Philanthropy, Corporate Philanthropy, Strategic 

Corporate Philanthropy, Corporate Social Responsibility (CSR) ou mais amplamente 

Sustainability (CARROLL, 1999; DAHLSRUD, 2008; GHOLAMI, 2011, WINGS, 2018). 
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Apesar desta pulverização, Knoepfel (2001) pontua que, na prática, o público executivo começa 

a perceber a criação de valor de longo prazo nas esferas social, ambiental e econômica enquanto 

investimento sistêmico, protegendo a atuação da empresa para os custos de externalidades 

(HEAL, 2005). Em trabalho de avaliação deste panorama de conceitos que reverberam com o 

investimento social privado, Dahlsrud (2008) pontua que as definições se concentram em cinco 

dimensões de atuação, a saber: ambiental, social, econômica, partes interessadas e voluntariado, 

tornando a inexistência de um termo consensualmente aceito. A tradução literal de Social 

Investment remete a políticas públicas, direcionando para outro horizonte não aplicável ao 

presente trabalho (KVIST, 2014). 

 Dado a necessidade de um comum entendimento, tratativas de normalização de 

conceito, estratégia e escopo de atuação social das empresas foram propostas a exemplo do guia 

de referência da ISO 26000, situa Zinenko et al. (2015). Este movimento, porém, suscita um 

debate de redundância em demais instrumentos de Responsabilidade Social Corporativa. Em 

linha com outras propostas como o Sustainability Accounting Standards Board, a definição da 

ISO 26000 pontua o tema social das empresas como:  

 

 “[...] a responsabilidade de uma organização pelos 

impactos de suas decisões e atividades na sociedade e meio ambiente, 

através da transparência e comportamento ético que: a) contribuir 

para o desenvolvimento sustentável, incluindo saúde e bem-estar da 

sociedade; b) leva em consideração a expectativa das partes 

interessadas; c) está em conformidade com a lei aplicável e é 

consistente com as normas internacionais de comportamento; d) está 

integrado em toda a organização e práticas em seu relacionamento 

(ISO 26000, 2010, p. 3)”. 

 

 Invocando o advocacy setorial em nível internacional no tema de investimento social 

privado, a WINGS – Worlwide Initiatives for Grantmaker Support – esta que é posicionada 

como organização com representatividade e capilaridade, congregando mais de 130 instituições 

de 45 países, define outra perspectiva. A filantropia corporativa não trataria mais sobre 

benevolência, e sim de impacto estrutural nos problemas complexos que a próxima geração 

enfrenta, reconhecendo que o termo possui conotações heterogêneas que resvalam em poder, 

desigualdade e privilégios (WINGS, 2018).  Ou seja, ampliando WINGS (2018), o objetivo 

principal do investimento social seria suportar uma diversa e resiliente agenda social organizada 

para os interesses privados da empresa em si, bem como em ordem de servir públicos 

vulneráveis e marginalizados.   

Aterrizando o debate atual em nível nacional, sendo que algumas empresas vêm se 

destacando enquanto benchmarks, fica central debater a proposição de diferenciação conceitual 
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proposta pelo GIFE. Esta instituição foi pioneira na formulação do termo ISP, segundo 

Nogueira e Schommer (2009), enquanto diferenciação à escândalos de corrupção associados à 

filantropia no Brasil nos anos 1990 e hoje congrega mais de 100 institutos, fundações e 

empresas. Além do GIFE, criado em 1995 em São Paulo e que possui caráter representativo do 

setor nacionalmente, outros marcos fundantes são relevantes para recompor a trajetória da 

institucionalização do tema social hoje consubstanciado na iniciativa privada brasileira, 

pairando em ecossistema de leis, eventos, organizações da sociedade civil, entre outros, 

conforme segue: 

 

Quadro 1 – Marcos do Investimento Social Privado no Brasil. 

Ano  Marco  Contribuição  

1991 Lei Rouanet  

(Nº 8.313, de 23 de 

dezembro de 1991) 

 

Instrumento de fomento à cultura que permite que pessoas jurídicas e 

físicas destinem parcialmente o Imposto de Renda, capitalizando um 

movimento de viabilização de projetos culturais de interesse público 

 

1992 Eco 92 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento destacou a pauta de sustentabilidade e provocou as 

empresas e estados nacionais para call to action 

 

1995 Comunidade 

Solidária 

Durante governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-

2002), sob liderança de Ruth Cardoso, o programa mobilizou parcerias 

entre empresas, organizações não governamentais e governos para a 

disseminação de iniciativas sociais de fronteira  

1995 GIFE - Grupo de 

Institutos, 

Fundações e 

Empresas 

Representação setorial e direcionamentos para amparar o debate, 

prática e atuação futura da iniciativa privada ao redor do tema de 

investimento social privado  

1998 Instituto Ethos Fundado por representantes da iniciativa privada, possui a 

contribuição institucional de mobilizar, sensibilizar e contribuir com 

empresas ao entorno de uma agenda estratégica de sustentabilidade  

 

1999 IDIS - Instituto para 

Desenvolvimento 

do Investimento 

Social 

Com origem também na iniciativa privada, possui contribuição de 

ampliar o investimento social privado e seu respectivo impacto 

mediante advocacy, campanhas, eventos e implementação de projetos 

temáticos  

1999 ICE - Instituto 

Cidadania 

Empresarial 

Legado de congregar empresários, executivos, investidores, 

acadêmicos e demais influenciadores da sociedade visando alavancar 

a aplicação do investimento social privado, tendo maior foco atual em 

negócios de impacto social  
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1999 CEATS - Centro de 

Empreendedorismo 

Social e 

Administração em 

Terceiro Setor 

Hub com vinculação à Fundação Instituto de Administração (FIA), 

com contribuição em geração e disseminação de conhecimento e 

prática em temas socioambientais  

2003 FGVces - Centro de 

Estudos em 

Sustentabilidade da 

Fundação Getulio 

Vargas 

Hub com vinculação à Fundação Getulio Vargas (FGV), com 

contribuição em geração e disseminação de conhecimento e prática em 

temas socioambientais 

2004 Artemísia Pioneira na agenda de negócios sociais no Brasil, forjando ecossistema 

de empresas, institutos e organizações em torno de impacto social 

 

2005 ISE 

BM&FBOVESPA 

(atualmente B3) - 

Índice de 

Sustentabilidade 

Empresarial da B3 

Índice referência em maturidade empresarial, governança e 

transparência de acordo com a conformidade socioambiental, em linha 

com melhores práticas do mercado financeiro global 

2006 Todos pela 

Educação 

 

Pacto empresarial em prol da causa de educação, norteando alavancas 

estruturantes e projetos privados de interesse público 

2010 Rio+20 Encontro da Organização da Nações Unidas (ONU) no Brasil que 

fortaleceu a agenda de investimento social e sustentabilidade com 

múltiplos stakeholders 

 

2014  

 

Força Tarefa de 

Finanças Sociais 

Movimento de múltiplas instituições do ecossistema de investimento 

social brasileiro e outros ecossistemas de impacto visando 

identificação, conexão e apoio de nova fronteira de investimentos 

sociais com foco inicial em serviços/produtos financeiros  

 

 

2019 Lei de Fundos 

Patrimoniais (Nº 

13.800, de 4 de 

Janeiro de 2019) 

 

Mecanismo regulatório conhecido por endowment em demais países, 

provocado no Brasil por articulação multissetorial da sociedade civil, 

objetivando prover perenidade financeira da atuação em causas 

socioambientais 

 

Próprio Autor (2020) 

 

Já para o IDIS (2019) o Investimento Social Privado (ISP) seria a “alocação voluntária 

e estratégica de recursos para o benefício público”, ou seja, em diálogo com a definição 

proposta pelo GIFE. Explorando ambos escopos, tem-se a origem do recurso legitimamente 

voluntária e privada, não contabilizando atuações condicionadas, sendo estes casos muito 

comuns em mercados industriais dependentes de licenciamento. Aqui a definição brasileira 
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esbarra com Ailawadi et al. (2014) e Carroll (2016), que atribuem investimento social também 

sendo mediante obrigações legais, condicionantes, recursos incentivados, entre outros. Também 

o modelo mental traz uma abordagem orientada para a gestão, privilegiando elementos 

tipicamente empresariais como planejamento e monitoramento da execução do recurso, em 

sinal de profissionalização. A definição associa o investimento ao interesse público, extirpando 

essencialmente do ISP finalidades outras. Claro e Claro (2014) pontuam que a geração de bem 

público não é só advinda de governos, mas a contribuição privada para o interesse público, 

neste caso, fortalece a relação entre empresas bem sucedidas à medida que a sociedade é bem 

sucedida, indo além da insuficiente perspectiva econômica (BORGER, 2001). Por fim, 

compreende-se o papel apresentado do ISP, segundo GIFE (2016), enquanto um a) promotor 

de causas sociais, ambientais e culturais; b) vetor de fortalecimento da sociedade civil e de 

institucionalidades políticas; c) alavanca para o impacto social das empresas. Este papel é 

cumprido majoritariamente por contribuições diretas da empresa, sendo que apenas 28% dos 

institutos e fundações operam com endowment, segundo GIFE, 2019, ou seja, o novo 

mecanismo regulatório previsto pela Lei de Fundos Patrimoniais pode alavancar este cenário 

nos próximos anos.  

 É possível também considerar o ISP embarcado em uma discussão mais ampla de 

Responsabilidade Social Corporativa, sendo este símbolo funcional de departamento ou atuação 

transversal do negócio que é capaz de desenvolver endereçamento de expectativas de partes 

interessadas ao negócio, mobilizando diversos atores deste ecossistema e implementando 

projetos (ETHOS, 2015). 

 

Figura 1 - Guarda-chuva de Responsabilidade Social Corporativa com especial enfoque à 

alavanca de Investimento Social Privado. 
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Fonte: GIFE (2006)  

 

O fundamento de Responsabilidade Social Corporativa, portanto, refere ao intuito de 

planejamento, gestão e atuação social da empresa com suas respectivas partes interessadas, 

podendo contemplar o gerenciamento do investimento social privado voluntário (AILAWADI 

et al., 2014). 

Entretanto, dando vazão aos temas de fronteira, estudos recentes de Claro e Claro (2014) 

defendem convergência do investimento social privado com a agenda do core business, 

mitigando contradição de agendas, e não apenas com focalização na comunidade territorial ao 

entorno da operação da empresa. Este movimento de alinhamento entre ISP e negócio foi 

potencializado pela crise econômica e escassez para alocação de recursos em meados de 2015, 

buscando maximizar o valor gerado pelo ISP para com a empresa (FGV, 2016).  

Portanto, diante da atualidade, referências acadêmicas e mercadológicas avaliadas, é 

proposta a sistematização do ISP em 3 modalidades:  

 

Quadro 2 - Modalidades do Investimento Social Privado (ISP). 

Modalidade Definição Expressão Exemplos Referências 

Corporativo Recursos privados 

oriundos de 

empresas, 

institutos ou 

fundações 

empresariais 

70% do volume de 

recursos do Brasil 

nesta categoria, ou 

seja, acima de R$2 

bilhões ano (Gife, 

2019) 

Instituto 

Votorantim; 

Instituto EDP; Itaú 

Social; Fundação 

André e Lúcia 

Maggi 

Borger (2001); 

Milani Filho 

(2008);Nogueira e 

Schommer; 

(2009); Gife 

(2019); Gholami 

(2011); Carroll 

(2016); Wings 

(2018)  

Comunitário Articulação 

bottow-up legítima 

da localidade para 

mobilização de 

recursos privados e 

capacidades de 

transformação 

social em torno de 

uma fundação 

comunitária  

Mais de 1750 

organizações 

comunitárias em 

50 países com 

captação de 

US$150 milhões 

ano (Mott 

Foundation, 2013) 

Casa de Cultura 

Hip Hop de Esteio-

RS; Instituto 

Comunitário 

Grande 

Florianópolis 

(ICom), Instituto 

Rio; Black Bel 

Community 

Foundation; 

Healthy City 

Community 

Foundation 

Schommer (2000); 

Graddy; Morgan 

(2006); Mott 

Foundation (2013); 

Global Status 

Report on 

Community 

Foundation, 

(2018); Wings 

(2018)   
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Familiar  Destinação 

voluntária de 

recursos familiares 

ao redor de uma 

fundação para 

endereçamento 

estratégico e 

estruturado de 

causas 

Cerca de R$300 

milhões no Brasil 

por ano (GIFE, 

2015) 

Fundação Lemann; 

Bill & Melinda 

Gates; Ford 

Foundation; 

Fundação Kellogg; 

Fundação Tide 

Setúbal 

Schommer (2000); 

Lungeanu e Ward 

(2012); Feliu e 

Botero (2015); 

Gife (2015); 

Wings (2018) 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

2.2 Retorno e legado do investimento social privado: ótica da empresa  

A dinâmica das partes interessadas frente o investimento social aportado pela iniciativa 

privada, além de incluir partes que contribuem essencialmente ou não para o panorama de 

criação de valor da companhia, mostra-se capaz em promover resultados, impactos e retornos 

de diferentes naturezas (EMERSON, 2003; KISIL, FABIANI; 2016; CHANG et al., 2018). Na 

perspectiva da empresa que proporciona investimento social, esta situação pode ser expressa 

em relações de poder e influência, proporcionando mitigação de débitos e/ou até mesmo criação 

de créditos futuros. Por via de alavanca de competitividade para a percepção de valor de 

produtos compreendidos enquanto socialmente responsáveis, clima organizacional interno ou 

outras interações, segundo Gaviria (2015), que asseguram a licença social para operar de uma 

companhia (SZABLOWSKI, 2007) As empresas passam a operar um deslocamento, 

estabelecendo novas propostas de rentabilização e tendo os requisitos sociais posicionados para 

adição da percepção de valor pela sociedade, cidadãos e consumidores, preenchendo 

parcialmente lacuna advinda da falência extenuante do estado nas últimas décadas (MURAY 

et al., 2010).   

Acerca desta escalada do investimento social privado frente a composição de interesses 

com stakeholders, a qualificação e estruturação do setor em um ambiente complexo de pressão 

atinge o patamar interno nas companhias em busca de retorno dos volumes investidos 

(GARRIGA, MELÉ, 2014; KIESSLING et al., 2015). Aponta Camilleri (2019) que a estudos 

publicados trazem exemplos e evidências do endereçamento de investimento social privado 

frente ao retorno obtido para o negócio. Em empenho de identificação e sistematização nos 

últimos 20 anos na literatura internacional, é proposta, portanto, a sistematização de seis 

dimensões de retorno no que compete o investimento social privado pela ótica da empresa, 

clusterizadas de maneira não exaustiva.  
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Antes de prosseguir, uma observação é relevante. Por motivo do investimento social 

privado ser originado essencialmente pela empresa, fundações, institutos ou financiadores 

externos vinculados em cooperação com a empresa, segundo BISC (2019), a relação financeira 

de retorno pode ser mais facilmente conduzida em temas monetizáveis de geração de renda, 

educação, saúde, entre outros, inclusive oportunizando fomento à política pública baseada em 

evidência (POKHREL et al., 2018). Porém, nem tudo que é reação ao investimento social é 

retorno para a empresa. Já a comunidade beneficiária, no papel de receptora da alocação de 

capital em ativos ou formações, sendo esta interação traduzida formalmente em projetos de 

intervenção local, pode auferir retornos financeiros (exemplo: geração de renda) ou não nesta 

relação, mas com natureza do legado do investimento proporcionado em si para outras 

dimensões intangíveis (exemplo: fortalecimento de rede local). Portanto, é proposto o termo 

adicional “legado”, amparado em literatura internacional, para capturar o retorno intangível em 

situações tanto para a empresa quanto para a comunidade (MARQUIS; TILCSIK, 2016; 

FORDHAM et al., 2017; CHEN; HAMILTON, 2020).  

 

Quadro 3 - Dimensões de Retorno e Legado do Investimento Social Privado – Ótica da 

Empresa. 

Dimensões de retorno e 

legado do investimento 

social privado 

Áreas funcionais da empresa 

correlatas 

Referências  

D1 - Econômico-financeira Tesouraria; Controladoria; 

Financeiro; Suprimentos  

Laskowski e Loidl (2012); 

Coulson (2016); Longinos et 

al. (2017); Camilleri, (2019); 

Avinandan e Nunez (2019) 

D2- Reputacional Marketing; Comunicação; 

Relação com Investidores; 

Compliance; Jurídico; 

Responsabilidade Social 

Schnietz e Epstein, (2005); 

Albuquerque et al. (2019); 

Borghesi et al. (2014);  

D3- Vendas / Marketing   Comercial; Marketing Shuili et al. (2010); Lii e Lee, 

(2012); 

D4- Funding Tesouraria; Relação com 

Investidores; Sustentabilidade 

Eccles et al. (2011); Nielsen e 

Noergaard (2012); Auer e 

Schuhmacker (2016); Serra et 

al. (2017) 

D5- Clima organizacional  Recursos Humanos; Operações; 

Responsabilidade Social  

Vlachos et al. (2013); Tonin e 

Vlassopoulos, (2014) 
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D6 - Operacional  Operações; Indústria; Logística; 

Responsabilidade Social  

Szablowski, (2007); Pike 

(2012); Prno e Slocombe, 

(2015); Gaviria, (2015). 

  Fonte: Próprio Autor (2020) 

Dimensão 1: Econômico-financeira  

De acordo Coulson (2016), ferramentas e abordagens de retorno econômico-financeiro 

de investimento social podem ser citadas, como por exemplo o True Value e o S-ROI, que 

contribuem para que as empresas possam compreender os ganhos futuros das externalidades 

mediante monetização. Em comum à ambas propostas, é possível salientar que o tema é crítico 

para o investidor avaliar o impacto de seus projetos, sendo a base comparativa do dinheiro em 

termos absolutos. Já Mildenberger et al. (2012) adicionam outras ferramentas aplicadas como: 

Balance Scorecard, Outcome Mapping e SAM Rating.  

Independente da ferramenta em uso, alguns benefícios desta abordagem de retorno 

financeiro de investimentos sociais são tratados na bibliografia, entre eles: (a) estabelecimento 

de uma aplicação gerencial, baseada em contabilidade, objetivando resultados de monetização 

de uma intervenção de projeto social (ROSSI et al., 2004); (b) promoção do engajamento de 

stakeholders na captura de impacto dos projetos (PATTON, 2004). Já Loidl e Laskowski (2012) 

argumentam outra vertente de benefício na área social pelo retorno financeiro poder 

desempenhar um papel importante no avanço das habilidades e competências tratadas por 

profissionais das empresas, uma vez que a medição dos efeitos do investimento social 

produzido é um novo paradigma. 

Um outro olhar desta dimensão versa sobre a área funcional de Suprimentos, esta que 

pode ser beneficiada economicamente frente à um programa de compras locais em alinhamento 

com áreas de Sustentabilidade e/ou Responsabilidade Social Corporativa (ISO 20400, 2017).  

Comentam Kapstein e Kim (2011) que, dada a instalação de uma operação empresarial em dada 

localidade, ocorre a oportunidade de crescimento e desenvolvimento local induzidos pelas 

compras locais. IFC (2011) adiciona que um dos potenciais retornos econômico-financeiros das 

compras locais está no fato das cadeias dos ofertantes serem logisticamente atraentes à operação 

de consumo, assegurando redução de custo, inclusão de negócios locais, dinamismo econômico 

e diversificação de risco de abastecimento.  

Dimensão 2: Reputacional 

É emergente nas últimas duas décadas que o investimento social privado também possui 

indícios de proteção de valor das companhias no longo prazo, bem como mitigação de riscos 



30 
 

associados ao relacionamento com diversas partes interessadas necessárias para viabilização de 

um negócio, proporcionando transparência e retorno associado à reputação corporativa 

(JOYCE; THOMSON, 2000; GARCÍA-SÁNCHEZ et al., 2019). Ou seja, diante de riscos 

socioambientais que a conjuntura apresenta às empresas, o ISP figura enquanto um seguro 

estratégico.  

Experiências específicas são relatadas na literatura internacional. Além da percepção do 

fortalecimento do capital reputacional mediante ISP, argumentam Schnietz e Epstein (2005) 

que empresas não experimentaram oscilações representativas em comparação aos concorrentes 

diretos setoriais em momento de crise no mercado de capitais quando da evidenciação de 

estruturas robustas de ISP. Entretanto, empresas com baixas evidências de atuação estratégica 

ou tática no âmbito do ISP sofreram até -3% de oscilação, significando acúmulo de mais de 

US$300 milhões de perda de valor de mercado, considerando ISP um dos eventuais, porém não 

único, fator de proteção reputacional (SCHNIETZ; EPSTEIN, 2005). Em termos de riscos, 

Albuquerque et al. (2019) sinalizam que há evidências de redução riscos em empresas com 

maior maturidade de ISP, resguardando mercados e contextos específicos, mas assegurando 

retorno do investimento social privado. Especialmente em mercados de alta diferenciação de 

produtos, há tendência observada de atuação estruturada no tema social gerando benefícios de 

redução de riscos e aumento de valor da empresa (ALBUQUERQUE et al., 2019). Ainda, Koh 

et al. (2014) adicionam que é possível estimar em até 7% no valor total transacionado de 

companhias podendo ser debitado da conta do ISP, ou seja, reputação sendo transformada em 

dinheiro.  

Dimensão 3: Vendas / Marketing 

O ponto de vista do mercado consumidor, que move toda a engrenagem de uma 

empresa, também foi considerado estrategicamente em esforços recentes de pesquisa que 

avaliaram o retorno e o legado do ISP. Antes de reverberação potencial mediante valor de marca 

ou vendas que o ISP pode causar, a visibilidade proporcionada para a empresa enquanto um 

benefício estratégico já é relatado há mais de 20 anos pela literatura (BURKE; LOGSDON, 

1996).   

Ocorrem indícios na literatura de clientes que preferem marcas específicas em sua 

experiência de compra baseando-se em ISP, segundo relatam Tingchi Liu et al. (2014), 

impactando também fator de retenção ao longo de decisões de consumo no tempo (CHOI, LA, 

2013). Contribuem Wang e Choi (2013) que empresas com performance social 
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consistentemente recebem os maiores retornos do mercado demandante e consumidor, 

possuindo uma percepção aparente personificada de “bom cidadão”. 

Portanto, estrategicamente as empresas devem observar o que resvala do ISP em suas 

vendas, uma vez que a competição favorece atributos de diferenciação. Dado que os 

consumidores cada vez mais valorizam e demandam empresas social e ambientalmente éticas, 

não atuar nesta dimensão representa risco de mercado (LACEY et al., 2014).  

Dimensão 4: Funding 

 Uma das dimensões de retorno que mais está em evidência hoje é o funding, motivado 

pela abordagem Environmental, Social and Governance (ESG) que contempla o tripé social 

enquanto uma das frentes de atuação podendo ter relação com o investimento social privado 

(HALBRITTER; DORFLEITNER, 2015). 

O retorno é mais facilmente monetizado nesta dimensão. Eccles et al. (2011) 

compartilham estudo de 17 anos (de 1993 a 2010) de monitoramento de ações de empresas de 

alto desempenho na dimensão social. Nestes casos, há relato de aumento de até 22 vezes o valor 

de mercado no período. Entretanto, em empresas com baixo desempenho social este 

crescimento foi menor, tendo crescimento de cerca de 15 vezes o valor de mercado no mesmo 

período (ECCLES et al., 2011). Em uma perspectiva mais ampla de sustentabilidade no 

mercado de capitais brasileiro, contemplando fatores sociais, Serra et al. (2017) analisam que 

empresas do Índice de Sustentabilidade Econômica (ISE) entre 2010 e 2015 tiveram maior 

retorno e menor risco em comparação com o Índice Bovespa (IBOVESPA). Especialmente em 

alguns mercados a valoração das empresas com programas mais robustos de ISP é diferencial, 

como em mineração que possui diversos riscos no relacionamento com stakeholders, 

representando oscilação de mais de 46% entre empresas mais ou menos robustas (WANG e 

CHOI; 2013). 

Dimensão 5: Clima Organizacional Interno 

Uma das primeiras dimensões que foi compreendida por executivos foi o retorno que o ISP 

promove nos empregados, alavancando o clima interno, produtividade, atração e retenção. 

Tonin e Vlassopoulos (2014) compartilham aumento de produtividade monitorada acima de 

13% em episódio específico que relaciona ISP com empregados. Adicionam Vlachos et al. 

(2013) que ocorre também um retorno no relacionamento e confiança dos líderes para os 

liderados, e vice-versa.   
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Em geral, esta dimensão foi pautada por programas de voluntariado corporativo que tiveram 

maior destaque a partir dos anos 2000, sendo que atualmente ocorre uma conversão destes 

programas para relacionamento com o core business das empresas, conectando produtos, 

mercados e engajamento, mantendo acessa a chama do retorno do ISP em clima organizacional 

(RAMOS; DOMINGUES, 2016).  

Dimensão 6: Operacional  

             Esta dimensão está associada diretamente ao termo licença social para operar. O ISP 

pode pactuar ou fortalecer objetivamente a relação de confiança entre empresa e comunidade 

local, assegurando a fluidez operacional além do papel de regulação ambiental em si 

(SZABLOWSKI, 2007). Os projetos de intervenção na localidade, investidos pela empresa, 

podem proporcionar níveis de diálogo, controle e participação da comunidade, viabilizando a 

legitimidade da operação proposta, ao passo que a licença ambiental estabelece a elegibilidade 

de atuação frente ao agente regulador público. A licença social e a licença ambiental são 

instrumentos com vieses imaterial e material, respectivamente, desenvolvendo 

complementarmente capacidades de operação da empresa na localidade (GAVIRIA, 2015).     

            O retorno de natureza operacional proporcionado pelo ISP é percebido enquanto mais 

estratégico em alguns mercados, segundo analisa Gaviria (2015), sendo fator crítico para a 

extração mineral (ex.: mercados de zinco, bauxita, minério de ferro) ou vegetal (ex.: mercado 

de celulose). Acentuados conflitos podem derivar de uma inadequada apropriação territorial 

por parte das empresas extrativistas que atuam apenas com a lógica pragmática de negócios, 

impactando carácter consensual que é potencial do retorno operacional mediante ISP (PRNO; 

SLOCOMBE, 2012). Por fim, o retorno operacional pode ser muitas vezes percebido, porém 

acaba também sendo justificado por custos evitados de uma eventual paralização da atividade 

privada por ameaça da comunidade local (PIKE, 2012).  

           Portanto, para ilustrar esta etapa da perspectiva empresarial do retorno e legado de 

investimento social em uma conjuntura de partes interessadas, é proposto o esquema abaixo 

relevado parcialmente: 
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Figura 2 - Retorno e Legado do Investimento Social Privado – Dimensão Parcial da Empresa. 

 

Fonte: Próprio Autor (2020) 

2.3 Retorno e legado do investimento social privado: ótica da comunidade  

Assegurar o compartilhamento de retornos e legado para a sociedade, afirmam, Perry e 

Towers (2013), é relevante impulsionador da empresa para iniciar e desenvolver iniciativas de 

investimento social privado e sustentabilidade. E, afinal, sendo a comunidade local central 

enquanto stakeholder, é necessário avaliar a sua devida ótica. Quais são as dimensões de retorno 

para a comunidade beneficiária? 

A perspectiva do desenvolvimento local mediante o investimento da empresa que se 

instala ou opera em determinada localidade tem potencialidade de ser integrador, pautar-se 

legitimamente nas vocações territoriais, promover ativa participação e consequente 

empoderamento (FGV, 2018). Propõe Księżak (2017) sistematização de benefícios potenciais 

do investimento social privado para a comunidade, sendo possível citar: desenvolvimento 

econômico, engajamento/empoderamento social, avanços estruturais em capacidades de 

educação, saúde, segurança, entre outros. Já Shaw (2007) compactua sobre o 

engajamento/empoderamento social, inclusive no resgate deste que é tipicamente fragilizado. 

Entretanto, é necessário ponderar que nenhum fator isolado pode unilateralmente explicar o 

aperfeiçoamento de capacidades em territórios, uma vez que este é um conjunto de relações 

materiais e simbólicas que se interagem ou não com o investimento social privado (FGV, 2018).  
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O desenvolvimento, pela ótica da comunidade, possui maior ou menor potencialidade 

de encontrar efetividade mediante intervenção do investimento social privado. Um dos fatores 

é o alinhamento com capacidades intangíveis, como cultura local e aptidão ao aprendizado 

(BRINKERHOFF e MORGAN, 2010). Portanto, seguindo literatura consultada com 

priorização de peer-reviewed journals, são propostas as dimensões em clusters não exaustivos 

abaixo, representando as dimensões de retorno e legado do investimento social privado sob a 

ótica da comunidade beneficiária. Por título de organização, optou-se por dar continuidade ao 

número de dimensões iniciando em “D7” – dimensão sete – na perspectiva da comunidade 

local.  

Quadro 4 - Dimensões de Retorno e Legado do Investimento Social Privado – Ótica da 

Comunidade. 

Dimensões de retorno e legado do 

investimento social privado 

Referências 

D7 – Fortalecimento de rede local Shommer (2000); Mutti et al. (2012); Baldo 

e Demartini, (2012); Acharya e Patnaik, 

(2018) 

D8 – Econômico-financeira   Gutierez, (2007); Nakao et al. (2007); 

Arnold e Valentin, (2013); Luca (2014);  

Pagotto (2018)  

D9 – Engajamento, empoderamento e 

reputação   

Shaw (2007); Zandvliet; (2009); Vazquez 

Brust, (2010); Watson et al. (2018); 

Mondoloka (2017)  

D10 –Capacidades locais  Sen (1999); Ilo (2006); Russo e Perrini 

(2010); Smit, (2013); Mondoloka (2017); 

Santos (2019) 

 

Fonte: Próprio autor (2020) 
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Dimensão 7 – Fortalecimento de rede 

A rede de atores territoriais é fortalecida mediante investimento social. As relações 

interorganizacionais que derivam da pactuação e cooperação entre empresa, sociedade civil 

organizada, comunidade em geral ou governo local, estabelecem uma ambição comum quando 

provocada pelo investimento social das empresas (SHOMMER, 2000). Este retorno é 

estimulante enquanto coesão social, que antes poderia estar fragilizada entre os atores de um 

território específico.   

A governança possui seu papel relevante. Mutti et al. (2011) comentam que o genuíno 

fortalecimento de uma rede de atores locais pode ser estabelecido e beneficiar a comunidade, 

caso considere governança transparente e participativa, mitigando conflitos de interesses 

inerentes. Esta governança territorial é compartilhada por atores heterogêneos da sociedade, 

interpolando OSCs (Organizações da Sociedade Civil), sindicatos, e até igrejas, destacando um 

caráter de diversidade e pluralidade (BALDO; DEMARTINI, 2012). Especialmente se mostra 

relevante considerar o fortalecimento da rede enquanto bottom-up, ou seja, compreendendo a 

comunidade local enquanto protagonista na implementação de projetos. Por fim, experiências 

relatadas por Acharya e Patnaik (2018) sinalizam que o investimento social facilita o 

coletivismo no nível local, sendo retorno observado para a comunidade: as conexões se 

fortalecem e proporcionam potencialidades maiores que os indivíduos isolados.  

Dimensão 8 – Econômico-financeira  

O investimento social pode retornar em renda para a comunidade. A intervenção 

empresarial percebida pelos membros do território possui a capacidade de gerar novas 

oportunidades econômico-financeiras, sendo esta atingida historicamente mediante fomento ao 

modelo organizacional do cooperativismo ou pequenos empreendimentos de base comunitária, 

não necessariamente emprego formal (NEVES; LEAL, 2011; ARNOLD; VALENTIN, 2013; 

LUCA, 2014).  Aqui é excluído o impacto de geração de renda mediante contratação formal de 

empregos locais na empresa. Pondera Nakao et al. (2007) que se mostra desafiador gerar 

benefícios econômicos de longo prazo para as partes interessadas, dado que as performances de 

sustentabilidade refletem múltiplas interações na localidade.  

Neste âmbito, IFC (2011) adiciona o desenvolvimento de fornecedores locais para 

oferta nas cadeias de grandes corporações que operam no território enquanto oportunidade. Este 

arranjo conversa com a ótica empresarial no que tangem as compras locais, sendo parte da 

dimensão operacional. O endereçamento de vocações econômicas legítimas da localidade, 

dotadas de identidade, possuem a capacidade de gerar senso de pertencimento da comunidade 
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ao entorno de projetos (FGV, 2018). Do contrário, conforme frisam Arnold e Valentin (2013), 

departamentos funcionais de Responsabilidade Social Corporativa podem incorrer em uma 

inadequação instrumental de atuação com a base comunitária, gerando efeitos negativos.    

Dimensão 9 – Engajamento, empoderamento e reputação 

         Gestores empresariais ou operacionais respondem às pressões das partes interessadas de 

maneira distinta, sendo particularmente sensíveis frente ao nível de barganha que as partes 

impõem (VAZQUEZ BRUST et al., 2010). Nesta perspectiva, comunidades com acentuado 

papel de participação capturam maior atenção no relacionamento com as empresas. Watson et 

al. (2018) pontua que membros da comunidade possuem o papel de se envolverem em decisões 

que os impactam visando a viabilidade do empreendimento e a perenidade do território em si, 

mas nem sempre são empoderados instrumentalmente para tal. A gestão do conhecimento e a 

experiência gerados em mercados extrativistas globalmente nas últimas décadas, após graves 

atritos, tem apontado para os retornos benéficos de proximidade, diálogo e prioritariamente 

compromissos práticos de consentimento (WATSON et al., 2018). Esses fatores são 

valorizados pela comunidade. Já adoção de uma abordagem top-down, assistencialista ou 

paternalista para implementação de projetos sociais falha em atender às aptidões e demandas 

estruturais da comunidade, comprometendo os negócios (MANDOLOKA, 2017). Portanto, 

Shaw (2007) adiciona que ocorre o mecanismo de resgatar o engajamento da comunidade por 

via de protagonismo em projetos, tanto na fase de criação como execução.  

A aproximação formal entre empresa e comunidade proporciona chancela reputacional. 

Do lado da comunidade, a elaboração de um plano de desenvolvimento participativo e com 

compromissos de longo prazo pode engajar novos retornos advindos do poder público e demais 

investidores (ZANDVLIET; ANDERSON, 2017). 

Dimensão 10 – Capacidades locais 

A construção e/ou fortalecimento do capital social de uma localidade pode ser forjada 

ao longo do tempo via grandes ou menores empresas com atuação estruturadas de investimento 

social privado (RUSSO; PERRINI, 2010). Projetos de temas específicos, como fortalecimento 

da educação pública local ou fortalecimento de instrumentos de controle e participação social, 

destravam as capacidades de um território e moldam a atuação do investimento social tendo a 

comunidade como centro (SMIT, 2013). Neste sentido, as empresas possuem recursos 

financeiros e capital intelectual para prover a localidade muitas vezes em maior velocidade que 

o poder público (SANTOS, 2019).  
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A comunidade torna-se beneficiária de mecanismos de monitoramento, avaliação e 

transparência que estão envoltos na gestão do investimento social. Aqui são citados exemplos 

de Fóruns, Conselhos Comunitários ou Conselhos Municipais, sendo a governança regida pela 

comunidade, financiada e/ou suportada pela empresa para impulsionar capacidades locais e 

escuta ativa (ILO, 2006; MONDOLOKA, 2017). Esta perspectiva dialoga com Sen (1999) na 

medida que o evolução de capacidades expande a potencialidade e a liberdade do indivíduo no 

longo prazo, conferindo não somente opção de maior renda, mas desenvolvimento humano. 

Para ilustrar esta etapa da perspectiva comunitária do retorno de investimento social, é 

proposto o esquema abaixo em complemento ao tópico anterior com a visão empresarial.  

 

Figura 3 - Retorno e Legado do Investimento Social Privado – Dimensão Parcial da 

Comunidade.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

Portanto, a literatura internacional nos sinaliza retornos e legados de ISP de diferentes 

naturezas, sendo em partes mais aderentes ao papel da empresa ou em partes mais aderentes ao 

papel da comunidade local, esta sendo o stakeholder mais saliente. 

 

Figura 4 - Retorno e Legado do Investimento Social Privado – Dimensão Integral entre 

Empresa e Comunidade. 
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Fonte: Próprio autor (2020) 

 

3. METODOLOGIA  

 

3.1 Framework geral do trabalho  

O presente trabalho traz uma abordagem qualitativa proposta em lógica de capítulos 

tendo como centro um estudo de caso único.   

 

Figura 5 – Framework geral do presente trabalho de pesquisa. 
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Fonte: Próprio autor (2020) 

 

 Considerando o capítulo um a introdução, o capítulo dois aprofunda o estado da arte 

prioritariamente considerando literatura peer review sobre investimento social privado e 

dimensões de retorno e legado de investimento social, abrangendo: histórico, motivações, 

conceitos, estratégias de atuação, modalidades e resultados demonstrados no mundo. 

 O capítulo três detalhada a metodologia aplicada para coleta e análise de dados em todas 

as etapas da pesquisa. Já o capítulo quatro trata-se do estudo de caso em si, sendo passo central 

do presente trabalho, descrevendo os stakeholders do território do Sobral-CE, a fundamentação 

do Programa ReDes e as reverberações do exercício de S-ROI proposto. O capítulo cinco 

proporciona uma análise e discussão dos achados de pesquisa à luz da literatura, explorando 

principalmente os resultados das dimensões do retorno e legado do investimento social privado 

perante os entrevistados.  

Por fim, as considerações finais no capítulo seis dialogam com os objetivos propostos, 

fazendo um balanço entre os desafios de pesquisa e os achados, propondo contribuições de 

natureza acadêmica e mercadológica. Os anexos, contendo repertório dos instrumentos 

utilizados, seguem para consulta no capítulo 7. 

 

3.2 Desenho geral de pesquisa  

A ciência é uma das maneiras que a humanidade formulou a construção do 

conhecimento mediante identificação, compreensão, explicação e compartilhamento do 

funcionamento dos grandes temas do mundo físico e social (VERGARA, 2003), A decisão da 

metodologia para conquistar satisfatoriamente os objetivos da pesquisa deve estar em clara 

consonância com o objeto do desafio científico em si, fatores da conjuntura e condições de 

trabalho. Diante disso, estão expostas abaixo as decisões de metodologia com justificativa 

subsequente.  

 

Quadro 5 – Síntese de metodologia utilizada na presente pesquisa. 

Elemento da metodologia  Utilização na presente pesquisa Referências 

Abordagem  Qualitativa  Grinnell e Unrau (2005); Neuman 

(2006); Gunther (2006); Strauss e 

Corbin (2008); Cooper e 

Schindler (2011); Yin (2015) 
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Método  Estudo de caso único  Mayring (2002); Gil (2009); 

Cooper e Shindler (2011); Yin 

(2015) 

Técnicas de coleta de dados    Análise documental;  

Entrevistas em profundidade; 

Observação direta 

Stake (2005); Moré (2015); 

Cechinel et al. (2016); Monico et 

al. (2017)  

Técnica de análise de dados Análise de conteúdo  

 

Janis (1982); Bardin (1994); Joshi 

et al. (2015) 

Ferramenta de análise de 

dados  

S-ROI  Emerson et al. (2000); Flockhart 

(2005); New Economics 

Foundation (2008) 

Fonte: Próprio Autor (2020) 

3.2.1 Abordagem 

A abordagem metodológica escolhida foi a qualitativa. De maneira abrangente, existem 

similaridades entre as propostas qualitativa e quantitativa apontadas por Grinnell e Unrau 

(2005), sendo reflexo do pensamento científico em si, uma vez que ambas visões avaliam 

fenômenos, estabelecem suposições, analisam objetos para fundamentar achados que podem 

alterar, consolidar ou ampliar paradigmas. Entretanto, autores estudados destacam as principais 

diferenças entre as pesquisas (NEUMAN, 2006; YIN, 2015; GUNTHER, 2006, STRAUSS; 

CORBIN, 2008), em especial no macro campo da sustentabilidade. Neuman (2006) afirma que 

a abordagem quantitativa agrupa dados para encaminhar um produto, com potencial 

compreensão global do fenômeno. Por sua vez, a abordagem qualitativa aprimora os dados com 

aprofundamento e particularidade, obtendo elementos centrais do fenômeno com clareza. 

Creswell et al., (2007) adiciona que a pesquisa qualitativa é interpretativa em sua essência, 

assim como também descritiva, segundo Godoy (1995), sendo que os estudos devem ser 

avaliados com uma ótica holística de compreensão. Independente de qual seja a escolha de 

método, este deve se adequar à pergunta da pesquisa (GUNTHER, 2006).  

Vergara (2003) destaca o uso exploratório da pesquisa qualitativa quando o tema está 

em um momento incipiente, sem grande volume de conhecimento acumulado e sistematizado 

na literatura. Strauss e Corbin (2015) compartilham que este uso científico é importante para 

gerar novos entendimentos de temas, obtendo detalhes intrincados sobre processos de 

fenômenos que muitas vezes não são capturados em outros métodos. É o caso evidenciado na 

composição do presente referencial teórico, que entre 2002 e 2019 foram registrados apenas 68 
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artigos publicados nacionalmente com a terminologia “retorno de investimento social”, além 

de constar em diversos autores internacionais consultados a análise de que o tema é recente e 

requer novas pesquisas para ampliação de repertório. 

Portanto, uma pesquisa científica deve ser considerada qualitativa quando aprofunda, 

mediante técnicas de interpretação, o entendimento de um fenômeno em tela (COOPER, 

SCHINDLER, 2011). Dados os desafios propostos do presente trabalho aplicado e conjuntura 

citada, o desenho estipulado que compreende o adequado endereçamento metodológico é por 

via de pesquisa de natureza qualitativa. 

3.2.2 Método 

Mayring (2002) avalia o estudo de caso enquanto o ponto de partida e campo de prova 

da pesquisa qualitativa. Yin (2015) sinaliza que a pesquisa do estudo de caso único não exige 

controle sobre os eventos comportamentais, e sim focaliza a energia do estudo em 

acontecimentos que são atuais. Neste caso, Cooper e Shindler (2011) complementam que o 

pesquisador pode inserir-se no contexto do fenômeno, viabilizando contato direto com captura 

de informações em profundidade, mediante entrevistas, documentos, observações, entre outras 

técnicas. Nesta oportunidade de atuação do estudo de caso, o raciocínio indutivo não ambiciona 

a generalização do achado de pesquisa, porém a observação através de situações 

contemporâneas, que podem levar a conclusões potenciais (GIL, 2009). Portanto, conforme 

colabora Yin (2015), o estudo de caso não deve ser generalizado, mas sim compreendido 

enquanto proposta de profundidade em escopo particular, resultando em riqueza de detalhes, 

análises e conclusões específicas.  

3.2.3 Técnicas de coleta de dados  

Sendo usual nas ciências sociais aplicadas e dado o método escolhido, a pesquisa de 

campo não se trata de uma amostra representativa, mas sim de um fenômeno, e as técnicas de 

coleta de dados estarão a serviço deste quadro (SAMPIERI et al., 2006). Dado que foram 

realizadas imersões presenciais a campo em Sobral-CE, com interações com os grupos 

produtivos locais e demais stakeholders, um grande volume de dados pode ser adicionado à 

interpretação do caso: 

a) Análise documental 

A análise documental consiste em etapa introdutória, podendo transpassar para 

identificação ao longo do processo de confecção da pesquisa. Ela proporciona insumos 

relevantes de contextualização e aprofundamento do tema em tela. A investigação mediante 
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análise de documentos, planilhas, apresentações, políticas, sistemas, relatórios, entre outros, é 

fundamental para enriquecimento do capital intelectual do pesquisador e proporcionar 

coerência no cruzamento de dados com outras técnicas de coleta (CECHINEL et al., 2016).  

Na presente pesquisa, 17 documentos foram aprofundados, tendo fácil acesso para 

manipulação, estudo e sistematização, mediante facilitado trânsito do pesquisador para com as 

bases de dados internas da Votorantim Cimentos e Instituto Votorantim. Na seção de anexos, 

consta uma lista detalhada de documentos que foram considerados, tendo uso intensivo do 

pesquisador entre julho de 2019 e janeiro de 2020; 

b) Entrevistas em profundidade com roteiro semiestruturado 

A entrevista em profundidade, tendo correlação direta com a abordagem qualitativa, 

visa transportar o pesquisador para o contato aberto e em construção com interlocutores centrais 

da pesquisa, não sendo uma abordagem exaustiva e objetiva de perguntas (MORÉ, 2015).  

No caso em questão, utilizou-se de 28 entrevistados de partes interessadas distintas, 

assegurando diversidade e abrangência nas percepções sobre investimento social, retorno de 

investimento e o caso de Sobral-CE em si. Os entrevistados possuíram ou ainda possuem papel 

de relevância no Programa ReDes, sendo que boa parte destes são lideranças com alto grau de 

senioridade e experiência em investimento social privado. Outra parte simbolizada pelos 

representantes da comunidade possui o perfil de pertencimento com o território, sendo em sua 

maioria moradores associados aos grupos produtivos rurais da região de Sobral-CE. Também 

foram acessados especialistas do ecossistema social atuantes na iniciativa privada a título de 

aprofundamento do repertório do tema, geração de insights e formação de massa crítica no tema 

em tela. As coletas e análises ocorreram entre novembro de 2019 e março de 2020. As 

entrevistas duraram em média 30 minutos, sendo em maioria presenciais e ocorridas em 

novembro de 2019 e março de 2020, com autorização de gravação e transcrição para 

proporcionar sistematização dos achados. Em anexos, constam os roteiros que foram propostos, 

com sutilezas de edições de acordo com o perfil das partes interessadas, visando capturar o 

máximo de profundidade de respostas e evitando ruídos de linguagem.  

c) Observação direta  

A observação direta consiste na capacidade do pesquisador de adentrar no universo de 

pesquisa em si, não com o propósito deliberado de alteração dos fatores ali expostos, mas sim 

enquanto acompanhante do desenrolar da conjuntura de investigação, podendo conviver com 

partes interessadas em determinado espaço de tempo e capturar as expressões, percepções e 

manifestações (MONICO et al., 2017).  
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O município de Sobral-CE é priorizado pela estratégia de atuação social da Votorantim 

Cimentos e é atendido por tecnologias do Instituto Votorantim, proporcionando trânsito 

legítimo do pesquisador na localidade. Neste âmbito, foram realizadas duas imersões de campo 

em Sobral-CE e Serra da Meruoca, abrangendo os meses de dezembro de 2018 e novembro de 

2019, totalizando cinco dias inteiros de observação direta em reuniões formais ou episódios 

informais na comunidade. 

Portanto, observando que a coleta de dados da pesquisa utilizou três técnicas, a literatura 

argumenta para uma triangulação objetivando enriquecer a coleta. Stake (2005) contribui:  

  

“A triangulação tem sido geralmente considerada um processo 

de uso de múltiplas percepções para esclarecer o significado, 

verificando a repetibilidade de uma observação ou 

interpretação.” (STAKE, 2005, p. 454). 

3.2.4 Técnicas de análise de dados  

a) Análise de conteúdo  

A análise de conteúdo proporciona um tratamento de dados mediante a criação de 

categorias com propriedades de agrupamento e posterior sistematização do conteúdo 

comunicativo, sendo especialmente aplicada nas ciências humanas (BARDIN, 1994). Diante 

de investigação utilizando entrevista em profundidade ou outras técnicas, adiciona Bardin 

(1994), a análise de conteúdo pode ser utilizada enquanto etapa posterior de análise para 

emergir os principais achados e facilitar o entendimento.  

 

“As operações da análise de conteúdo consistem em classificar 

os sinais que ocorrem em uma comunicação segundo um 

conjunto de categorias apropriadas.” (JANIS, 1982 [1949], p. 

53 

 

Diante da heterogeneidade das partes interessadas entrevistadas no projeto, análise de 

conteúdo foi aplicada no capítulo cinco referente análises. Foram ao total 12 representantes sob 

a ótica da comunidade e 12 sob a ótica da empresa considerados para análise, sendo demais 

quatro especialistas externos para levantamento de repertório temático. Em dado momento, os 

entrevistados foram questionados a discorrer livremente sobre retorno e legado do investimento 

social privado sob a ótica do grupo que eles representavam. Em casos de não citação livre da 
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dimensão, ocorreu provocação do pesquisador amparando a discussão nos achados de literatura 

internacional, porém com o cuidado de distanciamento para evitar enviesar e/ou coibir o 

entrevistado. Visando expor e discutir os dados neste capítulo, duas formas de análise foram 

utilizadas:  

a) Frequência: exposição que sinaliza a aderência percentual dos conteúdos coletados 

durante as entrevistas em comparação com as dimensões propostas originadas na 

literatura. Não houve mérito de intensidade na citação, e sim compreensão e análise 

se o conteúdo compartilhado pelo entrevistado possuía indícios de ser devidamente 

enquadrado em alguma dimensão proposta considerando os conceitos. A linguagem 

dos termos utilizados foi traduzida pelo pesquisador de acordo com a particularidade 

dos públicos e localidades, buscando manter a essência da dimensão; 

b) Confirmação de literatura: diante da frequência observada acima e tendo como 

inspiração a escala Likert (JOSHI et al., 2015), é proposta uma escala adaptada para 

identificação do rebatimento da literatura nas entrevistas em profundidade realizadas 

em ambos os clusters, sendo as unidades: a) confirma integralmente; b) confirma 

parcialmente; c) neutro; d) não confirma parcialmente; e) não confirma 

integralmente. A título de enquadramento, optou-se por considerar confirmação 

integral da literatura apenas as dimensões com 100% de frequência entre os 

entrevistados. Os casos que variaram na faixa entre 99% a 51% foram considerados 

confirmação parcial. Os casos neutros foram estipulados unicamente para 50% de 

frequência. Já entre 49% a 1% de frequência houve o enquadramento enquanto não 

confirmação parcial. Por fim, aquelas dimensões com 0% de frequência foram 

consideradas enquanto não confirmação integral.   

3.2.5 Ferramenta de análise de dados  

a) Social Return on Investment  

Historicamente o Social Return on Investment (SROI), enquanto ferramenta, foi 

prototipado em 1996 por uma fundação sediada nos Estados Unidos da América. Porém, foi em 

2003, mediante instituição britânica Social Value, que ganhou massa crítica e exposição 

(EMERSON et al., 2000). O SROI facilita a composição técnica de medição de retorno 

econômico-financeiro de projetos não usualmente monetizados. Flockhart (2005) pontua que a 

avaliação SROI gera além de um número de retorno: a metodologia busca retratar a história da 

mudança. Seu objetivo central é gerar informações que apoiem decisões, trazendo dados 

qualitativos e quantitativos para o processo, em base única monetizada e com incorporação de 
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externalidades. Trata-se, portanto, segundo a New Economics Foundation (2008), um racional 

de simplificação da realidade que fornece uma fotografia de criação e/ou destruição de valor 

social mediante projetos e investimentos. 

O motivo de escolha desta técnica em detrimento de outras se dá pelo histórico do 

pesquisador já ter utilizado o S-ROI em outra situação pesquisa similar. A ferramenta é 

conveniente, porém também é aderente ao desafio do presente trabalho. A finalidade da 

aplicação foi modelar a relação de retorno a cada R$1,00 de investimento social privado 

realizado pela empresa investidora. Os dados primários que alimentaram a construção das 

proxys discutidas no capítulo quatro vieram de análise documental, observação direta e 

entrevistas em profundidade.  

3.2.6 Motivações para seleção do caso 

O caso foi escolhido por conveniência, dado que o pesquisador trabalha no Instituto 

Votorantim e possui amplo acesso às informações de metodologias, resultados, gestão dos 

projetos, bem como facilitado deslocamento para entrevistas com partes interessadas que 

compõe o caso. Também, o caso de Sobral-CE repercutiu com bastante intensidade nas 

diretorias da Votorantim Cimentos e Instituto Votorantim, dado a natureza inovadora da 

atuação em uma comunidade vulnerável. Em termos de contribuição do mestrado profissional, 

julgou-se relevante e aderente o trabalho final do curso impactar uma aplicação real, 

compreendendo o investimento social privado em suas nuances de retorno, em linha com o que 

já está sendo proposto em outros casos com o GVces tendo a operação de Primavera-PA 

enquanto caso de aplicação do SROI (GVCES, 2016). Seguindo Saunders et al. (2018), o 

horizonte de tempo é longitudinal neste caso, pois ocorre recorte de tempo iniciado entre 2017 

e permeia em projeção até 2027, possibilitando uma análise transversal do estudo de caso único 

escolhido, e não um recorte anual.  

 

4. ESTUDO DE CASO 

 

4.1 Partes interessadas com atuação no território de Sobral-CE  

 Visando ilustrar os clusters, papéis e relações do estudo de caso que será aprofundado 

na sequência, segue síntese abaixo: 
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Figura 6 - Clusters, papéis e relações do estudo de caso 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

O cluster denominado enquanto Investidor Social é composto por três figuras, sendo 

empresa investidora, parceiro coinvestidor e gestor técnico. Existe uma relação de troca entre 

as partes, hora em fluxo de alocação de investimentos, hora em fluxo de governança de 

resultados. Já o cluster denominado Comunidade Beneficiária é composto por associações 

comunitárias diversas que são conectadas por um conselho gestor. A figura de Gestor Técnico 

possui proximidade de interlocução com a comunidade mediante o Parceiro Técnico e 

diretamente, gerenciando marcos, indicadores, metas e orçamento competente. A Empresa 

Investidora também possui relação direta com a comunidade, porém de maneira abrangente em 

uma agenda social estabelecida.  

Além do posicionamento dos clusters, os desafios provocados pela questão de pesquisa 

e as dimensões de retorno e legado do investimento social privado são complementados 

enquanto racional abaixo. Ou seja, para cada cluster será aprofundada no estudo de caso a 

percepção diante das dimensões de retorno construídas em literatura. 
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Figura 7 - Problema de pesquisa e dimensões de retorno e legado do investimento social 

privado. 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

As técnicas de coleta e análise de dados para construção do estudo de caso que foram 

citadas na metodologia foram aplicadas de acordo com cada cluster, sendo: 

a) Cluster investidor social: análise documental, entrevistas em profundidade com 

roteiro semiestruturado, observação direta, S-ROI, análise de conteúdo; 

b) Cluster comunidade beneficiária: análise documental, entrevistas em profundidade 

com roteiro semiestruturado, observação direta, análise de conteúdo. 

 

4.1.1 Votorantim Cimentos 

Em operação desde 1933, a Votorantim Cimentos é uma empresa investida da holding 

brasileira e de controle familiar Votorantim S.A., que atua no mercado de materiais de 

construção em 12 países contando com mais de 11 mil funcionários. Possui posição enquanto 

player central no Brasil, Canadá, Espanha e Turquia, ofertando prioritariamente portfólio de 

cimento, concreto, argamassa, agregados, entre outros produtos que são produzidos em 264 

unidades operacionais. Em 2018, foram comercializadas 31,1 milhões de toneladas de cimento, 
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gerando resultados de R$12,6 bi de receita líquida e R$2,6 bi de EBITDA ajustado, 

representando lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização.  Os principais temas 

materiais relatados atualmente, em coesão entre a perspectiva de priorização da empresa e seus 

respectivos stakeholders são: a) regulação e compliance; b) condições de trabalho saudáveis e 

seguras; c) mudanças climáticas e reduções de GEE; d) relacionamento e satisfação com o 

cliente (VOTORANTIM CIMENTOS, 2019). 

Um dos pilares estratégicos são as “Práticas Sustentáveis”, em especial com 

desdobramento em ecoeficiência de processos produtivos e desenvolvimento local de 

comunidades ao entorno das operações da empresa. Neste âmbito, além dos produtos clássicos 

de construção, a empresa também oferta serviços ambientais por sua unidade de negócios 

Verdera, rentabilizando a utilização dos fornos industriais para destinação final de resíduos e 

biomassas mediante tecnologia térmica de coprocessamento, o que proporciona uma matriz 

energética sustentável na ordem de 18,5% nas operações brasileiras. Em termos de investimento 

social privado, em 2018 a empresa contabiliza R$13,8 milhões em atuação social em 40 

localidades priorizadas, com foco em três frentes estratégicas: a) inclusão socioprodutiva em 

cadeias de valor do negócio; b) desenvolvimento local; c) relacionamento com partes 

interessadas. São destaques dois programas na Votorantim Cimentos, ambos em aliança com o 

Instituto Votorantim: o PVE – Parceria pela Valorização da Educação – que está presente em 

24 municípios e mais de 350 escolas, em uma atuação estruturada de quatro anos para fortalecer 

os indicadores de qualidade da educação fundamental; e o ReDes – Redes para 

Desenvolvimento – presente em 10 municípios brasileiros, objetivando o fomento à geração de 

renda em grupos comunitários por via de investimento em ativos produtivos e formação de 

competências de negócio, tendo já gerado entre 2012 e 2018 um volume de renda acumulado 

de R$5 milhões em cooperativas apoiadas pela Votorantim Cimentos, Instituto Votorantim e 

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (INSTITUTO 

VOTORANTIM, 2019; VOTORANTIM CIMENTOS, 2019). 

Enquanto públicos de relacionamento, a empresa considera oficialmente uma ampla 

gama, sendo estes organizados em 14 categorias: 

● Acionistas 

● Financiadores  

● Comunidades 

● Clientes 

● Consumidores 

● Empregados e contratados 
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● Sindicatos 

● Associações setoriais 

● Órgãos governamentais 

● Órgãos reguladores 

● Fornecedores e parceiros 

● Organizações sociais 

● Academia 

● Influenciadores/imprensa  

 

Presente em Sobral-CE desde 1968, quando da aquisição da antiga Companhia Cearense 

de Cimento Portland, a Votorantim Cimentos produz o cimento com a marca Poty com 

capacidade instalada de mais de 600 mil toneladas por ano, gerando mais de 500 empregos 

diretos e indiretos, e, portanto, sendo um dos mais expressivos empregadores da localidade. 

Com uma posição geográfica estratégica, os produtos são expedidos para consumo no Ceará e 

estados vizinhos, seja no mercado varejo de construção ou em grandes obras de infraestrutura. 

Esta fábrica, sendo parte da diretoria de operações da regional nordeste, passou a utilizar em 

2018 em sua matriz energética térmica a biomassa advinda da sobra do coco babaçu, ativo de 

biodiversidade com vocação regional do Ceará tradicionalmente utilizado enquanto óleo para 

fins de alimentação.  

 

4.1.2 Instituto Votorantim 

O Instituto Votorantim foi fundado em 2002 e atua como um centro de inteligência 

social e hub de inovação para as empresas investidas da Votorantim, sendo atualmente elas: 

Votorantim Cimentos (materiais de construção), Votorantim Energia (energia), Companhia 

Brasileira de Alumínio (alumínio), Citrosuco (suco de laranja), Nexa (minérios), Banco 

Votorantim (produtos financeiros) e Acerbrag / Paz del Rio (aço).  

A jornada percorrida do tema social na Votorantim remonta décadas de cultura genuína 

de filantropia e desenvolvimento social no Brasil, marcadamente com atuação pública de um 

dos seus acionistas Antônio Ermírio de Moraes, defendendo o importante papel social das 

empresas para a viabilização de um país melhor. Após a criação do Instituto, projetos foram 

congregados sob uma lógica mais profissional de atuação, mitigando baixa efetividade de ações 

pontuais. Em 2012, foram incorporados elementos de planejamento, estratégia e gestão, com 

oferta de tecnologias sociais multi temáticas do Instituto para com as empresas Votorantim, 
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exercendo intervenções em cultura, geração de renda, educação, gestão pública, infância e 

demais temas.  

Em 2018, mediante estratégia de investimento social privado monitorada pelo Instituto, 

R$123 milhões foram alocados em projetos pelas empresas investidas da Votorantim em 160 

localidades, sendo que 65% do investimento é considerado de natureza voluntária, ou seja, sem 

obrigações de condicionante ou vinculação à incentivos tributários. Os maiores montantes de 

recursos estão em atuações de fomento à cadeias produtivas (21,5%) e PVE (11,5%). Tendo 

atuação autônoma frente as empresas e governança com conselho deliberativo próprio, o 

Instituto Votorantim é sediado em São Paulo-SP e possui 37 empregados diretos, indiretos e 

estagiários. Um dos maiores desafios da agenda corrente é o desdobramento do DNA Social, 

iniciativa que compôs um encaminhamento consensual dos acionistas e principais executivos 

das empresas Votorantim sobre o jeito de ser, agir e gerir a atuação social. 

Em Sobral-CE, o Instituto possui longo histórico de monitoramento e gestão dos 

investimentos sociais em parceria com a Votorantim Cimentos, poder público, academia e 

outras organizações sociais, somando R$6,4 milhões no período entre 2012 e 2018. Em 

destaque, é possível citar o projeto Sobral de Futuro, que viabilizou a construção de um plano 

integrado entre as partes do território para o desenvolvimento sustentável do município pelos 

próximos 30 anos, estruturando uma governança de gestão, metas, participação e transparência. 

 

Quadro  6 - Histórico do Investimento Social em Sobral-CE (2012-2019). 

Projeto Stakeholders da 

Votorantim 

Cimentos  

Tecnologia Social Impacto  Período  

Sobral de Futuro Comunidade em 

geral, BNDES, 

Instituto 

Arapyau, 

Instituto 

Votorantim 

AGP – Apoio a 

Gestão Pública  

Pactuação de PPA 

(Plano Plurianual) e 

Plano de Metas em 

14 audiências 

territoriais com 4 

mil participantes  

2015-2018 

ReDEs Projeto 

Babaçu 

Grupos 

produtivos, 

BNDES, 

Instituto 

Votorantim 

ReDEs 40 famílias 

beneficiadas com 

50% de incremento 

de renda mensal 

2018-presente 

Conselho 

Comunitário  

Comunidade em 

geral 

Frente de 

Relacionamento  

30 lideranças 

comunitárias ativas 

2014-presente  

Plano de 

Relacionamento  

Comunidade em 

geral 

Frente de 

Relacionamento 

100 beneficiados 

por ano 

2018-presente 
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Vida nas Teias da 

Cultura  

Crianças e 

jovens de bairros 

vulneráveis ao 

entorno da 

fábrica  

Local  180 beneficiados 

por ano 

2012-2019 

Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

 Especialmente sobre a atuação do ReDes com babaçu, este projeto ganhou notoriedade 

dado a potencial conexão de cadeia de valor da Votorantim Cimentos com grupos produtivos 

locais, estabelecendo um canal de sinergia para geração de renda e valor compartilhado.  

 

4.1.3 Associação Comunitária Nossa Senhora da Conceição da Barra e demais grupos 

produtivos comunitários envolvidos  

 Ao entorno do município de Sobral-CE, estando mais de 200km de distância da capital 

Fortaleza, há uma serra denominada Meruoca, em claro contraste com a caatinga onipresente. 

As condições climáticas proporcionam formação de florestas e, por consequência, riquezas 

naturais únicas. O extrativismo vegetal remonta longo histórico de atuação de grupos locais, 

assim como agricultura familiar e pequeno comércio, em busca de geração de renda e 

sobrevivência. O PIB per capita na região de Sobral é cerca da metade do nacional, estando 

segundo o IBGE (2016), na faixa de R$20.000,00/ano. Entretanto, especificamente na Serra da 

Meruoca, em que há cerca de 3 mil habitantes, há situação de alta vulnerabilidade, economia 

informal, alta representatividade da renda originária de aposentadorias rurais e programas 

governamentais, em que uma parcela substancial se enquadraria na definição da linha de 

pobreza de acordo com o Banco Mundial, ou seja, renda domiciliar inferior a R$ 406,00 por 

mês para cada membro da família (BANCO MUNDIAL, 2019). 

 Neste âmbito, há proliferação de mais de 10 grupos produtivos agrícolas em associações 

ou cooperativas, como a Associação Comunitária Nossa Senhora da Conceição da Barra, 

Associação Comunitária Produtiva de Terra Nova, Associação dos Moradores da Meruoca, 

Associação dos Produtores de Agricultura Familiar, entre outros. Com famílias integrando os 

quadros das operações, a cadeia de valor do coco babaçu, de origem natural, ocorre como um 

dos mais importantes fatores de receita a ser vinculada historicamente na indústria de alimentos, 

cosméticos e panificação, sendo que o babaçu possui um múltiplo uso, servindo desde óleo para 

cozinhar (à semelhança de azeite), até sabão, farinha, artesanato ou mesmo carvão. Trata-se, 

portanto, de uma vocação regional tradicional, respeitando a sazonalidade de safra entre meados 

de abril até novembro, que oportuniza cenários de renda local. Porro (2019) argumenta que o 
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babaçu é um dos mais relevantes e versáteis produtos para comunidades agroextrativistas do 

Brasil, tendo forte atuação de renda no nordeste e norte. Em investigação na principal região 

produtora de babaçu mapeada pela Embrapa, o Vale do Médio Mearim no estado do Maranhão 

(cerca de 400km de Sobral-CE), o valor adicionado documentado na economia em 18 

municípios representa mais de R$100 milhões/ano derivados de múltiplas comercializações do 

babaçu (PORRO, 2019).  

 Os representantes da Associação Comunitária Nossa Senhora da Conceição da Barra, 

com cerca de 50 beneficiários, coletam o babaçu em natura na vegetação, quebram o coco para 

extração da amêndoa, agrupam os volumes em sacos ou granel, e barganham a venda informal 

frente os demandantes. Até 2017, a casca do coco, que representa 80% do volume, era 

raramente monetizada.    

 

Figura 8 – Coco babaçu in natura e produtos potenciais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

4.1.4 BNDES  

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), fundado em 

1952 e com matriz no Rio de Janeiro-RJ, trata-se de uma empresa pública com atuação federal 

cujo objetivo é o fomento estratégico e financiamento de longo prazo de diversos setores da 

economia brasileira, tendo alçado mais de R$70 bilhões em desembolso em 2019 (BNDES, 

2019). Diante da Lei nº 11.326 de 2006, que versa sobre a Política Nacional da Agricultura 

Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, o BNDES passou a direcionar parte do capital 

de seu Fundo Social para investimentos inclusivos de fomento ao cooperativismo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
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Neves (2009) sinaliza que o fundo foi fundado em 1997 com o intuito de permitir ao 

BNDES apoiar, com recursos não retornáveis, investimentos nos temas de geração de emprego 

e renda, habitação, educação etc., complementando políticas de desenvolvimento. 

Por via de um contrato de cooperação assinado entre Instituto Votorantim e BNDES em 

2012, em linha com o movimento de captação de cofinanciadores liderado pelo banco para 

catapultar o impacto da atuação do fundo em volume e capilaridade territorial, mais de R$100 

milhões em investimento social foram dimensionados para o período de 2010 até 2020. O 

racional adotado foi o de fundo perdido equiparável, ou seja, condicionando cada R$1,00 das 

empresas investidas Votorantim para R$1,00 do BNDES em projetos em cooperação. A 

parceria foi estipulada em intervenções com geração monitorada de renda e impacto direto de 

beneficiários, contando com sólida governança de aprovação e gestão de projetos, assegurando 

o cumprimento das expectativas do Fundo Social. Com início em 2017, um dos projetos 

aprovados foi em Sobral, atendendo a elegibilidade de atuar frente a política nacional. 

 

4.2 O Programa ReDes  

4.2.1 Formulação  

O Programa ReDes é acrônimo do original Redes para o Desenvolvimento. Foi criado 

em 2010 e trata-se uma tecnologia social em parceria entre o Instituto Votorantim e BNDES, 

formulada para impactar estruturalmente o desenvolvimento sustentável de municípios 

brasileiros com presença de empresas investidas Votorantim mediante instrumentos de 

dinamismo econômico .O ReDes foi forjado em uma conjuntura do governo federal favorável 

ao fomento à economia solidária. Nesta época estava em implementação o Programa Territórios 

da Cidadania, criado no segundo mandato do então governo Lula, objetivando o 

desenvolvimento de localidades vulneráveis. Dado que as operações industriais da Votorantim 

possuem uma natureza de grande capilaridade, atingindo mais de 200 localidades no país, sendo 

estas em grande parte frágeis, isoladas e em municípios pequenos, ocorre uma sinergia de 

interesses entre poder público e iniciativa privada.  

A atuação foi formulada para endereçar temas como abastecimento alimentar, comércio 

e serviços, economia criativa e reciclagem, sendo estes a composição de interesses dos parceiros 

fundadores. O histórico remonta projetos em 55 municípios de 11 estados, com execução 

orçamentária de mais R$80 milhões em 60 grupos produtivos, gerando renda acumulada de 

R$30 milhões aferida entre 2013-2018 e representando 70% de índice de autonomia financeira 

(INSTITUTO VOTORANTIM, 2019).  

http://www.institutovotorantim.org.br/pt/
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Desde o início da operação, o programa conta com uma robusta governança instituída, 

envolvendo diversos atores em comitês específicos com periodicidade trimestral, além da 

execução diária em campo.  

 

Quadro 7 – Atores e Papéis do Programa ReDes. 

Ator Papel 

Instituto Votorantim Condução geral do programa; metodologia; gestão de 

resultados das carteiras de projetos; aportes financeiros; 

prestação de contas e proposição de novos projetos 

BNDES Aprovação de novos projetos e aportes; coinvestimento   

Empresas investidas Votorantim Monitoramento geral dos projetos a campo; 

coinvestimento 

Proponente comunitário Recebimento formal e pactuação local do projeto; 

responsabilidades de engajamento frente os marcos da 

metodologia 

Parceiros técnicos executores  Execução geral dos projetos a campo; articulação para 

assegurar aplicação da metodologia e resultados 

esperados; engajamento com demais partes interessadas  

Fonte: Próprio autor (2020)  

 

Em reconhecimento, o ReDes já foi premiado pela RedEAmérica e também Centro de 

Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGVces), importantes instituições 

latino americanas que protagonizam o cenário do investimento social privado. 

 

4.2.2 Método do programa  

A intervenção proporcionada pelo ReDes é de caráter metodológico, possibilitando 

replicação, escala e execução com mais de 20 parceiros técnicos que já passaram pelo programa. 

Visando garantir uniformidade na implementação no campo e resultados esperados, são 

basicamente 3 etapas propostas. 
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Quadro 8 - Diagnóstico – ReDes Entrada. 

Objetivo Marcos Ferramentas Tempo 

- Diagnosticar o contexto de 

potencialidades produtivas 

e grupos locais para 

viabilizar intervenção 

- Mapeamento e 

priorização de vocações 

produtivas locais 

 - SLA (Service Level 

Agreement) mensal de 

resultados 

 

- Até 1 ano 

- Chamamento público 

de proponentes locais 

elegíveis 

- Régua de Maturidade 

Institucional 

- Pactuação oficial de 

projeto 

- Plano de Negócios 

- Engajamento de grupo 

produtivo e diagnóstico 

de potencialidades 

- Comitê de aprovação 

de plano de negócios 

com BNDES 

- Qualificação de plano 

de negócios 

 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

Quadro 9 - Implantação – ReDes Projetos ou Incubação. 

Objetivo Marcos Ferramentas Tempo 

- Assegurar devida e 

cadente implementação 

do projeto, em caráter 

formativo de 

capacidades do grupo ou 

ativos produtivos, 

fundamentando a 

autonomia financeira 

futura  

 

- Regularização 

fundiária e institucional 

 

 

 

- SLA (Service Level 

Agreement) mensal de 

resultados 

- Entre 2 a 3 anos 

- Oficinas de 

capacitação em temas 

de negócios (vendas, 

operação, finanças, 

outros) e lideranças em 

grupo 

 

- Régua de Maturidade 

Institucional 

- Aportes e 

acompanhamento de 

infraestrutura produtiva 

para nova operação 

- Comitê de prestação de 

contas com BNDES 

Fonte: Próprio autor (2020) 
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Quadro 10 - Autonomia Institucional e Financeira. 

Objetivo Marcos Ferramentas Tempo 

- Viabilizar autonomia 

financeira perene do 

grupo produtivo após 

saída da intervenção 

do ReDes  

 

- Consolidação de rede 

de parceiras em 

operação e canais de 

abastecimento / vendas 

  

 

- SLA (Service Level 

Agreement) mensal de 

resultados 

- Entre 1 a 2 anos 

- Acompanhamento da 

gestão do grupo 

produtivo 

- Checklist de 

Sustentabilidade 

 

- Plano de sucessão de 

liderança 

- Comitê de prestação de 

contas com BNDES 

 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

Além da metodologia do programa em si, em 2015 foi formalizado um acordo 

complementar com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) objetivando assegurar 

a autonomia dos grupos produtivos. Mais de US$ 1 milhão foram destinados para o 

aperfeiçoamento do programa em até 2019. Importante mencionar também relevante 

contribuição de prefeituras, organizações do Sistema S, universidades, órgãos de fomento 

estadual, etc, que somam forças à intervenção do ReDes em diversas localidades.   

 

4.2.3 Indicadores estratégicos 

Com duração entre quatro a cinco anos, até que seja possível viabilizar autonomia dos 

grupos, o ReDes persegue essencialmente dois indicadores: a) geração de renda (R$); b) 

impacto de beneficiários (n). Ambos são monitorados e reportados mensalmente entre 

interlocução do Instituto Votorantim com os parceiros técnicos executores. O esquema abaixo 

traduz estrategicamente os impactos, efeitos e resultados proporcionados direta e indiretamente 

pela intervenção nos territórios ao longo da aplicação da metodologia, reverberando na 

constituição de elementos fundamentais para o desenvolvimento local.   

 

Figura 9 – Impactos, Efeitos e Resultados do Programa ReDes. 
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Fonte: Instituto Votorantim (2019) 

 

4.3 Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Babaçu na Serra da Meruoca 

 

4.3.1 Histórico 

Novembro de 2016 marcou a apresentação do projeto Fortalecimento da Cadeia 

Produtiva do Babaçu na Serra da Meruoca para a alta liderança da Votorantim Cimentos e 

Instituto Votorantim. Em ritual anual de governança realizado em São Paulo-SP, diretores, 

acionistas e gestores que atuam no tema social aprovaram a intervenção da tecnologia social do 

Programa Redes para fomento ao dinamismo econômico na região de Sobral-CE. Além deste 

projeto, outros 72 foram chancelados para atuação em 26 municípios em todas as regiões do 

Brasil.  

Para chegar neste ponto de intenção do projeto babaçu, houve uma provocação mediante 

processo de caracterização socioeconômica da localidade e articulação inicial com futuros 

beneficiários. A caracterização possibilitou a qualificação da demanda e agenda social de temas 
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para ser desenvolvidos. Um dos temas priorizados pela liderança local foi justamente a geração 

de oportunidade e renda. Também foram realizadas 16 oficinas participativas envolvendo 55 

pessoas e 5 comunidades para articulação. A composição da Serra da Meruoca, nos arredores 

de Sobral-CE, destacou-se por uma vegetação distinta da caatinga e com favorecimento da 

cultura do coco babaçu. Por fim, visita a projeto semelhante na cidade de Xambioá-TO 

proporcionou benchmark. Ou seja, cerca de 2 anos antes da sinalização para a alta diretoria da 

empresa, já estava em andamento uma sondagem territorial visando aderência do projeto.  

O entendimento deste desafio a ser endereçado possibilitou insumos para formulação 

do objetivo inicial do projeto, pairando em  mensagem-chave de então: “apoiar o 

desenvolvimento da cadeia produtiva do babaçu e sua relação com as comunidades localizadas 

na Serra da Meruoca, visando o fortalecimento das instituições locais, geração e diversificação 

da renda dos moradores, bem como a geração de valor para o negócio através à utilização de 

biomassa local”.  

 

Figura 10 – Localização de Sobral-CE e Serra da Meruoca 

 

Fonte: Google Maps (2020) 

 

No período pré-projeto foram identificadas duas partes interessadas relevantes: a) o 

Instituto Carnaúba que já trabalhava com a compra do coco e a produção do óleo de babaçu, 

através da execução de projetos sociais financiados pela Petrobrás; b) a Associação Nossa 

Senhora da Conceição no qual já tinha sido contemplada com o projeto São José do Governo 

do Estado do Ceará para construção de galpão para armazenamento e quebra do coco. 

A partir deste ponto de partida com intenções compartilhadas, foi iniciado o processo 

formal de entrada.   
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4.3.2  ReDes entrada: diagnóstico territorial e aprovação de plano de negócios adjunto ao 

BNDES 

A etapa de entrada consiste em estabelecer uma pactuação formal com o proponente, ou 

seja, a comunidade local enquanto parte beneficiária e central no projeto. Diante do escopo de 

5 comunidades organizadas em grupos produtivos na região de Sobral-CE, abrangendo a Serra 

da Meruoca, a Associação Comunitária Nossa Senhora da Conceição assumiu a posição formal 

de proponente. Através do levantamento de dados primários no ano de 2017, foi verificada a 

renda per capita de R$182,00/mês e renda familiar de R$888,00/mês, mediante amostra 

presencial com 32 beneficiários. O diagnóstico inicial mapeou que 70% destes não possuíam 

ensino fundamental, portanto estando abaixo da linha de pobreza.  

Enquanto ferramenta do Programa ReDes, foi operacionalizada a ferramenta Régua de 

Maturidade, que mensura a atual situação do proponente em termos institucionais. Na entrada 

do projeto este ritual é especialmente estratégico pois proporciona as coordenadas necessárias 

para serem conduzidas visando sucesso da intervenção.   

 

Quadro 11 – Resultados de Régua de Maturidade Institucional – ReDes entrada em Sobral-

CE. 

Fonte: Instituto Votorantim (2019) 

 

A Régua de Maturidade avalia 3 esferas: interação, edificação e organização. A partir 

dos resultados, planos de ação são endereçados para mitigar eventuais fragilidades. No presente 

caso, as evidências coletadas por 3ª parte sinalizam precariedade em gestão financeira, 
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comercial e de produção nos grupos produtivos. Também há um ponto de atenção no quesito 

centralidade de liderança. Portanto, alguns encaminhamentos foram tomados: 1) para 

democratizar a jornada do projeto e as deliberações, foi estabelecido um Grupo Gestor com 2 

representantes de cada comunidade, tendo importante contribuição da Associação Terra Nova. 

Ao longo do primeiro ano de entrada, a governança do projeto se reuniu periodicamente tendo 

membros da consultoria CRP – contratada e gerida pelo Instituto Votorantim – Votorantim 

Cimentos, Instituto Votorantim e comunidade local ; 2) alocação de gestor interno do projeto, 

sendo morador de Sobral-CE e com experiência em coco babaçu, para articular o projeto e 

suportar a operação com agilidade; 3) capacitações em gestão de negócios, sendo parte da 

metodologia de oficinas do ReDes em si; 4) aproveitamento de parte de maquinário já existente 

para instalação de uma operação de processamento de babaçu.  

 

Figura 11 - Reunião com comitê gestor (5 comunidades representadas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Votorantim (2019) 

 

Figura 12 - Sede da Associação Terra Nova, uma das beneficiárias do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor (2020) 
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Figura 13 - Termo de parceria para galpão de armazenagem - (Proj São José - Programa de 

Combate a Pobreza Rural/CE). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Votorantim (2019) 

 

Em termos de objetivos, 3 foram refinados para o projeto considerando resultados 

diretos: 

• Aumento de mais de 100% na renda média dos beneficiários no primeiro ano (considerando 

que a fonte de renda atual se manterá); 

• Tirar 100% dos beneficiários da linha de extrema pobreza (ativos até o fim do projeto); 

• Agregação de valor aos produtos vendidos por isso de tecnologia no beneficiamento vegetal 

(óleo/farinha), ao longo do projeto. 

Já os resultados indiretos esperados foram delineados: 

• Diversificação de renda dos agricultores familiares (em relação as fontes de renda 

convencionais); 

• Regate e valorização da cultura familiar extrativista do babaçu; 

• Redução da pressão ambiental por meio da conservação dos remanescentes de Mata 

Atlântica (flora e fauna nativos); 

• Incentivo à permanência dos jovens no campo. 

 

Para entregar os objetivos, o produto do ReDes em etapa de entrada é justamente a 

confecção de um business case que demonstre a viabilidade do investimento social, 

proporcionando geração de renda e impacto em volume de beneficiários no longo prazo. A 

elaboração deste trabalho requereu mais de 6 meses de articulação, coleta de dados e análise. O 
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investimento total sinalizado para 5 anos de projeto foi de R$823.852,00, sendo R$596.347,00 

aportados pelo Programa ReDes (BNDES e Votorantim Cimentos), e o restante como 

contrapartida do Governo do Estado do Ceará, através do Programa de Erradicação da Pobreza. 

Em termos de beneficiários, ocorre potencial de até 60 pessoas diretamente. A renda inicial 

mensal de partida é de R$221,00 no ano 1 e alcança R$1.205,00 no ano 5. A maior parte da 

alocação de capital, estando prevista em 44%, é de bens, equipamentos e materiais, o que é 

justificável para viabilizar a planta de processamento de babaçu, produzindo 3 produtos 

centrais: 1) babaçu inteiro para coprocessamento; 2) farelo de babaçu para uso alimentício; 3) 

óleo de babaçu para uso alimentício.  

 

Quadro 12 - Resumo do business case de Sobral-CE aprovado adjunto ao BNDES. 

Fonte: Instituto Votorantim (2019) 

 

Figura 14 – Síntese percentual da alocação de capital – ReDes entrada em Sobral-CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Instituto Votorantim (2018)   
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Visando suportar o projeto ao longo do tempo além dos ativos intensivos, foram 

previstas formações em competências e habilidades necessárias. As maiores cargas horárias 

desenhadas são em associativismo e gestão compartilhada, bem como e extração de amêndoas 

em unidade fabril. Dado que o nível de educação formal do público beneficiado deste projeto é 

baixo, oficinas complementares e continuadas, facilitadas por instrutores credenciados pelo 

Instituto Votorantim, possuem relevância estratégica para cadência do projeto. O 

funcionamento destas oficinas, seguindo metodologia do Programa, ocorre em sinergia com as 

imersões dos parceiros técnicos a campo. O fim em si é formar os beneficiários para autonomia 

não somente financeira, mas também de gestão dos desafios do negócio inclusivo de babaçu 

para quando a proposta de intervenção e acompanhamento encerrar. Nota-se uma preocupação 

não apenas tecnicista da formação, mas inclusive uma jornada de aprendizagem que assegure 

as liberdades individuais dos beneficiários em autogerirem a operação de babaçu em 3 produtos 

futuros, não criando dependência apenas da renda advinda do babaçu bruto para substituição 

térmica na empresa.  

 

Tabela 1 – Programação de Oficinas do ReDes em Sobral-CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Votorantim (2019) 

 

4.3.3  ReDes projeto: execução de plano de negócios 

No mês de março de 2018 foi realizado o processo de mobilização das comunidades, 

buscando motivar os beneficiários sobre a aprovação do projeto e início das compras do coco 

“in natura”, visitando as 05 comunidades participantes do projeto (Sítio Barra, Terra Nova, 

Meruoquinha, São Bento e Mato Grosso), apresentando e discutindo os seguintes pontos 

centrais de pauta: 

• Valor do investimento aprovado e valor da contrapartida do governo do estado;  
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• Apresentação da metodologia de trabalho e condicionantes para continuidade do projeto; 

• Esclarecimento sobre os aportes de recursos, e forma de prestação de contas;  

• Custos da operação e definição do preço de compra do coco e preço pago pela empresa 

local;  

• Convocação para a 1º reunião do Conselho Gestor. 

 

O conselho gestor foi formado por dois representantes de cada comunidade, compondo 

um grupo total com 10 pessoas. Este instrumento democrático de participação, controle e 

apropriação do projeto é um fator de governança relevante para execução. Os objetivos e 

responsabilidades deste conselho foram definidos e aprovados coletivamente. O “núcleo duro” 

formado pelo Conselho Gestor possui a função de compartilhar e engajar as deliberações com 

os demais membros da comunidade beneficiária, embarcando as outras cerca de 30 famílias que 

orbitam no projeto. Seguem pontos de pauta da 1ª reunião do Conselho Gestor, aferidos 

mediante acesso à análise documental investigada: 

• Revisão detalhada do escopo e orçamento do projeto aprovado;  

• Construção do Plano de Ação para os anos fiscais do projeto;   

• Definição das responsabilidades da Assistência Técnica e início do processo de seleção;  

• Escolha dos mobilizadores responsáveis pela compra do coco em cada comunidade. 

 

Figura 15 – Reunião e Encaminhamentos do Conselho Gestor. 

 

 

Fonte: Instituto Votorantim (2019) 
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No dia 16/05/2018 foi realizada a assinatura simbólica do projeto de Fortalecimento da 

Cadeia Produtiva do Babaçu, nome este atribuído pelos próprios membros do conselho gestor. 

Lideranças regionais foram reunidas a fim de angariar apoio na execução do projeto: 

comunidades beneficiárias, representantes da Votorantim Cimentos, Câmara de Vereadores, 

instituições de assistência técnica, organizações sem fins lucrativo e membros de Prefeituras 

Municipais da região. Este momento marcou novas parcerias e realimentou o interesse dos 

beneficiários na concretização do projeto. Em termos de visibilidade e engajamento das partes, 

este ato possui um componente concreto de confiança estabelecida para viabilizar ganho de 

tração no projeto. Nota-se especialmente importante a presença do Gerente da Fábrica de 

Sobral-CE da Votorantim Cimentos, principal autoridade da empresa no território, chancelando 

a atuação do investimento social privado em pactuação com a comunidade local.  

 

Figura 16 – Assinatura simbólica de lançamento do projeto com representantes das partes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Votorantim (2019) 

 

Em definição com a empresa, foram alinhadas as expectativas técnicas do coco babaçu, 

sendo abaixo a recepção esperada na operação.  Foi firmado contrato formal de abastecimento 

entre as partes. Os requisitos são importantes para assegurar garantia de recebimento e fluidez 

operacional, estabelecendo compromisso da comunidade para com a empresa. Por 

consequência, a geração de renda neste produto é condicionada à regularidade e qualidade de 

entrega. Uma vez que o babaçu coletado na Serra da Meruoca significa um extrativismo vegetal 

com volumes originários de diferentes safras, a qualidade da biomassa pode variar 

sensivelmente em PCS (poder calorífico superior) e umidade.  
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Quadro 13 – Requisitos técnicos do coco babaçu acordados. 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Votorantim (2019)   

 

O estabelecimento de parceiros para o projeto também viabilizou alavanca matching 

fund em nível local, além do BNDES enquanto parceiro tradicional do Programa 

ReDes.  Especificamente no caso de Sobral-CE, a contrapartida definida foi de R$227.505,00 

relativo ao aporte do Governo do Estado do Ceará para a construção do galpão de 

armazenamento e quebra do coco babaçu. A contrapartida foi cumprida de acordo com o 

processo SPU 0232654/2017, número do convênio 101/2017, Nº SACC: 1018073, 

disponibilizando o valor de R$253.785,72, ou seja, 11,6% a mais do que a expectativa.  

Os primeiros volumes de babaçu in natura começam a chegar em 2018, mediante 

carregamento granel, da Serra da Meruoca para a fábrica da Votorantim. A mobilização de 

grupos comunitários viabiliza cerca de 12ton de babaçu por carga. Este volume é armazenado 

e processado. Em termos de consumo, a biomassa caracterizada pelo babaçu é misturada com 

demais combustíveis renováveis e injetada em uma frequência de 8ton/hora para 

coprocessamento.  

 

Figura 17 – coco babaçu é armazenado em fábrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Votorantim (2019) 
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Diante de produtos possíveis para comercialização pela comunidade, neste ano de 2018 

foram comercializados apenas o coco babaçu e o cavaco como fonte de energia de biomassa 

gerando uma renda total de R$82.276,56, atendendo a 50 beneficiários, ou seja, uma renda 

média de R$274,26 proporcionando um incremento de 31% na renda familiar mapeada.  

Entretanto, não foi possível alcançar a meta de renda estipulada no plano de negócio. Estima-

se o alcance de 55% da meta inicial. As estratégias para alcançar R$58.000,00 em geração de 

renda no ano foram focadas no processo de mobilização das comunidades para entrega de 

grandes quantidades do coco “in natura”, através de reuniões de motivação e apresentação do 

projeto, bem como via divulgação por panfletos e outros meio de comunicação, buscando 

comprar no mínimo 100ton de coco por mês entre os meses de Agosto e Dezembro. 

 

Figura 18 – Cadastramento de Membros da Comunidade e Divulgação de Compra de Babaçu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Votorantim (2019)   

 

Entretanto, dificuldades de operação começam a imergir. Dados encontrados em análise 

documental e entrevistas com as partes sugerem que o grupo gestor realizava o planejamento 

periódico mediado por parceiro técnico, entretanto incorria em baixa efetividade de entregar os 

acordados, principalmente por não apropriação das responsabilidades atribuídas. Durante a 

execução em 2018, documentos sinalizam que as lideranças se preocupavam apenas com as 

demandas emergenciais das suas comunidades (venda de coco e geração de renda), não 

visualizando o projeto como um todo (produção de óleo futura com maior valor agregado e 
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conquista de novos mercados), consequentemente reduzindo a eficiência da intervenção e a 

maximização dos resultados do negócio. Um dos principais riscos relatados é que os 

extrativistas coletam o coco na mata somente após as encomendas e acertos de compra pela 

associação. Caso as lideranças do projeto e o gestor interno falhem nesse processo de compra 

e pagamento à vista, os extrativistas não entregam a quantidade estimada do coco “in natura”. 

Por consequência, o fluxo da operação não ocorre adequadamente e gargalos vão avolumando-

se.  

Em termos de gestão de rotina, o projeto segue com ajustes de rota em sistema mensal 

que reúne Instituto Votorantim e parceiro técnico CRP, sendo posteriormente reportado em 

governança com Votorantim Cimentos. Este processo é denominado de Análise Crítica, em que 

são avaliados alguns elementos em visão planejado X executado: a) marcos/atividades; b) 

indicadores intermediários; c) indicadores finais; d) orçamento; entre outros. Diante de 

percalços observados na execução, riscos são mapeados. Após, ocorre o desdobramento de 

plano de ação para endereçar melhorias de acordo com o projeto original. Neste momento, é 

endereçado o fator de desarticulação e inconstância dos beneficiários coletores para entrega de 

babaçu adjunto a Associação Comunitária Nossa Senhora da Conceição da Barra, que é a 

proponente oficial do projeto diante de demais grupos comunitários que participam do 

Conselho Gestor.  O gestor interno do projeto, gerenciado pelo parceiro técnico, intensifica a 

articulação com as partes para assegurar volumes de babaçu, fluxo de pagamentos e 

mobilização diante da safra. Lideranças da empresa e instituto também acompanham a campo 

status do projeto periodicamente.  

Apesar de desafios enfrentados e não atingimento de metas esperadas em 2018, a 

percepção relatada do projeto por parte da comunidade, empresa e instituto é favorável. Com a 

virada do ano para 2019, há expectativa de viabilizar terreno, galpão e maquinário industrial 

para que seja possível avançar em novos produtos de maior valor agregado para a comunidade. 

A produção dimensionada no business case é de óleo e farinha, desvinculando dependência da 

comunidade para vender biomassa para a Votorantim e proporcionando escala de novos canais 

de vendas. Entretanto, imbróglio local na assinatura do termo de arrendamento do terreno para 

a construção da unidade de beneficiamento impacta diretamente a liberação dos aportes do 

Programa, pois refere-se a maior parcela do investimento. O referido termo é tido enquanto 

condição de segurança e compliance para aprovação de rubrica referente à ativos. Com este 

represamento do investimento social de cerca de 6 meses, apesar de busca de soluções diversas, 

é observada desmobilização de grupos produtivos que impacta a própria cadeia de 

abastecimento de babaçu bruto para energia térmica. Os indicadores de resultado do projeto 
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ficam prejudicados. Abaixo, segue síntese de avaliação de indicadores em 2019 com leitura 

crítica do cenário e planos possíveis para reversão. Há compreensão, por parte dos gestores do 

projeto, de dificuldades de avançar com o ponto focal sendo a Associação Comunitária Nossa 

Senhora da Conceição da Barra.  

Quadro 14 – Avaliação do Indicador 01 de Resultados em 2019: Beneficiários.  

       Fonte: Instituto Votorantim (2020) 

  

Quadro 15 – Avaliação do Indicador 02 de Resultados em 2019 : Renda. 

 Fonte: Instituto Votorantim (2020) 
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 Observando as perspectivas para 2020-2022, há um desafio de remodelar o arranjo da 

cadeia produtiva do projeto, dado que a estrutura de organização social proponente enquanto 

ponto focal não foi bem-sucedida em sua governança, gerando uma suspensão temporária do 

projeto para avaliação. É estudada uma inclusão de empreendedor local na cadeia de produção 

de produtos, pactuando atuação da comunidade focada em sua maior competência demonstrada 

de suprir a coleta de babaçu.  

 

4.4 Aplicação da ferramenta de mensuração S-ROI (Social Return on Investment) 

 Observando publicação de The SROI Network (2012), sete princípios são tidos como 

fundamentais para atuar com coerência nesta ferramenta de materialização do retorno do 

investimento social: 

• Envolver os stakeholders que experimentam a mudança proveniente da intervenção/projeto 

em análise; 

• Entender o que muda a partir de evidências coletadas e analisadas; 

• Avaliar os elementos que importam para o projeto, usando proxys financeiras para formular 

e sustentar o racional de retorno; 

• Incluir apenas o que é material, construindo uma fotografia justa de retorno do projeto que 

possa suscitar conclusões com os próprios stakeholders; 

• Não reivindicar além da intervenção social em si, atentando-se ao valor gerado somente 

pelo projeto; 

• Atuar com transparência, citando os possíveis viéses e dilemas de transformar dados 

coletados em monetização; 

• Verificar o resultado, mitigando subjetividade com olhar de terceira parte.  

 

 Esses elementos de boas práticas foram considerados na composição do trabalho, com 

especial atenção à coleta, análise e resultado. Cabe ressaltar que esta modelagem é uma 

simplificação da realidade tendo como base os dados disponíveis da aprovação do business case 

de Sobral-CE em 2017 na governança do Programa ReDes gerido pelo Instituto Votorantim. A 

aplicação do S-ROI segue em 6 etapas recomendadas pela The SROI Network (2012): 

4.4.1 Etapa 1: Estabelecimento de escopo e identificação de stakeholders salientes  

 Os potenciais retornos futuros mediante intervenção de investimento social privado 

do programa ReDes na região Sobral-CE sintetiza o escopo de análise. O S-ROI considera 

desde o lançamento do projeto em 2017 até cenários de desmembramentos nos próximos 10 
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anos. Votorantim Cimentos (investidora) e cooperativas de babaçu (beneficiárias) são os 

stakeholders salientes na perspectiva da composição do S-ROI.  A expectativa é projetar uma 

monetização dinâmica via dois fluxos de caixa distintos: um para a empresa investidora e outro 

para a comunidade extrativista local beneficiária. O envolvimento dos stakeholders ocorreu em 

métodos de pesquisa já relatados, que interpolam na técnica do S-ROI, sendo reconhecimento 

e observação a campo do projeto, bem como coleta de dados primários em entrevistas em 

profundidade. 

 Este exercício tende a contribuir para o modelo de conexão de cadeia de valor da 

empresa com negócios inclusivos locais. Ocorre cenário de replicação no Brasil para outros 

ativos da sociobiodiversidade enquanto matriz energética renovável de subproduto para a 

indústria e também agregação de valor em novos produtos. 

 

Quadro 16 -  Stakeholders salientes da análise de S-ROI 

Stakeholders salientes Razão de inclusão 

- Grupos produtivos locais da região de Sobral-CE 

(cooperativas) 

- Beneficiários diretos do investimento social privado, 

oportunizando geração de renda com novos produtos 

derivados do projeto 

- Votorantim Cimentos – corporativo e unidade produtiva 

de Sobral-CE  

 

- Investidora social e beneficiária direta do projeto, 

oportunizando matriz energética renovável e ativo 

reputacional  

Fonte: Próprio autor (2020)  

4.4.2 Etapa 2: Mapeamento de resultados 

 A partir dos stakeholders em questão que serão aprofundados, é proposta uma 

avaliação de interação na jornada do projeto. O movimento inicia-se em alocação de elementos 

de entrada, ou seja, aquilo de diferencial que as partes podem contribuir. Assim fica 

estabelecido um elo de resultados pragmáticos e impactos. 

 

Quadro 17 - Impact Map dos Stakeholders. 

Stakeholders Entradas Atividades  Saídas Resultados Impactos 

- Grupos 

produtivos 

locais da região 

de Sobral-CE 

(cooperativas) 

- Competências e 

habilidades para 

operação local de 

extrativismo de 

babaçu 

- Tempo 

- Engajamento 

coletivo para 

viabilizar oficinas 

de formação e 

operação de 

babaçu 

 

-Quantidade de 

oficinas de 

formação 

realizadas 

-Quantidade de 

cooperados 

mobilizados 

-Aumento de 

maturidade 

institucional das 

cooperativas 

proponentes (n) 

-Volume de 

babaçu coletado 

(ton) 

- Acesso 

- Desenv. local 

- Qualidade de vida  

- Liderdades 

individuais  

- Auto-estima  

- Auto-suficiência  



72 
 

 

Fonte: Proprio autor (2020) 

4.4.3 Etapa 3: Evidenciação de resultados e alocação de valor 

 Esta etapa propõe exercício de desdobrar o racional de resultados em indicadores 

tangíveis e evidenciáveis por proxys financeiras. Segue inicialmente análise dos grupos 

produtivos locais da região de Sobral-CE (cooperativas) e posteriormente na perspectiva da 

empresa.  

 

Quadro 18 - Indicadores e proxys financeiras – perspectiva grupos produtivos/cooperativas. 

Resultado Indicador Proxy financeira  

parra assegurar 

coleta de babaçu 

-Número de 

beneficiários 

envolvidos e 

retidos (n) 

-Quantidade de 

renda gerada em 

diversos 

produtos (R$)  

-Votorantim 

Cimentos – 

corporativo e 

unidade 

produtiva de 

Sobral-CE  

 

- Investimento 

social  

- Know-how 

técnico 

- Compra de 

babaçu  

- Tempo 

- Articulação com 

Instituto 

Votorantim e 

BNDES para 

evoluir marcos e 

metas de 

intervenção 

- Possibilidade de 

abastecimento da 

cadeia de valor 

- Performance 

de marcos e 

metas do projeto 

em linha com 

planejamento  

 

  

- Volume de 

babaçu 

comprado e 

incorporado na 

operação (ton) 

- Quantidade de 

dinheiro 

transferido em 

compras locais 

(R$)  

-  Substituição 

de coque de 

petróleo por 

biomassa (R$) 

- Volume de 

CO2 mitigado 

com matriz 

energética 

renovável (ton) 

-Mídia 

espontânea 

gerada (R$) 

- Alavanca de 

funding com 

BNDES 

- Desenv. local  

- Competitividade 

- Reputação 

- Licença social 

para operar   

- Economia circular  

- Mitigação de 

gases de efeito 

estufa  
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- Quantidade de renda gerada em 

diversos produtos (R$) 

- Valor adicionado em renda (R$)  -Venda de babaçu inteiro para 

coprocessamento (R$) 

-Venda de farelo de babaçu (R$) 

-Venda de óleo (R$) 

- Aumento de maturidade 

institucional das cooperativas 

proponentes (n) 

- Custo evitado em atitvo produtivo e 

formação (R$) 

- Investimento integral do Programa 

ReDes a fundo perdido (R$) 

- Número de beneficiários envolvidos 

e retidos (n) 

- Custo evitado em infraestutura (R$) - Internalização do custo de calçamento 

de acesso à comunidade (R$) 

Fonte: Proprio autor (2020)  

 

Quadro 19 - Indicadores e proxys financeiras – perspectiva empresa 

Resultado Indicador Proxy financeira  

- Volume de CO2 mitigado com 

matriz energética renovável (ton) 

- Custos evitados em carbon tax futuro 

(R$)  

- Monetização de toneladas evitadas 

de CO2 por preço de referência já 

implementado no Chile ou Colômbia 

(R$/ton) 

-Mídia espontânea gerada (R$) - Custos evitados de mídia espontânea 

(R$) 

 

- Monetização de veiculações 

espontâneas provocadas pelo projeto 

em mídia nacional e internacional (R$)  

- Substituição de coque de petróleo 

por biomassa (R$) 

 

- Savings derivados do benefício 

térmico (R$) 

- Cálculo de delta do R$/Gcal ofertado 

pelo coque de petróleo em comparação 

com a biomassa (R$/Gcal)  

- Alavanca de funding com BNDES - Savings de coinvestimento ReDes 

via BNDES (R$) 

 

- Business case aprovado com 

investimento em ativo produtivo e 

oficinas de formação em modelo de 

fundo perdido em 50% para BNDES e 

50% Votorantim (R$) 

Fonte: Próprio autor (2020)  

4.4.4 Etapa 4: Formulação de impacto 

 As produções foram estimadas a partir das oficinas participativas, levantamento de 

campo e reuniões com grupos focais (extrativistas, agricultores e outras stakeholders), sendo o 

período da safra do coco concentrada entre julho e dezembro, com variações de acordo os 

índices pluviométricos, com estimativas de 2 a 3 mil ton. de coco por ano. A produção do óleo 

é crucial para a viabilidade do negócio, pois possui alto valor agregado e inicia as operações no 

2º ano do projeto, alcançando entre 17 e 47 ton. por ano. Enquanto o farelo, subproduto utilizado 

na ração animal chega às 126 ton. no 5º ano do projeto. 

 

Figura 19 – Produção anual e mensal estimadas de coco, farelo e óleo. 
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Fonte: Instituto Votorantim (2020)   

 

Provocado pelo projeto, novo calçamento de 2km foi disponibilizado. Inicialmente os 

moradores locais se mobilizaram para aperfeiçoar a infraestrutura local visando facilitar o 

escoamento do babaçu por caminhão. Depois, o poder público integrou os esforços com 

maquinário e recursos, assegurando melhoria para a comunidade.  

4.4.5 Etapa 5: Cálculo do S-ROI 

 O cálculo efetivo do S-ROI só foi possível de ser realizado para o ponto de vista da 

empresa investidora e suas respectivas proxys que sustentam o retorno, buscando analisar saídas 

e entradas de caixa desde a criação do projeto e a sequente projeção de futuro. Uma vez que a 

comunidade beneficiária não alocou investimento no projeto em si, qualquer medida de 

estabelecimento do fluxo de caixa do ponto de vista da comunidade corrompe o conceito de 

retorno financeiro, sendo que elementos de output como valor presente líquido (VPL), taxa 

interna de retorno (TIR), payback e social return on investment (S-ROI) tornam-se tecnicamente 

incoerentes. Portanto, nas etapas anteriores aqui relatadas da composição do S-ROI, optou-se 

por descrever as eventuais proxys qualitativamente, mas não avançar na modelagem financeira 

em si. Por esta limitação, algumas publicações acadêmicas e estudos de mercado têm ampliado 

a discussão de retorno do investimento social privado para as reverberações do setor público, 

uma vez que a renda gerada na comunidade local pode estabelecer mais consumo, impostos, 

qualidade de vida e fatores de desenvolvimento com outros benefícios potenciais monetizáveis. 

Entretanto, como o presente trabalho tratou por aprofundar o escopo de dois grupos, sendo a 

representação da empresa investidora e a representação da comunidade local beneficiária, 

optou-se não competente modelar o cenário para o poder público na ocasião. Portanto, abaixo 

segue fluxo de caixa detalhado pela ótica da empresa.  
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Quadro 20 - Fluxo de Caixa S-ROI : perspectiva do investidor social. 

 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

 Em termos de custos evitados, o benefício térmico projetado possui maior volume 

favorável para o fluxo de caixa em uma perspectiva de entrada, ao passo que o CAPEX do ativo 

produtivo em 2018 possui um alto volume de saída. Estes elementos impactam 

consistentemente o fluxo de caixa. A captura de mídia espontânea posterior a 2019 não foi 

contabilizada pois carece de evidências de um comportamento pontual em comparação à um 

comportamento perene das demais proxys. Elementos relativos ao business case do projeto, 

como co investimento ReDes via BNDES e valor solicitado de gestão possuem alocações 

específicas, em coerência com a proposta aprovada em governança conduzida pelo Instituto 

Votorantim em 2017 e já relatada neste trabalho. O carbon tax futuro foi dimensionado frente 

ao volume de biomassa projetado para consumo utilizando US$5/ton enquanto referência de 

países que operam atualmente no mercado de carbono.  A partir do ano cinco não há elementos 

de alteração de custos e resultados no fluxo de caixa, optando-se por exposição flat.  

4.4.6 Etapa 6: Relatoria  

 Em termos de outputs, o S-ROI descontado pelo valor presente achado na perspectiva 

do investidor é de R$6,50. Ou seja, para cada R$1,00 alocado neste projeto de investimento 

social em Sobral-CE, a empresa terá acesso à um retorno de R$6,50 com um cenário que 

contempla o período de 2017 até 2027. O VPL (Valor Presente Líquido) é de R$3,8MM e o 

WACC (custo de capital) é de 14,25% aa na base de 2017. Ou seja, em termos de viabilidade, 

o projeto se mostra viável.  

Valuation FLAT FLAT FLAT FLAT FLAT 

Fluxo de caixa projeto (incremental) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ano Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Custos Evitados -     64.885,97         116.338,52        88.382,88          92.155,32         97.005,60          97.005,60          97.005,60          97.005,60          97.005,60          97.005,60          

Carbon tax  futuro -      64.885,97           76.838,02            88.382,88            92.155,32            97.005,60            97.005,60            97.005,60            97.005,60            97.005,60            97.005,60            

Mídia espontânea -      -                     39.500,50            -                      -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Savings -     789.741,11       664.880,58        740.883,54        779.000,00       820.000,00        820.000,00        820.000,00        820.000,00        820.000,00        820.000,00        

Benefício térmico -      574.000,00         656.000,00          738.000,00           779.000,00          820.000,00           820.000,00           820.000,00           820.000,00           820.000,00           820.000,00           

coinvestimento ReDes via BNDES -      215.741,11         8.880,58              2.883,54              -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Total Projeto -     854.627,07       781.219,09        829.266,42        871.155,32       917.005,60        917.005,60        917.005,60        917.005,60        917.005,60        917.005,60        

Custos do Projeto (valor solicitado) -      

Gestão - salários, encargos, assist técnica e consultorias -      72.008,00-           56.068,00-            -                      -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Total Projeto -     72.008,00-         56.068,00-          -                     -                    -                     -                     -                     -                     -                     -                     

RESULTADO LIQUIDO -     782.619,07       725.151,09        829.266,42        871.155,32       917.005,60        917.005,60        917.005,60        917.005,60        917.005,60        917.005,60        

Fluxo de caixa

Ano Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Resultado liquido -      782.619              725.151               829.266               871.155              917.006               917.006               917.006               917.006               917.006               917.006               

CAPEX -      (489.110)             (94.575)               (12.662)                -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      

FCFE -      293.509              630.576               816.604               871.155              917.006               917.006               917.006               917.006               917.006               917.006               

FCFE a VP -      256.901              483.087               547.574               511.294              471.076               412.320               360.893               315.880               276.482               241.997               
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 No gráfico abaixo, é possível acompanhar a curva de Free Cash Flow to Equity 

(FCFE), ou seja, crescente evolução dos resultados de caixa do ponto de vista do acionista, 

descontando as saídas de CAPEX em 2018 e 2019. 

 

Figura 20 -  Gráfico de outputs do S-ROI : perspectiva do investidor social. 

 

       Fonte: Próprio autor (2020) 

5. ANÁLISES E DISCUSSÕES DOS ACHADOS DE PESQUISA   

 

Esta etapa objetiva explorar e analisar os achados das dimensões de retorno e legado 

com as partes interessadas do projeto. Complementarmente ao S-ROI já discutido, ao longo da 

jornada de investigação foram realizadas 28 entrevistas em profundidade a campo e remoto via 

internet, somando 11 horas e 33 minutos de dados primários coletados com interlocutores. O 

roteiro consta enquanto anexo da presente pesquisa. As entrevistas envolveram os dois clusters 

centrais do trabalho, sendo: a) empresa investidora (Instituto Votorantim, Votorantim 

Cimentos, CRP Consultoria e BNDES) e b) comunidade beneficiária (associações, cooperativas 

e demais envolvidos na região de Sobral-CE).  

             Diante da diversidade já observada na metodologia frente os stakeholders acessados na 

coleta de dados, foi proposta análise de conteúdo, bem como uso de frequência e escala sugerida 

para alocar gradação de confirmação da literatura (BARDIN, 1994).  

5.1 Cluster Investidor Social  

 Em termos dos representantes do investidor social, a aderência as dimensões “D1 - 

Econômico-financeira”, “D2 – Reputacional” e “D6 – Operacional” expostas abaixo em 
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frequência percentual é visível, encontrando reconhecimento acima de 70% dos entrevistados. 

A única dimensão unânime foi a “D2 – Reputacional”, sendo que na maioria das vezes esta foi 

citada livremente e explorada com mais detalhes. Uma perspectiva deste achado é compreender 

que o cluster é preponderantemente de perfil industrial com atuação em mercados perenes em 

que as relações de confiança e reputação são valores estratégicos. Em especial, a dimensão “D6 

– Operacional” dialoga com a necessidade de estabelecer e manter o conceito discutido de 

Licença Social para Operar, sendo fator crítico em atividade de extração mineral como em uma 

cimenteira. Sobre o resultado de “D1 – Econômico-financeira”, cabe relacionar com o exercício 

do S-ROI, este que sustenta o retorno positivo à empresa no longo prazo mediante substituição 

de matriz energética térmica. Este fator é percebido e emerge nas falas dos entrevistados.  Já a 

“D4 – Funding”, dimensão mais recente e tecnicamente com maior teor de especialização na 

literatura, aparece de maneira mais singela representando apenas 15% dos conteúdos coletados. 

Surpreende a dimensão de Vendas/Marketing possuir pouca evidência de citação, situação 

eventualmente justificada pelo perfil low profile da empresa investidora. Porém há repertório 

suficiente para ao menos quatro dimensões encontrarem respaldo na metade das interações 

realizadas. 

 

Figura 21 – Frequência da empresa investidora a partir de entrevistas em profundidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: Próprio autor (2020)  

 

Deste modo, a sugerida análise de confirmação de literatura encontra integral respaldo, 

observando limitações do caso e escopo em tela, somente no que tange a “D2 – Reputacional”. 

Demais dimensões são confirmadas parcialmente ou até mesmo não confirmadas parcialmente. 
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Entretanto, nenhuma dimensão foi confrontada pelos entrevistados a ponto de obter 0% de 

frequência e consequente não confirmação integral.  

  

Quadro 21 – Confirmação da literatura pela ótica da empresa investidora a partir entrevistas 

em profundidade.  

  

Dimensões de retorno e legado do 

investimento social privado  

Confirmação de literatura em escala 

proposta  

D1 - Econômico-financeira Confirma parcialmente 

D2- Reputacional Confirma integralmente 

D3- Vendas / Marketing   Não confirma parcialmente 

D4- Funding Não confirma parcialmente 

D5- Clima organizacional  Confirma parcialmente 

D6 - Operacional  Confirma parcialmente 

  Fonte: Próprio Autor (2020)  

5.2 Cluster Comunidade Beneficiária  

 Já do ponto de vista da comunidade, foi unânime a aderência à dimensão “D8 - 

Econômico-financeira” vinculada à geração de renda. Este é um fator muito pragmático do 

projeto, com pagamentos semanais do coco babaçu, confirmando que resvala na percepção dos 

beneficiários. Ocorreram relatos de instabilidade de geração de renda mediante esta atividade 

do coco babaçu nos últimos 10 anos por falência de uma outra indústria local, impactando a 

comunidade. Entretanto, não há repertório percebido dos entrevistados, mesmo buscando 

traduzir as dimensões para a realidade local, das demais dimensões D10 ou D9, sendo que 

houve certo reconhecimento do fortalecimento de rede enquanto retorno e legado do projeto em 

33% das entrevistas neste cluster. Eventualmente a configuração de associativismo e 

cooperativismo predominante na comunidade e região rural em tela pode ser uma análise a ser 

ponderada aqui.  

 

Figura 22 –Frequência da comunidade beneficiária a partir de entrevistas em profundidade. 
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Fonte: Próprio autor (2020) 

 

 Portanto, em termos da escala de confirmação da literatura, a perspectiva econômica, 

representada aqui neste cluster pela “D8 - Econômico-financeira” com direta vinculação à 

renda, é a única integralmente confirmada na volumetria de entrevistados. O distanciamento 

das demais dimensões, enquadradas enquanto “não confirma parcialmente”, suscita leituras 

além do repertório do grupo acessado. Tendo o claro objetivo de resultado da intervenção 

mediante o Programa ReDes proporcionar renda para beneficiários locais, o que acaba 

emergindo de retorno e legado é exatamente esta tangibilidade. O curto prazo do projeto foi 

capaz de viabilizar este panorama, porém ocorreram demonstrações de instabilidades ao longo 

da jornada que não asseguram o longo prazo. Eventualmente um novo arranjo proposto para o 

futuro pode estimular e manter esta percepção.   

 

Quadro 22 – Confirmação da literatura pela ótica da comunidade beneficiária a partir 

entrevistas em profundidade.  

 

Dimensões de retorno e legado do 

investimento social privado 

Confirmação de literatura em escala 

proposta 

D7 – Fortalecimento de rede local Não confirma parcialmente 

D8 – Econômico-financeira   Confirma integralmente 
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D9 – Engajamento, empoderamento e 

reputação   

Não confirma parcialmente 

D10 –Capacidades locais  Não confirma parcialmente 

 

  Fonte: Próprio Autor (2020) 

5.3 Sinergias entre Clusters 

 Retomando a construção teórica proposta na figura quatro do capítulo dois de literatura 

e avaliando os achados particulares de pesquisa, é possível analisar que ocorre baixa sinergia 

entre o entendimento comum dos clusters no que tangem as dimensões de retorno e legado do 

investimento social privado. A expectativa do pesquisador foi confrontada pelo conteúdo das 

interações em profundidade. Para todos os entrevistados houve questionamento sobre todas as 

10 dimensões, porém foi vislumbrada dificuldade de evolução das respostas em grande parte 

das interações que competiam o cluster oposto. Esta dificuldade foi mais intensa por parte dos 

respondentes da comunidade. Os universos culturais que separam uma grande empresa 

investidora, de caráter multinacional, de uma comunidade da zona rural de Sobral-CE, são 

vultosos. Porém é singular notar que nas dimensões com perfis econômicos houve proximidade 

entre as partes, representando a redução de custo energético para a empresa investidora e 

geração de renda para a comunidade. Ambas significam dinheiro. A natureza de maior 

tangibilidade expostas pelas dimensões D1 e D8 podem ter facilitado o enquadramento por 

parte dos entrevistados, simbolizando uma sinergia. A análise preocupante deste achado é que, 

dado que a relação dos clusters no escopo é intrínseca, ou seja, não existe investimento social 

no tema geração de renda sem comunidade local beneficiada desta intervenção, pode ocorrer 

uma quebra de expectativas. Ao passo que um eventual distanciamento de retorno entre as 

partes é vislumbrado, este movimento pode proporcionar falhas de diagnóstico, formulação e 

gestão do projeto ao longo do tempo. Os desdobramentos negativos podem incorrer em 

resultados, impactos ou retornos dos projetos. Abaixo, portanto, as dimensões “D1– 

Econômico-financeira” (redução de custo) e “D8 - Econômico-financeira” (geração de renda) 

encontram-se em destaque.  
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Figura 23 - Retorno e Legado do Investimento Social Privado – Sinergia entre Empresa e 

Comunidade.  

  Fonte: Próprio Autor (2020) 

5.4 Atendimento dos objetivos de pesquisa  

O objetivo central deste presente trabalho de pesquisa é retomado visando analisar se 

houve cumprimento esperado:  

 

“Identificar, analisar e compreender as dimensões do retorno e legado do investimento 

social privado em projeto de dinamismo econômico fundamentado na tecnologia social do 

Programa ReDes em Sobral-CE, pelas perspectivas dos clusters investidor social e comunidade 

beneficiária atuantes no território.” 

 

 Seguem vertentes promovidas para assegurar o objetivo na presente investigação, 

analisando os verbos de ação que se tornaram direcionadores para alcance das expectativas do 

trabalho: 

 

a) Identificar: partindo do ponto que o GIFE (2019) define Investimento Social 

Privado (ISP) enquanto “o repasse voluntário de recursos privados de forma 
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planejada, monitorada e sistemática para projetos sociais, ambientais e culturais de 

interesse público”, a jornada de identificação contemplou mergulho em debate 

acadêmico e de mercado em nível internacional. As possíveis dimensões de retorno 

e legado do investimento social privado foram levantadas e criticadas. Mais de 60 

referências foram estudadas para transpor à construção da discussão, dando 

preferência à literatura peer review, com uma perspectiva histórica do tema que 

contemplou mais de 50 anos de desenvolvimento conceitual e prático. Mediante 

proposta de sistematização do ponto de vista da empresa e da comunidade, 10 

dimensões foram priorizadas, relatadas, justificadas e referenciadas enquanto uma 

das contribuições do trabalho no momento da Revisão de Literatura, sendo elas: D1 

- Econômico-financeira; D2- Reputacional; D3- Vendas / Marketing; D4- Funding; 

D5- Clima organizacional; D6 – Operacional; D7 – Fortalecimento de rede local; 

D8 – Econômico-financeira; D9 – Engajamento, empoderamento e reputação; D10 

– Capacidades locais. Esta proposta de dimensões buscou atender, entre outras, a 

ponderação de Muray et al. (2010), considerando que ocorre um deslocamento 

proporcionado por empresas em estabelecer novas formas de rentabilização dos 

atributos sociais. Ao passo, a proposta de dimensões também buscou dialogar com 

Księżak (2017), que estabelece benefícios potenciais do investimento social privado 

pela ótica da comunidade. Posteriormente, durante o processo de análise 

documental, entrevistas e observação direta, diversas recomendações foram 

incorporadas retroalimentando e enriquecendo a etapa de identificação. Este ajuste 

fino foi essencial para maior aderência ao atendimento do objetivo de pesquisa 

específico, considerando que o estado da arte internacional foi complementado com 

a vivência prática do caso e pela conveniência do pesquisador em transitar pelas 

informações demandantes.  

 

b) Analisar:  a etapa de análise dos achados de pesquisa, sendo a campo ou na 

produção do conhecimento desenvolvido, foi valorizada pela preparação de coleta e 

sistematização de resultados de 28 entrevistados e cerca de 11 horas de dados 

primários. Todo o conteúdo foi devidamente analisado à luz da teoria e alocado nas 

dimensões de retorno e legado de investimento social privado. Em destaque, é 

possível observar: retorno econômico-financeiro, operacional e reputacional no 

ponto de vista da empresa investidora. As atribuições de falas dos entrevistados de 

acordo com as dimensões propostas seguiram o procedimento que dialoga com a 
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análise de conteúdo pontuada por Bardin (1994), assegurando indícios que fossem 

consistentes na livre expressão ou provocação para com os entrevistados. Este 

processo demandou aprofundamento e revisão nos dados primários, objetivando 

extrair o resultado com maior exatidão possível e fidelidade aos fatos. A proposição 

e sustentação de quatro proxys em linha com a técnica S-ROI também representa 

atingimento de objetivos de pesquisa, uma vez que foi possível modelar cenários de 

monetização de externalidades capturadas enquanto retorno financeiro de 

investimento social privado. O momento de análise suscitou reflexão, 

questionamento e confrontamento das proxys de custos evitados (carbon tax futuro; 

mídia espontânea) e savings (benefício térmico; coinvestimento ReDes via 

BNDES). Seguir o passo a passo da ferramenta S-ROI proposta por The SROI 

Network (2012) em termos de escopo, mapeamento de resultados, evidenciação, 

formulação de impacto, cálculo de S-ROI e relatoria trouxe condição necessária para 

apenas manter os inputs e outputs com capacidade de defesa, sendo que outras 

proxys foram eliminadas ao longo do processo por não apresentarem consistência. 

Retomando Flockhart (2005), a avaliação S-ROI busca retratar a história da 

mudança. No caso de Sobral-CE, é necessário destacar em análise que as mudanças 

favoráveis no aumento de renda e impacto de beneficiários ocorrem nos primeiros 

anos, porém a execução que deriva do business case a partir de restruturação do 

arranjo do projeto em 2020 é um ponto de atenção para monitoramento no futuro. 

Uma das reflexões que emergem nesta análise vai em linha inicialmente com 

posição de Brinkerhoff e Morgan (2010), em que sinalizam que alinhamentos de 

capacidades intangíveis seriam um dos fatores para assegurar a efetividade de 

intervenções do investimento social. Confrontando esta posição de literatura com o 

Quadro VIII de Resultados de Régua de Maturidade Institucional,  é possível 

analisar que atributos intangíveis como “centralidade da liderança” podem 

comprometer o cenário de retorno e legado de investimento social privado, seja pela 

ótica da empresa como pela ótica da comunidade.  

 

c) Compreender: por fim, diante do escopo do Programa ReDes em Sobral-CE, o 

projeto gerou compreensão da discussão do retorno e legado de investimento social 

em diversos stakeholders, apontando pontos de vista distintos e ao mesmo tempo 

complementares. Os resultados sinalizam que ocorre percepção e sustentação de 

retorno pelas partes investigadas, bem como é possível advogar por um cenário de 
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S-ROI de R$6,50 para a empresa a cada R$1,00 alocados. Em termos de dimensões 

de retorno e legado do investimento social privado, as dimensões mais percebidas 

pela empresa investidora foram: D2 - reputacional (100%); D6 - operacional (85%); 

D1 - econômico-financeira (77%). Esta representatividade confirma as opções 

levantadas na literatura internacional enquanto aderentes à percepção dos 

entrevistados, ao menos de maneira parcial. Nenhuma dimensão foi confrontada 

com 0% de aderência pelos respondentes. Especialmente sobre reputação, por 

pontuar na totalidade dos entrevistados, é relevante retomar García-Sanchez et al. 

(2019) e encaminhar que, neste estudo de caso, o investimento social privado possui 

indícios de proteção de valor reputacional da companhia. Do ponto de vista da 

comunidade local, a dimensão que houve concentração foi a D8 – econômico-

financeira (100%), sendo que as demais opções tiveram pouco rebatimento no 

público, eventualmente pela fragilidade do repertório ou pela realidade encontrada 

eventualmente confrontar a teoria. A percepção da geração de renda mediante o 

projeto enquanto um dos retornos e legados na avaliação da comunidade elenca o 

desafio de perenidade. Em diálogo com Nakao et al. (2007), é possível retomar que 

a geração de benefícios econômicos de longo prazo para as partes está relacionada 

com as performances de sustentabilidade e as interações na localidade. Ademais, é 

possível compreender que o ato de buscar aprofundamento desta recente vertente de 

retorno, por via de um caso prático, suscinta também um estímulo educativo entre 

aqueles que foram acessados para a pesquisa e para o próprio pesquisador, 

vislumbrando novas oportunidades de atuação na perspectiva estratégica e tática de 

organizações atuantes no campo do investimento social privado.   

 

 O trabalho de investigação decorrido colabora com o estado da arte da literatura 

proposta em dimensões de retorno e legado do investimento social privado, confirmando com 

mais ou menos intensidade as 10 dimensões. Portanto, diante do exposto, considera-se que o 

objetivo central de pesquisa foi contemplado.  

6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

6.1 Limitações de pesquisa   

É necessário pontuar as principais limitações encontradas por este pesquisador durante o 

processo de elaboração do trabalho científico: 
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a) A literatura nacional desenvolveu o termo de “Investimento Social Privado” nos anos 

90, pelos motivos relatados na dada conjuntura, descolando propriamente no debate 

conceitual internacional, este que utiliza outros conceitos como Philanthropy, 

Corporate Philanthropy, Corporate Social Responsability, entre outros. Traduzindo 

literalmente para o inglês, por exemplo, Investimento Social possui uma conotação de 

atuação em políticas públicas não sendo aderente ao universo de pesquisa atual. 

Portanto, foram necessários esforços de interpretação e adaptação para alocar as 

dimensões do retorno e legado do investimento social privado em uma estrutura 

unificada que contemplasse o estado da arte nacional e internacional, pois não há 

consenso nesta flutuação de ramificações conceituais, porém mostra-se intrínseco 

abranger a perspectiva internacional para captura do estado da arte; 

 

b) Tradicionalmente o termo “retorno” remete às finanças, algo monetizável, tangível. Para 

a visão da empresa enquanto investidora social, discutir dimensão de retorno derivada 

do resultado e do impacto de um projeto mostra-se apropriado, sendo em partes presente 

no repertório dos entrevistados e em indícios documentais avaliados. Entretanto, 

discutir retorno do ponto de vista intangível ou subjetivo, tendo a comunidade 

beneficiária enquanto ponto de vista e sem investimento atrelado, proporciona uma 

necessidade de mutação que contemple o conceito de “legado” de maneira conjunta. Ou 

seja, o retorno aqui discutido limita-se a visão tangível e intangível para embarcar a 

diversidade dos stakeholders, sendo adaptado para este presente trabalho;  

 

c) Os resultados encontrados da técnica S-ROI não podem ser replicados pois tratam-se de 

proxys financistas estabelecidas e testadas diante da conjuntura específica do caso em 

tela, sendo um exercício de projeção. O business case do projeto de Sobral-CE foi 

aprovado em 2017 e com visão e fluxo de caixa contemplando cenário de 2027 diante 

da aplicação do S-ROI. Entretanto, conforme relatado no desenrolar do projeto, ao final 

de 2019 o modelo de articulação visando geração de renda com a Associação 

Comunitária Nossa Senhora da Conceição da Barra enquanto proponente foi exaurido, 

apesar de demais grupos produtivos locais estarem aderentes à intervenção. Para 2020 

e futuro um novo arranjo organizacional estará em curso, podendo alterar sensivelmente 

os cenários de S-ROI reportados de R$6,50 retornados para e empresa a cada R$1,00 

investido.  
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d) Diante do cronograma original, ocorreram problemas para garantir os prazos de coleta 

de entrevistas com stakeholders, motivado principalmente por conflitos de agenda. O 

volume de entrevistas em profundidade com stakeholders distintos proporcionou 

insumos de discussão, análise e conclusão, porém a obtenção muito fragmentada de 

dados dificultou o processo de reflexão e distanciamento do pesquisador para 

sistematização desta etapa.  Além disso, foi vislumbrada um desafio de comunicação na 

coleta de dados com a comunidade da região de Sobral-CE dado uma disparidade de 

educação formal do público, tendo a necessidade de tradução para linguagem local com 

apoio de lideranças da comunidade representados pelo Presidente e Vice-Presidente da 

Associação Terra Nova;  

 

e) O estudo de caso aqui discorrido não possui capacidade de generalizações, sendo uma 

proposta de aprofundamento específico que resulta em riqueza de detalhes, análises e 

conclusões particulares (YIN, 2015).  

6.2 Contribuições executivas e acadêmicas  

 O presente trabalho trouxe uma proposta de intercâmbio entre teoria e prática, 

fundamentando o investimento social privado e suas respectivas dimensões de retorno e legado 

pela ótica da empresa e comunidade. Pelo teor relevante que hoje o tema social conquistou nos 

mercados, são listadas possíveis contribuições que podem ser depreendidas para o ambiente 

empresarial em uma agenda estratégica:   

 

a) Dimensões de retorno e legado do investimento social privado aqui listadas podem ser 

priorizadas por aderência e incorporadas em exercícios de pipeline de investimentos de 

negócios, compondo fundamentos para conectar estrategicamente o tema social do core 

business das companhias em uma perspectiva de atuação no longo prazo; 

 

b) Projetos sociais específicos em territórios críticos que demandem uma intensificação de 

licença social para operar, objetivando proteção de valor da companhia no longo prazo, 

podem conter indicadores e metas vinculados às dimensões de retorno e legado 

esperados pela empresa investidora no futuro; 
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c) Diagnósticos de favorabilidade territorial podem realizar uma comparação entre o que 

emerge na comunidade local versus a percepção da empresa em dimensões idênticas de 

retorno de investimento social, proporcionando alinhamento de expectativas e 

composição de agenda de interesses comuns com mitigação de ruídos/atritos entre as 

partes centrais de composição de um projeto;   

 

d) A aplicação do S-ROI no panorama de Sobral-CE trouxe a perspectiva do volume de 

dinheiro potencial para projetos semelhantes em outras localidades, podendo suscitar 

uma agenda de projetos inclusivos em cadeias de valor com base comunitária, 

viabilizando geração de renda e acesso à novo panorama de oportunidades;  

 

e) A tomada de decisão para alocação de recursos privados voluntários em programas, 

projetos ou territórios, pode seguir uma lógica de planejamento e avaliação de 

resultados, impactos e retornos (tangíveis ou intangíveis), fomentando ambiente de 

competitividade e eficiência de projetos com maior maximização do valor para todas as 

partes interessadas no longo prazo. A discussão incorporada de retornos e legados do 

investimento social privado para diferentes óticas, seja empresa, comunidade, governo 

local, entre outros, é um passo de antecipação no planejamento em situações complexas 

de greenfields, por exemplo, fortalecendo a barganha da iniciativa privada;  

 

f) Traduzir a investigação científica aqui realizada para uma versão de publicação para o 

público executivo pode ser um caminho de disseminação e fortalecimento do debate de 

retorno e legado do investimento social privado em lideranças empresariais.   

 

Já com viés da academia, é vislumbrada a seguinte agenda: 

 

a) Suscitar diálogo qualificado frente ao estudo de caso do presente trabalho é benéfico 

uma vez que o Brasil possui ainda poucos exemplos, provocando a aparição de novas 

experiências no futuro. Portanto, fica relevante compor a perspectiva de novos estudos 

em diferentes territórios, empresas e temáticas de intervenção social; 

 

b) Expansão de estudos de casos nacionais que tratem de retorno de investimento social 

com o componente adicional do setor público em nível local, avaliando impactos e 

perspectivas da renda, impostos, qualidade de vida, etc. Em outros países como 
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Inglaterra há vasto volume de publicações que dialogam trade-offs de políticas públicas 

frente a cenários de investimento, em comparação com outros setores como iniciativa 

privada e organizações sociais. Este movimento contribui para intensificar a política 

pública baseada em evidências, sendo contribuição relevante no intercâmbio entre 

ciência e sociedade;  

 

c) Formulação de uma ferramenta de monetização de retorno em investimento social que 

traga com menor intensidade o fator discricionário e específico do contexto de 

aplicação, podendo ser escalável enquanto um índice transversal de viabilidade assim 

como outros outputs financeiros como o Valor Presente Líquido (VPL) ou o próprio 

Return on Investment (ROI), suscitando comparações; 

 

d) Transportar a presente investigação para publicação em periódico peer review, 

contribuindo com o debate científico e a construção de novas fronteiras do 

conhecimento.  

 

Por fim, ocorre a ambição que a distâncias que separam comunidades e empresas, áreas do 

core business de áreas que gerenciam a temática social, sejam cada vez menores. O futuro 

pertence a iniciativas privadas que possuem o propósito de servirem genuinamente a construção 

de um mundo socialmente inclusivo, próspero, libertador e justo para todos e todas.   
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ANEXOS 

ANEXO A: Roteiros semiestruturados para coleta de dados nas entrevistas com 

públicos diversos  

 

Roteiro para Votorantim Cimentos   

Constructo  Lastro 

Referencial  

Lastro com 

questão de 

pesquisa e/ou 

objetivos 

Perguntas abertas não exaustivas  

NA 

 

NA Programa 

ReDes 

Comente sobre o seu histórico de atuação na área de 

Transformação Social da Votorantim Cimentos e sua 

experiência com o Programa ReDes?  

 

Investimento 

social privado 

 

GIFE (2017); 

Instituto 

Votorantim 

(2019) 

Dinamismo 

econômico 

enquanto 

investimento 

social privado; 

Programa 

ReDes em 

Sobral-CE  

De acordo com a sua perspectiva da empresa, comente 

sobre a estratégia de atuação social da Votorantim 

Cimentos? Como a empresa está posicionada enquanto 

uma investidora social em relacionamento com diversos 

stakeholders territoriais e tendências do setor? 

 

Qual a sua leitura sobre a ambição da Votorantim 

Cimentos no investimento social do Programa ReDes em 

Sobral-CE? 

 

Como você visualiza as ações que foram planejadas e 

estão sendo executadas para assegurar os entregáveis ao 

longo do processo de intervenção visando autonomia 

institucional e financeira do grupo produtivo? 

 

Qual sua leitura de pontos fortes e fracos desta 

experiência de investimento social privado, desde a 

formulação até execução atual? 
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Roteiro para Instituto Votorantim e parceiro técnico executor  

Qual sua leitura de perspectivas do projeto para os 

próximos anos? 

  

Retorno de 

investimento 

social privado  

 

Coulson 

(2016); 

Camilleri 

(2019) 

Dimensões de 

retorno; SROI 

Qual sua percepção sobre a tendência emergente nos 

últimos anos de propor avaliação de retorno de projetos 

de investimento social privado?  

 

A literatura internacional traz potenciais retornos de 

investimento social privado, entre eles: a) econômico-

financeiro; b) reputacional; c) vendas/marketing; d) 

funding; e) clima organizacional, entre outros. Na sua 

avaliação, qual ou quais destes citados seriam aplicáveis 

no caso de Sobral-CE? Por qual motivo? 

 

Seguindo aplicação da técnica SROI no caso de Sobral-

CE, foi possível constatar um retorno de investimento 

social na perspectiva do fluxo de caixa da Votorantim 

Cimentos de R$ 6,50 para cada R$ 1,00 alocado no 

projeto. Qual sua avaliação sobre estes resultados? 

 

Constructo  Lastro 

Referencial  

Lastro com 

questão de 

pesquisa e/ou 

objetivos 

Perguntas não exaustivas  

NA 

 

NA Programa 

ReDes 

Comente sobre o seu histórico de atuação no Instituto 

Votorantim e sua experiência com o Programa ReDes?  

 

Investimento 

social privado 

 

GIFE (2017); 

Instituto 

Votorantim 

(2019) 

Dinamismo 

econômico 

enquanto 

investimento 

De acordo com a sua perspectiva do Instituto 

Votorantim, comente sobre a estratégia de atuação social 

da Votorantim Cimentos? Como a empresa está 

posicionada enquanto uma investidora social em 



106 
 

social privado; 

Programa 

ReDes em 

Sobral-CE  

relacionamento com diversos stakeholders territoriais e 

tendências do setor? 

 

Qual a sua leitura sobre a ambição da Votorantim 

Cimentos no investimento social do Programa ReDes 

em Sobral-CE? 

 

Como você visualiza as ações que foram planejadas e 

estão sendo executadas para assegurar os entregáveis ao 

longo do processo de intervenção visando autonomia 

institucional e financeira do grupo produtivo? 

 

Qual sua leitura de pontos fortes e fracos desta 

experiência de investimento social privado, desde a 

formulação até execução atual? 

 

Qual sua leitura de perspectivas do projeto para os 

próximos anos? 

  

Retorno de 

investimento 

social privado  

 

Coulson 

(2016); 

Camilleri 

(2019) 

Dimensões de 

retorno; SROI 

Qual sua percepção sobre a tendência emergente nos 

últimos anos de propor avaliação de retorno de projetos 

de investimento social privado?  

 

A literatura internacional traz potenciais retornos de 

investimento social privado, entre eles: a) econômico-

financeiro; b) reputacional; c) vendas/marketing; d) 

funding; e) clima organizacional, entre outros. Na sua 

avaliação, qual ou quais destes citados seriam aplicáveis 

no caso de Sobral-CE? Por qual motivo? 

 

Seguindo aplicação da técnica SROI no caso de Sobral-

CE, foi possível constatar um retorno de investimento 

social na perspectiva do fluxo de caixa da Votorantim 
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Roteiro para Associação Comunitária Nossa Senhora da Conceição da Barra e demais 

grupos produtivos comunitários envolvidos 

Cimentos de R$6,50 para cada R$1,00 alocado no 

projeto. Qual sua avaliação sobre estes resultados? 

Constructo  Lastro 

Referencial  

Lastro com 

questão de 

pesquisa e/ou 

objetivos 

Perguntas não exaustivas  

NA 

 

NA Programa 

ReDes 

Comente sobre o seu histórico de atuação no [GRUPO 

PRODUTIVO] e sua experiência com o Programa 

ReDes proposto na Serra da Meruoca? 

 

Investimento 

social privado 

 

GIFE (2017); 

Instituto 

Votorantim 

(2019) 

Dinamismo 

econômico 

enquanto 

investimento 

social privado; 

Programa 

ReDes em 

Sobral-CE  

De acordo com a sua visão de um representante de um 

grupo produtivo local, qual sua avaliação sobre a 

proposta de projetos sociais da Votorantim Cimentos em 

parceria com a comunidade? Qual a percepção que as 

partes da localidade possuem da empresa? 

 

Qual a sua leitura sobre a ambição do Programa ReDes 

em Sobral-CE? 
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Como você visualiza as ações que foram planejadas e 

estão sendo executadas para assegurar os entregáveis ao 

longo do processo de intervenção? 

 

Qual sua leitura de pontos fortes e fracos do Programa 

ReDes aplicado na Serra da Meruoca? 

 

O que você enxerga para os próximos anos do projeto? 

  

Retorno de 

investimento 

social privado  

 

Coulson 

(2016); 

Camilleri 

(2019) 

Dimensões de 

retorno; SROI 

Hoje existe uma tendência das empresas e institutos 

avaliarem o retorno dos projetos sociais. Qual sua 

percepção sobre isso?  

 

Na sua avaliação, a partir do Programa ReDes em 

implementação na Serra da Meruoca, quais retornos já 

podem ser sentidos na comunidade local? Por quais 

motivos? Pesquisadores sinalizam alguns retornos para 

a comunidade: a) econômico-financeiro (renda);  

b)fortalecimento de rede; c) engajamento, 

empoderamento e reputação; d) capacidades locais. 

Qual sua avaliação sobre isso? 

 

Seguindo aplicação da técnica SROI no caso de Sobral-

CE, foi possível constatar um retorno de investimento 

social na perspectiva do fluxo de caixa da Votorantim 

Cimentos de R$6,5 para cada R$1,00 alocado no 

projeto.Qual sua avaliação sobre estes resultados 
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ANEXO B: Entrevistas em profundidade realizadas 

 

 

 

Cód Cluster Modelo Local Data Nome Papel 
Duração  

(aprox min)

1 Comunidade Presencial Sobral-CE 28/11/2019 Entrevistado (a) A
Presidente da Cooperativa 

Ass. Terra Nova ; professor 
25

2 Comunidade Presencial Sobral-CE 28/11/2019 Entrevistado (a) B Podutor rural; cooperado 6

3 Comunidade Presencial Sobral-CE 28/11/2019 Entrevistado (a) C Podutor rural; cooperado 5

4 Comunidade Presencial Sobral-CE 28/11/2019 Entrevistado (a) D Podutor rural; cooperado 10

5 Comunidade Presencial Sobral-CE 28/11/2019 Entrevistado (a) E Podutor rural; cooperado 3

6 Comunidade Presencial Sobral-CE 28/11/2019 Entrevistado (a) F Podutor rural; cooperado 6

7 Comunidade Presencial Sobral-CE 28/11/2019 Entrevistado (a) G

Coordenador de Direitos 

Humanos na prefeitura de 

Sobral-CE ; Comitê Gestor 

Projeto Babaçu

26

8 Comunidade Presencial Sobral-CE 29/11/2019 Entrevistado (a) H Podutor rural; cooperado 6

9 Comunidade Presencial Sobral-CE 29/11/2019 Entrevistado (a) I

Vice Presidente da 

Cooperativa Ass Terra Nova ; 

Podutor rural

3

10 Comunidade Presencial Sobral-CE 29/11/2019 Entrevistado (a) J Podutor rural; cooperado 4

11 Comunidade Presencial Sobral-CE 29/11/2019 Entrevistado (a) L Podutor rural; cooperado 4

12 Comunidade Presencial Sobral-CE 29/11/2019 Entrevistado (a) M Podutor rural; cooperado 24

13
Especialista 

externo
Remoto São Paulo-SP 02/03/2020 Entrevistado (a) N CEO 58

14
Especialista 

externo
Remoto São Paulo-SP 02/03/2020 Entrevistado (a) O Sócio 20

15
Especialista 

externo
Presencial São Paulo-SP 14/01/2020 Entrevistado (a) P Gerente 60

16
Especialista 

externo
Remoto São Paulo-SP 03/03/2020 Entrevistado (a) Q

Gestora de Fundo Social 20

17
Investidor 

Social
Presencial  São Paulo-SP 11/12/2019 Entrevistado (a) R

Analista de Dinamismo 

Econômico
19

18
Investidor 

Social
Presencial São Paulo-SP 04/02/2020 Entrevistado (a) S

Coordenadora de Dinamismo 

Econômico
32

19
Investidor 

Social
Remoto São Paulo-SP 08/01/2019 Entrevistado (a) T

Coordenadora de Dinamismo 

Econômico
24

20
Investidor 

Social
Presencial São Paulo-SP 13/01/2020 Entrevistado (a) U

Gerente de Relacionamento 

Corporativo
34

21 Investidor Presencial São Paulo-SP 27/01/2020 Entrevistado (a) V Gerente Geral 57

22 Investidor Presencial São Paulo-SP 11/02/2020 Entrevistado (a) X Diretor 50

23 Investidor Remoto São Paulo-SP 04/12/2019 Entrevistado (a) Z Consultor de Projetos Sociais 16

24
Investidor 

Social
Presencial Sobral-CE 29/11/2019 Entrevistado (a) AA

Consultora de Transformação 

Social – Regional Nordeste
30

25
Investidor 

Social
Remoto São Paulo-SP 04/12/2019 Entrevistado (a) BB

Consultora Verdera – Regional 

Nordeste
11

26
Investidor 

Social
Remoto São Paulo-SP 12/02/2020 Entrevistado (a) CC

Gerente de Fábrica de Sobral-

CE
12

27
Investidor 

Social
Remoto São Paulo-SP 04/12/2019 Entrevistado (a) DD

Gerente de Transformação 

Social 
16

28 Investidor Presencial São Paulo-SP 03/03/2020 Entrevistado (a) EE Diretor de Sustentabilidade 50
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ANEXO C: Documentos analisados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Documento Origem Relação

1 Relatório de Sustentabilidade 2017 Votorantim Cimentos Público

2 Relatório de Sustentabilidade 2018 Votorantim Cimentos Público

3 Planejamento da Atuação Social 2017 Votorantim Cimentos Privado

4 Planejamento da Atuação Social 2018 Votorantim Cimentos Privado

5 Planejamento da Atuação Social 2019 Votorantim Cimentos Privado

6 Relatório de Resultados 2017 Instituto Votorantim Público

7 Relatório de Resultados 2018 Instituto Votorantim Público

8 Produto técnico de consultoria CRP 1 Instituto Votorantim Privado

9 Produto técnico de consultoria CRP 2 Instituto Votorantim Privado

10 Produto técnico de consultoria CRP 3 Instituto Votorantim Privado

11 Produto técnico de consultoria CRP 4 Instituto Votorantim Privado

12 Metodologia Programa ReDes Instituto Votorantim Privado

13 Relatório de Resultados do Programa ReDes - 6 anos Instituto Votorantim Público

14
Relatório de Resultados do Programa ReDes - 

Avaliação de Focalização 
BNDES Privado

15
Business case de aprovação do projeto em Sobral-CE 

pelo 
Instituto Votorantim Privado

16 SLA do projeto em Sobral-CE – 2019 Instituto Votorantim Privado

17 Portfólio de Tecnologias Sociais – 2019/2020 Instituto Votorantim Privado


