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RESUMO
A empresa social (ES) desempenha um papel cada vez mais significativo no mercado
brasileiro. Essas organizações, com ou sem fins lucrativos, compartilham o objetivo de
causar impacto social positivo. O conceito de empresas sociais surgiu nos Estados Unidos
nos anos de 1960 e 1970 e na Europa nos anos 1990. O uso das tecnologias refere-se às
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e têm um papel fundamental nas ESs,
pois podem reduzir os custos e transformar a forma de como interagir com outras pessoas
e organizações. O objetivo desta pesquisa é verificar qual a contribuição das TICs para
a criação de valor nas empresas sociais. A metodologia deste projeto de pesquisa foi o
estudo de casos múltiplos com perspectiva longitudinal e análises intra e intercasos. Nas
análises intercasos houve descobertas interessantes como: 1) As categorias mais
importantes foram comunicação, colaboração e plataforma digital; 2) A comunicação, e
a colaboração estão convergindo para os mesmos propósitos, denominado Comunicação
e colaboração unificada. Respondendo à questão de pesquisa desta tese: “qual a
contribuição das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para a criação de
valor nas empresas sociais ?”, concluímos que a principal contribuição das TICs é a
plataforma digital que cria valor nas empresas sociais por meio da comunicação e
colaboração.
Palavras-chaves: Empresa social, TIC, modelo de negócio, valor

ABSTRACT
The social enterprise (SE) plays an increasingly significant role in the Brazilian market.
These organizations, whether for profit or not, share the goal of having a positive social
impact. The concept of social enterprises emerged in the United States in the 1960s and
1970s and in Europe in the 1990s. The use of technologies refers to Information and
Communication Technologies (ICTs) and they play a fundamental role in ESs, as they
can reduce costs and transform the way we interact with other people and organizations.
The objective of this research is to verify what is the contribution of ICTs to the creation
of value in social enterprises. The methodology of this research project was the study of
multiple cases with a longitudinal perspective and intra and inter-case analyzes. In the
inter-case analyzes, there were interesting discoveries such as: 1) The most important
categories were communication, collaboration and digital platform; 2) Communication
and collaboration are converging for the same purposes, called Communication and
unified collaboration. Responding to the research question of this thesis: “what is the
contribution of Information and Communication Technologies (ICTs) to the creation of
value in social enterprises?”, We conclude that the main contribution of ICTs is the digital
platform that creates value in social enterprises through communication and
collaboration.
Keywords: social enterprise, ICT, business model, value
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1. INTRODUÇÃO
As questões sociais vêm sendo amplamente discutidas e divulgadas pela mídia no
Brasil nos últimos anos. Entre os diversos fatores que podem explicar a valorização desse
assunto está o fato em que, ao assumirem uma responsabilidade mais ampla sobre o
conjunto da sociedade, as empresas suprem necessidades comunitárias que até então não
estavam satisfatoriamente atendidas pelo governo. Muitos especialistas e profissionais
começaram a acreditar que somente as abordagens tradicionais do governo e do setor sem
fins lucrativos não seriam suficientes para resolver os problemas sociais. Uma das opções
emergentes é uma nova forma de organização empreendedora que une a finalidade social,
associada ao setor sem fins lucrativos, e racionalidade econômica e as abordagens
baseadas no mercado associadas a empresas com fins lucrativos, a denominada empresa
social (ou simplesmente, ES) (Wilson, Post, 2013).
A variedade dos problemas sociais nos tempos atuais exige esforços na busca de
soluções. Vencer a pobreza não significa criar nichos de mercado que insiram os cidadãos
nas práticas de consumo, mas sim, criar condições para a emancipação e o
desenvolvimento humano. Analisar isoladamente o PIB como um indicador da riqueza
de um país não é suficiente sem considerar um contexto social amplo. Faz-se necessário
acompanhar o desenvolvimento e a evolução econômica, considerando as necessidades
de investimentos no ser humano (como cuidados com sua educação, formação, saúde,
lazer e cultura), isto é, criar políticas sociais que atendam as demandas da população,
permitindo o acesso dos mais carentes que se encontram à margem da sociedade (Da
Silva, 2015).
A empresa social (ES) desempenha um papel cada vez mais significativo no
mercado brasileiro. Essas organizações, com ou sem fins lucrativos, compartilham o
objetivo de causar impacto social positivo. O conceito de empresas sociais surgiu nos
Estados Unidos nos anos de 1960 e 1970 e na Europa nos anos 1990. As origens foram
em consequência do movimento cooperativista Italiano, seguido pela Bélgica e Reino
Unido. Os primeiros registros acerca do debate sobre empresa social retomam ao uso das
atividades comerciais por organizações sem fins lucrativos para apoiar sua missão nos
Estados Unidos (Defourny & Nyssens, 2010; Drayton & Macdonald,1993).
Para entender a criação de valor, é importante primeiro definir o conceito de valor,
Bowman e Ambrosini (2000) introduzem e diferenciam dois tipos de valores no nível
organizacional de análise: valor de uso e valor de troca. O valor de uso refere-se à
qualidade específica de um novo trabalho, tarefa, produto ou serviço, conforme percebido
pelos usuários e tais julgamentos são subjetivos e individuais. O valor de troca, que
definimos como o valor monetário, ocorre a troca da nova tarefa, bem, serviço ou produto,
ou o valor pago pelo usuário ao vendedor pelo valor de uso da tarefa, trabalho, produto
ou serviço focal.
As definições de valor de uso e valor de troca sugerem que a criação de valor
depende da quantidade relativa de valor subjetivamente realizada por um usuário-alvo
(ou comprador) que é o foco da criação de valor - seja indivíduo, organização ou
sociedade - e essa realização subjetiva de valor deve pelo menos traduzir-se na disposição
do usuário de trocar um valor monetário pelo valor recebido (Lepak et al., 2007). De
acordo com Yunus et al. (2010), a criação de valor compreende a identificação dos
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clientes da empresa e a oferta da empresa avaliada por esses clientes, ou seja, como o
cliente valoriza o produto ou serviço.
Nesta tese foi adotada a seguinte premissa para selecionar e investigar as ESs:
todas têm como missão criar impacto social. Esta premissa garantirá que independente da
tipologia da empresa social, seu objetivo principal é a criação de valor social.
O uso das tecnologias refere-se às Tecnologias de Informação e Comunicação
(TICs) e têm um papel fundamental nas ESs, pois podem reduzir os custos e transformar
a forma como interagir com outras pessoas e organizações (Frączkiewicz-Wronka &
Wronka-Pośpiech, 2014), atingindo um número maior de beneficiários. As TICs, quando
utilizadas de forma efetiva, são ferramentas poderosas para capacitar pessoas e promover
mudanças, aumentando a eficácia dos esforços de funcionários, voluntários e outros
interessados. Por meio delas é possível oferecer serviços de melhor qualidade, além de se
ter melhor aproveitamento dos recursos por causa da utilização de métodos de trabalho
mais eficientes (Frączkiewicz-Wronka & Wronka-Pośpiech, 2014).
De acordo com Brancati et al (2017), as TICs possibilitam o desenvolvimento da
inovação social e podem fornecer soluções eficazes e reduzir a lacuna entre a oferta e a
demanda por atendimento qualificado, favorecendo o direcionamento e a identificação de
beneficiários e suas necessidades específicas. Também podem gerar economia de custos,
abordando diminuição de recursos humanos e maior velocidade na execução de tarefas.
O uso das TICs nas empresas sociais possibilitou o seguinte questionamento de
pesquisa: qual a contribuição das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para
a criação de valor nas empresas sociais? O objetivo principal do estudo é responder a essa
questão de pesquisa utilizando o modelo de negócios como base teórica.
Os objetivos específicos são:
a) Elaborar um arcabouço teórico capaz de classificar os tipos de empresas sociais
existentes;
b) Propor um modelo de negócios para análise de criação, captura e entrega de
valores nos campos econômico, social e tecnológico nas empresas sociais de base
tecnológica.
c) Verificar as TICs que estão proporcionando criação de valor e as suas
respectivas teorias.
Para a análise da criação de valor foi utilizado o modelo de negócios como lente
teórica, caracterizando-se como um conjunto de habilidades que é configurado para
habilitar a criação de valor consistente e aderente aos objetivos estratégicos, econômicos
ou sociais e crescimento rápido nos mercados emergentes (Prahalad & Hart, 2002; Seelos
& Mair, 2007). E conforme a definição de Teece (2010), enfatiza a função de criação e
captura de valor:
Um modelo de negócios descreve o design ou a arquitetura dos mecanismos
de criação, entrega e captura de valores empregados. A essência de um modelo
de negócios é que ele cristaliza as necessidades dos clientes e a capacidade de
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pagamento, define a maneira pela qual a empresa responde e oferece valor aos
clientes, atrai clientes a pagar o valor e converte esses pagamentos em lucros
através do projeto apropriado e operação dos vários elementos da cadeia de
valor (Teece, 2010, p. 179).

Incentivado pela proposta inovadora do “Triple Layered Business Model Canvas”
(TLBMC), propôs-se então a criação do “Triple Layered Social Business Model for ICT”
(TLSBMI) estendendo o modelo de negócios econômico original de Osterwalder e
Pigneur (2010) nos níveis social e tecnológico. O nível social baseia-se na perspectiva
dos stakeholders, ou seja, a perspectiva das partes envolvidas nos negócios e o nível
tecnológico baseiam-se na contribuição das TICs. O modelo proposto está estruturado em
três camadas que serão responsáveis para analisar os três níveis: econômico, social e
tecnológico. Cada camada contém os nove blocos do Canvas adaptados para cada área e
divididos em quatro dimensões: proposta de valor, cliente, infraestrutura e equação de
lucro.
Esta tese foi estruturada em quatro seções adicionais a esta introdução. A próxima
seção está dedicada ao estudo das empresas sociais, com descrição das origens e as
principais definições e autores; os seis tipos de classificações de empresas sociais ,ou
seja: negócios sociais, negócios inclusivos, negócios de impacto social, empresa híbrida,
social tech e cooperativas, as diversas tipologias de empresas sociais, variando de acordo
com a orientação do lucro; orientação da missão, da natureza dos mercados-alvo e do
grau de integração das atividades empresariais nos programas sociais; e de acordo com
as origens, propósitos, e trajetórias; detalha-se o conceito de modelo de negócios,
conceito de valor, criação de valor, exemplos de modelos de negócios e modelos de
negócios sociais; um modelo de negócios como lente teórica com base no Triple Layer e
a TIC e as empresas sociais. Na seção 3, “Metodologia”, são apresentadas as etapas que
envolveram a realização da pesquisa de campo por meio da análise de casos múltiplos,
que envolveram coleta de dados a partir de entrevistas. A seção 4 dedica-se à apresentação
e discussão dos resultados. E a última seção apresenta as contribuições e limitações deste
trabalho, além de sugestões para trabalhos futuros.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
Nesta seção, apresenta-se uma síntese dos temas abordados para a construção do
referencial teórico do estudo. Considerando que a área de pesquisa desta tese é empresa
social (ES), enfocando os campos econômico, social e tecnológico, busca-se situar o
modelo de negócios nesses campos.

2.1 Empresas sociais
2.1.1 Definições
Antes do surgimento do conceito de empresas sociais, as organizações sem fins
lucrativos, principalmente as de cunho religioso, já se envolviam com a geração de renda
e negócios para complementar suas atividades missionárias. No Reino Unido, em meados
do século XX, as cooperativas funcionavam como um meio de financiar agendas
socioeconômicas. Nos Estados Unidos, a partir da década de 1960, organizações sem fins
lucrativos organizaram empresas para criar empregos para populações desfavorecidas; e
a partir de 1970, surgiram as Corporações de Desenvolvimento Comunitário (CDCs),
com muita popularidade. Ainda nos anos 1970, surgem as organizações de microcrédito
nos países em desenvolvimento. No entanto, somente nos últimos 15 ou 20 anos é que
acadêmicos, profissionais e doadores vêm estudando e registrando casos de organizações
sem fins lucrativos, adotando abordagens baseadas no mercado para alcançar suas
missões (Alter, 2007).
O conceito de empresas sociais surgiu na Europa em 1990, em decorrência do
movimento cooperativista italiano, com as “cooperativas sociais”. O objetivo inicial
dessas empresas foi a oferta de menor custo de serviços do setor público, e a geração de
oportunidades de trabalho para populações marginalizadas e desempregadas (Borzaga e
Defourny, 2001). Em 1991, o parlamento italiano aprovou uma lei com uma forma
jurídica específica para essas cooperativas, acarretando seu grande crescimento. Esse
modelo italiano foi pioneiro em toda a Europa e vem influenciando (total ou parcialmente,
com adaptações aos contextos nacionais) os modelos portugueses (1998), espanhol
(1999), francês (2001), húngaro (2006), polonês (2006) e tcheco (2012) (Defourny &
Nyssens, 2010; Defourny & Nyssens, 2017). Nos Estados Unidos, os conceitos de
empreendedor social e empresa social também tiveram respostas positivas no início dos
anos 1990. Em 1993, por exemplo, a Harvard Business School lançou a "Iniciativa de
Empresa Social", um dos marcos do período (Defourny & Nyssens, 2010).
A importância das empresas sociais foi reconhecida duas vezes pelo comitê do
Nobel. A primeira foi em 2006, Muhammad Yunus ganhou o Prêmio Nobel da Paz por
seus esforços para reduzir a pobreza em Bangladesh, estimulando pequenas empresas por
meio de microcréditos, oferecidos pela instituição que ele fundou, o Grameen Bank. A
segunda foi em 2009, quando, pela primeira vez, o prêmio em Ciências Econômicas foi
dado a uma mulher, Elinor Ostrom, por seu trabalho sobre pequenas comunidades que,
ao invés de competir entre si pelos mesmos recursos, aprenderam a cooperar para
sobreviver, algo que refuta a ideia popularizada pela “Tragédia dos Comuns”, segundo a
qual o ser humano está condenado a enfrentar conflitos devido à escassez de recursos
(Gonçalves et al., 2016; Haugh, 2012; Yunus & Jolis, 2007; Hardin, 1968).
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No Brasil, para indicar a importância das empresas sociais, utiliza-se o conceito
“negócios de impacto social” (NIS) são organizações que visam solucionar demandas
relacionadas a problemas sociais, seja ofertando produtos e serviços, seja incluindo
indivíduos ou grupos. Essas organizações devem promover sua própria sustentabilidade
financeira, sendo facultativa a distribuição de lucros (Petrini et al, 2016).
A pesquisa Síntese de Indicadores Sociais de 2017 (SIS 2017), elaborada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), e apresentada na Tabela 1,
indica a população brasileira que se encontra abaixo da linha de pobreza. Analisando os
dados dessa tabela de acordo com a interpretação do Banco Mundial, 52 milhões de
brasileiros, o equivalente a 25,4% da população, vivem na linha de pobreza e têm renda
familiar mensal equivalente a R$ 387,07 – ou US$ 5,5 por dia. Ou seja, um quarto da
população brasileira pode ser atendida pelas empresas sociais por estarem abaixo da linha
de pobreza.
Tabela 1 População abaixo da linha de pobreza monetária
Até ¼ de
salário
mínimo
(R$220)
24.851.706

Mais de ¼ a Até R$85
Mais
de Até US$1,9 Até US$5,5
½
salário
R$85
a PPC 2011
PPC 2011
mínimo (R$
R$170
440)
36.558.708 8.626.212 8.831.598 13.350.090 52.168.044
Fonte: IBGE (2017)

A importância das empresas sociais para a área acadêmica pode ser comprovada
desde sua origem. O debate sobre sua importância se expandiu em vários tipos de
instituições; grandes universidades desenvolveram programas de pesquisa e treinamento
nessa área; foram estabelecidas redes internacionais de investigação, como a Rede
Europeia de Investigação (EMES), reunindo desde 1996 centros de pesquisas da maioria
dos países da União Europeia (UE-15) e a Rede de Empresas Sociais do Conhecimento
(SEKN), criada em 2001 pelas principais escolas de negócios latino-americanas e a
Harvard Business School (Defourny & Nyssens, 2010).
Autores como Comini et al. (2012) e Buchko (2018) consideram que existem três
perspectivas fundamentais sobre empresas sociais: a norte-americana, a europeia e a dos
países em desenvolvimento.
1. A perspectiva norte-americana define empresas sociais como
organizações privadas que aplicam a lógica do mercado para a resolução
dos problemas sociais e inclui qualquer ação empreendedora que tenha
impacto social com sua ação comercial, podendo assumir diversas formas
legais, como companhias limitadas, organizações sem fins lucrativos,
sociedades anônimas, e corporações (Comini, 2011). Buchko (2018)
complementa que a abordagem americana é dividida em duas escolas: a
primeira é chamada de "inovação social" e está relacionada ao conceito da
organização "Ashoka", a segunda, é rotulada como "rendimento do
trabalho" e refere-se ao empreendimento de atividades comerciais em
apoio a seus objetivos.
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2. A perspectiva europeia, nascida da tradição de associações e cooperativas,
enfatiza o papel das organizações da sociedade civil com funções públicas
(Comini et al., 2012), conforme o modelo da "cooperativa social" italiano.
A abordagem acadêmica predominante na Europa ressalta a importância
da participação dos beneficiários na tomada de decisão, e o reinvestimento
do lucro na própria organização para potencializar o crescimento e o
impacto social. Essa visão tem como premissa a existência de uma tensão
entre obtenção de resultados financeiros e sociais. A distribuição de lucro
teria como direcionador a busca pela maximização de retorno financeiro
aos acionistas/investidores, o que seria conflitante com a busca pela
maximização do impacto social (Comini et al., 2012).
3. Na perspectiva dos países em desenvolvimento, conforme Comini et al.
(2012), o termo usual é negócio inclusivo. A visão latino-americana e a
visão asiática de Yunus (2007) possuem elementos comuns. Ambas
apontam que os negócios sociais ou inclusivos possuem forte preocupação
com a redução da pobreza, e as iniciativas desse tipo devem ter impacto
social positivo, efetivo e, sobretudo, de longo prazo. A principal referência
para a compreensão da visão sobre os negócios sociais na América Latina
são os textos de pesquisadores da rede SEKN (Social Enterprise
Knowledge Network). Formada em 2001 por importantes escolas de
administração de empresas da América Latina, a SEKN procura avançar
as fronteiras do conhecimento e a prática de empreendedorismo social por
meio da pesquisa colaborativa, aprendizado compartilhado e elaboração
de casos de ensino (Comini et al., 2012).
A partir do estudo das três perspectivas de empresas sociais apresentadas por
Comini et al. (2012) e Buchko (2018), foi elaborada uma pesquisa bibliométrica para a
revisão da literatura, com o objetivo de identificar quais são as principais definições de
empresas sociais aplicadas nas pesquisas. O Quadro 1 apresenta essas definições e a
indicação dos respectivos autores:
Quadro 1 - Definições de empresas sociais
Autores
Dees, 1998

Granados et al., 2001

DTI, 2002

Definição
As empresas sociais podem referir-se a uma organização
não lucrativa, a uma empresa de mentalidade social ou a um
empreendimento gerador de receita estabelecido para criar
impacto social positivo no contexto de uma linha de fundo
financeira.
Empresa social é uma forma organizacional com principais
direcionadores sociais que empreende operações comerciais
inovadoras para serem autossustentáveis e garante a criação,
sustentação, distribuição e / ou disseminação de valor social
ou ambiental. Portanto, os direcionadores econômicos são
meios para um fim social, não o fim em si
Uma empresa social é um negócio com objetivos
principalmente sociais cujos excedentes são principalmente
reinvestidos para esse fim no negócio ou na comunidade, ao
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invés de serem impulsionados pela necessidade de
maximizar o lucro para os acionistas e proprietários.
Kerlin, 2006

Nicholls, 2006

Defourny e Nyssens
2006
Defourny e Nyssens,
2008

Alter, 2007.

Yunus, 2008

Brozek, 2009

Yunus et al., 2010
Dacin et al., 2010
Dacin et al., 2010
Comini et al., 2012

Amplamente definido como o uso de abordagens nãogovernamentais baseadas no mercado para tratar de
questões sociais, a empresa social tornou-se um meio cada
vez mais popular de financiamento e fornecimento de
iniciativas sociais nas duas regiões.
O principal objetivo de uma empresa social é abordar áreas
de necessidades sociais não atendidas, criando valor social
e econômico ao invés de apenas fazer um lucro para as
partes interessadas.
Organizações com objetivo explícito de beneficiar a
comunidade, idealizada por um grupo de cidadãos e em que
o interesse material do investimento de capital está sujeito a
limites.
Para as empresas sociais da Rede Europeia de Pesquisa
(EMES) "não são organizações privadas que oferecem bens
ou serviços diretamente relacionados ao seu objetivo
explícito de beneficiar a comunidade"
Organizações que usam negócios para alcançar uma missão
social. As empresas sociais adotam uma ampla gama de
estratégias para abordar problemas e oportunidades na
sociedade.
A sustentabilidade das empresas sociais depende da sua
capacidade de cobrir os custos totais das suas operações e a
sua competência para estabelecer uma quota de mercado. Ao
contrário das empresas tradicionais, a premissa é
desenvolver empreendimento autossustentados em vez de
maximizar o lucro. Isso significa que não há dividendos para
os acionistas.
A empresa social é uma "organização sem fins lucrativos”
com um fluxo de receita sustentável e escalável gerado a
partir de atividades relacionadas à sua missão social; tem um
modelo operacional e equipe de liderança empreendedora
Embora sua estrutura organizacional estabelece-se sem
perda, sem dividendos, as empresas sociais são diferentes
das organizações não governamentais.
As empresas sociais são organizações que buscam abordar
questões sociais através da aplicação de práticas e princípios
comerciais
As empresas sociais são organizações privadas que adotam
estratégias para alcançar objetivos socialmente orientados.
Na América Latina a Rede Social de Conhecimento
Empresarial (SEKN) define empresas sociais como
organizações que geram mudanças sociais por meio de
atividades de mercado. Isso abrange organizações não
governamentais, e organizações tradicionais envolvidas em
atividades de bem-estar do setor público

Battilana et al., 2012

Smith, Gonin,
Besharov,2013
Smith, Gonin,
Besharov,2013
Alegre & BerbegalMirabent, 2016

Konsti-Laakso et al.,
2016
Petrini et al., 2016

Bull & Ridley-Duff,
2018
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As empresas sociais procuram resolver problemas sociais
através de empreendimentos comerciais. Combinam a
eficiência, inovação e recursos de uma empresa tradicional
com fins lucrativos com a missão, os valores e a paixão de
organizações sem fins lucrativos.
Por definição, as empresas sociais adotam múltiplas partes
interessadas na busca de missões sociais através de
empreendimentos comerciais.
Em empresas sociais, a relação entre as missões sociais e os
resultados econômicos não é apenas mutuamente benéfica,
mas também constitutiva, de modo que as missões sociais
definem os propósitos de negócios e vice-versa.
As empresas sociais, como organizações que combinam
uma dimensão empresarial e social e operando nos
interstícios entre o mercado e o estado, cresceram para se
tornar um fenômeno saliente no meio acadêmico e na
formulação de políticas
As empresas sociais são, muitas vezes, vistas como uma
fonte de soluções novas e inovadoras para problemas sociais
persistentes e um meio para uma melhor inclusão de
funcionários e clientes.
Negócios de Impacto Social são organizações que visam
solucionar demandas relacionadas a problemas sociais, seja
ofertando produtos e serviços, seja incluindo indivíduos ou
grupos. Essas organizações devem promover sua própria
sustentabilidade financeira, sendo facultativa a distribuição
de lucros ().
Uma empresa social é um negócio com objetivos sociais,
cujos lucros são reinvestidos na comunidade ou no negócio.
Fonte: Elaborado pelo Autor

Ao apresentarem suas definições os autores convergem para que os objetivos ou
as missões dessas empresas são sociais, as estruturas são de empresas ou organizações
comerciais e devem ser lucrativas.
Antes de selecionar uma definição de empresa social para esta tese, serão
apresentadas algumas características particulares a esse tipo de negócio:
a) Mercado econômico e social - o mercado de uma empresa social não se refere
apenas a receitas de vendas, mas desenvolve-se a partir de princípios de mercado e
princípios filantrópicos em termos de motivos, métodos e objetivos, a maioria das
empresas sociais combina elementos comerciais e filantrópicos em um equilíbrio
produtivo (Dees,1998);
b) Missão e objetivo - essas empresas se dedicam ao cumprimento de uma missão
social que é diferente do objetivo principal regular das empresas convencionais, ou seja,
a maximização dos lucros no interesse dos proprietários/acionistas (Defourny e Nyssens,
2017);
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c) Lucro - nas empresas sociais, o principal não é maximizar os retornos
financeiros dos acionistas, mas expandir a empresa social e alcançar mais pessoas
necessitadas, o acúmulo de riqueza não é uma prioridade, e os lucros devem ser
reinvestidos na empresa para financiar a expansão (Buchko, 2018).
Tendo-se por base as três características básicas apresentadas por Dees (1998),
Defourny e Nyssens (2017) e Buchko (2018) e as definições apresentadas no Quadro 1,
selecionou-se a definição de Petrini et al. (2016), que refere-se a Negócio de Impacto
Social (NIS), como a definição desta Tese para empresa social, conforme apresentado a
seguir.
Empresas sociais são organizações que visam solucionar demandas relacionadas
a problemas sociais, seja ofertando produtos e serviços, seja incluindo indivíduos ou
grupos. Essas organizações devem promover sua própria sustentabilidade financeira,
sendo facultativa a distribuição de lucros (Petrini et al., 2016).
2.1.2 Denominações das empresas sociais
A revisão da literatura indicou vários tipos de classificações de empresas sociais,
conforme suas características. Os autores estudados apontam seis tipos de classificações,
conforme a Figura 1, ou seja: negócios sociais, negócios inclusivos, negócios de impacto
social, empresa híbrida, social tech e cooperativas. A seguir serão analisadas cada uma
dessas classificações.
Figura 1 - Denominações das empresas sociais
Negócios inclusivos

Cooperativas

Negócios sociais

empresa social

Negócios de impacto social

Social Tech

Organização híbrida

Fonte: Autor
2.1.2.1 Negócios sociais
A origem dos negócios sociais é considerada, segundo Comini et al. (2012), desde
o artigo seminal de Prahalad e Hart (2002) sobre a relevância da Base da Pirâmide (BoP,
do inglês Bottom of the Pyramid). Esses autores foram pioneiros no destaque do
importante papel que as multinacionais deveriam ter na mitigação de problemas
socioambientais e as ações de responsabilidade social corporativa seriam limitadas, e em
alguns casos ineficazes, para contribuir com a melhoria das condições de vida das pessoas
marginalizadas. A principal contribuição das empresas multinacionais seria oferecer
serviços e produtos inovadores acessíveis a esse público, atendesse uma demanda bem
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diferente daquela que as grandes corporações focavam, sem afastar-se da geração de
lucro e distribuição de dividendos aos acionistas.
A discussão, que começou sobre o potencial desse mercado (Prahalad e Hart,
2002; Prahalad, 2005) evoluiu para incorporar formas de desenvolver modelos de
negócios que podem oferecer acesso a produtos e serviços para o BoP, enquanto ajuda a
diminuir o alto déficit social do mundo. Os negócios sociais são organizações orientadas
para resolver problemas sociais, econômicos e ambientais que assolam a humanidade,
como por exemplo, falta de moradia, doenças, fome e poluição, onde houve falha ou falta
de empenho governamental. Os clientes são as pessoas pobres, e isso pode ser
considerado como um dos principais diferenciais das empresas sociais dos demais tipos
de empresas, que não necessariamente possuem os pobres como clientes (Yunus, 2007;
Mair; Martí; Ventresca, 2012).
O negócio social é relativamente uma nova forma de negócio e o objetivo é
proporcionar acesso aos pobres e dar oportunidades aos menos privilegiados no que diz
respeito a oportunidades econômicas, complementando os objetivos de lucratividade das
agências empresariais e não lucrativas. O negócio social cria uma ponte entre as duas
condições socioeconômicas - uma criada pela pobreza e privação e a outra pela riqueza e
pelo acesso. O negócio social distingue-se de outras formas de organização pela sua visão,
missão e estratégias operacionais (Rahman & Hussain, 2012).
Os autores Hoque (2014), Yunus e Weber (2010) e Yunus (2010) descrevem as
seguintes características para um negócio social: é uma empresa competitiva, sem perda
e sem geração de dividendos, completamente dedicada ao objetivo social; busca ajudar
outras pessoas sem ter nenhum lucro até o negócio ser autossustentável, o que significa
gerar receita suficiente para cobrir seus próprios custos; os investidores recebem apenas
o valor do investimento, não tem ganho de capital por si só, somente o retorno; o lucro
pode ser reinvestido para expandir o negócio; visa maximizar os benefícios sociais em
vez do lucro como superar a pobreza, ou um ou mais problemas que ameaçam as pessoas
e a sociedade; a empresa será ambientalmente consciente; a força de trabalho obtém
salários de mercado com condições de trabalho melhores do que o padrão. Consideram
o negócio social como uma organização ou empresa lucrativa e autossustentável, com o
objetivo de atender os benefícios sociais em vez do lucro e superar a pobreza e todo o
lucro é reinvestido na própria empresa.
2.1.2.2 Negócios inclusivos
O termo surge em alguns países emergentes e países em desenvolvimento,
especialmente na América Latina e na Ásia. Enfatiza o uso de iniciativas de mercado
voltadas para a redução da pobreza e a mudança na condição social dos indivíduos
marginalizados (Gupta et al., 2017) e na inclusão social por meio do consumo.
Os negócios inclusivos envolvem a população de baixa renda no processo de
desenvolvimento econômico no âmbito da demanda, como clientes e consumidores, e no
âmbito da oferta, como empregados, produtores e donos de negócios em vários pontos da
cadeia de valor. Eles estabelecem elos entre os negócios e a população, gerando uma
relação de benefício mútuo (Petrini et al., 2016).
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Os negócios inclusivos, termo adotado pela rede SEKN, são definidos como
organizações ou empreendimentos, gerando transformação social por meio de atividades
de mercado. Isso engloba organizações não governamentais (ONGs), organizações
privadas por lucro ou negócios engajados em atividades do setor público, produzindo
produtos e serviços de valores significativos (Comini et al., 2012). Para Buchko (2018),
o negócio inclusivo é uma empresa com fins lucrativos que quer considerar outras partes
interessadas, morais ou missões, além de lucrar com seus acionistas. As organizações sem
fins lucrativos não podem ser empresas beneficiárias, mas podem criar uma, por causa do
propósito do benefício público.
Márquez et al. (2010) e Comini et al. (2012) descrevem as seguintes
características para um negócio inclusivo: não basta ser autossustentável, o negócio deve
ser rentável; deve basear-se na premissa de transformar os padrões de vida da população
de baixa renda; é uma subcategoria de negócio social. Em resumo, o negócio inclusivo é
um negócio social com o objetivo de mudar a vida da população de baixa renda.
2.1.2.3 Negócios de impacto social
Outra forma de negócio social é o negócio de impacto social. Para Barki (2015),
são organizações que almejam gerar impacto social, a partir da oferta de produtos e
serviços diminuindo a vulnerabilidade da população de baixa renda e com retorno
financeiro. Petrini et al. (2016) definem que os negócios com impacto social são
organizações que visam solucionar demandas relacionadas a problemas sociais, seja
ofertando produtos e serviços, seja incluindo indivíduos ou grupos. Essas organizações
devem promover sua própria sustentabilidade financeira, sendo facultativa a distribuição
de lucros.
O desafio central dos negócios de impacto social é alinhar as atividades que geram
lucro com as atividades que geram impacto. O lucro é definido como o valor capturado
pela organização para seus proprietários (acionistas em uma empresa pública, modelos
de parceria, ou membros em um modelo cooperativo); e o impacto é definido como o
valor criado pela organização para a sociedade no cumprimento de sua missão, podendo
incluir benefícios ambientais e ganhos sociais. Enquanto as organizações comerciais
devem priorizar a captura de valor para seus proprietários, as organizações do setor social
devem priorizar a criação de valor para seus beneficiários (Santos et al.; 2015).
Negócio de impacto social é o modelo de organização híbrida, que combina as
competências do setor privado com os conhecimentos de gestão social do Terceiro Setor.
São organizações que objetivam resolver problemas sociais, utilizando mecanismos de
mercado (Barki et al., 2015). Os negócios de impacto diferem das ONGs e organizações
da sociedade civil pelo fato de utilizarem mecanismos de mercado na busca de
sustentabilidade financeira, não dependendo de doações ou outro tipo de apoio nesse
sentido para sobreviverem (Barki, 2015).
2.1.2.4 Organização híbrida
O conceito de organização híbrida teve início na década de 1990, após várias
organizações não-governamentais (ONGs) terem grandes demandas por seus serviços de
microcréditos. Essas organizações identificaram que a única maneira de atender a essa
demanda era desmembrar as organizações comerciais. Essas novas organizações
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combinaram duas “lógicas” institucionais previamente separadas: uma lógica de
desenvolvimento, que orientava sua missão de ajudar os pobres e uma lógica bancária,
que exigia lucros suficientes para apoiar operações contínuas e cumprir obrigações
fiduciárias (Battilana & Dorado, 2010).
As organizações são denominadas de híbridas, pois buscam uma missão social e
adotam o modelo de negócios da mesma forma que a organização de lucros, com a
sustentação de suas operações por meio de atividades comerciais, gerando renda e lucro,
tornando a organização autossuficiente. Essas organizações se preocupam em gerar lucros
para sua sustentabilidade e sobrevivência após o financiamento inicial (Battilana et al.,
2015; Khan, 2015). Embora seja esperado que as empresas comerciais priorizem a captura
de valor para seus proprietários , e as organizações do setor social devem priorizar a
criação de valor para seus beneficiários (sujeitos a mobilizar recursos suficientes para
continuar operando), as empresas hibridas têm de conciliar as expectativas concorrentes
de captura de valor e criação de valor de forma sistêmica, em vez de se concentrar nas
necessidades de um stakeholder dominante (Santos et al., 2015).
As organizações híbridas podem ser classificadas como:
•

Organização híbrida sem fins lucrativos, usando os fundos disponíveis para
apoiar as operações de seu próprio negócio, não para seus objetivos sociais.
Esses fundos são oriundos de doação ou filantropia (Lapowsky, 2011). Aqui
podem ser encontradas as associações e as fundações (Buchko, 2018).

•

Organização híbrida com fins lucrativos, que, de acordo com Santos et al.
(2015), perseguem uma missão social, ao mesmo tempo em que dependem de
um modelo de negócios comercial, e abrem caminho para uma nova
abordagem para alcançar o impacto social. Embora tenham uma forte
promessa, as empresas sociais também são organizações frágeis que devem
alcançar tanto sua missão social como atender às exigências do mercado.

2.1.2.5 Social Tech
O avanço tecnológico proporciona o uso da tecnologia com possibilidades em
diversas áreas, acarretando o aparecimento de soluções na área social. O agravamento dos
desafios sociais, segundo Arena et al. (2018), influencia a demanda e oferta de inovações
tecnológicas sociais. Esse desenvolvimento combinado com a redução do bem-estar
resultou em uma lacuna de oportunidades que podem ser aproveitadas por organizações
inovadoras, combinando inovação tecnológica e social.
As startups de tecnologia social, denominadas Social Techs, desenvolvem e
implementam soluções direcionadas para atender às necessidades sociais de uma maneira
financeiramente sustentável (Arena et al.,2018) e estão gradualmente sendo
caracterizadas por sua tentativa de usar tecnologia avançada para atender às diferentes
necessidades sociais (Millard e Carpenter, 2014). A expansão desse tipo de empresa
social ocorreu devido à necessidade de enfrentar os desafios sociais que as novas
oportunidades de mercado oferecem e a possibilidade de aproveitá-las, explorando
potenciais de sinergias entre inovação tecnológica e social e também, devido a novos
incentivos oferecido pelo governo (Arena et al.,2018). As sociais techs despertam
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interesse crescente, mas ainda não têm capacidade suficiente para considerá-las uma nova
modalidade dentro do ambiente de startup.
As startups de tecnologia social têm muitos pontos de sobreposição com startups
de alta tecnologia em termos das barreiras financeiras em seus diferentes estágios de ciclo
de vida. Sua diferença mais relevante em relação às startups convencionais está em seu
caráter híbrido ou missão de duplo valor que combina objetivos de negócios com um
impacto social positivo. As soluções institucionais que são comumente exploradas pelas
startups de alta tecnologia para o crescimento não são suficientes para apoiar o aumento
de startups de tecnologia social (Grilli et al., 2017; Arena et al., 2018).
De acordo com Arena et al (2018), as social techs têm missões híbridas e, ao
examinarem instrumentos financeiros que podem ser usados para financiá-las, afirmam
que, quando se trata de financiamento, especialmente de investidores que buscam lucro,
como capitalistas de risco, o medo não está apenas em perder o controle sobre sua ideia,
mas também na missão que conduz a ideia. Isso ocorre porque nas inovações
impulsionadas por missões híbridas, tanto o retorno financeiro quanto as necessidades
sociais são consideradas como uma relação de risco/retorno desfavorável para o
investidor. Em comparação com startups gerais de alta tecnologia, uma startup de
tecnologia social pode não gerar retornos altos o suficiente para as expectativas, e os
lucros potenciais podem não ser usados para retorno sobre participação de capital, mas
sim reinvestimentos na organização.
2.1.2.6 Cooperativas
Robert Owen (1771-1858) foi o pai do movimento cooperativo e as cooperativas
foram as pioneiras nas atividades empresariais no contexto do setor social desde meados
do século XIX, quando já funcionavam como um meio de financiar agendas
socioeconômicas (Alter, 2007).
A cooperativa é definida pela Aliança Cooperativa Internacional (ACI, 2018)
como "empresas centradas em pessoas, controladas e dirigidas por e para que seus
membros realizem suas necessidades e aspirações econômicas, sociais e culturais
comuns", sobre os valores da autoajuda, autorresponsabilidade, democracia, igualdade,
equidade e solidariedade. Na tradição de seus fundadores, os membros da cooperativa
acreditam nos valores éticos da honestidade, abertura, responsabilidade social e cuidado
com os outros (Alter, 2007).
Para Defourny e Nyssens (2017), cooperativas são organizações que buscam os
interesses de seus membros e não uma causa ou missão. Visam implementar formas de
governança democrática, ou seja, igual poder de voto na assembleia geral e limitação da
remuneração das ações de capital. No entanto, vai além da maioria das cooperativas
convencionais, na medida em que combina a busca dos interesses de seus membros com
a busca dos interesses de toda a comunidade ou de um grupo-alvo específico.
Neste tópico foram discutidas as denominações das empresas sociais conforme as
características e classificações de autores. No próximo tópico, essas organizações foram
classificadas conforme as tipologias estudadas.
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2.1.3 Tipologias de empresas sociais
A importância das tipologias de ESs, conforme Defourny e Nyssens (2017), é para
identificar precisamente características distintivas de ES, mostrando como as
combinações de todas ou algumas dessas características podem ser diversas. As tipologias
também podem contribuir para desvendar todo o potencial da empresa social, na medida
em que pode realmente ser observado no nível de base. Na revisão bibliográfica foram
encontradas diversas tipologias de empresas sociais, variando de acordo com a orientação
do lucro; orientação da missão, da natureza dos mercados-alvo e do grau de integração
das atividades empresariais nos programas sociais; e de acordo com as origens,
propósitos, e trajetórias, conforme a Figura 2 e será apresentado a seguir.
Figura 2 - Tipologias de empresas sociais
às origens, propósitos e trajetórias

à orientação do lucro

empresa social

à missão

à integração de negócios/programas

Fonte: Autor
2.1.3.1 Tipologias de empresas sociais de acordo com a orientação do lucro
Para Alter (2007), a tipologia de empresas sociais a orientação do lucro há uma
premissa básica denominado espectro, conforme apresentado na Figura 3. A mudança
das expectativas das partes interessadas de organizações sem fins lucrativos para alcançar
um impacto social de maior escala e, ao mesmo tempo, diversificar seu financiamento foi
creditada como um fator importante na aparência da parte "híbrida sem fins lucrativos"
para lucro e parte sem fins lucrativos. Nesse cruzamento de negócios tradicionais sem
fins lucrativos é que está a empresa social.
Figura 3 - Espectro híbrido
Espectro Híbrido

Tradicional
Sem fins
lucrativos

sem fins
lucrativos
com atividades
geradoras de
renda

Empresa
Social

Empresa
Socialmente
responsável

Fonte: Alter (2007)

Corporação
Praticando
Responsabilidade
social

Tradicional
Lucrativo
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Todas as organizações híbridas geram valor social e econômico e são organizadas
por grau de atividade quanto a: a) motivar, b) responsabilização e c) uso da renda. O
espectro híbrido inclui quatro tipos de praticantes híbridos: no lado direito do espectro
estão entidades com fins lucrativos que criam valor social, mas cujas principais
motivações são lucro e distribuição de lucros aos acionistas. No lado esquerdo do espectro
estão as organizações sem fins lucrativos com atividades comerciais que geram valor
econômico para financiar programas sociais, mas cujo principal motivo é a realização da
missão conforme determinado pelo mandato das partes interessadas (Alter, 2007). O
espectro de praticantes pode ser visto no Quadro 2
Alter (2007) considera os seguintes praticantes: organizações sem fins lucrativos,
empresa social, negócios socialmente responsáveis e corporação praticando
responsabilidade social. As atividades de geração de renda não são conduzidas como um
negócio separado, mas são integradas às outras atividades da organização, que envolvem
pouca receita em relação ao orçamento geral da organização e contribuições tradicionais
de captação de recursos.
As empresas sociais são definidas como qualquer empreendimento comercial
criado para fins sociais, mitigando/ reduzindo um problema social ou uma falha de
mercado e para gerar valor social enquanto opera com a disciplina financeira, inovação e
determinação de um negócio do setor privado. Os negócios socialmente responsáveis são
empresas com fins lucrativos que operam com objetivos duplos - lucrando com seus
acionistas e contribuindo para um bem social mais amplo. As corporações que praticam
responsabilidade social são empresas com fins lucrativos cujos motivos são motivados
financeiramente, mas se envolvem em filantropia. A "filantropia estratégica" ajuda as
empresas a alcançar os objetivos de maximização do lucro e participação no mercado,
contribuindo para o bem público.
Quadro 2 - Espectro de praticantes
Puramente
filantrópico
Motivos
Apelo à boa
vontade
Métodos
Missão
orientada
Objetivos
Criação de
valor social
Destino do
Direcionado
rendimento/lucro para atividades
de missão de
organização
sem fins
lucrativos
(exigido por lei
ou política
organizacional)

Híbrido

Puramente comercial

Motivos mistos

Apelo ao interesse
próprio
Impulsionado pelo
mercado
Criação de valor
econômico
Distribuído para
acionistas e proprietários

Equilíbrio de missão
e mercado
Criação de valor
social e econômico
Reinvestido em
atividades de missão
ou despesas
operacionais e / ou
retido para o
crescimento e
desenvolvimento de
negócios (a
organização pode
redistribuir uma
parte)
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Fonte: Alter (2007)
Buchko (2018) complementa o espectro de Alter (2007) e classifica as empresas
sociais de acordo com a orientação do lucro: as empresas com fins lucrativos (for-profit
área) e as sem fins lucrativos (non-profit área), conforme a Figura 4. Nas empresas
sociais, o objetivo principal não é maximizar os retornos financeiros dos acionistas, mas
expandir a empresa social e alcançar mais pessoas necessitadas, e o acúmulo de riqueza
não é uma prioridade, e os lucros devem ser reinvestidos na empresa para financiar a
expansão (Buchko, 2018).
Figura 4 - Empresas sociais e seus limites

Fonte: Buchko, 2018.
As empresas sociais desenvolvem-se de forma comercial, não lucrativa, mas há
também os modelos híbridos (Buchko, 2018):
a) o ponto inicial das empresas sociais acontece de maneira não lucrativa
buscando maximizar o impacto social, sendo o núcleo central da empresa
social sem fins lucrativos o dispêndio de fundos disponíveis para atender às
necessidades sociais, sejam esses fundos oriundos de filantropia ou doações;
b) a empresa híbrida sem fins lucrativos utiliza seus fundos disponíveis para
apoiar as operações de seu próprio negócio, sendo esses fundos oriundos de
doação ou filantropia. Aqui podem ser encontradas as associações e as
fundações;
c) a empresa híbrida é uma mistura do modelo sem fins lucrativos e o modelo
lucrativo, sendo mais autossuficiente financeiramente em comparação com o
anterior, e os fundos disponíveis são gastos de acordo com as metas sociais,
mas de tempos em tempos reinveste seus lucros, pois há atividades comerciais
envolvidas;
d) negócios sociais realizam atividades empresariais sociais e comerciais ao
mesmo tempo, são autossustentáveis e mais independente financeiramente,
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sendo assim, uma empresa lucrativa contribuindo para um bem social. Aqui
podem ser encontradas as cooperativas sociais;
e) “B-corporation” (ou Benefit Corporation), seus proprietários estão
interessados em maximizar o retorno financeiro, mas a empresa possui função
social. É uma empresa orientada ao lucro que deseja considerar outras partes
interessadas no negócio, além de trazer lucro para seus acionistas.
As tipologias orientadas ao lucro, não são, simplesmente, as organizações que têm
fins lucrativos e as sem fins lucrativos, pois a dupla missão social e econômica exige,
muitas vezes, que a organização se adapte as regras do tipo de organização. Um exemplo
são os negócios sociais da empresa que tem de ser lucrativa, para ser autossustentável,
mas o lucro deve ser reinvestido na própria organização e não ser compartilhada com os
sócios. Isso acarreta o aparecimento de novas formas de empresas sociais como as
empresas híbridas, as Bcorps e as que possam ser criadas como a social tech, obrigando
em novas atualizações nas tipologias.
2.1.3.2 Tipologias de empresas sociais de acordo com atividades empresariais nos
programas sociais
Alter (2007) concentra-se no lugar e no papel das lógicas de mercado para propor
uma tipologia baseada na orientação da missão, na natureza dos mercados-alvo e no grau
de integração das atividades empresariais nos programas sociais.
Quanto à missão, em organizações híbridas, dinheiro e missão estão interligados
como o DNA, mas, nem sempre são parceiros iguais. Na prática, os objetivos financeiros
e sociais estão frequentemente em oposição ou competição uns com os outros. A decisão
inicial de empreender uma empresa social é frequentemente motivada por necessidade
financeira ou benefício de missão (Alter, 2007). Surgem as empresas sociais centradas na
missão, relacionada à missão e sem relação com a missão:
a)
Empresa Social Centrada na Missão - A empresa é central para a missão
social da organização. Essas empresas sociais são criadas com o propósito
expresso de avançar a missão usando um modelo de autofinanciamento.
Organizações
criadas
para
empregar
populações
desfavorecidas
(desenvolvimento do emprego) e instituições de micro finanças são exemplos
desse tipo de empreendimento social. Empresas sociais centradas na missão
geralmente assumem a forma de empreendimentos sociais incorporados.
b)
Empresa Social Relacionada à Missão - A empresa está relacionada à
missão da organização ou aos serviços sociais essenciais. Os empreendimentos
sociais relacionados à missão possuem propriedades sinérgicas, criando valor
social para os programas e gerando valor econômico para subsidiar os programas
sociais e / ou despesas operacionais da organização.
c)
Empresa social sem relação com a missão - O empreendimento não está
relacionado com a missão da organização, ou destina-se a avançar a missão a não
ser gerando renda para seus programas sociais e custos operacionais. As
atividades de negócios podem ter uma inclinação social, adicionar valor de
marketing ou branding, operar em um setor relacionado aos serviços ou setor da
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organização parente sem fins lucrativos, no entanto, o potencial de lucro é a
motivação para criar uma empresa social não relacionada à missão.
A integração de negócios/ programas indica que as empresas sociais podem ser
classificadas com base no nível de integração entre programas sociais e atividades de
negócios, surgindo as empresas sociais incorporadas, as integradas, ou ainda as sociais
externas:
a)
Empresas sociais incorporadas: os programas sociais e as atividades de
negócios são os mesmos. Organizações sem fins lucrativos criam Empresas
Sociais Incorporadas expressamente para fins programáticos. As atividades da
empresa são "incorporadas" às operações e programas sociais da organização e
são centrais para sua missão. Os programas sociais são autofinanciados por meio
de atividades empresariais e, assim, a empresa social incorporada também
funciona como uma estratégia de programa sustentável.
b)
Empresas sociais integradas: os programas sociais se sobrepõem às
atividades empresariais, compartilhando custos e ativos. As organizações criam
empresas sociais integradas como um mecanismo de financiamento para apoiar as
operações e atividades missionárias da organização sem fins lucrativos.
c)
Empresas sociais externas cujos programas sociais são distintos das
atividades empresariais. Organizações sem fins lucrativos criam empresas sociais
externas para financiar seus serviços sociais e / ou custos operacionais.
Essa tipologia permite classificar as empresas baseadas na orientação da missão,
na natureza dos mercados-alvo e no grau de integração das atividades empresariais nos
programas sociais. O fato de poder classificar as empresas de acordo com a Integração de
negócios/programas torna-o mais realista e, original, de acordo com Defourny e Nyssens
(2017), e agora se tornou uma referência clássica: as atividades empresariais podem ser
“centradas na missão” (e embutidas na missão social), “relacionadas à missão” ou “sem
relação com a missão”, (ou seja, apenas focada em ganhar renda para apoiar
financeiramente a missão social).
2.1.3.3 Tipologias de empresas sociais de acordo com as origens, propósitos e trajetórias
Neste estudo, encontrou-se o artigo de Defourny e Nyssens (2017) propondo as
tipologias derivadas de observações de campo de uma maneira bastante indutiva. Foram
identificadas três combinações convergentes de origens, propósitos, trajetórias e
discursos que revelam grandes “matrizes” distintas na paisagem da empresa social.
1. Tais combinações convergentes podem primeiro ser encontradas no terceiro
setor: é uma matriz natural em que as iniciativas econômicas privadas
orientadas para objetivos sociais tomam forma. O que chama a atenção é o
fato de que dois perfis distintos de empresa social podem ser identificados
dentro do terceiro setor:
a. Caridade comercial caracterizada por discursos que enfatizam as
atividades de renda obtidas por organizações voluntárias em apoio à
sua missão social. A confiança no mercado é o principal instrumento.
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É uma forma de fornecer recursos complementares, além de doações
públicas e recursos filantrópicos.
b. Cooperativas e tradição de propósito mútuo – indicando
organizações que buscam os interesses de seus membros e, não causa
ou missão, além dos interesses daqueles que formam e controlam a
entidade mútua ou cooperativa.
2. Em várias tipologias, emerge uma clara matriz empresarial privada, em que
estratégias baseadas no mercado são aplicadas para alcançar uma finalidade
social ou ambiental e um lucro privado para o(s) proprietário(s) parece
bastante legítimo (negócio social, tradição do mercado privado). O debate
parece permanecer aberto em relação às grandes corporações, em que
algumas atividades orientadas para objetivos sociais são apenas parte de uma
estratégia de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) que serve, em
última análise, a uma finalidade de maximização do lucro.
3. Embora as empresas sociais sejam vistas como entidades privadas e
iniciativas privadas, as três tipologias britânicas apresentadas acima incluem
o que elas chamam respectivamente de spin-offs do setor público”, “tradição
e propósito estatistas públicos” e um discurso “prestação de serviços
públicos”. Isso fornece evidências para a existência de uma matriz
pública/estado clara entre os principais pontos de referência no cenário de
empresa social
As tipologias derivadas da revisão da literatura, de uma maneira bastante dedutiva,
lidam com as diferenças, e combinações entre interesse mútuo e interesse geral, o que foi
importante para traçar um quadro mais claro dos modelos de empresa social.
Defourny e Nyssens (2017) consideram três grandes impulsionadores distintos ou
“princípios de interesse” que podem ser encontrados na economia global: o interesse geral
(IG), o interesse mútuo (IM) e o interesse de capital (IC), que derivaram diretamente dos
tipos “benefício” teorizados por Gui (1991). Todas as associações (organizações
voluntárias) que buscam o interesse de seus membros (o benefício mútuo de Gui (1991))
estão localizadas no “interesse mútuo”, como todas as cooperativas tradicionais. Por
outro lado, associações (organizações voluntárias e instituições de caridade, dentre
outras) que buscam benefícios públicos estão muito mais próximas do interesse geral,
embora não no próprio vértice, já que seu interesse geral (a comunidade a que servem)
geralmente não é tão grande (geral) como aquela servida pelo estado.
Na Figura 5, ao lado direito do triângulo, pode-se observar como as empresas
acionárias desenvolvem suas estratégias de RSE, por meio das quais tendem a expressar
preocupação com algumas questões de interesse geral, embora sem questionar seu
principal motivo de lucro. Isso pode ser representado como um movimento limitado para
cima ao longo desse lado do triângulo
Nessa mesma Figura 5, foram traçadas duas linhas pontilhadas no triângulo para
levar em consideração as várias combinações de tipos de recursos (receita de mercado,
subsídios públicos, recursos filantrópicos), estabelecendo uma distinção entre situações
em que dominam a renda do mercado, aquelas em que o financiamento público domina,
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e aqueles em que um mix de recursos (recursos híbridos) é preferido para equilibrar
melhor a missão social e a sustentabilidade financeira.
A linha pontilhada mais baixa também divide o ângulo de “interesse mútuo”: as
cooperativas são empresas que operam no mercado e aparecem abaixo da linha, assim
como todas as empresas que ganham todo ou a maior parte de sua receita do mercado;
pelo contrário, associações de interesse mútuo, como clubes esportivos ou outras
organizações voluntárias de lazer, dependem de uma mistura de recursos de mercado
(taxas de associados, vendas em um bar ou lanchonete) e outros recursos como
voluntariado e contribuições públicas na forma de exporte, infraestruturas e outras
instalações interiores ou exteriores (Defourny e Nyssens, 2017)
Figura 5 - Princípios de interesse e mix de recursos
Interesse Geral (IG)
Estado

Recurso
público dominante

Associação IG
Recursos hibridos

Associação IM

Cooperativa
Interesse Mutuo (IM)

Recurso de mercado
dominante
MPEs

Organização de Propósito
Financeiro
Interesse Capital (IC)

Fonte: Defourny e Nyssens (2017).
Baseando-se na combinação do trabalho indutivo (tipologias experimentais
baseadas em observações de campo), a construção conceitual mais dedutiva do benefício
mútuo versus benefício público de Gui (1991) e os tipos de recursos de que as empresas
sociais dependem, Defourny e Nyssens (2017) representaram como várias “trajetórias
institucionais” em toda a economia podem gerar modelos de empreendimento social.
Tais trajetórias institucionais podem ser descritas da seguinte maneira, representadas na
Figura 6:
1) Seus “pontos de partida” são os tipos organizacionais iniciais definidos e
localizados de acordo com os três “princípios de interesse” no triângulo
(Figura 6);
2) As próprias trajetórias consistem basicamente em um dos seguintes
movimentos:
a) Um movimento “ascendente” de organizações de interesse mútuo
ou de interesse capital (Assoc MI, Cooperativas, PMEs e
Organizações com propósitos financeiros) em direção a um
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comportamento ou estratégia que dê mais importância ao interesse
geral na missão social ou societária da organização. Essa evolução
é representada por setas azuis apontando para cima (azul sendo a
cor dos princípios de interesse) na Figura 6, ou alternativamente,
b) Um movimento “descendente” de organizações de interesse geral
(até então baseadas principalmente no rendimento não mercantil,
se não totalmente subsidiado pelas autoridades públicas) para
atividades mais orientadas para o mercado, a fim de complementar
os seus recursos existentes. Essa evolução é representada por setas
vermelhas apontando para baixo (vermelho sendo a cor dos
recursos) na Figura 6. Essa mudança também pode envolver a
adoção de métodos de gerenciamento mais comerciais;
3) Essas trajetórias institucionais resultam no surgimento de modelos de
empreendimento social (na cor verde). Tais modelos não são necessariamente
estáveis e podem ser considerados como ainda em evolução.
Figura 6 - Trajetórias institucionais e modelos de empresas sociais resultantes
Interesse Geral (IG)
Recurso
público dominante

Estado

Associação IG
ESSP

ESFL
CS

SB

Associação IM

Cooperativa

Recursos hibridos

Recurso de mercado
dominante
MPEs

Organização de Propósito
Financeiro

Interesse Mutuo (IM)

Interesse Capital (IC)

Fonte: Defourny e Nyssens (2017)
Como mostra a Figura 6, foram identificadas seis principais trajetórias
institucionais distintas (setas em vermelho e azul), resultando em quatro grandes modelos
de empresas sociais (escritos em verde) empresarial sem fins lucrativos (ESFL),
cooperativa social (CS), negócios sociais (SB) e setor público (ESSP):
A. O modelo empresarial sem fins lucrativos (ESFL)
Primeiro há aqui todas as organizações sem fins lucrativos que desenvolvem
qualquer tipo de negócio de renda obtida em apoio à sua missão social. Como sugerido
pela Figura 6, é mais provável que as atividades de renda auferida sejam desenvolvidas
por associações de interesse geral / organizações sem fins lucrativos (Associações IG)
que buscam complementar doações públicas e doações com novas fontes de
financiamento.
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As estratégias de rendimentos auferidos podem assumir várias formas:
ü qualquer atividade comercial não relacionada à missão (como uma loja que
vende qualquer tipo de mercadoria e operada por e dentro de uma instituição
de caridade), cujo excedente apoia a missão social;
ü qualquer subsidiária criada por uma organização sem fins lucrativos para
desenvolver uma atividade de negociação e gerar lucros a serem trazidos de
volta à matriz;
ü qualquer atividade voltada para o mercado e voltada para a missão
desenvolvida por uma Organização sem fins lucrativos, como atividades de
produção em vários setores em que empresas sociais sem fins lucrativos
integradas ao mesmo tempo vendem seus produtos ou serviços e treinam
trabalhadores não qualificados.
As empresas sociais empresariais sem fins lucrativos também podem resultar da
evolução das associações de interesse mútuo (Associações-IM) para uma maior
orientação para o interesse geral, muito além dos interesses dos membros.
B. O modelo de cooperativa social (CS)
O modelo de cooperativa social resulta de um movimento de organizações de
interesse mútuo (Cooperativas ou Associações IM) para um comportamento que dá mais
importância ao interesse geral. As cooperativas são, em primeiro lugar e acima de tudo,
empresas de interesse mútuo, possuídas e (democraticamente) controladas por seus
membros por seus próprios interesses não capitalistas.
Por estar enraizado nessa tradição cooperativa, o modelo cooperativo social
também visa implementar formas de governança democrática, ou seja, igual poder de
voto na assembleia geral e limitação da remuneração das ações de capital. No entanto,
vai além da maioria das cooperativas convencionais, na medida em que combina a busca
dos interesses de seus membros com a busca dos interesses de toda a comunidade ou de
um grupo-alvo específico. As cooperativas sociais podem ser cooperativas de um único
participante quando todos os membros compartilham um interesse mútuo enquanto,
também contribuem para um interesse geral que não é apenas incidental.
As cooperativas sociais também podem ser cooperativas de uma única parte,
quando sua missão social tem como alvo seus próprios membros. É, por exemplo, o caso
das cooperativas de trabalhadores latino-americanas, criadas no movimento de
“economia popular” por pessoas pobres que tentam criar seus próprios empregos.
As empresas sociais do tipo CS também podem resultar da evolução de
associações de interesse mútuo dispostas a desenvolver suas atividades econômicas para
tratar de um problema social específico e, avançar para um propósito de interesse geral
mais explícito. É por isso que a seta a partir do Associações IM parece orientada tanto
para o modelo sem fins lucrativos quanto para o modelo CS.
C. O modelo de negócios sociais (SB)
Considerar a empresa social como um negócio impulsionado por missões é a visão
dominante entre escolas de negócios, empresas de consultoria, departamentos de
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Responsabilidade Social de grandes corporações multinacionais e várias fundações, que
promovem métodos de negócios mais amplamente (e não apenas estratégias de renda)
como um caminho eficiente para abordar problemas sociais. As empresas sociais são
empresas que desenvolvem atividades de negócios para fins ou missões sociais.
Quando lançado por empresas com fins lucrativos, o impulso “empreendedor
social” consiste em um movimento em direção ao interesse geral. Trabalhos enfatizam
uma visão “dupla (ou tripla)”, e a criação de um “valor combinado”. Como sugerido na
Figura 6, uma orientação mais forte em direção ao interesse geral pode levar esses
“negócios sociais” a confiar em um modelo econômico mais híbrido, com uma proporção
maior de recursos não mercantis apoiando, pelo menos parcialmente, bens ou serviços
fornecidos para o "bem público".
A definição de negócios sociais por Yunus envolve condições mais rigorosas:
“Um negócio social é uma empresa sem perdas, sem dividendos e baseada no mercado,
projetada para atender a um objetivo social” (Yunus, 2010).
D. O modelo de empresa social do setor público (ESSP)
Muitos governos, nos níveis nacional e local, experimentam cada vez mais a
necessidade de reduzir os custos da prestação de serviços públicos e/ou de alcançar maior
eficiência nesse campo. Em algumas configurações, as empresas sociais podem emergir
como “spin-offs do setor público”. No âmbito das políticas de desenvolvimento
comunitário voltadas para áreas urbanas carentes, por exemplo, os órgãos públicos locais
podem assumir a liderança na criação de empresas comunitárias que buscam o
desenvolvimento local.
Podem também lançar e continuar envolvidos na gestão de empresas sociais que
oferecem uma experiência profissional ou empregos transitórios a pessoas
desempregadas desfavorecidas. Outra trajetória de desenvolvimento iniciada pelas
autoridades públicas, busca a transferência da provisão de serviços sociais para novos
empreendimentos sociais ou a transformação de algumas agências de prestação de
serviços da administração local em empreendimentos sociais. O que está em jogo em
todos os casos é uma espécie de “reconfiguração” ou “externalização” dos serviços
públicos sob a forma organizacional da empresa social, com os objetivos expressos de
melhorar e inovar.
De um modo geral, o principal impulso “empreendedor social” aqui consiste em
um movimento em direção à “mercantilização”, que pode assumir diferentes formas e ter
várias implicações.
2.1.3.4 Resumo das Tipologias de ES
A tipologia de empresas sociais de acordo com as origens, propósitos e trajetórias
proposta por Defourny e Nyssens (2017), é a mais completa e nas suas quatro
classificações empresarial sem fins lucrativos (ESFL), cooperativa social (CS), negócios
sociais (SB) e setor público (ESSP) abrange todos os tipos de empresas sociais.
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Quadro 3 - Resumo das tipologias apresentadas
Alter (2007)

Buchko (2018)

Alter (2007)

Sem fins lucrativos com
atividades geradoras de
renda
Empresa social

Social sem fins
lucrativos

Centrada na missão

Híbrida sem fins
lucrativos
Híbrida

Relacionada à missão

Cooperativa social (CS)

Sem relação com a
missão
Empresas sociais
incorporadas

Negócios sociais (SB)

Empresa socialmente
responsável
Corporação praticando
responsabilidade social

Negócio social
Bcorp

Defourny & Nyssens
(2017)
Empresarial sem fins
lucrativos (ESFL)

Setor público (ESSP)

Empresas sociais
integradas
Empresas sociais
externas

Fonte: Autor
O Quadro 3 traz um resumo das tipologias apresentadas, a mais antiga é a de Alter
(2007) que apresenta um espectro híbrido com quatro tipos de empresas sociais
classificadas de acordo com a orientação do lucro. Buchko (2018) complementa as
definições de Alter (2007), acrescentando o negócio social e a bcorp. Alter (2007)
também, concentra-se no lugar e no papel das lógicas de mercado para propor uma
tipologia baseada na orientação da missão, na natureza dos mercados-alvo e no grau de
integração das atividades empresariais nos programas sociais e classifica as empresas
sociais orientadas a missão e orientados a integração de programas. E Defourny &
Nyssens (2017) apresentam uma tipologia com base nas origens, propósitos e trajetórias
das empresas sociais. As tipologias apresentadas permitem classificar as empresas
sociais sob diversas óticas e autores.
Conforme a definição de empresa social adotada nesta tese: “ Empresas sociais
são organizações que visam solucionar demandas relacionadas a problemas sociais, seja
ofertando produtos e serviços, seja incluindo indivíduos ou grupos. Essas organizações
devem promover sua própria sustentabilidade financeira, sendo facultativa a distribuição
de lucros (Petrini et al., 2016)”. A tipologia que melhor se encaixa e adotada nesta tese é
a de Defourny & Nyssens (2017), pois é a mais completa e atende a nossa definição de
empresa social e as demais.
No tópico anterior foram discutidas as denominações das empresas sociais
conforme as características teóricas de autores e neste tópico ressaltou-se a importância
das tipologias de empresas sociais que servem para identificar características distintivas
de empresa social, mostrando como as combinações de todas ou algumas dessas
características podem ser diversas. Verificou-se a dificuldade para denominar as
organizações e classificá-las conforme as tipologias pois existem diversas maneiras.
Nesta tese, a definição e a tipologia de empresa social adotadas estão no parágrafo
anterior e as denominações de empresas sociais estudadas foram negócios sociais,
negócios inclusivos, negócios de impacto social, organização híbrida, social tech,
cooperativas, e as tipologias de empresa social abordadas foram de acordo com a
orientação do lucro, de acordo com a orientação da missão, na natureza dos mercados-
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alvo e no grau de integração das atividades empresariais nos programas sociais e de
acordo com as origens, propósitos e trajetórias.

2.2 Modelo de negócios
A origem do modelo de negócios deu-se durante o boom do comércio eletrônico
nos anos 1990 e com o advento da Internet, o termo modelo de negócios ganhou destaque
e tem sido usado por gerentes, acadêmicos e jornalistas por tudo e qualquer coisa
relacionada à "nova economia", que é impulsionada pelas tecnologias de informação e
comunicação e vem se acumulando desde então (Goyal et al, 2017; Zott, Amit e Massa,
2011).
O modelo de negócios tem sido objeto de um número crescente de estudos
orientados para profissionais e acadêmicos. Embora tenha havido uma explosão na
quantidade de artigos publicados, e uma abundância de sessões e painéis de conferência
sobre o tema dos modelos de negócios, parece que os pesquisadores (e praticantes) ainda
não desenvolveram uma linguagem comum e amplamente aceita que permitiria aos
pesquisadores que examinam a construção do modelo de negócios através de lentes
diferentes para desenhar efetivamente no trabalho dos outros (Zott, Amit e Massa, 2011).
O Quadro 4 apresenta as conceitos e definições encontrados em estudos de AlDebi, El-Haddadeh & Avison (2008) e também do estudo de Alegre & Berbegal-Mirabent
(2016), oferecendo aos modelos de negócios uma imagem consistente e integrada de uma
empresa, descrevendo o raciocínio de como uma organização cria, entrega e valoriza as
capturas.
Quadro 4 - Definições de Modelos de Negócios
Autor
Timmers (1998)

Venkatraman e Henderson
(1998)
Rappa (2000)

Linder e Cantrell (2000)

Petrovic et al. (2001)

Definição
Uma arquitetura para produtos, serviços e fluxos de informação,
incluindo uma descrição de vários atores de negócios e seus papéis;
uma descrição dos benefícios potenciais para os vários atores do
negócio; e uma descrição das fontes de receita.
Estratégia que reflete a arquitetura de uma organização virtual ao
longo de três vetores principais: interação com o cliente, configuração
de ativos e alavancagem de conhecimento.
A BM é o método de fazer negócios pelo qual uma empresa pode se
sustentar, isto é, gerar receita. O modelo de negócios explica como
uma empresa ganha dinheiro especificando onde ela está posicionada
na cadeia de valor.
A lógica central da organização para criar valor. O modelo de
negócios para uma empresa orientada para o lucro explica como se faz
dinheiro.
Um modelo de negócios descreve a lógica de um “sistema de
negócios” para criar valor que está abaixo dos processos reais.

Amit e Zott (2001)

O conteúdo, estrutura e governança das transações projetadas de modo
a criar valor através da exploração de oportunidades de negócios

Torbay et al. (2001)

A arquitetura da organização e sua rede de parceiros para criar,
comercializar e entregar valor e capital de relacionamento a um ou
vários segmentos de clientes, a fim de gerar fluxos de receita rentáveis
e sustentáveis.
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Stähler (2002)

Magretta (2002)
Bouwman (2002))

Camponovo and Pigneur
(2003)
Haaker et al. (2004)
Leem et al. (2004)

Shafer et al. (2005)
Rajala e Westerlund (2005)
Osterwalder et al. (2005)

Andersson et al. (2006)

Kallio et al. (2006)

Amit e Zott (2010)
Casadesus-Masanell e Ricart
(2010)

Um modelo de um negócio existente ou um negócio futuro planejado.
Um modelo é sempre uma simplificação da realidade complexa. Isso
ajuda a entender os fundamentos de um negócio ou a planejar como
um negócio futuro deve ser.
O modelo de negócios conta uma história lógica que explica quem são
seus clientes, o que eles valorizam e como você ganhará dinheiro ao
fornecer-lhes esse valor.
Uma descrição dos papéis e relacionamentos de uma empresa, seus
clientes, parceiros e fornecedores, bem como os fluxos de
mercadorias, informações e dinheiro entre essas partes e os principais
benefícios para os envolvidos, em particular,, mas não
exclusivamente, para o cliente.
Uma conceituação detalhada da estratégia de uma empresa em um
nível abstrato, que serve como base para a implementação de
processos de negócios.
Um esforço colaborativo de várias empresas para oferecer uma
proposta conjunta aos seus consumidores.
Um conjunto de estratégias para estabelecimento e gerenciamento
corporativo, incluindo um modelo de receita, processos de negócios
de alto nível e alianças.
Uma representação da lógica central subjacente de uma empresa e
opções estratégicas para criar e capturar valor dentro de uma rede de
valores
As formas de criar valor para os clientes e a maneira como os
negócios transformam oportunidades de mercado em lucro por meio
de conjuntos de atores, atividades e colaborações.
Uma ferramenta conceitual contendo um conjunto de objetos,
conceitos e suas relações com o objetivo de expressar a lógica
comercial de uma empresa específica
Modelos de negócios são criados para deixar claro quem são os atores
do negócio em um caso de negócio e como tornar explícitas suas
relações. As relações em um modelo de negócios são formuladas em
termos de valores trocados entre os atores.
O meio pelo qual uma empresa é capaz de criar valor ao coordenar o
fluxo de informações, bens e serviços entre os vários participantes do
setor, entra em contato com os clientes, parceiros da cadeia de valor,
concorrentes e do governo.
Um sistema de atividades independentes que transcende as empresas
locais e abrange seus limites
Um conjunto de escolhas gerenciais e as consequências dessas
escolhas

Fontes: Al-Debi, El-Haddadeh & Avison (2008); Alegre & Berbegal-Mirabent (2016)
Pelas definições percebe-se que os termos mais utilizados para definir um modelo
de negócios (BM) são arquitetura, método ou estratégia que uma organização ou empresa
utiliza para criar valor ao seu segmento de clientes, além da rede de relacionamentos e
distribuição com os clientes e fornecedores. No entanto, para criar valor, é necessário que
identifique os elementos e relacionamentos descrevendo como o negócio opera. Esses
elementos ou componentes também foram abordados em estudos anteriores e foram
conceituados de forma diferente de acordo com sua natureza (Shafer et al., 2005;
Berbegal-Mirabent, 2016), como mostrado no Quadro 5.
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Quadro 5 - Componentes do Modelo de Negócios
Autor
Hamel (2000)
Gordijn e Akkermans (2001)
Chesbrough e Rosenbloom
(2002)
Hedman e Kalling (2003)
Osterwalder et al. (2005)
Shafer et al. (2005)
Amit e Zott (2010)
Casadesus-Masanell e Ricart
(2010)
Yunus et al. (2010)

Osterwalder e Pigneur (2010)

Componentes do modelo de negócios
Estratégia básica, recursos estratégicos, interface do cliente e rede de
valores
Valor, porto de valor, ator, atividade de valor, troca de valor, objeto de
valor e cálculo de rentabilidade
Proposta de valor, segmento de mercado, estrutura da cadeia de valor,
estrutura de custo e lucro, posição da empresa dentro do contexto de
rede de valor e estratégia competitiva
Clientes, concorrentes, oferta, atividades e recursos de organização,
fornecimento de insumos e produção e componente de processo
longitudinal
Proposta de valor, canal de distribuição, relacionamento com clientes,
rede de parceiros e modelo de receita
Escolhas estratégicas, criação de valor, captura de valor e rede de
valores
Elementos de design (conteúdo, estrutura e governança) e temas de
design (novidade, lock-in, complementaridades e eficiência)
Escolhas de políticas, opções de ativos, opções de governança
Proposta de valor (partes interessadas e produto / serviço), equação de
lucro social (lucro social e lucro ambiental), constelação de valor
(cadeia de valor interna e cadeia de valor externa) e equação de lucro
econômico (receitas de vendas, estrutura de custos e capital
empregado)
Segmentos de clientes, proposições de valor, canais, relações com
clientes, fluxos de receita, recursos-chave, atividades-chave, parceriaschave e estrutura de custos

Fonte: Alegre & Berbegal-Mirabent (2016)
Analisando-se os componentes de um BM do Quadro 5, percebe-se que uma
estrutura conceitual do modelo de negócios é definida por três elementos principais: a
proposta de valor, criação de valor e entrega e captura de valor (Figura 7). A criação de
valor está no cerne de qualquer modelo de negócios; as empresas capturam valor,
aproveitando novas oportunidades de negócios, novos mercados e novos fluxos de receita
(Beltramello et al., 2013; Teece, 2010).
Figura 7 - Estrutura do modelo de negócios conceitual.

Fonte: Richardson (2008); Osterwalder e Pigneur (2005); Bocken et al. (2014)
O modelo de negócios conceitual representa de forma satisfatória o modelo de
negócios de uma empresa social pois tem, originalmente, os mesmos segmentos como
proposta de valor, segmento de clientes, canal de distribuição, canal de comunicação,
parceiros-chave, tarefas-chave, recursos-chave, estrutura de custos e receita. Yunus et al.
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(2010) discutem as diferenças entre um modelo de negócios convencional e um modelo
de negócio social. Um modelo de negócios convencional consiste em três elementos
predominantes, (1) uma proposta de valor, (2) uma constelação de valores e (3) uma
equação de lucro positivo, uma representação similar ao modelo conceitual.
A proposta de valor compreende a identificação dos clientes da empresa e a oferta
da empresa avaliada por esses clientes. A constelação de valores refere-se à forma como
a empresa entrega essa proposta aos seus clientes. Por fim, a equação de lucro refere-se a
como o valor é criado e capturado a partir da proposta de valor ao cobrir os custos e a
estrutura de capital incorporada na constelação de valores. Em um modelo de negócios
social, no entanto, todos os elementos enfatizam a tentativa de resolver problemas sociais
e ambientais.
Enquanto em um modelo de negócio convencional, a constelação de valor e a
proposta de valor concentram-se apenas no cliente, um modelo de negócios sociais atende
todas as partes interessadas. Além disso, a equação de lucro econômico de um modelo de
negócio social apenas se esforça para a recuperação total do custo e do capital em vez da
maximização do lucro financeiro. Além disso, a equação de lucro social é adicionada
como um quarto elemento, que compreende os desejados ganhos sociais e ambientais
(Yunus et al., 2010).
As organizações podem usar modelos de negócios específicos para cada
segmento. Múltiplos modelos de negócios são relevantes, se as organizações se
expandirem para novos mercados, usarem mais eficientemente seus recursos fixos ou
desenvolverem novos fluxos de renda. Isso pode exigir modelos de negócios múltiplos
que operam em conjunto. Operando em conjunto os resultados vêm do reconhecimento
de custos e benefícios, melhoria e crescimento e criação de sinergias (Gebauer et al.,
2016).
A definição de Teece (2010) enfatiza a função de criação de valor de um modelo
de negócios:
Um modelo de negócios descreve o design ou a arquitetura dos mecanismos
de criação, entrega e captura de valores empregados. A essência de um modelo
de negócios é que ele cristaliza as necessidades dos clientes e a capacidade de
pagamento, define a maneira pela qual a empresa responde e oferece valor aos
clientes, atrai clientes a pagar o valor e converte esses pagamentos em lucros
através do projeto apropriado e operação dos vários elementos da cadeia de
valor (TEECE, 2010, p. 179).

Nesse tópico introduziram-se o conceito de modelo de negócios e seus principais
componentes, cuja principal função é a criação de valor para o cliente. O próximo tópico
aborda o processo de criação de valor.
2.2.1 Criação de valor de um modelo de negócios
Antes de definir o processo de criação de valor, precisa-se definir o que é valor.
O valor tem sido estudado a partir de uma variedade de perspectivas, como recursos
humanos, marketing e empreendedorismo, e da perspectiva de várias disciplinas, como
economia, sociologia e psicologia. Sem uma definição da base ontológica da criação de
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valor, o valor deve ser tratado como um conceito que pode ser percebido e construído de
forma diferente por vários atores (por exemplo, provedor e cliente).
Grönroos e Voima (2013) consideram que com ideias conflitantes como base, é
impossível descrever a natureza do valor, mas no campo da gestão estratégica, o 'valor'
foi definido de várias maneiras, tais como “aquilo que os compradores estão dispostos a
pagar pelo que a empresa lhe oferece, ou seja, cada indivíduo estabelece o valor do
produto ou serviço adquirido em função do benefício agregado por este produto ou
serviço” (Porter, 1985) ou “propriedades de produtos ou serviços que fornecem utilidade”
(Ramirez, 1999) ou “valor está associado às experiências; os produtos e serviços facilitam
experiências individuais e experiências medidas pela comunidade” (Prahalad e
Ramaswamy, 2004) ou “valor é criado por uma cadeia vertical de participantes como um
todo” (Brandenburger e Stuart 1996).
Bowman e Ambrosini (2000), com um enfoque nos clientes, separam o
conceito de valor em: (i) valor de uso (percepção dos clientes baseada em suas
necessidades, desejos, expectativas e experiências anteriores); (ii) valor de troca
(montante monetário despendido em um dado momento no tempo) e (iii) valor percebido
(valor definido pelo consumidor, baseado em sua percepção de utilidade do
produto/serviço).
Nesta tese, o conceito de "valor" é no sentido de "valor de uso" (Bowman e
Ambrosini, 2000; Lepak et al., 2007). Isso significa como os usuários percebem que as
qualidades específicas de um novo trabalho, tarefa, produto ou serviço atenderão às suas
necessidades, como velocidade ou qualidade de desempenho em uma nova tarefa, ou
como um novo produto ou serviço pode fornecer benefícios para os destinatários. O valor
de uso é diferente do valor de troca, que é o valor monetário pago pelo usuário ao produtor
pelo valor de uso do produto ou serviço (Lepak et al. 2007; Bowman e Ambrosini, 2000).
Uma vez definido o conceito de valor, passa-se a criação de valor, que é um tema
central no campo da gestão estratégica e tem recebido atenção considerável nos níveis
micro (individual e de grupo) e macro (organização e sociedade) (Lepak et al. 2007;
Priem 2007). No entanto, há pouco consenso sobre o que é a criação de valor, como isso
pode ser alcançado (Bowman e Ambrosini 2010; Lepak et al. 2007).
Não existe um único processo universal de criação de valor, pois os produtos e
serviços, usuários-alvo, partes interessadas e suas percepções variam muito de acordo
com o contexto (por exemplo, são muito diferentes se compararmos uma entidade
comercial e uma organização sem fins lucrativos e, mesmo dentro do setor sem fins
lucrativos, uma associação voluntária e uma fundação (Hinna, & Monteduro, 2017).
A criação de valor pode ocorrer em diferentes níveis de consciência, em que se
tornar "melhor" (ou "pior") pode ocorrer de diferentes maneiras (imaginado antes,
percebido durante ou avaliado depois) no processo de uso experiencial (Grönroos e
Voima, 2013). Na economia de serviços, o significado de valor e o processo de criação
de valor estão mudando rapidamente de uma visão centrada no produto e na empresa para
um valor e experiências personalizadas do consumidor (Prahalad e Ramaswamy, 2004).
Nesta tese, utilizou-se a teoria da estratégia baseada no valor para analisar a criação de
valor do modelo de negócios (Brandenburger & Stuart, 1996).
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A análise da criação de valor a partir da abordagem escolhida (Brandenburger;
Stuart, 1996) (Figura 8) permite estudar o conceito de valor de maneira abrangente, já
que a criação de valor não está limitada ao lucro da empresa focal, ela se estende aos
participantes da cadeia – empresas, seus fornecedores e clientes. Brandenburger e Stuart
(1996) propuseram a ampliação do conceito de “criação de valor” para “valor
apropriado”. O “valor criado” tem como pressuposto o custo de oportunidade e a
disposição do cliente de pagar pelo bem ou benefício, dependendo das condições externas
dos ambientes de negócios. O “valor apropriado” ou “capturado” tem como premissas o
preço e o custo, que dependem do desempenho da empresa. As condições de criação e
captura de valor dependem das características dos compradores, das empresas
e dos fornecedores nos diversos ambientes de negócios.
Figura 8 - Valor Criado x Valor Apropriado

Fonte: Brandenburger e Stuart (1996)
Priem (2007) define a criação de valor como: inovação que estabelece ou aumenta
a avaliação do consumidor dos benefícios do consumo (ou seja, valor de uso). Quando o
valor é criado, o consumidor (1) estará disposto a pagar por um novo benefício, (2) estará
disposto a pagar mais por algo percebido como melhor, ou (3) optará por receber um
benefício previamente disponível em um custo unitário mais baixo, o que resulta em um
volume maior comprado.
A maioria das definições do modelo de negócios inclui a criação de valor do
cliente como um dos elementos principais, a criação de valor para o cliente é discutida
sob vários termos, como "criação de valor", "proposta de valor" ou "entrega valor", mas
o conteúdo principal desses termos é o mesmo: o modelo de negócios deve explicar como
a empresa cria valor para seus clientes.
2.2.2 Exemplos de modelos de negócios
O Business Model Canvas (BMC), Figura 9, foi desenvolvido por Alex
Osterwalder e Yves Pigneur, e co-criado com uma série de 470 praticantes de todo o
mundo. Oferece uma tela simples, visual e de uma página sobre a qual se pode projetar,
inovar e dialogar sobre os modelos de negócios (Burkett, 2013). Osterwalder (2004)
introduziu esse modelo de negócios para fornecer um meio eficiente de capturar
completamente os aspectos-chave de como uma empresa pode aproximar-se de uma
proposta de negócio particular e é composto de nove “blocos de construção” englobando
um conjunto relativamente completo e abrangente de medidas de planejamento de
negócios. As dimensões do Canvas podem ser interpretadas através dos blocos de
construção: como – parcerias principais, atividades principais e recursos principais; o que
– proposta de valor; para quem – relacionamento com clientes, canais e segmentos de
clientes; quanto – estrutura de custos e receitas.
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Figura 9 - Canvas Business Model (BMC)

Fonte: Business model generation (2015).
Outro modelo de negócios estudado foi o modelo de negócio de Yunus et al.(2010)
que apresenta três elementos distintos: o produto / serviço proposto aos clientes, a
maneira como a empresa é organizada para entregar esse produto e serviço a seus clientes
e o modelo de receita, e sugerem que um modelo de negócios tenha três componentes,
como mostrado na Figura 10. A proposta de valor, ou seja, a resposta para a pergunta:
'Quem são nossos clientes e o que lhes oferecemos que eles valorizam?', uma constelação
de valor, ou seja, a resposta para a pergunta: 'Como entregamos essa oferta para nossos
clientes? ” Isso envolve não apenas a cadeia de valor da empresa, mas também sua rede
de valor com seus fornecedores e parceiros. Esses dois componentes precisam se encaixar
como peças de um quebra-cabeça para gerar uma equação de lucro positiva, que é a
tradução financeira dos outros dois, e inclui como o valor é capturado das receitas geradas
pela proposição de valor e como os custos são estruturados e capital empregado na
constelação de valor
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Figura 10 - Os três componentes de um modelo de negócios convencional
Proposta de valor
• Clientes
• Produto / serviço

Constelação de valor
• cadeia de valor interno
• cadeia de valor externa

Equação de Lucro
• Receitas de vendas
• Estrutura de custos
• O capital empregado

Fonte: Yunus et al. (2010)
Gassmann et al., (2013) propõem um framework, o The St. Gallen Business Model
NavigatorTM, para analisar os modelos de negócios, empregaram uma conceptualização
que consiste em quatro dimensões centrais, Figura 11: o Quem, o Quê, o Como e o Valor.
A redução em quatro dimensões torna o conceito mais fácil de usar, e, ao mesmo tempo,
suficientemente exaustivo para fornecer uma imagem clara da arquitetura do modelo de
negócios.
As dimensões são: Quem: todo modelo de negócios serve um determinado grupo
de clientes e deve responder à pergunta "Quem é o cliente?". O que: a segunda dimensão
descreve o que é oferecido ao cliente-alvo, ou, de forma diferente, o que o cliente valoriza.
Como: para construir e distribuir a proposta de valor, uma empresa tem de dominar vários
processos e atividades formando a terceira dimensão no projeto de um novo modelo de
negócios. Valor: a quarta dimensão explica por que o modelo de negócios é
financeiramente viável, relacionando-se ao modelo de receita.
Figura 11 - Definição do modelo de negócios - o triângulo mágico

Fonte: Gassmann et al., (2013)
As quatro questões associadas (1) o cliente-alvo, (2) a proposta de valor para o
cliente, (3) a cadeia de valor por trás da criação desse valor, e (4) o modelo de receita que

45
capta o valor, o modelo de negócios de uma empresa torna-se tangível e um terreno
comum para a sua modelação é alcançado (Gassmann et al., 2013). Considerando o amplo
escopo que é submetido sob o guarda-chuva do modelo de negócios, torna-se claro que,
no mundo real, o modelo de negócios de uma empresa é um sistema complexo cheio de
interdependências e efeitos colaterais. Mudando - ou inovando - o modelo de negócios
pode, portanto, ser assumido como uma grande empresa que pode tornar-se rapidamente
desafiadora (Gassmann et al., 2013).
Com base nos três modelos de negócios estudados, Canvas, modelo de Yunus et
al.(2010) e The St. Gallen Business Model NavigatorTM, as principais dimensões
presentes em todos os modelos são: Como – são os processos e atividades, juntamente
com os recursos envolvidos (Hedman e Kalling, 2003) e capacidades (Morris et al., 2005);
Quem - clientes; O que - proposta de valor do cliente (Johnson et al., 2008), ou, mais
simplesmente, a proposta de valor (Teece, 2010) e Quanto – viabilidade financeira do
negócio.
2.2.3 Modelos de negócios sociais
Os modelos de negócios sociais, pelo menos os estudados, têm como base o
modelo de negócios Canvas. A Figura 12 demonstra o “social business model canvas”
(Burkett, 2013), apresentando cada um dos nove blocos do “business model canvas”
(Osterwalder; Pigneur, 2011) correlacionando os valores econômicos, em azul, com os
valores sociais, em vermelho. Para assim analisar a viabilidade comercial
(econômica/financeira) alinhada com a geração de valor social (impacto social).
Figura 12 - Social business model canvas

Fonte: Adaptado de Burkett (2013).
Para Burkett (2013), a compreensão desses fatores torna-se de fundamental
importância para a viabilidade e sustentabilidade da empresa social. A empresa não terá
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êxito se o modelo de negócios não funcionar financeiramente, e não haverá negócios.
Mas também, não poderá operar se os objetivos sociais não puderem ser percebidos
dentro dos negócios. Logo, para que exista a viabilidade da empresa social, e para que o
modelo de negócios realmente funcione, os objetivos financeiros e sociais deverão ser
atingidos concomitantemente
Na Figura 13, “Social business model canvas II” (modelo de negócios social
canvas) de Social Entrepreneurship Hub, Stanford University (2014), há os noves blocos
do Canvas, porém, algumas questões foram adicionadas ao modelo de Osterwalder;
Pigneur (2011).
No bloco “proposta de valor”:
• Qual problema a empresa está buscando resolver?
• Qual valor será entregue aos beneficiários? Clientes? Fundadores ou
doadores?
• Como medir o impacto social da empresa?
Com relação aos clientes:
• Quais pessoas serão beneficiadas?
E também, foram incluídas as questões referentes ao ambiente macroeconômico,
no qual a empresa está inserida:
• Qual é o mercado geográfico alvo?
• Qual é a falha do mercado?
• Quais são as mudanças econômicas, sociais, e tecnológicas ganhando
espaço que afetam o mercado agora e no futuro?
No que tange ao fluxo de receitas:
• Qual é a relação entre doação “versus” receita de vendas?
• Quem paga pelo o quê?
Figura 13 - Social business model canvas II

Fonte: Stanford, 2014.
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Na Figura 14 encontra-se o “business model canvas for social enterprises”
(modelo de negócios para empreendimentos sociais) de Vial (2016), propondo um
modelo de negócios que atenda às especificidades dos empreendimentos sociais,
orientado pela missão da empresa. As questões foram adicionadas de acordo com a
missão da empresa.
No bloco “proposta de valor”:
• Como é criado o valor?
• Como o valor é criado para contribuir com a missão da empresa?
• Qual é a fonte de competência?
• Qual é o impacto social (econômico, social e ambiental)? E como medi-lo?
Com relação aos concorrentes:
• Como se posiciona competitiva e cooperativamente?
Quanto aos recursos-chaves:
• Como os recursos estão assegurados?
• Como o capital é gerado para assegurar os recursos?
Figura 14 - Business model canvas for social enterprises

Fonte: Adaptado de Vial (2016).
As questões referentes ao “Social Business Model Canvas” de Stanford, e o
“Business Model Canvas for Social Enterprises” de Vial, devem ser incorporadas ao
modelo de negócios para fins de análise dos aspectos sociais dos empreendimentos
sociais.
Kamath et al. (2013) usaram uma versão modificada do modelo de negócios de
Osterwalder e Pigneur (2010), como mostrado na Figura 15. Uma grande modificação foi
um foco nos beneficiários e não nos clientes no modelo de negócios sociais, já que o
termo anterior é tanto mais expansivo quanto inclusivo.
Embora a abordagem seja concentrar-se em tornar os empreendimentos sociais
financeira, social e ambientalmente sustentáveis, foi usado o termo beneficiário para
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designar todos aqueles que serão beneficiados de forma sustentável pelo modelo. As
outras modificações principais incluem custos sociais (externalidades negativas) e
benefícios sociais (externalidades positivas) na avaliação modelo.
Figura 15 - O modelo do negócio social modificado

Fonte: Adaptado de Kamath et al. (2013) e Modificado de Osterwalder e Pigneur
(2010)
O modelo de negócios sociais de Yunus et al.(2010), Figura 16, apresenta a
especificação das partes interessadas e a provisão de que a proposta de valor e a
constelação não estão focadas apenas no cliente, mas são expandidas para englobar todas
as partes interessadas, a definição dos lucros sociais desejados, resultando em uma
equação de lucro social e a equação de lucro econômico visa apenas a recuperação total
do custo e do capital, e não a maximização do lucro financeiro.
Figura 16 - Modelo de negócios sociais
Equação de Lucro Social
Lucro social
Lucro ambiental

Proposta de Valor
Stakeholders
Produto/serviço

Constelação de Valor
Cadeia de valor interna
Cadeia de valor externa

Equação de Lucro Economico
Receitas de vendas
Estrutura de custo
Capital empregado
nenhuma perda econômica
(recuperação total do capital)

Fonte: Yunus et al. (2010)
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Burkett (2013) considera os dois valores interdependentes, econômico e social, na
proposta de valor. No modelo de negócios de Stanford (2014) o valor é social por meio
de resolução de um problema ou impacto social e o cliente é beneficiário. Vial (2016)
mede os impactos sociais que atendam às especificidades dos empreendimentos sociais,
orientados pela missão da empresa.
Kamath et al. (2013) usaram uma versão modificada do modelo de negócios de
Osterwalder e Pigneur (2010) com foco nos beneficiários. O modelo de negócios sociais
de Yunus et al.(2010) não segue o Canvas Business Model e apresenta a especificação
das partes interessadas (stakeholder) na proposta de valor, a definição dos lucros sociais
desejados através de uma equação de lucro social e a equação de lucro econômico visa
apenas a recuperação total do custo e do capital, e não a maximização do lucro financeiro.
Neste capítulo verificou-se a importância dos modelos de negócios,
principalmente, para criação de valores. No próximo, será discutida sobre a criação de
valor pelas TICs.

2.3 O papel das TICs nas empresas sociais
2.3.1 Criação De Valor
As tecnologias são fundamentais para a maneira como as empresas operam. Como
apontado por Porter (1985), “tudo o que uma empresa faz envolve algum tipo de
tecnologia”. As tecnologias podem ser exógenas ou endógenas. O primeiro refere-se a
uma força tecnológica fora da empresa dentro de seu ecossistema de negócios, enquanto
o segundo refere-se a uma tecnologia desenvolvida dentro da empresa.
Dois aspectos importantes da tecnologia dentro do ambiente organizacional são
1) seu escopo ou o que a tecnologia é e seus limites e 2) seu papel ou as interações entre
a tecnologia e a maneira pela qual é utilizada pela organização (Orlikowski e Gash, 1992).
As novas tecnologias estão mudando o mundo em várias áreas, criando diversas
inovações e modelos de negócios, as TICs têm um papel importante, pois são um fator
propulsor para esses cenários. As TICs estão mudando as formas de administrarem as
organizações, desde a informatização das tarefas e processos como Enterprise Resource
Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) e Business Intelligence
(BI) até criação da Internet, que possibilitou novos modelos de negócios como B2B, B2C,
comercio eletrônico, cloud computing, etc.
No âmbito das TICs, compreende-se toda a tecnologia de informação e
comunicação utilizada na empresa. Isso inclui hardware, como PCs, servidores e
telefones celulares, software e ferramentas, como sites, aplicativos de gerenciamento de
relacionamento com clientes, sistemas de informações de gerenciamento e assim por
diante (Osterwalder, 2004).
Para Rashid (2017), as novas TICs, como a Internet e os telefones celulares,
permitem que as pessoas acessem, usem e compartilhem informações e conhecimento em
um nível sem precedentes, o conhecimento emergiu como um fator importante na
produção econômica global e inovação e oferecem grande potencial para o
desenvolvimento socioeconômico em educação, saúde ou oportunidades de sustento.
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Nesta tese adotou-se as TICs como sendo o nível tecnológico para analisar as
empresas sociais, pois proporcionam diversas vantagens de acordo com os autores
Cecchini & Scott, 2003; Prahalad, 2005; Draca et al. (2007); Yunus (2007); Virvilaite &
Ragauskaite (2013); Frączkiewicz-Wronka E Wronka-Pośpiech (2014) e Brancati et
al.,2017, conforme o Quadro 6.
Quadro 6 - Vantagens proporcionadas pelas TICs para empresas sociais
Vantagem

Autor

O uso de aplicações das TICs pode melhorar as oportunidades das
pessoas pobres, melhorando seu acesso aos mercados, saúde e
educação; capacitar os pobres, expandindo o uso dos serviços
governamentais; reduzir os riscos ao ampliar o acesso às micro
finanças; diminuir as estruturas de custo e reduzir os custos de
investimento

Cecchini & Scott,
Prahalad, 2005

O uso criativo de TI emerge nesses mercados como um meio de
reduzir dramaticamente os custos associados ao acesso de produtos e
serviços, à distribuição e ao gerenciamento de crédito.

Prahalad (2005)

Várias TICs transformaram fundamentalmente a forma como
interagimos com outros indivíduos e organizações, assim, esses
dispositivos e suas aplicações permitem que os usuários encontrem
novas formas de colaboração, modelos de negócios novos e
sustentáveis e modos econômicos de dimensionar a inovação social.

Draca et al. (2007)

As TICs podem permitir que as economias pobres abandonem as
tendências passadas do desenvolvimento econômico e se integrem na
economia mundial muito mais rápido do que qualquer um poderia ter
suposto.

Yunus (2007)

As TICs permitem que as empresas tenham uma interação maior com
o mercado, alcancem seus clientes e auxiliem para criar e entregar a
proposta de valor.

Virvilaite
(2013)

Da mesma forma que empresas com fins lucrativos, as empresas
sociais são uma forma de empresas que provavelmente se
beneficiarão com a aplicação e o uso de Tecnologias de Informação e
Comunicação.

Frączkiewicz-wronka
Wronka-pośpiech (2014)

Além disso, a inovação social possibilitada pelas TICs oferece uma
oportunidade de envolver diretamente os cidadãos no projeto e no
gerenciamento de processos de serviços sociais

Brancati et al.,2017

TICs desempenham um papel importante na promoção de políticas
de investimento social, à medida que as TICs ajudam a digitalizar
totalmente os serviços e processos, reduzindo a fragmentação e a
duplicação entre as organizações e a entrega de sistemas.

Brancati et al.,2017

&

2003;

Ragauskaite

e

Fonte: Autor
Analisando-se as definições dos autores, o uso das TICs pelas empresas sociais
pode melhorar o acesso da população mais pobre a produtos de informações que
anteriormente não tinham como saúde, educação, mercados, microcrédito e Internet para
reduzir os custos e investimentos (Cecchini & Scott, 2003; Prahalad, 2005; Yunus, 2007).
Outra vantagem descrita pelos autores é que as TICs permitem uma interação maior com
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os clientes e fornecedores para criar e entregar a proposta de valor (Draca et al. (2007);
Virvilaite & Ragauskaite (2013). Além de usufruir de todas as vantagens que uma
empresa normalmente tem com o uso das TICs, a empresa social tem também no âmbito
social (Frączkiewicz-wronka e Wronka-pośpiech (2014); Brancati et al.,2017).
Outro fator favorável para o uso das TICs nesta tese é que de acordo com Zott,
Amit e Massa (2010), uma das principais áreas que utilizam os modelos de negócios é o
uso das TICs nas organizações em questões estratégicas como criação de valor, vantagem
competitiva, desempenho da empresa, inovação e gerenciamento da tecnologia. Além dos
modelos de negócios oferecerem uma visão holística do nível de sistema na lógica de
negócios (Zott, Amit e Massa, 2010) e também a possibilidade de focar a criação de valor
de forma abrangente. A ligação entre as TICs e os modelos de negócios é particularmente
forte, uma vez que as TICs têm sido um forte facilitador para uma variedade de modelos
de negócios inovadores. (Osterwalder, 2004).
Às vezes, o vínculo entre as TICs e o modelo de negócios é evidente, no entanto,
a ligação entre tecnologia e modelo de negócios não precisa ser tão óbvia. Quando os
custos de comunicação e coordenação diminuíram drasticamente devido à redução dos
custos de TICs, isso teve um enorme impacto indireto nos modelos de negócios. Tornouse muito mais fácil para as empresas trabalhar em redes e oferecer proposições de valor
conjuntas ou complementares. Além disso, as empresas incluíam cada vez mais aspectos
informacionais ou mesmo componentes enriquecidos de TICs em seus produtos e
serviços. Em geral, as pessoas de tecnologia devem perguntar-se como as TICs podem
contribuir para melhorar o modelo de negócios de uma empresa. E, ao contrário, os
empresários devem perguntar-se quais as consequências tecnológicas que uma mudança
no modelo de negócios poderia ter (Osterwalder, 2004).
As TICs têm como característica estar presente nos diversos departamentos e
processos de uma organização e ter como objetivos desde um simples aplicativo como
editor de texto até sistemas de informações do porte de um ERP ou CRM. Desta forma,
fica difícil observar o valor criado somente em cada parte e é necessário analisar o todo.

2.4 Propondo um modelo de negócios como lente teórica
Após a revisão da literatura percebeu-se que seria necessário mais do que um
único modelo de negócios para analisar as áreas pretendidas como lentes teóricas, ou seja,
econômica, social e tecnológica. A exemplo do modelo de negócios de Osterwalder e
Pigneur (2010), poderia-se analisar somente a área econômica como lente teórica da
empresa social, mas faltariam a área social que é o outro objetivo da empresa social e a
área tecnológica que é o objetivo de análise desta tese. Os modelos de negócios sociais
de Burkett (2013), Stanford (2014), Vial (2016) e Kamath et al. (2013) atendem
parcialmente a área social, pois são modificações ou incremento de perguntas nos blocos
do modelo de negócios de Osterwalder e Pigneur (2010), e da mesma forma não têm a
área tecnológica para realizar a análise. Depois de vários modelos de negócios estudados,
nenhum atendeu a todas as lentes teóricas, somente duas das três, para as análises, mas a
sua estrutura e organização com algumas adaptações permitiram atender os objetivos
desta tese.
Buscando explorar a inovação do modelo de negócios orientado para a
sustentabilidade, Joyce e Paquin (2016) propõe o “Triple Layered Business Model
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Canvas” (TLBMC) estendendo ao modelo de negócios econômico original de
Osterwalder e Pigneur (2010) nos níveis sociais e ambientais, considerando que o nível
ambiental baseia-se na perspectiva de ciclo de vida do produto e serviço, e o nível social
baseia-se na perspectiva dos stakeholders, ou seja, a perspectiva das partes envolvidas no
negócio. Os três níveis do modelo de negócios tornam mais compreensível como uma
organização cria diferentes tipos de valores: econômico, social e ambiental, além de
permitir que as organizações se envolvam com diferentes tipos de inovações orientadas
para a sustentabilidade, integrando diretamente os impactos ambientais e sociais ao
modelo de negócios econômico Canvas (Joyce e Paquin, 2016).
O TLBMC segue a abordagem triple-bottom line (Elkington, 1994; Osterwalder;
Pigneur, 2011; Joyce e Paquin, 2016) integrando a criação de valor econômico, ambiental
e social ao cerne do modelo de negócios de uma organização, possibilitando que seus
usuários compreendam melhor as representações, interconexões e relacionamentos entre
as ações atuais das empresas e seus impactos ambientais e sociais.
Conforme a figura 17, o “TLBMC” permite que triple-bottom line seja aplicado
em cada um dos níveis do Canvas, oferecendo interação como um todo, possibilitando
maneiras de integrar os relacionamentos e impactos entre os níveis.
Figura 17 - Coerência horizontal e vertical

Fonte: Joyce e Paquin, 2016.

Incentivado pela proposta inovadora do “Triple Layered Business Model Canvas”
(TLBMC), propôs-se então a criação do “Triple Layered Social Business Model for ICT”
(TLSBMI) estendendo ao modelo de negócios econômico original de Osterwalder e
Pigneur (2010) nos níveis sociais e tecnológico. O nível social baseia-se na perspectiva
dos stakeholders, ou seja, a perspectiva das partes envolvidas no negócio e o nível
tecnológico baseia-se na contribuição das TICs. Os três níveis do modelo de negócios
tornam mais compreensível como uma organização cria diferentes tipos de valores:
econômico, social e tecnológico.
O modelo proposto está estruturado em três camadas que serão responsáveis
para analisar os três níveis econômico, social e tecnológico. Cada camada contém os nove
blocos do Canvas adaptados para cada área e divididos em quatro dimensões: proposta
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de valor, cliente, infraestrutura e equação de lucro. A escolha das denominações das
dimensões foi inspirada na ontologia do modelo de negócios de Osterwalder (2004).
Em um primeiro momento Osterwalder (2004) adotou uma estrutura que enfatizava as
quatro áreas do modelo de negócios:
ü PRODUTO: Em que empresa se encontram os produtos e as propostas de
valor oferecidas ao mercado.
ü INTERFACE DO CLIENTE: Quem são os clientes-alvo da empresa,
como ela fornece produtos e serviços e como constrói um forte
relacionamento com eles.
ü GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA: Como a empresa realiza
questões de infraestrutura ou logística, com quem e como tipo de empresa
de rede.
ü ASPECTOS FINANCEIROS: Qual é o modelo de receita, a estrutura de
custos e a sustentabilidade do modelo de negócios.
Depois Osterwalder (2004) comparou essas quatro áreas com as quatros
perspectivas da abordagem do Balanced Scorecard de Norton e Kaplan (1992) e de
Markides | (1999). Norton e Kaplan identificam quatro perspectivas da empresa em que
os executivos devem ficar de olho para conduzir negócios bem-sucedidos. Na perspectiva
do cliente, a empresa se pergunta como é vista por seus clientes. Na perspectiva interna,
a empresa reflete sobre o que deve se destacar.
Na perspectiva de inovação e aprendizagem, a empresa analisa como pode
continuar a melhorar e criar valor. Por fim, na perspectiva financeira, uma empresa
pergunta a si mesma como é para os acionistas. Markides (1999) segue um caminho
semelhante, fornecendo uma receita muito simples para a estratégia de negócios.
Recomenda olhar para o "quem" o "quê" e o "como" de um negócio. Isso significa que a
primeira pergunta que os executivos devem fazer é quem devem segmentar como clientes.
A segunda questão é sobre quais produtos ou serviços uma empresa deve oferecer.
A última pergunta é sobre como esses serviços podem ser entregues melhor aos clientes.
Essas três trajetórias intuitivas são comparáveis às perspectivas mencionadas acima, se
for acrescido o aspecto financeiro à receita de Markides, questionando-se o quanto.
O Quadro 7 mostra denominações e correlações das quatro dimensões no modelo
proposto, Osterwalder (2004), Norton e Kaplan (1992) e Markides (1999).
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Quadro 7 - Dimensões do modelo de negócios proposto
Modelo proposto

Osterwalder 2004

Proposta de valor

Produto

Cliente

Interface com Cliente

Infraestrutura

Gerenciamento de
Infraestrutura

Equação de lucro

Aspectos financeiros

Kaplan, Norton
1992
Inovação e
Perspectiva de
aprendizagem
Perspectiva do
cliente
Perspectiva de
Negócio interno
Perspectiva
Financeira

Markides 1999

O que?
Quem?
Como?
Quanto?

Fonte: Adaptado de Osterwalder (2004)
O nível econômico do modelo de negócios está apresentado na Figura 18,
conforme os nove blocos já descritos do BMC de Osterwalder e Pigneur (2010).
Figura 18 - Modelo de Negócios Econômico

Fonte: Osterwalder; Pigneur, 2010; Joyce; Paquin, 2016.

O nível social do modelo de negócios está apresentado na Figura 19. O ponto
principal do nível social do “TLBMC” é estender o “BMC” para incluir os stakeholders
(partes interessadas), para capturar, simultaneamente, as influências entre a organização
e os stakeholders, capturando os impactos sociais chaves oriundos desses
relacionamentos, possibilitando melhor entendimento sobre onde estão os impactos
sociais de uma organização, fornecendo insights para explorar as ações de uma
organização, e o modelo de negócios melhorar seu potencial de criação de valor,
nivelando a abordagem dos stakeholders aos nove componentes do nível social do
“BMC”, formando o segundo nível do TLBMC (Joyce e Paquin, 2016) como descrito:
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Figura 19 - Modelo de Negócios Social
Comunidades Locais

Governança

Funcionários

Valor social

Cultura societal

Usuário final

Escala de alcance

Impactos Sociais

Benefícios Sociais

Fonte: Joyce; Paquin, 2016.

Valor social: referente aos aspectos da missão da organização que focam na
criação de benefícios para seus stakeholders, e para a sociedade como um todo. Para as
empresas orientadas à sustentabilidade, a criação de valor social é uma parte bem definida
de sua missão.
Funcionários: permite considerar o papel dos colaboradores como um
stakeholder organizacional principal, e vários elementos podem ser incluídos, como:
valores e tipos de colaboradores, dados demográficos, tais quais variações salariais,
gênero, etnia e educação dentro da organização, além de fornecer um espaço para discutir
como os programas orientados aos colaboradores, por exemplo, formação,
desenvolvimento profissional, programas adicionais de apoio contribuem para a
viabilidade e sucesso a longo prazo da organização.
Governança: captura a estrutura organizacional e as políticas de tomada de
decisão de uma organização. As organizações podem variar com base em vários aspectos
da governança, incluindo o tipo de propriedade (cooperativa, propriedade privada
orientada ao lucro), estruturas organizacionais internas (hierarquia organizacional),
políticas de tomada de decisão (transparência, compartilhamento de lucros), e cada um
desses pontos pode influenciar como uma organização pode envolver as partes
interessadas na criação de valor.
Comunidades locais: as relações sociais baseiam-se entre os fornecedores e suas
comunidades locais, no entanto, esses dois stakeholders são caracterizados como
comunidades ao alinhar as três camadas do TBLMC. O sucesso de uma organização pode
ser influenciado pelo desenvolvimento e manutenção dos relacionamentos positivos entre
esses dois stakeholders.
Cultura societal: reconhecer um impacto potencial da organização na sociedade
como um todo, e como as ações da organização pode gerar benefícios para a sociedade.
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Escala de alcance/escala de relacionamento: apresenta a profundidade e
amplitude dos relacionamentos que uma organização constrói com seus stakeholders por
meio de suas ações ao longo do tempo, incluindo a ideia de desenvolver relacionamentos
integrados no longo prazo, e o alcance do impacto geográfico (local, regional ou global).
Usuário final: pessoa que "consome" a proposta de valor. Aqui há a preocupação
com a forma como a proposta de valor aborda as necessidades do usuário final,
contribuindo para a sua qualidade de vida e o usuário final nem sempre é o cliente,
conforme definido no nível econômico do modelo de negócios.
Componentes de impactos sociais: abrangem os custos sociais de uma
organização. Complementam e ampliam os custos financeiros da camada econômica e os
impactos biofísicos da camada ambiental. Alguns dos indicadores mais comuns incluem:
jornada de trabalho, saúde, segurança, engajamento comunitário e concorrência justa.
Benefícios sociais: são os valores sociais positivos que criam aspectos das ações
da organização, considerando os benefícios sociais que vêm das ações de uma instituição.
Assim como os custos sociais, os benefícios sociais podem ser medidos usando
indicadores, como por exemplo, o desenvolvimento pessoal e o engajamento da
comunidade.
O nível tecnológico do modelo de negócios está apresentado na Figura 20. O
ponto principal do nível tecnológico do “TLSBMI” é estender o “BMC” para incluir a
TIC, de forma a verificar as influências da sua utilização na construção das propostas de
valores econômico e social, capturando as tecnologias, infraestrutura e recursos,
possibilitando melhor entendimento sobre onde estão os benefícios tecnológicos de uma
organização, fornecendo “insights” para explorar as ações de uma organização, e o
modelo de negócios melhorar seu potencial de criação de valor, nivelando a abordagem
das TICs aos nove componentes do nível tecnológico do “BMC”, formando o terceiro
nível do “TLBMC” como descrito:
Figura 20 - Modelo de Negócio Tecnológico

Fonte: Autor
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Valor Tecnológico: Valor criado pela TIC para a empresa produzir os valores
econômico e social
Cliente tecnológico: As TICs expandem o alcance das empresas. porque os
limites geográficos tornam-se menos relevantes e o cliente pode estar além dos limites da
empresa, o cliente é o Stakeholder que utiliza o serviço prestado pela TIC
Tecnologia para clientes: É o uso da TIC para relacionamento com o cliente,
pois o seu uso pode redefinir a noção de relacionamento com o cliente, pois podem
entender o cliente, delineando uma estratégia de informação, explorar novas maneiras de
oferecer valor e expandir o alcance cobrindo novos e múltiplos canais.
Tecnologia para Canais: É o uso da TIC para entrega do produto ao cliente, as
TICs abrem novas oportunidades para personalizar e individualizar as diferentes formas
de entrega, o que influenciará profundamente a experiência do cliente em fazer negócios
com a empresa.
Atividade tecnológica: São todas as atividades das TICs necessárias e as ligações
entre elas, a fim de criar valores econômico e social.
Capacidade Tecnológica: São os recursos necessários para as TICS entregar a
propostas de valores econômico e social a diferentes clientes.
Rede de Parceiros: Este item descreve como as empresas parceiras estão
interligadas pela TIC para a troca de informações.
Estrutura de custos Tecnológicos: Este elemento mede todos os custos da TICs
que a empresa incorre para criar, comercializar e oferecer valor aos seus clientes.
Benefícios Tecnológicos: São os benefícios obtidos com o uso das Tics para
criação de valores econômico e social
O Quadro 8 apresenta as dimensões, camadas, elementos e origem, descritos na
quarta coluna.
Internamente, cada nível do Canvas oferece coerência horizontal entre seus
próprios blocos interligados e também estão interligado com os outros dois níveis através
das dimensões do modelo de negócios que analisam as mesmas questões mas de níveis
diferentes, possibilitando coerência vertical, ou seja, uma perspectiva mais holística
integrando a criação de valor econômico, social e tecnológica em todo o modelo de
negócios, Figura 21.
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Quadro 8 - Dimensões e elementos, camadas e fonte
Dimensões e elementos

Camada

Fonte

Proposta de Valor

Econômico

Osterwalder;
Pigneur (2010),
Chesbrough e
Rosenbloom
(2002), Yunus et
al. (2010), Yunus
et al. (2010)

•

O valor entregue pelas empresas sociais aos clientes e aos seus consumidores. Isso envolve o
valor econômico.

Social

Joyce; Paquin
(2016).

•

Valor referente aos aspectos da missão da organização os quais focam na criação de
benefícios para seus stakeholders, e para a sociedade como um todo.

Proposta de Valor
• Valor
Tecnológico

Tecnológico

Osterwalder e
Pigneur, 2002

•

Valor Tecnológico – Valor criado pela TIC para a empresa produzir os valores econômico e
social

Cliente

Econômico

Osterwalder;
Pigneur (2010),
Hamel (2000),
Hedman e Kalling
(2003)

•

Os clientes são os indivíduos ou organizações que pagam pelos produtos e serviços das
empresas sociais.
São os tipos de relacionamentos mantidos com os clientes, direta e/ou indiretamente. E como
é gerado um relacionamento positivo entre os fornecedores e clientes.
O principal elo entre os fornecedores e os clientes, como o valor é entregue.

Joyce; Paquin
(2016).

•

•

Proposta de valor

Proposta de Valor
•

•
•
•

Valor social

Segmento de
clientes
Relacionamento
com clientes
Canais

Cliente
•
•
•

Social
Usuário final
Cultura societal
Escala de alcance

Descrição

•
•

•

Usuário final: pessoa que "consome" a proposta de valor. Aqui há a preocupação com a forma
como a proposta de valor aborda as necessidades do usuário final, contribuindo para a sua
qualidade de vida, e o usuário final nem sempre é o cliente, conforme definido no nível
econômico do modelo de negócios.
Cultura societal: reconhecer como as ações da organização pode gerar benefícios para a
sociedade.
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Cliente
•
•
•

Tecnológico
Cliente
tecnológico
Tecnologia para
clientes
Tecnologia para
canais

Infraestrutura
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Atividade
tecnológica
Capacidade
tecnológica
Rede de parceiros

•

As TICs expandem o alcance das empresas porque os limites geográficos tornam-se menos
relevantes e o cliente pode estar além dos limites da empresa, o cliente é o Stakeholder que
utiliza o serviço prestado pela TIC
É o uso da TIC para relacionamento com o cliente, pois o seu uso pode redefinir a noção de
relacionamento com o cliente, entendendo o cliente, delineando uma estratégia de informação,
explorando novas maneiras de oferecer valor e expandindo o alcance, cobrindo novos e
múltiplos canais
Tecnologia para Canais: É o uso da TIC para entrega do produto ao cliente, as TICs abrem
novas oportunidades para personalizar e individualizar as diferentes formas de entrega, o que
influenciará a experiência do cliente em fazer negócios com a empresa.

•

Econômico

Osterwalder;
Pigneur (2010),
Hedman e Kalling
(2003)

•
•
•

Social

Governança
Funcionários
Comunidades

Infraestrutura

Escala de alcance: apresenta a profundidade e amplitude dos relacionamentos que uma
organização constrói com seus stakeholders.

•

Atividades chaves
Recursos chaves
Parcerias chaves

Infraestrutura

Osterwalder e
Pigneur, 2002;
Osterwalder, 2004

•

Joyce; Paquin
(2016).

•
•
•

Tecnológico

Osterwalder e
Pigneur (2002)

•
•
•

Essas são as atividades que o negócio necessita realizar para entregar o valor proposto ao
cliente.
Esses são os recursos importantes que sustentam o negócio, e são essenciais para a entrega do
valor proposto, como por exemplo: infraestrutura, recursos humanos e tecnologia.
Essas são parcerias formalizadas com outras instituições, além dos clientes, para criar,
entregar e agregar valor
Governança: captura a estrutura organizacional e as políticas de tomada de decisão de uma
organização.
Funcionários: permite considerar o papel dos colaboradores como um stakeholder
organizacional principal, e vários elementos podem ser incluídos
Comunidades: as relações sociais baseiam-se entre os fornecedores e suas comunidades
locais,
Atividade tecnológica: São todas as atividades das TICs necessárias e as ligações entre elas, a
fim de criar valores econômico e social.
Capacidade Tecnológica - São os recursos necessários para as TICS entregar as propostas de
valores econômico e social a diferentes clientes. Podem ser recursos materiais e humanos.
Rede de Parceiros - Este item descreve como as empresas parceiras estão interligadas pela
TIC para a troca de informações..
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Equação de custo
•
•

•

•
•

Envolve os custos da operação do negócio como um todo.
Aqui serão analisadas as fontes de geração de receita.

Social

Joyce; Paquin
(2016).

•
•

Componentes de impactos sociais: abrange os custos sociais de uma organização.
Benefícios sociais: são os valores sociais positivos que criam aspectos das ações da
organização, considerando os benefícios sociais que vêm das ações de uma instituição.

Tecnológico

Osterwalder e
Pigneur (2002)

•

Estrutura de custos Tecnológicos. Esse elemento mede todos os custos da TICs que a empresa
incorre para criar, comercializar e oferecer valor aos seus clientes.
Benefícios Tecnológicos – São os benefícios obtidos com o uso das Tics para criação de
valores econômico e social

Impactos sociais
Benefícios sociais

Equação de custo
•

Osterwalder;
Pigneur (2010),
Chesbrough e
Rosenbloom
(2002), Yunus et
al. (2010), Yunus
et al. (2010)

Custo
Receita

Equação de custo
•
•

Econômico

Custos
tecnológicos
Benefícios
tecnológicos

•

Fonte: Autor
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Figura 21 - Coerência horizontal e vertical

Fonte: Autor

.
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Este modelo de negócios proposto permite que uma organização possa ser
analisada pela lente do modelo de negócios nas áreas econômica, social e tecnológica
permitindo um melhor entendimento por meio das quatro dimensões e nove blocos.

2.5 Conclusão da revisão de literatura e do posicionamento teórico
A revisão de literatura permitiu analisar os conceitos e as definições de empresa
social, as diferentes tipologias que servem para identificar características distintivas de
empresa social, o conceito de modelo de negócios, o modelo de negócios para empresa
social, exemplos de modelos de negócios, a criação de valor e o papel das TICs nas
empresas sociais. As principais conclusões das primeiras seções desta tese são
apresentadas abaixo:
1. Verificou-se a dificuldade para classificar as empresas sociais. Diferentes
classificações e tipologias têm sido adotadas por diversos autores para
identificar empresas sociais de acordo com suas características teóricas. Uma
definição foi adotada para esta tese inspirada em vários autores relevantes
neste domínio.
2. Seria necessário mais do que um único modelo de negócios para analisar as
áreas desejadas como lentes teóricas, ou seja: econômica, social e tecnológica.
Depois de vários modelos de negócios estudados, nenhum atendeu a todas as
lentes teóricas. Um novo modelo teórico foi desenhado com o objetivo de
atender os objetivos desta tese. Propôs-se a criação do “Triple Layered Social
Business Model for ICT” (TLSBMI), estendendo o modelo de negócios
econômico original de Osterwalder e Pigneur (2010) para contemplar os níveis
sociais e tecnológico. O nível social baseia-se na perspectiva dos stakeholders,
ou seja, a perspectiva das partes envolvidas no negócio social e o nível
tecnológico baseia-se na contribuição das TICs. Os três níveis do modelo de
negócios tentam capturar como uma organização cria diferentes tipos de
valores: econômico, social e tecnológico.
3. As TICs têm um papel fundamental nas empresas sociais, pois podem reduzir
os custos e transformar a forma de interação com outras pessoas e
organizações, atingindo um número maior de beneficiários. Com o objetivo
de maximizar as possibilidades de compreender o papel das TICs, adotamos
como foco as empresas sociais de base tecnológica.

63
3 METODOLOGIA
Com o objetivo de responder à questão de pesquisa “Como as Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs) podem contribuir para a criação de valor nas empresas
sociais?”, a estratégia deste projeto de pesquisa foi o estudo de casos múltiplos (Yin,
2010) com perspectiva longitudinal. Conduzir esta pesquisa por essa perspectiva
permitiu levar em conta os diferentes fenômenos organizacionais de maneira dinâmica
sob o olhar do movimento, da mudança e da evolução temporal (Langley, 2007). O
posicionamento epistemológico é positivista (Gregor, 2006) e a entrevista foi a principal
fonte de coleta de dados.

3.1 Definições sobre o estudo de caso
Para Yin (2001), um estudo de caso é: “uma investigação empírica que investiga
um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, e, quando os limites
entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. E com relação à questão
de pesquisa, o estudo de caso procura responder “como” e “por que” um fenômeno
acontece; não exige controle sobre os eventos comportamentais; e ainda possui enfoque
nos acontecimentos contemporâneos (Yin, 2001)
Segundo Eisenhardt (1999), os estudos de casos podem ser utilizados para
oferecer uma descrição, testar uma teoria ou gerar uma nova teoria e são adequados em
novas áreas de tópicos como empresas sociais, porque a teoria desenvolvida é emergente
está situada e desenvolvida por reconhecer padrões de relações dentro e através de estudos
de caso (Eisenhardt, 1999; Eisenhardt e Graebner, 2007).
A pesquisa de campo, sob a forma de estudo de casos múltiplos, foi usada e para
trabalhar o estudo de casos múltiplos foram seguidas as orientações de Eisenhardt (1989),
apresentadas na Tabela 2.
Tabela 2- Pesquisa segundo o método de estudo de múltiplos casos
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Etapa
Início

Atividade
Definição da pergunta de
pesquisa
Sem teoria e sem hipóteses
Especificação da população

Seleção dos
casos
Amostragem teórica, não
aleatória e de intensidade

Múltiplos métodos de coleta
Instrumentos de dados
e protocolos Dados qualitativos
Realização, em paralelo, da
Coleta de
coleta e da análise de dados,
dados
incluindo a tomada de notas
durante a
pesquisa de campo
Métodos de coleta de dados
oportunista e flexível

Razão
Dá foco para os esforços
Mantém a flexibilidade teórica
Limita variações provocadas por fatores
externos e melhora a validade externa
Ajuda a usar apenas casos teoricamente
úteis
– Ex.: casos que replicam ou estendem a
teoria preenchendo categorias conceituais
De intensidade - definida como "casos
ricos em informação que manifestam o
fenômeno de interesse intensamente (mas
não extremamente) '' (Quinn Patton, 2002,
p. 234).
Fortalece o embasamento da teoria pela
triangulação de evidências
Perspectiva sinérgica das evidências
Acelera a análise e revela ajustes úteis
necessários para a coleta de dados

Permite ao pesquisador aproveitar os
temas
emergentes e as características únicas de
cada caso
Análise intracaso
Promove a familiaridade com os dados e a
Análise de
geração preliminar de teoria
dados
Análise intercaso: busca de Força o pesquisador a enxergar além das
regularidades entre os casos primeiras impressões e a ver evidências
usando técnicas divergentes através de diferentes lentes perceptivas
Codificação: é um processo de Procura por padrões.
condensação de dados que
permite recuperar o material
mais significativo (Miles e
Huberman , 1994).
Uso da lógica de replicação, Confirma, estende e ajusta a teoria
não de amostragem, ao
Procurando considerar cada um dos
por padrões diferentes casos
Busca de evidências sobre os Constrói a credibilidade
porquês por trás das relações
conceituais identificadas
Comparação Comparação com a literatura Constrói a credibilidade, eleva o nível
com a
conflitante
teórico e ajusta a definição dos casos
literatura
Comparação com a literatura Precisa o potencial de generalização,
similar
melhora a definição dos casos e eleva o
nível teórico

Atingindo o
fechamento
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Saturação teórica se possível Finaliza o processo de pesquisa quando a
melhoria
marginal é pequena
Fonte: Eisenhardt, (1989) e Lima, (2005).

3.2 Seleção dos casos
A seleção dos casos seguiu o racional da amostragem teórica (Eisenhardt e
Graebner, 2007), ou seja, os casos adequados para ilustrar o fenômeno e os elos
conceituais (Hartmann, Kerkfeld e Henke, 2012).
Amostragem teórica - A amostragem teórica significa que os casos foram
selecionados porque eram adequados para iluminar e ampliar as relações e a lógica entre
os construtos (Eisenhardt; Graebner, 2007).
O primeiro passo foi contatar e convidar empresas sociais nacionais para
participar.
Os casos foram selecionados, respeitando-se as premissas levantadas no
referencial conceitual:
§

replicação - Replicar casos anteriores ou estender a teoria emergente, ou
podem ser escolhidos para preencher categorias teóricas e fornece exemplos
(Eisenhardt, 1989).

§

amostragem de intensidade - definida como "casos ricos em informação que
manifestam o fenômeno de interesse intensamente (mas não extremamente) ''
(Quinn Patton, 2002, p. 234).

3.3 Instrumentos e protocolos
O protocolo forneceu uma série de perguntas abertas e semiestruturadas para
orientar as discussões gerais. Foi baseado no modelo conceitual “Triple Layered Social
Business Model for ICT”
O modelo conceitual “Triple Layered Social Business Model for ICT” (TLSBMI)
(Figura 22) foi estruturado em três camadas que eram responsáveis para analisar os três
níveis econômico, social e tecnológico. Cada camada contém os nove blocos do Canvas,
adaptados para cada área e divididos em quatro dimensões: proposta de valor, cliente,
infraestrutura e equação de lucro.
Em particular, aproveitou-se a análise do uso das TICs em empresas sociais para
conceituar e conectar vários tipos de criação de valor dentro de uma perspectiva de
modelo de negócios.
A entrevista foi a principal fonte de coleta de dados, foram desenvolvidos dois
conjuntos de protocolos para as entrevistas. O primeiro conjunto foi um extenso protocolo
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de entrevista, utilizado na primeira e principal rodada de entrevistas, executado no
primeiro semestre de 2019, foi desenvolvido especificamente para os entrevistados das
empresas sociais. O protocolo está no apêndice 01.
A segunda rodada de entrevistas teve como objetivo validar os achados e, de forma
mais estruturada, esclarecer alguns pontos importantes e foi executado no segundo
semestre de 2019.
Creswell (1997) e Eisenhardt (1989) definem que a verificação aplicada ao estudo
de caso referem-se à triangulação dos dados, buscando a convergência das informações.
Essa atitude está de acordo com a validade de construto comentada em Yin (2005).
As rotinas para a triangulação constituem a base para a validação da pesquisa
qualitativa.
Para Yin (2005), a triangulação consiste em fundamento lógico para se utilizar
várias fontes de evidência, permitindo o desenvolvimento de linhas convergentes de
investigação e os dados obtidos à luz de sua análise tornam-se mais acurados e
convincentes.
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Figura 22 - Triple Layered Social Business Model for ICT
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3.4 Coleta de dados
A coleta de dados foi realizada utilizando-se entrevista semiestruturada. As
entrevistas foram agendadas possibilitando que acontecessem em local adequado,
evitando intervenção de outras pessoas ou atividades rotineiras. A coleta de dados por
meio de entrevistas possui importância no momento do levantamento das informações,
tornando-se possível por meio dela, que o pesquisador perceba a forma como os
indivíduos interpretam seus sentimentos e gestos (Bogdan; Biklen, 1994). A entrevista
permite que pesquisador tanto indague ao entrevistado-chave sobre os fatos de uma
maneira quanto peça a opinião deles sobre determinados eventos (Yin, 2001).
As entrevistas foram gravadas e transcritas. Cada conjunto de entrevistas e
materiais foram sintetizados de acordo com as categorias comuns do protocolo e
desenvolvidos como um estudo de caso detalhado para cada organização, seguindo um
formato comum, sistematicamente para explorar as mesmas facetas de cada empresa
social na sua vez.
A pesquisa de campo foi realizada com 15 empresas sociais, durante o período de
março de 2018 a dezembro de 2019 e envolveu visitas ás empresas, entrevistas e
observações in loco. Somente 8 empresas sociais fizeram parte da coleta de dados, pois
atenderam as premissas e objetivos desta pesquisa. As 7 empresas não aproveitadas na
pesquisa foram descartadas devido a:
a) Quatro são cooperativas e não atendiam ao perfil ou tinham perfil
tecnológico similares as cooperativas pesquisadas;
b) Um negócio social, apesar de utilizar-se de diversas tecnologias, não
utiliza as TICs;
c) Duas startups de impacto social não forneceram dados consistentes para
as análises.
A coleta de dados foi realizada com 8 empresas, 31 entrevistados e o total de 1614
minutos de entrevistas. Os detalhes dos entrevistados estão no Quadro 9 e das empresas
sociais no Quadro 10.
Quadro 9 - Características dos entrevistados
Empresa

Entrevistados

Funções

Negsocgr01 8 (N1-1, N1-2, N1- 1 Diretor de Tecnologia,
3, N1-4, N1-5, N1- 1 Diretora de Novos
6, N1-7 e N1-8)
Negócios, 2 Gerentes de
Tecnologia, 2 Gestores
de Projetos e 2
desenvolvedores
Coppeq01
3 (C1-1, C1-2 e C1- Presidente (Fundador),
3)
Tesoureira (Fundadora)
e Secretaria

Total das entrevistas
(minutos)
388

154
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Hibpeq01

3 (H1-1, H1-2 e H1- CIO (fundador), CFO e
3)
2 desenvolvedores

135

Hibmed02

4 (H2-1, H2-2, H2-3 CIO, CFO (fundador), 1
e H2-4)
gerente de projetos e 1
desenvolvedor
3 (H3-1, H3-2 e H3- CIO, 1 gerente de
3)
projetos
e
1
desenvolvedor
2 (H4-1 e H4-2)
CIO (fundador) e CFO
(fundador)

234

5 (E1-1, E1-2, E1-3, CIO, Digital Channel
E1-4 e E1-5)
Office, 1 Gerente de
Projetos
e
2
desenvolvedores
3 (C2-1, C2-2 e C2- Presidente, coordenador
3)
e secretário

164

Hibmed03
Hibpeq04
Empgra01

Copmed02

116
105

120

8 empresas 31 entrevistados

1416

Fonte: Autor
Quadro 10 Características das empresas sociais
Empresa

Área
de Tipo de Porte
Atuação
empresa

Início
das
ativida
des

Número de Cidade
colaborado
res

Negsocgr0 Financeiro
1

Negócio
social

Grande

2003 a 40
2018

Coppeq01

Reciclagem

Cooperati
va

Pequena 2002

53

Barueri

Hibpeq01

Mobilidade
urbana

Híbrida

Pequena 2017

50

São
Paulo

Hibmed02

Cultura

Híbrida

Média

2017

17

São
Paulo

Hibmed03

Mobilidade
urbana

Híbrida

Média

2015

10

São
Paulo

Hibpeq04

Saúde

Híbrida

Pequena 2015

10

São
Paulo

Empgra01

Saúde

Híbrida

Grande

5

São
Paulo

1930

São
Paulo
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Copmed0
2

Reciclagem

Cooperati
va

Média

2000

53

São
Paulo

Fonte: Autor
A classificação de porte foi realizada conforme a Receita Operacional Bruta
(ROB) das empresas, vide Tabela 3 (BNDES, 2020).
Tabela 3 Classificação de porte dos clientes
Classificação
Microempresa
Pequena empresa
Média empresa
Grande empresa

Receita operacional bruta anual ou renda
anual
Menor ou igual a R$ 360 mil
Maior que R$ 360 mil e menor ou igual a R$
4,8 milhões
Maior que R$ 4,8 milhões e menor ou igual a
R$ 300 milhões
Maior que R$ 300 milhões
Fonte: BNDES (2020)
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3.5 Análise de dados
O procedimento de análise de dados teve como base a análise intra e intercaso
estabelecido por Miles e Huberman (1994) e Einsehardt (1989). Essa análise tem por
objetivo descrever, compreender, explicar e cruzar os conteúdos conceituais, os processos
e os resultados de um determinado fenômeno em um contexto de múltiplos casos e
desenvolver uma compreensão mais detalhadas de todos os casos da amostra (Miles &
Huberman, 1994).
A análise intracaso, descrição de cada caso isoladamente, proporcionou uma
análise profunda dos dados coletados em cada caso, ressaltando características especificas
de cada uma. Conforme Eisenhardt (1989), é fundamental conhecer os padrões únicos de
cada caso, antes de buscar a generalização por meio dos casos, isso permitirá ao
pesquisador o entendimento profundo necessário para realizar uma análise com
cruzamento dos casos.
As análises realizadas tiveram como base o modelo conceitual Triple Layered
Social Business Model for ICT (Figura 22), que contém as camadas econômica e social,
adicionando uma camada tecnológica baseada na perspectiva do uso das TICs. A análise
intracaso ajudou a sintetizar grandes volumes de dados em cada caso, e permitiu que o
pesquisador pudesse familiarizar-se com cada caso como uma entidade independente, e
que os padrões únicos de cada caso pudessem surgir antes de procurar padrões
generalizáveis através de casos (Eisenhardt, 1989). O cruzamento das informações a fim
de obter repetições dentre os casos (patterns recurrents) e padrões de respostas, tiveram
como base as similaridades entre os casos e serão confrontadas, ao mesmo tempo, com a
fundamentação teórica correspondente (Eisenhardt, 1989).
Complementando o procedimento de análise, utilizou-se duas técnicas de
análises: visual mapping e a narrativa. A estratégia narrativa tem por objetivo fornecer
histórias, significados e mecanismos (Langley, 1999). Fenton e Langley (2011) elucidam
que o modo narrativo de análise tem como foco os elementos que constituem a
narrativa, tais como a sua sequência, seu enredo e seus personagens presentes na
conversação, documentos e textos organizacionais que vão ao encontro ao que a
organização é ou que virá a ser. Tendo isso em vista, os autores buscam esclarecer de
que forma a perspectiva pode ser rica na análise prática, e, por fim, os textos
estratégicos. Enquanto o visual mapping auxilia na formação de padrões pelas
representações gráficas (Langley, 1999). Foi utilizado o Triple Layered Social Business
Model for ICT, vide Figura 22, para permitir que o autor pudesse ter a representação
simultânea de um grande número de dimensões.

3.6 Comparação com a literatura
As entrevistas foram realizadas para verificar se os conceitos estudados na revisão
de literatura equivalem aos conhecimentos tácitos dos entrevistados. Uma vez que as
entrevistas foram transcritas, foi feita uma codificação. A codificação é um processo de
condensação de dados que permite recuperar o material mais significativo, reunir partes
de dados que vão juntos e condensar ainda mais o volume em unidades prontamente
analisáveis (Miles e Huberman , 1994).
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A codificação também é uma heurística - um método de descoberta. Você
determina o código para um pedaço de dados lendo e refletindo cuidadosamente sobre
seu conteúdo ou significado principal. Isso proporciona uma familiaridade íntima e
interpretativa com todos os dados do corpus (Miles e Huberman , 1994).
A codificação foca nas palavras como meio básico e assume que as palavras
envolvidas foram refinadas de notas ou gravações brutas para um texto claro para o leitor
ou analista. Os códigos são designados primeiro aos blocos de dados para detectar
padrões recorrentes. A partir desses padrões, códigos semelhantes são agrupados para
criar um número menor de categorias ou códigos de padrões. As inter-relações das
categorias são construídas para desenvolver um significado analítico de nível superior de
afirmação, proposição, hipótese e / ou desenvolvimento da teoria (Miles e Huberman ,
1994).

3.7 Validade do trabalho de pesquisa
De acordo com Pozzebon & Petrini (2013), pode-se garantir a confiabilidade dos
resultados de pesquisas usando métodos qualitativos se atender os seguintes critérios póspositivistas:
1. Credibilidade: A "verdade" dos resultados, vista através dos olhos daqueles
que estão sendo observados ou entrevistados e dentro do contexto em que a
pesquisa é realizada;
2. Transferibilidade: A medida em que os resultados podem ser transferidos para
outro ambiente (contextos similares);
3. Dependabilidade: A medida em que a pesquisa poderia produzir resultados
semelhantes ou consistentes se realizada como foi descrita;
4. Confirmabilidade: Pesquisadores precisam fornecer evidências que
corroborem os resultados.
Para atender aos critérios, serão utilizados os processos descritos no Quadro 11:
Quadro 11 - Processos utilizados para garantir a confiabilidade
Critério
Credibilidade

Transferibilidade

Processo
Os protocolos foram apresentados para especialistas para que
pudessem avaliar e criticar os roteiros e perguntas.
As transcrições das entrevistas foram retornadas para os
entrevistados para validação da informação
Foi destacada a importância dos limites do estudo aos
entrevistados e as seguintes informações (Cole e Gardner,
1979; Pitts, 1994):
i) o número de organizações que participam no estudo;
ii) qualquer restrição no tipo de dados transmitidos
pelo informante;
iii) o número de participantes envolvidos no trabalho de
campo;
iv) os métodos de coleta de dados que foram empregados;
v) o número e a duração das sessões de coleta de dados; e
vi) o período de tempo durante o qual os dados foram coletados.

Dependabilidade
Confirmabilidade
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Foi disponibilizado um procedimento metodológico detalhado
com todos os passos e critérios utilizados .
Os dados brutos serão disponibilizados a outros pesquisadores
O pesquisador procurou ser objetivo, mantendo-se vigilante em
relação aos seus próprios valores, de forma a não deturpar a
análise e a interpretação dos dados.
Fonte: Autor

3.8 Quadro resumo
Quadro 12 - Resumo dos conceitos da metodologia
Questão de pesquisa

Qual a contribuição das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs) para a criação de valor nas
empresas sociais de base tecnológica?
Objetivo geral
O objetivo principal do estudo é analisar qual a
contribuição das TICs para a criação de valor nas
empresas sociais, de base tecnológica
Posicionamento
Positivista
Método de Pesquisa
Estudo de casos múltiplos
Coleta de dados
Entrevista
Outras fontes de evidências Observação direta e documentos
Análise dos dados
Triple Layered Social Business Model for ICT
Validação
Credibilidade, transferibilidade, dependabilidade e
confirmabilidade
Fonte: Elaborado pelo Autor
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4. RESULTADOS E ANÁLISES
Apresentação dos resultados da investigação: trata-se de um estudo de caso, que
abrange oito casos, é feita primeiramente uma análise intracaso, com uma descrição
individual de cada caso e posteriormente é feita uma análise intercaso, em que são
descritos os pontos comuns e distintos. Recorrendo a esses dois tipos de análises foi
possível obter uma compreensão mais profunda da temática em estudo, procurando
responder às questões de pesquisa.
4.1 Análise Intracasos
Neste capítulo apresentamos para cada caso: um descritivo da empresa,
classificação e dimensões e elementos. Como forma de organizar as análises, dividimos
pelas quatro dimensões: proposta de valor, clientes, infraestrutura e equação de custo e
em cada dimensão analisamos os tópicos referentes aos campos econômico, social e
tecnológico.
Na análise intracasos, com a descrição de cada caso isoladamente, proporcionou
uma análise profunda dos dados coletados em cada caso, ressaltando características
especificas de cada uma. As análises realizadas têm como base o modelo conceitual Triple
Layered Social Business Model for ICT (Figura 22) que contém as camadas operacional,
social e tecnológica baseada na perspectiva do uso das TICs. Essa estratégia intracasos
ajudará a sintetizar grandes volumes de dados em cada caso, e permitirá que o pesquisador
possa familiarizar-se intimamente com cada caso como uma entidade independente, e
para permitir que os padrões únicos de cada caso possam surgir antes de procurar padrões
generalizáveis através de casos (Eisenhardt, 1989).
Na análise intercaso, com o cruzamento das informações a fim de obter repetições
dentre os casos (patterns recurrents) e padrões de respostas, terão como base as
similaridades entre os casos e serão confrontadas, ao mesmo tempo, com a
fundamentação teórica correspondente (Eisenhardt, 1989).
Após a caracterização individual de cada caso, segue-se uma análise mais
abrangente, ou seja, uma apresentação dos dados obtidos na totalidade das entrevistas
analisadas. Desta forma, é possível fazer uma análise intracasos, permitindo a
comparação entre as empresas, verificando-se que aspectos coincidem e que aspectos
diferem nos casos em cada tema de análise para tentar explicar como as TICs podem criar
valor nas empresas sociais. Para a análise intracasos foram analisadas as transcrições de
cada entrevista, as anotações detalhadas de cada empresa visitada, sites, registros,
reuniões e discussões realizadas. O apêndice B apresenta os elementos e um resumo de
cada empresa
4.1.1 Negsocgr01

A Negsocgr01 foi uma iniciativa pioneira de uma grande empresa financeira,
criada em 2003, e por 15 anos estimulou a cultura de doação no Brasil, cumpriu seu ciclo
de sucesso e encerrou suas atividades em dezembro de 2018. Por meio de uma plataforma
de captação de recursos, que conectou organizações da sociedade civil e seus projetos
socioambientais a investidores sociais, viabilizando a captação de mais de R$ 19 milhões,
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destinados a 190 projetos de todo o Brasil. Seu modelo inspirou replicações na África do
Sul, Portugal, Inglaterra, Cingapura e Jamaica.
A Negsocgr01 foi uma plataforma de captação de recursos com o formato de uma
bolsa de valores. Ambiente virtual de doações seguro, prático e transparente, com total
transferência dos valores doados para os projetos e completa prestação de contas. O
objetivo era estimular a cultura de doação no Brasil, conectando dois pontos:
organizações brasileiras que precisam de apoio para seus projetos socioambientais e
investidores sociais.
Organizações da Sociedade Civil (OSCs) interessadas em participar da seleção de
projetos, conduzidas pela Negsocgr01, registravam seus projetos diretamente no site da
Negsocgr01 e passavam por um processo de seleção, uma vez aprovado, o OSC recebia
aproximadamente R$ 50.000 para iniciar sua implementação imediatamente. Este projeto
era listado na Negsocgr01, a fim de capturar um valor adicional de até R$ 50.000,
proporcionando a expansão ou replicação do projeto.
Os investidores socioambientais (doadores) da Negsocgr01 podiam selecionar
projetos por tema, região geográfica ou público beneficiário.
4.1.1.1 Classificando a empresa Negsocgr01
A Negsocgr01 é um negócio social impulsionado por missões, que promove
métodos de negócios mais amplamente (e não apenas estratégias de renda) como um
caminho eficiente para abordar problemas sociais.

O modelo econômico é mais híbrido, com uma proporção maior de recursos não
mercantis apoiando, pelo menos parcialmente, bens ou serviços fornecidos para o "bem
público".
4.1.1.2 Dimensões e elementos

Dimensão: Proposta de valor
Econômico
Proposta de valor: A proposta de valor da Negsocgr01 é facilitar o encontro
entre Organizações da Sociedade Civil, criteriosamente selecionadas, com
trabalhos relevantes e resultados comprovados na área da educação e do
empreendedorismo, e investidores socioambientais (doadores) dispostos a
apoiar essas organizações através da compra de suas ações socioambientais.
“...com esse projeto a Empresa adquire autoridade, uma ligação
permanente com a sociedade... ..(N1-1)”
Social
Valor social: A proposta de valor social é permitir que as organizações
escolhidas atendam populações de baixa renda, visando promover a inclusão
socioeconômica e que tenham projetos em capacitação profissional,
cidadania, competência em leitura e escrita, cultural, educação para a saúde,
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educação para a sustentabilidade, mudanças climáticas, recursos hídricos,
biodiversidade e florestas e cidades sustentáveis.
“...a Empresa também colheu frutos pelo fato de que com essa iniciativa
passou a ter ações de responsabilidade social... Esse foi um benefício para
imagem..(N1-1)”
Tecnológico
Valor Tecnológico: A proposta de valor tecnológico é a habilidade de se
comunicar e se relacionar de forma diferenciada com seus stakeholders por
meio de uma plataforma digital. As entrevistas mostraram que o uso da
plataforma digital possibilitou que um número maior de OSC´s fossem
elegíveis a participar do processo de seleção com seus projetos e aumentou
credibilidade que a Empresa transmite a todos os parceiros. A credibilidade
favorece a captação de doações para os projetos e confere qualidade de gestão
às OSC´s cujos projetos são selecionados contribuindo para a criação de valor
econômico e o aumento do número de OSCs contribui para a criação de valor
social.
Dimensão: Clientes
Econômico
Segmento de clientes: Os clientes são os doadores sociais que queiram
patrocinar projetos socioambientais. A análise das entrevistas sugere
fortemente que os clientes são parceiros, três grandes motivos foram
identificados como responsáveis por tamanha importância. Primeiro, a
Empresa Negsocgr01 possui bastante prestígio no mercado em que atua,
despertando grande confiança entre seus clientes e parceiros. Segundo, o custo
para criar estrutura semelhante é bastante elevado. Terceiro, os parceiros e
clientes, ao financiarem as iniciativas sociais da Empresa Negsocgr01,
associam sua própria imagem a imagem da Empresa - e potencialmente se
beneficiam dessa boa reputação.
“...porque naquele momento, empresas que faziam investimento social
estavam em crescimento, e era muito mais caro pra uma empresa ter uma
iniciativa própria... então...como elas eram empresas parceiras elas
usavam a plataforma da Empresa...(N1-1)”
“....era uma maneira das parceiras dizerem: eu invisto no social... Sem
investir diretamente elas investiam no social, elas davam dinheiro pra
Empresa investir no social...(N1-2)”
Relacionamento com clientes e Canais: Os canais de distribuição e
relacionamento são realizados pela Plataforma, o cliente pode fazer doação ou
acompanhar os seus investimentos.
“A Plataforma desenvolvida pela Empresa demonstrou ser o principal
canal de divulgação e comunicação de suas ações sociais. Toda a gestão
do processo é realizada por meio dessa plataforma. (N1-1)”
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“...é um outro mindset de modelo, hoje eu (Empresa) sou dono de tudo,
do processo de entrada, relacionamento, do processo de ERP, de gestão,
porque a Plataforma cumpre esse papel, na medida que foi incrementando
roadmap, e updates tecnológicos e funcionalidades na linha do tempo da
plataforma... (N1-2) “
Social
Usuário final: No caso da empresa Negsocgr01, o usuário final é a OSC que
tem o projeto socioambiental aprovado, ou seja, recebe a doação do cliente da
empresa Negsocgr01 (doador social).
Cultura societal: A Negsocgr01 funciona como uma Bolsa de Valores,
porém, sem fins lucrativos. Em seu ambiente, indivíduos e instituições podem
doar recursos para projetos selecionados criteriosamente por planejamento,
documentação, cronograma e visitas técnicas realizadas pela equipe da
Negsocgr01. O valor dos projetos varia entre R$ 30mil e R$ 100mil, as
contribuições podem ser a partir de R$ 20,00. Os resultados da empresa
Negsocgr01 foram R$19 milhões de doações para 190 projetos em 15 anos.
Escala de alcance: A amplitude e profundidade dos relacionamentos da
Empresa Negsocgr01 com os stakeholders pode ser verificado da seguinte
forma: A empresa possui parcerias estratégicas com grandes bancos – que
isentam as operações da empresa dos custos relacionados a emissão de
boletos, de companhias aéreas – que financiam as viagens para os funcionários
da Empresa realizarem auditoria nos projetos sociais selecionados, de outras
empresas – que doam quantias significativas para a realização dos projetos
sociais, de empresas de cartão de crédito - que oferecem taxas reduzidas. As
tecnologias para canais e clientes são realizadas pela plataforma digital. Weill
& Ross (2009) definem uma plataforma digital como um conjunto integrado
de processos de negócios eletrônicos e tecnologias, aplicativos e dados que
suportam esses processos. A plataforma digital permite criar valores
econômico e social como os clientes que utilizam para submeter os projetos
para serem avaliados no processo seletivo e, quando aprovados, realizam pela
plataforma todo o controle de doações recebidas, fluxo de gastos do projeto,
auditorias, etc. o que confirma a afirmação de Moyer et al. (2017), a
plataforma digital é a tecnologia que implementa modelos de negócios, é
como uma organização e permite que um ecossistema de negócios crie valor.
Tecnológico
Cliente tecnológico: No caso da Negsocgr01, os serviços são concentrados
na plataforma digital e os clientes tecnológicos são os clientes (doadores
sociais), usuários finais (OSCs), administradores e parceiros
Tecnologia para clientes e Tecnologia para canais: As tecnologias para
canais e clientes são realizadas pela plataforma digital, os quais permitem criar
valores econômico e social como os clientes que utilizam para submeter os
projetos para serem avaliados no processo seletivo e, quando aprovados,
realizam pela plataforma todo o controle de doações recebidas, fluxo de gastos
do projeto, auditorias, etc. o que confirma a afirmação de Moyer et al. (2017),
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a plataforma digital é a tecnologia que implementa modelos de negócios de
plataforma, é como uma organização permite que um negócios crie valor.
Dimensão: Infraestrutura
Econômico
Atividades-chaves: Para suportar seu objetivo a Empresa desenvolveu um
sistema, similar ao que é hoje conhecido como crowdfunding.
As principais atividades-chaves são:
Entrada e relacionamento onde quem investe e as OSCs são canais de
entradas, a OSCs vai se comunicar com a Negsocgr01 através do site e o
investidor ou vai fazer doação ou vai acompanhar os seus investimentos.
Gestão onde o time de administração da Negsocgr01 usa o framework da
plataforma para fazer acompanhamento dos projetos e gestão financeira das
OSCs, então eles também usam a plataforma como ERP, como em
administração
Recursos-chaves: Os Recursos-Chaves são a plataforma digital, equipe de
desenvolvimento, equipe de suporte e o time de administração.
Parcerias-chaves: Os parceiros sempre foram presentes na Negsocgr01 e
eram empresas que permutavam para aparecer na plataforma.
“O Banco C gera o boleto, a gente não tinha o custo do boleto, a empresa
aérea cedia as passagens, a Administradora de cartão de crédito tenha
um custo menor.... (N1-1)”
Social
Governança: Pelo compromisso com as melhores práticas de governança
corporativa e acreditando que esta é uma forma de geração de valor, a
governança é gerida por um Instituto, sob a forma de uma associação sem fins
lucrativos
Funcionários: Os funcionários administrativos são contratados pela CLT da
empresa Negsocgr01 e as demais equipes são terceirizadas. Para as TICs são
2 terceirizados, sendo um para desenvolvimento e outro para o suporte
Comunidades: A relação com a comunidade está nas doações aos projetos
que atenderam a mais de 190 organizações da sociedade civil em 15 anos.
Tecnológico
Atividade tecnológica: As atividades tecnológicas realizadas pela plataforma
são:
Gestão: monitoramento da ONG, monitoramento de projetos, gestão
financeira e administração.
Doações: fazer a doação, escolher o pagamento por boleto ou por cartão
de crédito, e selecionar o projeto.
OSCs: encaminhar e acompanhar projetos, Prestação de contas e reunião
virtual
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Capacidade tecnológica: A capacidade tecnológica, desde o início, não era
grande para a plataforma funcionar e todo o serviço e recursos providos pela
empresa Negsocgr01. A partir de 2011, a infraestrutura foi terceirizada.
“... não era previsto grande capacidade de processamento, porque ele (o
projeto) era pequeno, não tínhamos DR, era baixa escala, e não tinha
impacto no negócio.... (N1-4)”
Rede de parceiros: A infraestrutura no início era padrão Microsoft. O
framework de e-commerce era Microsoft, os computadores com Windows,
versão do banco de dados SQLserver e foi tudo feito com ASP na primeira
versão, depois virou .NET.
“A Negsocgr01 começou em 2003, a v1 e a v2 foi desenvolvida
internamente, isso porque a cultura de governança corporativa da
tecnologia da época era fazer tudo dentro, e até as vezes era mais barato
fazer dentro do que fora, porque não tinha o modelo de maturidade que
temos hoje no mercado onde é mais fácil pegar um parceiro que é
especialista no assunto pra fazer, porque tinham regras de negócio que
não existiam, não tinha esse modelo de crowdfunding e também a própria
Mantenedora tinha capacidade instalada usava a capacidade instalada
(N1-1).”
“Em 2011, uma nova versão de plataforma foi implantada e o
desenvolvimento foi feito por parceiro externo. Porque naquele momento
a governança corporativa de tecnologia entendia que se tenho alguém que
pode fazer melhor do que eu então eu vou buscar fora. A plataforma
digital foi para cloud e um parceiro de tecnologia foi contratado para dar
o suporte(N1-1)”
“Em termos de recursos humanos, no início havia um designer, um
jornalista, um analista de TI e um coordenador. No final, as equipes de
suporte e desenvolvimento eram terceirizadas.
Plataforma realiza toda a comunicação entre as partes para a rede de
parceiros (N1-2)”
As entrevistas mostraram que outros valores sociais, que foram criados
como o fortalecimento das parcerias estabelecidas para atingir a proposta
de valor social, possibilitando que um número maior de OSC´s fossem
elegíveis a participar do processo de seleção com seus projetos e a
credibilidade que a Empresa transmite a todos os parceiros. Essa
credibilidade favorece a captação de doações para os projetos e confere
qualidade de gestão às OSC´s cujos projetos são selecionados (N1-2)”
Dimensão: Equação de custo
Econômico
Custo: A estrutura de custos é infraestrutura de TI, equipe de suporte, equipe
de desenvolvimento e funcionários
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Receita: A empresa Negsocgr01 recebe aporte financeiro da sua
mantenedora, pois não tem receita, além das doações dos clientes, quando não
consegue atingir as doações necessárias para cobrir as despesas. Embora haja
grande esforço em mobilizar toda a rede de parceiros para atingir as metas
estabelecidas, a viabilidade financeira não é um item de grande preocupação
devido a possibilidade de socorro financeiro pela mantenedora.
Social
Impactos sociais: O impacto social pode ser verificado pelos resultados da
empresa Negsocgr01 que em 15 anos, arrecadou mais de R$ 19 milhões de
reais
Benefícios sociais: Os benefícios sociais são os 190 projetos sociais de todo
o Brasil, e o fato de seu modelo ter sido replicado na África do Sul e em
Portugal.
Tecnológico
Custos tecnológicos: Na camada tecnológica, a estrutura de custos
tecnológicos envolve a terceirização da infraestrutura e desenvolvimento da
plataforma e os recursos humanos.
Benefícios tecnológicos: Os benefícios tecnológicos proporcionados pela
plataforma são: o principal canal de divulgação de suas ações sociais, gestão
dos processos e as atividades operacionais.

4.1.2 Coppeq01
É uma cooperativa sem fins lucrativos que recebe material reciclável através da
coleta seletiva da cidade de Barueri ou de doações de empresas ou pessoas, que separa e
vende para manter seu funcionamento. Em 2002, a Prefeitura de Barueri instalou a coleta
seletiva no município e no terreno do antigo lixão, a prefeitura resolveu fechar, aterrar
para virar um aterro sanitário e tirar lixo. O problema que surgiu foi o que fazer com os
antigos catadores do lixão? Então, a Cooperativa foi fundada por antigos catadores de
material reciclável no terreno do antigo lixão. Receberam a ajuda de algumas pessoas e
aí que se iniciou a Coppeq01.
“A Yara era uma pessoa da prefeitura que ajudou muito conversando com os
catadores, no que precisava de documentos, essas coisas, ela foi orientadora
no início da cooperativa, desde então, na época só tinham homens que
trabalhavam aqui, mas aí passou-se a pegar as pessoas que estavam na rua,
que coletavam material na rua, e vinham para cá (C1-1)”
“
“Desde então a gente já está trabalhando há mais 15 anos aí com a
cooperativa, sobre a coleta a prefeitura disponibiliza 6 caminhões para
estar fazendo a coleta domiciliar, então os seis caminhões da prefeitura
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eles passam em todos os bairros do município de Barueri, e fazem a coleta
do material reciclável. (C1-2)”
Em Barueri, a coleta seletiva passa porta a porta, duas vezes por semana
em 100% das ruas. Em média são coletadas cerca de 250 toneladas de
materiais recicláveis mês, número 3,5% do total de lixo doméstico
recolhido na cidade (C1-1).
4.1.2.1 Classificando a Coppeq01

Como está na própria denominação, a Coppeq01 é uma cooperativa, para
Defourny e Nyssens (2017), cooperativas são organizações que buscam os interesses de
seus membros e não uma causa ou missão. Visam implementar formas de governança
democrática, ou seja, igual poder de voto na assembleia geral e limitação da remuneração
das ações de capital.
O modelo cooperativo social também visa implementar formas de governança
democrática, ou seja, igual poder de voto na assembleia geral e limitação da remuneração
das ações de capital. No entanto, vai além da maioria das cooperativas convencionais, na
medida em que combina a busca dos interesses de seus membros com a busca dos
interesses de toda a comunidade ou de um grupo-alvo específico. As cooperativas sociais
podem ser cooperativas de um único participante quando todos os membros
compartilham um interesse mútuo enquanto contribuem para um interesse geral que não
é apenas incidental.
4.1.2.2 Dimensões e elementos

Dimensão: Proposta de valor
Econômico
Proposta de valor: A proposta de valor da Coppeq01 é vender material
reciclado em grande quantidade da coleta seletiva de Barueri para os
atravessadores e compradores
“...passamos para atravessadores porque nós não temos geração de
volume muito grande para conseguir vender direto para a indústria. Nós
temos algumas vendas direto para indústria...( C1-1)”
Social
Valor social: A proposta de valor social é a inclusão social dos cooperados.
Com geração de trabalho e renda para os cooperados, a Coppeq01 dá a chance
de desempregados, ex-presidiários, favelados, sem tetos, etc. terem um
emprego que gera uma renda mensal de R$ 1000 a R$ 1500,00, duas refeições
diárias e uma oportunidade de recuperar a dignidade.
“... A cooperativa tem um diferencial totalmente... hoje nosso foco, além
de ser a nossa missão de trabalhar com pessoas vulneráveis, essa é a
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nossa missão, porque nós viemos de uma vulnerabilidade também né... nós
somos favelados, veio de uma causa social... (C1-1)”
“...Quero dizer assim, é tudo sobre esta missão social. Se eles ganham
dinheiro, lucram, podem ajudar as pessoas... (C1-2)”
Tecnológico
Valor Tecnológico: A proposta de valor tecnológico é possibilitar formas de
comunicação rápida e confiável entre fornecedores e clientes
Dimensão: Clientes
Econômico
Segmento de clientes: Na camada econômica, os clientes são os
atravessadores e empresas que compram o material reciclado. Os principais
compradores são as indústrias que reciclam os materiais ou os próprios
fabricantes como a Tetra Pak, Gerdau.
“Tetra Pak é mais o nosso cliente, parceiro não. (C1-1)”
“...nós temos algumas vendas direto para indústria, tipo a parte de sucata
vendemos direto para a Gerdau... (C1-1)”
“...a Tetra Pak carrega da gente. A gente enfarda e manda para eles. Aí
eles vão e fazem de novo... (C1-3)”
Relacionamento com clientes: Os entrevistados relataram que o
relacionamento acontece de forma positiva e direta com os clientes por meio
dos caminhões da prefeitura ou próprios com o logotipo da cooperativa, por
meio dos cooperados, redes sociais, WhatsApp e eventos.
“É a gente acaba indo nos eventos. A gente foi um no sábado, no
Mcdonalds, na feira sustentável deles nós fomos... (C1-1)”
Canais: O canal de distribuição é realizado pelos compradores que vem
buscar o material reciclado
Social
Usuário final: No caso da Coppeq01, o usuário final é o cooperado ou seu
trabalhador, que são pessoas enfrentando exclusão social e a sociedade que
recebe toda a educação ambiental por meio das palestras e eventos.
“...a ideia principal aqui é dar trabalho para as pessoas excluídas... (C13)”
Cultura societal: Em relação a cultura societal, os entrevistados declaram que
esses benefícios são reinserção no mercado de trabalho e resgate da cidadania.
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“...Aqui, a ideia principal é dar emprego à essas pessoas excluídas. Outra
coisa muito importante é fazê-los evoluir para que aprendam alguma
coisa. Então, esta é a segunda coisa que é muito importante. E o terceiro
é gerar lucro.. (C1-1).”
Escala de alcance: A escala de alcance, de acordo com Joyce e Paquin,
(2016), apresenta a profundidade e amplitude dos relacionamentos que uma
organização constrói com seus stakeholders. Os entrevistados relataram
relacionamentos de longo prazo com os parceiros e clientes, e afirmaram que
a fidelidade é uma parte muito importante no relacionamento.
“...então a gente trata com muito respeito as parcerias de comprador,
para privilegiar parcerias porque a gente precisa deles também... (C1-1)”
“... Nós temos alguns outros compradores também, que nos ajudam
também, não só na compra do material, que a maioria dos compradores
que eu tenho, eu tenho parceiros... (C1-2)”
“...Então, você sabe os clientes que compram muitas vezes, clientes fiéis...
(C1-2)”
Tecnológico
Cliente tecnológico: São os gestores e funcionários administrativos que
utilizam para controles por meio de utilitários como editores de texto e
planilhas
Tecnologia para clientes: A comunicação com fornecedores e clientes é
realizado por e-mail e WhatsApp
Tecnologia para canais: divulgação e marketing é feito pelas redes sociais
Dimensão: Infraestrutura
Econômico
Atividades-chaves: Todos os entrevistados responderam que as principais
atividades são a coleta do lixo, triagem do lixo, prensa, pesagem e venda dos
recicláveis
Recursos-chaves: Os recursos-chaves relatados são os cooperados,
caminhões, balança, esteira, prensas e bags.
“Sim. A esteira que alimenta, que passa pra coletar, depois a
empilhadeira que pega, a prensa que prensa, as pessoas que fazem isso.
(C1-1)”
“E uma que alimenta uma. Então, são 3 esteiras. Seis prensas. Duas é da
Abihpec. E os três caminhões né. (C1-2)”
Parcerias-chaves: são a Associação Brasileira da Indústria de Higiene
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) que executa para a cooperativa
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a reforma física dos galpões utilizados para a triagem dos materiais recicláveis
provenientes do Programa de Coleta Seletiva; a manutenção e reforma da
parte elétrica das instalações; a reparação do asfalto da área de uso comum e
a melhoria de toda infraestrutura destinada aos serviços. Além da doação de
um novo caminhão, por exemplo.
Social
Governança: Na camada social, a governança no sistema cooperativista, tem
um presidente eleito, porém, todos os cooperados participam das tomadas de
decisões por meio de votos em assembleias. E todos os cooperados possuem
cota parte com valores que variam entre R$ 1.000,00 até R$ 1.500,00
dependendo da cooperativa. Embora exista uma hierarquia organizacional
interna, a gestão é participativa, havendo também transparência absoluta na
apresentação dos resultados.
Funcionários: Os funcionários são os cooperados. A Coppeq01 tem
atualmente 55 cooperados. Os resultados das entrevistas apontaram as
seguintes características: ex-moradores de rua, pessoas em situação de
vulnerabilidade social, mulheres vítimas de violência doméstica, dependentes
químicos, ex-detentos, desempregados por um longo período, pessoas idosas
sem aposentadoria, baixa ou nenhuma renda, baixa ou nenhuma qualificação
profissional. As mulheres são a grande maioria. A média salarial mensal varia
entre R$ 1.000,00 e R$ 1.500,00. Para as TICs não há nenhum, O que
acontece é ter uma ajuda de um cooperado que entende um pouco ou como
tivemos da Fatec Barueri que fizeram o site e as redes sociais.
“...o pessoal da Fatec fez, eles vieram aqui e nos ajudaram. Eles
colocaram o site no ar hoje, se vocês entrarem lá, já está lá, ainda está
assim, em processo de colocar um negocinho ali outro ali, ainda está se
criando, mais ele já está no ar então colocaram Facebook, colocaram um
Instagram, então a gente está começando agora eles estão nos ajudando
com isso, fizemos os cartões, fizemos folders, fizemos banners...(C1-1)”
Comunidades: Cooppeq01 atua na cidade de Barueri, a coleta seletiva passa
porta a porta, duas vezes por semana em 100% das ruas. Em média são
coletadas cerca de 240 toneladas de materiais recicláveis/ mês, número que é
aproximadamente 3,5% do total de lixo doméstico recolhido na cidade
Tecnológico
Atividade tecnológica: As atividades tecnológicas limitam-se aos aplicativos
de editor de texto , planilha eletrônica, e-mail e internet.
Capacidade tecnológica: A capacidade tecnologia se resume à rede de
computadores do escritório
Rede de parceiros: Na rede de parceiros a comunicação é realizada por email e WhatsApp
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Dimensão: Equação de custo
Econômico
Custo: Os custos com galpão, caminhões, água e luz são pagos pela prefeitura.
Os custos de manutenção, cooperados, alimentação, e outros são mantidos
pelas cooperativas. Os custos cobertos pela cooperativa variam em 30% e 40%
do valor das receitas
Receita:. A receita da cooperativa vem da venda do material reciclado.
Social
Impactos sociais: Na Coppeq01, podemos destacar jornada de trabalho de
oito horas diária; ambiente limpo e organizado, seguro, boas instalações como
refeitórios, banheiros, e escritórios e alimentação (café da manhã, almoço e
café da tarde).
Benefícios sociais: A inclusão social por meio da geração de trabalho e renda,
limpeza do município e descarte adequado dos materiais recicláveis são
benefícios gerados para a sociedade.
Tecnológico
Custos tecnológicos: Os custos estão inclusos nas despesas, pois não há uma
aplicação que necessite hospedagem ou infraestrutura, o único custo é o
provedor de Internet.
Benefícios tecnológicos: Os benefícios tecnológicos obtidos, conforme
descrito por Draca et al. (2007), é que as TICs permitem uma interação maior
com os clientes e fornecedores para criar e entregar a proposta de valor.

4.1.3 Hibpeq01
A Hibpeq01 nasceu da necessidade de atender com um serviço de transporte por
aplicativo, os bairros periféricos da região da Brasilândia. Quando os aplicativos mais
conhecidos resolveram bloquear essas regiões, o fundador enxergou aí uma oportunidade
e criou, há cerca de dois anos, um aplicativo. O serviço começou de forma simples: por
meio de um telefone fixo e um celular com WhatsApp, os pedidos de corridas são
recebidos, enquanto os motoristas aguardam o chamado em uma sala de espera. O serviço
aceita cartões de crédito e débito e dinheiro como forma de pagamento. O sistema de
cálculo é bem mais rudimentar que o do Uber. O preço da corrida é determinado apenas
pela distância medida entre os pontos de partida e chegada no Google Maps (SOUZA,
2017).
Os preços praticados pela Hibpeq01 no início eram semelhantes aos do Uber. O
quilômetro rodado saia por R$ 2,00, contra R$ 1,80 do Uber, que cobra ainda uma taxa
municipal.
De acordo com Fundador, os requisitos para dirigir para a Hibpeq01 são parecidos
com os de aplicativos do gênero: carro modelo 2010 ou mais novo, com quatro portas e
cinco assentos, limpo e com ar condicionado. Mas mesmo na questão da limpeza, há que
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se considerar a particularidade da Hibpeq01, que é trafegar por ruas geralmente sem
asfalto.
A Hibpeq01 tem atualmente 400 motoristas cadastrados e uma frota de
aproximadamente 60 carros. Desses, cerca de 20 trabalham apenas para Fundador e os
demais se dividem dirigindo também para outros apps de transporte.
4.1.3.1 Classificando a Hibpeq01

A Hibpeq01 é uma empresa social híbrida e startup, a empresa híbrida é uma
mistura do modelo sem fins lucrativos e o modelo lucrativo, mais autossuficiente
financeiramente em comparação com o anterior, e os fundos disponíveis são gastos de
acordo com as metas sociais, mas de tempos em tempos reinveste seus lucros, pois há
atividades comerciais envolvidas (Buchko,2018).
4.1.3.2 Dimensões e elementos
Dimensão: Proposta de valor

Econômico
Proposta de valor: A Hibpeq01 tem como principal proposta de valor
oferecer transporte digno aos moradores da Vila Brasilândia, visto que outros
aplicativos evitam por causa da região ser considerado área de risco. Os
motoristas da Hibpeq01, por serem da região, não têm medo de rodarem nas
ruas e vielas.
“A maioria dos aplicativos vetou os ‘bairros do fundão’, considerados
área de risco. Por isso que o modus operandi que implantei deu certo (H11)”
“Muitas vezes, a gente nem precisa usar o GPS para ir até a casa do
cliente porque já sabe onde é (H1-1)”.
Social
Valor social: É o resgate da dignidade do morador de pedir um carro e o carro
ir buscá-lo ou levá-lo na porta da sua casa.
“A gente leva a molecada para o fluxo (bailes funk), mas eles sabem que,
de dia, também somos nós que levamos a mãe e a avó deles para o médico,
o supermercado (H1-1)”
Tecnológico
Valor Tecnológico entre os moradores da Vila Brasilândia e a Hibpeq01 por meio do
aplicativo

87
Dimensão: Clientes
Econômico
Segmento de clientes: Os clientes são os moradores da Vila Brasilândia, que
precisam de um transporte digno. Os clientes podem se cadastrar na
plataforma ou no aplicativo.
"Oferecemos um serviço de qualidade para fidelizar os passageiros. Só
permitimos carros em ótimas condições e com ar condicionado. Além
disso, os motoristas são todos de confiança. Só nossos amigos do bairro
(H1-1)"
Relacionamento com clientes: O relacionamento com os clientes é feito por
meio da plataforma digital, um aplicativo multiplataforma de mensagens
instantâneas gratuito, a central telefônica e redes sociais
Canais: Os principais canais de distribuição são carro de som e panfletos
conforme Figura 23.
“No começo, mandei fazer 500 cartões e distribui pelas ruas de
Brasilândia (H1-1)”

Figura 23 Panfleto da Hibpeq01

Social
Usuário final: O usuário final é o cliente também, é o morador da Vila
Brasilândia que precisa de um transporte digno.
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Cultura societal: Em relação à cultura societal, os benefícios são redução do
índice de assaltos aos motoristas; opção de emprego e renda para os motoristas
e inclusão social, pois além de implantar a plataforma e o aplicativo, os
atendimentos por mensagem de voz e telefone fixo continuarão, pois existem
clientes que não sabem escrever ou não sabem utilizar a Internet.
Escala de alcance: Os entrevistados relataram o relacionamento com os
parceiros, e afirmaram que a fidelidade é um fator muito importante no
relacionamento.
Tecnológico
Cliente tecnológico: São os clientes, motoristas e funcionários da Hibpeq01
Tecnologia para clientes: No início, a tecnologia para clientes utilizada era
o aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas gratuito WhatsApp.
Atualmente, o WhatsApp continua a ser usado, a plataforma e aplicativo estão
sendo utilizados para relacionamento com clientes e as redes sociais como
Facebook, Twitter e Instagram.
Tecnologia para canais: A tecnologia para canais é o WhatsApp, a Hibpeq01
tem um grupo com os motoristas que serve como um segundo canal de
comunicação. As TICs têm papel fundamental na criação de valor, pois é
responsável pela comunicação com clientes e fornecedores.
Dimensão: Infraestrutura
Econômico
Atividades-chaves: Todos os entrevistados responderam que as principais
atividades-chaves são o atendimento de clientes, atendimento do motorista,
precificação da corrida e cadastro de clientes.
Recursos-chaves: Os recursos-chaves relatados são os funcionários (somente
um recebe como freelance, os demais são sócios), o escritório, motoristas,
plataforma e aplicativo, central telefônica e computadores.
Parcerias-chaves: O parceiro-chave é o motorista, que atende o cliente,
procura tratá-lo da melhor maneira. Outros parceiros são as instituições que
ajudaram em mentoria e aceleração como a Artemísia, FGV, Abanca e a
Prefeitura de São Paulo.
Social
Governança: Na camada social, a governança é feita pelos gestores, toda
tomada de decisão é feita em conjunto com os demais sócios. De acordo com
Souza (2017):
"Queremos legalizar o nosso serviço para trabalhar conforme a lei,
pagar todos os impostos. Eu já tenho um advogado vendo toda essa
papelada. A Brasilândia tem 400 mil habitantes e eu tenho certeza de que
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eles (prefeitura) não vão permitir que um trabalho social tão importante
como esse seja encerrado (H1-1 e H1-2)",
Funcionários: Os funcionários são os filhos do Fundador, e trabalham e
ajudam na gestão da empresa. De acordo com Marcos (2018), foi com o apoio,
inclusive financeiro, da filha que saiu do improviso para a formalização de
um negócio (devidamente registrado somente no fim do ano passado).
“Ela era bancária há seis anos e foi incentivada pelo próprio chefe a
pedir demissão do banco para ser meu braço direito porque ele dizia
‘olha, seu pai está em um empreendimento muito bom (H1-1)’.
” Com a grana da rescisão, H1-2 investiu cerca de 20 mil reais na
Hibpeq01 para a compra de materiais de escritório e um computador
novo. Para a TI não há ninguém alocado totalmente, mas os funcionários
têm um pouco de conhecimento de TI e sempre estão implantando coisas
novas. (H1-1)”
“...Pra mim seriam 50 celulares e 50 WhatsApp... (H1-1)”
Comunidades: Comunidade local, a Hibpeq01 atua na zona norte da cidade
de São Paulo, na Vila Brasilândia que tem 280.000 habitantes e uma área de
21 km2. O fato de os motoristas morarem na região e conhecerem as ruas e
vielas tornam a empresa parte da comunidade e não terem receios de realizar
as corridas.
Tecnológico
Atividade tecnológica: As atividades tecnológicas são comunicação com os
motoristas (aplicativo e WhatsApp), precificação e cálculo das corridas,
atendimento de clientes (aplicativo) e comunicação com os clientes.
Capacidade tecnológica: A capacidade tecnológica é pequena
Rede de parceiros: A rede de parceiros é um grupo do WhatsApp, permitindo a
troca de informações entre a Hibpeq01 e os motoristas, mesmo que os motoristas
estejam off-line no aplicativo.
“Tem corridas que colocamos no grupo e motoristas que não estão online
no aplicativos, acabam pegando a corrida (H1-2)”
Dimensão: Equação de custo
Econômico
Custo: A estrutura de custos, de acordo com os entrevistados, é composta do
aluguel do escritório, desenvolvimento do aplicativo, central telefônica,
funcionários e Internet.
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Receita:. A receita vem das corridas realizadas (15%) e de investimentos
como a Ford Fund. Lab.: Inovação e Mobilidade
Social
Impactos sociais: No caso da Hibpeq01 os impactos sociais são redução do
índice de assaltos aos motoristas; opção de emprego e renda para os motoristas
e inclusão social
Benefícios sociais: Os benefícios sociais representam os valores
proporcionados á comunidade como o direito a uma forma de transporte digno
e o direito de ir e vir aos lugares com segurança.
Tecnológico
Custos tecnológicos: Os custos tecnológicos são a plataforma e o aplicativo
e a infraestrutura de computadores do escritório.
Benefícios tecnológicos: Canal de comunicação com os motoristas e clientes
por meio do aplicativo

4.1.4 Hibmed02
A Hibmed02 nasceu a partir de sentimentos de inquietação e frustação dos seus
sócios-fundadores, que viram propostas sociais relevantes serem engavetadas pela falta
de recursos. Então, analisaram detalhadamente, por meio da Lei de Acesso à Informação,
os dados de investimentos via leis de incentivos, em especial a Lei Rouanet, de 1991 até
os dias atuais. A conclusão: na prática, 71% dos 182 mil projetos que pleitearam verbas
de incentivo no Brasil não saíram papel e 50% dos recursos que poderiam ser
disponibilizados pelas empresas não eram direcionados.
A Hibmed02 é uma plataforma que une tecnologia e informação para otimizar a
pesquisa, avaliação e gestão do investimento social da sua empresa. Graças a um sistema
inteligente de gerenciamento de dados relativos a mais de 30 mil iniciativas sociais, é
possível ter uma visão completa do ecossistema de projetos culturais, esportivos e de
saúde aprovados em leis de incentivo no Brasil desde 1992. Assim, a empresa contribui
para a qualificação das decisões estratégicas de patrocinadores e projetos sociais,
conectando as pontas de forma eficiente e gerando um impacto positivo para a sociedade.
A startup tem entre seus clientes empresas como Bayer, Kroton, Facebook,
Heineken, Via Varejo, entre outras. Os empreendedores geram um potencial de
direcionamento de R$ 250 milhões para projetos. Com uma equipe de 17 colaboradores,
a Hibmed02 possui, atualmente 33 clientes corporativos e mais de 80 organizações sociais
que receberam recursos via plataforma, entre eles o Coral de Pequenos Cantores de
Camaçari, a Virada Sustentável e a UNAS - União de Núcleos, Associações dos
Moradores de Heliópolis e Região.
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4.1.4.1 Classificando a Hibmed02
A Hibmed02 é um negócio de impacto social, ou seja, é o modelo de organização
híbrida, que combina as competências do setor privado com os conhecimentos de gestão
social do Terceiro Setor. São organizações que objetivam resolver problemas sociais,
utilizando mecanismos de mercado (Barki et al., 2015).
4.1.4.2 Dimensões e elementos
Dimensão: Proposta de valor

Econômico
Proposta de valor: A Hibmed02 tem como principal proposta de valor fortalecer
a conexão entre o primeiro, o segundo e o terceiro setor ao desenvolver uma nova
forma de pensar a direcionar recursos por meio das leis de incentivo As empresas
que contratam a startup de impacto social começam um processo de gerir os
impostos de maneira inteligente e ágil; as organizações, por sua vez, passam a ter
recursos para tirar do papel projetos importantes.
“Fundamentalmente tudo gira em torno da redução de assimetria de
informação. Então dá mais segurança no investimento da empresa para
ter certeza onde vai investir o recurso (H2-1) ”
“...empresas tradicionais tem uma área dedicada a esse tipo de trabalho.
Mas as pequenas precisariam de uma área ou pessoa que vão buscar e
avaliar esses projetos para realizar esse investimento, então a Hibmed02
realiza este trabalho... (H2-2)”.
Social
Valor social: O valor social criado é reunir as empresas que querem, ou que
costumam doar parte dos recursos para pagamento de impostos, e os projetos
que lutam para captar dinheiro. Ao mesmo tempo, potencializa a pesquisa, a
avaliação e a gestão dos investimentos sociais.
“As OSCs têm condições de captar recursos em todo o território nacional
(H2-1)”
“e mais de 80 organizações sociais que receberam recursos via
plataforma (H2-1)”
Tecnológico
Valor Tecnológico: A proposta de valor tecnológico é unir tecnologia e
informação para conectar empresas aptas a doarem parte do pagamento de
impostos a projetos aprovados pelas leis de incentivo nas esferas federal e
municipal por meio de uma plataforma digital.
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“Além de desmontar uma “caixa-preta” das leis do país, com mais de R$
80 bilhões mapeados dos últimos 27 anos, a plataforma da Hibmed02
altera uma lógica de mercado, pautada por um formato em que projetos
entravam em contato com empresas, usando ou não intermediários, para
serem vistos e avaliados para investimentos, onde muitas vezes prevalecia
a lógica de marketing na seleção, ou então participavam de editais. Além
do match entre empresas e projetos sociais, colaboramos efetivamente
com as estratégias de responsabilidade socioambiental do setor privado,
oferecemos auditoria dos investimentos e agregamos mais confiabilidade
a todo o processo (H2-1)”.
Dimensão: Clientes
Econômico
Segmento de clientes: Os clientes são as empresas que querem, ou que
costumam doar parte dos recursos para pagamento de impostos e as
organizações que lutam para captar dinheiro com projetos. Trecho das
entrevistas
" ... possui hoje 33 clientes corporativos, que pagam uma assinatura pelo
serviço, e mais de 80 organizações sociais que receberam recursos via
plataforma. (H2-1)"
Relacionamento com clientes: O relacionamento com os clientes é feito por
meio da plataforma digital, mas os clientes especiais têm um atendimento
especial.
“... a maior parte sim. Existem clientes que compraram diretamente pela
plataforma (H2-1)”
“ Existem alguns pacotes que a gente faz alguma coisa mais específica. É
uma coisa, para não dizer um pacote mais gourmet, para o tamanho do
cliente (H2-1)”.
Canais: O principal canal de distribuição é a plataforma digital.
“Então uma organização que não tem computador consegue realizar
todas as tarefas pela plataforma (H2-1)”
Social
Usuário final: O usuário final é a organização que luta para captar dinheiro
com projetos.
Cultura societal: Em relação à cultura societal, os benefícios gerados foram
um potencial de direcionamento de R$ 150 milhões para projetos e mais de
80 organizações sociais que receberam recursos via plataforma. .
“Um sistema de busca em uma base de dados com mais de 180 mil
projetos. (H2-1)”
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Escala de alcance: Os entrevistados relataram que é o país inteiro
proporcionado pela plataforma digital.
“A escala de alcance hoje da Hibmed02 é o Brasil inteiro. Até por causa
da plataforma. Em termos de dados a gente já tem praticamente todos os
estados cobertos para captar a informação, todas de leis nacionais e as
informações municipais a gente faz muito sob demanda. (H2-1) “.
Tecnológico
Cliente tecnológico: Os clientes tecnológicos são as empresas que querem
doar parte dos recursos para pagamento de impostos e os projetos que lutam
para captar dinheiro.
Tecnologia para clientes: A tecnologia para relacionamento com os clientes
é a plataforma digital.
Tecnologia para canais: A tecnologia para canais é a plataforma digital.
Dimensão: Infraestrutura
Econômico
Atividades-chaves: Todos os entrevistados responderam que as principais
atividades-chaves são aprimorar pesquisa, avaliação e gestão do investimento
social das empresas; nos motores de busca, possui filtros inteligentes capazes
de encontrar os projetos mais alinhados às estratégias de responsabilidade
social das empresas; na análise dos projetos, a equipe atua para aumentar a
segurança dos aportes, auditando não apenas a documentação, como
conduzindo uma análise criteriosa da capacidade de execução.
Recursos-chaves: Os recursos-chaves relatados são os funcionários (17), o
coworking , a plataforma digital e a infraestrutura de TI.
“Basicamente eu nem falaria de recursos externos. Mesmo longe. Dos
recursos internos que a gente tem, as pessoas querem estar aqui
produzindo toda a parte necessária de infraestrutura mesmo para o
sistema. Toda a infraestrutura de TI e recursos chave. (H2-2)”.
Parcerias-chaves: Os parceiros são as instituições que ajudaram em mentoria
e aceleração como a Artemísia, FGV e Ashoka.
Social
Governança: Na camada social, a governança é feita pelos gestores, toda
tomada de decisão é feita em conjunto com os demais sócios.
Funcionários: Os funcionários são 17, contando os 4 diretores, a idade média
é de 27 anos. Para a TI , há 4 funcionários alocados.
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Comunidades: Brasil inteiro por meio da plataforma digital.
Tecnológico
Atividade tecnológica: Um sistema que consegue conectar a necessidade
de projetos sociais de todo o país ao capital de grandes empresas e busca
por projetos que sejam relevantes para seu investimento por meio da
plataforma que coleta e analisa dados por meio de robôs alocados nas
diferentes bases públicas envolvidas com as leis de incentivo, nos âmbitos
federal, estadual e municipal.
Capacidade tecnológica: A capacidade tecnológica é média.
Rede de parceiros: Os parceiros são Artemísia e Facebook, InovaBra,
FGV e Intel
Dimensão: Equação de custo
Econômico
Custo: A estrutura de custos, de acordo com os entrevistados, é composta do
coworking, funcionários e infraestrutura de TIC.
Receita:. A receita vem dos planos de uso da plataforma digital, que pagam
uma assinatura pelo serviço.
Social
Impactos sociais: Geraram um potencial de direcionamento de R$ 150
milhões para projetos.
Benefícios sociais: Os benefícios sociais representam os valores
proporcionados à comunidade por meios dos projetos contratados.
Tecnológico
Custos tecnológicos: Os custos tecnológicos são a plataforma digital, a
infraestrutura de TI e os desenvolvedores.
Benefícios tecnológicos: fortalece a conexão entre o primeiro, o segundo e o
terceiro setor ao desenvolver uma nova forma de pensar a direcionar recursos
por meio das leis de incentivo. As empresas que contratam a startup de
impacto social começam um processo de gerir os impostos de maneira
inteligente e ágil; as organizações, por sua vez, passam a ter recursos para tirar
do papel projetos importantes.
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4.1.5 Hibmed03

Em 2015, um dos fundadores leu uma reportagem que mostrava os oito tipos de
indústrias que poderiam desaparecer até 2020. Duas delas eram a de cartões de crédito e
carteiras. E a partir daí, começou a alimentar a ideia de um meio de pagamento capaz de
integrar o sistema de transporte urbano como um todo, permitindo que o usuário acesse
diversos modais e serviços por meio de um único dispositivo, o smartphone. Com a
plataforma, as pessoas podem comprar créditos e gerenciá-los pelo celular de forma
simples e rápida. A ideia virou trabalho de conclusão de curso na faculdade e
transformou-se de fato em um projeto
“Olhei para minha carteira e sobrava apenas o cartão do passe de ônibus. Por
que isso ainda não está no meu celular? (H3-1)"
A Hibmed03 é uma startup que fornece meios de pagamento exclusivo para o
transporte público, podendo integrar em escala global o sistema de transporte urbano de
passageiros. A proposta é tornar o sistema de transporte urbano de passageiros mais
flexível e versátil, integrando diferentes cidades, sistemas e modais por meio da
tecnologia.
O projeto da empresa visa substituir dinheiro, cartões, bilhetes, tickets e passes
pelo aplicativo de celular. Através da criação de uma conta dentro do sistema, o usuário
compra e gerencia créditos e utiliza o próprio smartphone no validador do transporte.
Todos os meios públicos de locomoção estarão disponíveis no programa, como ônibus,
metrô, trem, bicicleta, balsa e bonde, em qualquer cidade que opere com o mesmo,
inclusive em outros países.
O aplicativo acaba com a necessidade da população dirigir-se a um guichê,
terminal ou maquinário para compra ou carregamento de crédito nos cartões, para as
passagens. Isso diminui também, o gasto para o gestor público. Além disso, promete ser
um sistema mais seguro que o atual, já que as chances de fraude diminuem.
4.1.5.1 Classificando a Hibmed03
A Hibmed03 é um negócio de impacto social, ou seja, é o modelo de organização
híbrida, que combina as competências do setor privado com os conhecimentos de gestão
social. São organizações que objetivam resolver problemas sociais, utilizando
mecanismos de mercado (Barki et al., 2015).

4.1.5.2 Dimensões e elementos
Dimensão: Proposta de valor
Econômico
Proposta de valor: A proposta de valor é levar competitividade ao transporte
público do país, agregando valor e facilidades aos clientes.
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“E tal proposta tem valor para o produto e está em usar o próprio sistema
de transporte público melhorando e com foco na experiência do
passageiro como um cliente (H3-1)”
Social
Valor social: A proposta de valor social é unificar a forma como são feitas as
cobranças de tarifas em diferentes sistemas de transporte público, por meio de
pagamentos realizados em um único cadastro.
“...A gente entende que o atual sistema tem suas limitações e burocracias
para cada região/cidade, e atuando com os credenciados, pela recarga,
identificamos uma oportunidade de trabalhar nessa integração sem
necessariamente criar novas políticas... (H3-1)”
Tecnológico
Valor Tecnológico: A proposta de valor tecnológico é desenvolver soluções
para recarga online de cartões de transporte coletivo via aplicativo ou pelo
Facebook
“Como uma plataforma onde o sistema de transportes e os provedores de
serviço ligados à mobilidade urbana se integram e a gente viabiliza o
pagamento por meio dela. ( H3-2 e H3-3)”
Dimensão: Clientes
Econômico
Segmento de clientes: Na camada econômica, os clientes são as pessoas que
compram créditos para o transporte.
“...No momento, opera apenas na capital paulista, com mais de 15 mil
clientes... (H3-1)”
Relacionamento com clientes: O relacionamento com o cliente é feito pela
plataforma digital, internet e redes sociais.
Trechos das entrevistas:
“A diversidade de pontos de contato com clientes oferecidos, facilitam a
vida das pessoas e tornam os serviços mais competitivos com o aumento
da presença digital.(H3-2)”
Canais: O canal de distribuição é realizado pela plataforma digital ou pelo
Facebook.
“trata-se do primeiro chatbot para recarga de créditos de transporte do
mundo. O chatbot funciona como um assistente virtual: basta acessá-lo
pelo bate-papo na página do aplicativo no Facebook e seguir os passos
indicados pelo robô virtual para concluir a recarga do Bilhete Único (H31)”
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"Acho a solução muito acessível porque ela usa redes sociais. Não dá mais
para reclamar de não poder andar de ônibus por estar sem crédito. É só
entrar na rede social. (H3-2)”
Social
Usuário final: No caso da Hibmed03, o usuário final é a pessoa que compra
crédito para o transporte.
“...Acabava me pegando às vezes pedindo um carro em um aplicativo por
não estar com dinheiro na carteira ou não estar com o Bilhete Único
carregado, sendo que pra mim o ônibus passa do lado da minha casa e me
deixa na frente do trabalho... (H3-1”
Cultura societal: Os entrevistados declaram que esses benefícios são
substituir dinheiro, cartões, bilhetes, tickets e passes pelo aplicativo e acabar
com a necessidade de a população dirigir-se a um guichê, terminal ou
maquinário para compra ou carregamento de crédito nos cartões, para as
passagens..
“...nossos atuais clientes costumavam ou ainda costumam comprar
créditos e somos sua principal forma de recarga, de acordo com os canais
chatbot ou aplicativo.... (H3-2)”
Escala de alcance: Os entrevistados relataram que as soluções tecnológicas
melhoram o relacionamento com os clientes, principalmente, permitindo que
o usuário tenha acesso a qualquer cidade conectada através do seu próprio
smartphone e trazem novas receitas acessórias para os prestadores de serviço.
“...Digitalizando, melhorando o relacionamento com os passageiros e
trazendo novas receitas acessórias para os prestadores de serviço... (H31)”
Tecnológico
Cliente tecnológico: São os passageiros que compram créditos para
transporte pela Internet.
"Utilizamos as redes sociais e inteligência artificial para que os usuários
possam adquirir créditos para seus cartões de transporte sem que
precisem baixar aplicativos ou gastar plano de dados. (H3-1)"
"Estamos trabalhando no desenvolvimento e integração com o sistema de
São Paulo, mas isso em teste ainda. Estamos também em discussão com
cidades da região metropolitana de Sorocaba (SP) e de Feira de Santana,
na Bahia. (H3-2)”
Tecnologia para clientes: Dispõe de canais de atendimento via chat
(plataforma), WhatsApp e redes sociais (chatbot).
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. "Utilizamos as redes sociais e inteligência artificial para que os usuários
possam adquirir créditos para seus cartões de transporte sem que
precisem baixar aplicativos ou gastar plano de dados. (H3-1)"
Tecnologia para canais: Os canais de entrega das recargas são o aplicativo e o
chatbot no Facebook.
" Tanto o aplicativo quanto o chatbot prestam o mesmo serviço, mas em
canais diferentes; ambos têm atraído em média 200 novos usuários por
semana. (H3-1)”
.
Dimensão: Infraestrutura
Econômico
Atividades-chaves: Todos os entrevistados responderam que as principais
atividades são múltiplos canais de relacionamento, processos automatizados,
pagamentos online, desenvolvimento orientado a dados e serviços pensados
para a experiência do consumidor.
"Utilizamos as redes sociais e inteligência artificial para que os usuários
possam adquirir créditos para seus cartões de transporte sem que
precisem baixar aplicativos ou gastar plano de dados. (H3-1)"
“Lançamos em 2018 o chatbot no Facebook/Messenger, para
complementar o serviço de recargas que já tínhamos no aplicativo para
Android e iOS. (H3-2)”
Recursos-chaves: Os recursos-chaves relatados são os desenvolvedores,
plataforma, Facebook, internet, coworking e infraestrutura de TI.
“... a gente precisou criar essa infraestrutura tecnológica para que isso
seja possível. (H3-2)”
Parcerias-chaves: Os parceiros-chaves são Via Quatro, empresa que opera a
Linha 4 do Metrô de São Paulo, e disponibilizou seus laboratórios de
eletrônica para que possa testar as soluções e a Movida, empresa de aluguel
de carros.
"Acreditamos na intermodalidade. O transporte público por si só não é
capaz de solucionar todos os desafios da mobilidade urbana. Precisa de
outros meios e queremos fomentar essa integração, por isso a parceria
com a Movida. (H3-1)"
Social
Governança: Na camada social, a governança é feita pelos sócios da empresa.
Funcionários: São quatro sócios e 10 funcionários
“...A gente tem um trabalho de seis pessoas, tem muita coisa
especializada em desenvolvimento... (H3-1).”

99
Comunidades: A Hibmed03 atua na cidade de São Paulo com o Bilhete
Único
Tecnológico
Atividade tecnológica: As atividades pela plataforma são comprar créditos e
gerenciá-los pelo celular de forma simples e rápida, que permite ao usuário
não ter que enfrentar filas para recarregar o Bilhete Único usado no sistema
de transporte da cidade de São Paulo. A ferramenta segue a tendência cada
vez maior de concentração de serviços e funções no celular.
Capacidade tecnológica: A infraestrutura da plataforma é terceirizada,
rodando nas nuvens e o desenvolvimento é interno .
“...Isso é todo nosso. A gente hoje está desenvolvendo um sistema de
bilhetagem digital que é a evolução do sistema de bilhetagem eletrônica
baseado em cartão.... (H3-1)”
Rede de parceiros: Este item descreve como as empresas parceiras estão
interligadas pelas TICs para a troca de informações. A plataforma não permite
a troca de informações entre parceiros.
Dimensão: Equação de custo
Econômico
Custo: Os custos são infraestrutura de TI, funcionários, plataforma e
coworking.
Receita:. A receita vem da comissão pelas vendas de créditos realizadas em
sua plataforma em São Paulo. A startup vendeu mais de 150 mil viagens de
transporte coletivo em São Paulo em seis meses de operação. Além do
investimento dos próprios empreendedores, a startup recebeu cerca R$
170.000,00 em prêmios e programas de aceleração.
Social
Impactos sociais: Os impactos sociais para o usuário são melhor
planejamento com gastos com tarifas e redução de custos com transporte.
Benefícios sociais: Os benefícios sociais são estudantes, idosos e público em
geral se beneficiam da comodidade em resolver problemas, fazer solicitações
e tirar dúvidas em casa, sem deslocamentos, telefonemas e filas em postos e a
conveniência no processo de pagamento aumentam a conversão e evitam a
perda de clientes.
Tecnológico
Custos tecnológicos: Na camada tecnológica, a estrutura de custos
tecnológicos envolve a terceirização da infraestrutura, desenvolvimento da
plataforma e os recursos humanos.
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Benefícios tecnológicos: Os benefícios tecnológicos proporcionados pela
plataforma são melhor integração entre diferentes modais de transporte,
redução de custos operacionais, agregação de diferentes serviços e
modernização de tecnologias de mobilidade.
4.1.6 Hibpeq04
A Hibpeq04 é uma startup que surgiu em Florianópolis em 2015 e desenvolveu
um aplicativo mobile, baseado em inteligência artificial e mecanismos de machine
learning. Ela tem como objetivo ajudar os pacientes a manter em dia seus hábitos com a
saúde, oferecendo orientações sobre hábitos saudáveis, lembretes de como e quando
tomar seus medicamentos, entre outros. E o melhor: tudo isso é feito de forma gamificada,
e os pacientes mais engajados são premiados. É a primeira startup de Tratamento Digital
no mercado LATAM e possui a maior taxa de adesão medicamentosa do mercado: 75%
em 12 meses
A Hibpeq04 trabalha a questão de monitoramento remoto de pacientes, fazendo o
acompanhamento da adesão medicamentosa. A plataforma acompanha o histórico do
tratamento de pacientes e envia mensagens com dicas e informações para ajudá-los a
seguirem o tratamento de forma correta. O paciente também consegue cadastrar
familiares, amigos, cuidadores e enfermeiros na funcionalidade “Cuidadores”, enviando
notificações a eles quando um medicamento for esquecido de tomar na hora certa.
O aplicativo, que também conta com ferramentas que ajudam no controle de peso
e pressão, deu origem à plataforma de monitoramento de pacientes.
“O hospital recebe informações sobre seus pacientes para saber se eles estão
seguindo os tratamentos ou não. Assim, a instituição não perde a conexão com o
paciente nem quando ele está fora de suas instalações. (H4-1)”.
.
4.1.6.1 Classificando a empresa Hibpeq04
A Hibpeq04 é um negócio de impacto social, ou seja, é o modelo de organização
híbrida, que combina as competências do setor privado com os conhecimentos de gestão
social.
4.1.6.2 Dimensões e elementos

Dimensão: Proposta de valor
Econômico
Proposta de valor: A proposta de valor busca melhorar a experiência do
tratamento médico de pacientes, por meio de um aplicativo que conecta
médicos, pacientes e demais agentes da área de saúde a uma enfermeira digital
de inteligência artificial..
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“Por meio de um aplicativo mobile, inteligência artificial e mecanismos
de machine learning, lembramos o paciente o momento correto de tomar
os medicamentos e realizar seus compromissos com a saúde, orientamos
em relação à sua condição e hábitos de vida saudável e premiamos
aqueles mais engajados. (H4-1)”
Social
Valor social: A proposta de valor social é proporcionar o controle e
estabilidade das doenças crônicas e maior qualidade de vida independente da
condição crônica.
“...A gente começou a construir muito voltado aos pacientes do setor
privado e depois a gente percebeu que para causar um impacto de fato a
gente precisava envolver o setor público e o Brasil.. (H4-1)”
Tecnológico
Valor Tecnológico: A proposta de valor tecnológico é conectar médicos,
pacientes e demais agentes da área de saúde a uma enfermeira digital de
inteligência artificial por meio de uma plataforma.
“A tecnologia evoluiu e é nossa tarefa utilizá-la da melhor forma para
criar um novo paradigma para a relação dos pacientes com seu
tratamento e médico. Um paradigma marcado pela empatia com o
paciente, pelo engajamento real de todos os stakeholders, pela
humanização e pela individualização da comunicação e processos,
definidos e executados a partir da ótica do paciente. (H4-1)”.
Dimensão: Clientes
Econômico
Segmento de clientes: Os clientes são as operadoras dos planos de saúde,
hospitais e laboratórios farmacêuticos
“...a empresa tem como clientes dois hospitais, quatro operadoras de
saúde e cinco laboratórios multinacionais. Os usuários comuns não
pagam para usar o app.. (H4-1).”
“....o segmento de clientes também foi reconfigurado desde a concepção
inicial da ideia, desenvolvendo-se à medida que a solução é aprimorada....
(H4-2)”
Relacionamento com clientes e Canais: Os canais de distribuição e
relacionamento são realizados pela Plataforma.
“Em relação aos canais, uma mudança apenas na estratégia de
comunicação foi necessária, como forma de atender ao perfil de clientes
do mercado de saúde. (H4-1)”
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Social
Usuário final: No caso da Hibpeq04, o usuário final é o paciente ou usuário
que utiliza o app.
Cultura societal: Os benefícios são redução de despesas assistenciais com
pacientes crônicos, maior valor percebido do Governo para com a saúde da
população, controle e estabilidade das doenças crônicas e maior qualidade de
vida independente da condição crônica.
Escala de alcance: A amplitude e profundidade dos relacionamentos da
Hibpeq04 com os stakeholders pode ser verificado da seguinte forma: parceria
com um grande hospital especializado que consiste no desenvolvimento de
projetos para acompanhar os pacientes fora do ambiente hospitalar, garantindo
assistência e cuidado necessários.
“Nossa estratégia tem sido firmar parcerias estratégicas. Identificamos o
que fazemos melhor e é nisto que focamos. Para complementar a
experiência do paciente, nos unimos a outras empresas, que também já
fazem sua parte muito bem. Temos o pensamento da colaboração muito
forte, sempre colocando o paciente em primeiro lugar. Acreditamos que
este é o melhor caminho, principalmente no mercado de saúde que é hoje
extremamente fragmentado e interdependente. (H4-1)”.
Tecnológico
Cliente tecnológico: Os clientes tecnológicos são os stakeholders que
utilizam os serviços das TICs, no caso da Hibpeq04, os serviços são
concentrados na plataforma digital e os clientes tecnológicos são as
operadoras dos planos de saúde, hospitais e laboratórios farmacêuticos,
usuários finais, administradores e parceiros
Tecnologia para clientes e Tecnologia para canais: As tecnologias para
canais e clientes são realizadas pela plataforma digital. A tecnologia se utiliza
de inteligência artificial das APIs cognitivas do IBM Watson; por meio dela,
beneficiários de operadoras ou hospitais clientes têm à disposição uma
interface que pode instruir o paciente e esclarecer possíveis dúvidas que
surjam ao longo do tratamento.
“...esta interação evita que o paciente faça pesquisas em fontes que não
sejam seguras, encontrando informações falsas sobre como realizar o
tratamento da maneira correta. (H4-1)”.
Dimensão: Infraestrutura
Econômico
Atividades-chaves: Para suportar seu objetivo a empresa desenvolveu um
aplicativo gratuito de engajamento de pacientes em tratamentos médicos. As
principais atividades-chaves são: Enfermeira digital na vida dos pacientes
24/7, conteúdo segmentado para educá-los sobre a condição crônica, alertas
para lembrá-los dos compromissos de saúde como medicamentos e medições,
e trabalha com gamificação para beneficiar os pacientes mais engajados.
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Recursos-chaves: Recursos-Chaves são a plataforma digital, equipe de
desenvolvimento, equipe de suporte e o time de administração.
Parcerias-chaves: Os parceiros sempre foram presentes na Hibpeq04, desde
então, já recebeu prêmios e participou do IBM Smartcamp, quando teve
acesso e apoio da equipe da IBM para o desenvolvimento e uso de tecnologias
cognitivas.
“...encontra-se em processo de desenvolvimento e integração da
tecnologia de inteligência artificial utilizada em sua solução, que é
atualmente fornecida por um parceiro de grande porte. (H4-1)”
Social
Governança: Pelo compromisso com as melhores práticas de governança
corporativa e acreditando que esta é uma forma de geração de valor, a
governança é gerida pelos sócios
Funcionários: O time conta
com oito profissionais das áreas de
desenvolvimento, produto, saúde e negócios. Sendo dois deles médicos, um
brasileiro e um americano da Universidade Stanford.
Comunidades: Em pouco tempo de mercado contabiliza mais de 90 mil
downloads, sendo que 23% delas vivem em outros países como Alemanha e
Estados Unidos e uma taxa de adesão dos pacientes ao uso de medicamentos
da ordem de 79%.
“Não fazemos nem um tipo de divulgação fora, mas o aplicativo é muito
bem posicionado nas lojas de apps e acabou atraindo usuários de outros
países por também estar em inglês. (H4-1)”.
Tecnológico
Atividade tecnológica: As atividades tecnológicas realizadas pela plataforma
são engajamento de pacientes em tratamentos médicos, como um enfermeira
digital na vida dos pacientes 24/7, o aplicativo possui conteúdo segmentado
para educá-los sobre a condição crônica, alertas para lembrá-los dos
compromissos de saúde como medicamentos e medições, e trabalha com
gamificação para beneficiar os pacientes mais engajados.
Capacidade tecnológica: A infraestrutura da plataforma é terceirizada,
rodando nas nuvens e o desenvolvimento é interno.
Rede de parceiros: A parceria tem por objetivo ampliar o alcance da
plataforma por meio de sua incorporação aos recursos dos Programas de
Pacientes da Funcional, que integram laboratórios, médicos, farmácias e
drogarias de todo o país no esforço conjunto de assistir e garantir a adesão dos
pacientes ao tratamento indicado por seus médicos.
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Dimensão: Equação de custo
Econômico
Custo: A estrutura de custos é infraestrutura de TI, equipe de suporte, equipe
de desenvolvimento e funcionários
Receita: O investimento inicial na startup foi de R$ 1 milhão . Os
responsáveis pelo pagamento da mensalidade são os planos de saúde, hospitais
e laboratórios farmacêuticos, para quem fazem o projeto de monitoramento e
relacionamento com o paciente
Social
Impactos sociais: Controle e estabilidade das doenças crônicas; Maior
qualidade de vida independente da condição crônica.
Benefícios sociais: Auxiliam o paciente a seguirem seu plano de cuidado
quando estão sozinhos melhorando a adesão ao tratamento, monitorando
aspectos da patologia e possibilitando que os profissionais de saúde
acompanhem a evolução..
Tecnológico
Custos tecnológicos: Na camada tecnológica, a estrutura de custos
tecnológicos envolve a terceirização da infraestrutura e desenvolvimento da
plataforma e os recursos humanos.
Benefícios tecnológicos: Os benefícios tecnológicos proporcionados pela
plataforma são aumentar a aderência do paciente ao tratamento ou ainda
desenvolver plataformas voltadas para a comunicação entre médico e
paciente.
4.1.7 Empgra01
A Empgra01 chegou ao Brasil em 1930 e a instalação da filial aconteceu em 1944,
no Rio de Janeiro. Após nove anos, as operações da empresa foram transferidas para a
cidade de São Paulo, onde começou a produzir seus medicamentos como Merthiolate,
Isedrin, Xarope de Codestrina e Benzoped. Desde 2002, quando a fábrica passou por uma
reestruturação que durou 7 anos, abriu espaço para ganhar em 2003 o certificado ISO
14.001.
A Empgra01 foi eleita uma das 150 Melhores Empresas para Trabalhar em 2017
e 2018 pela revista VOCÊ S/A, além de ser premiada como uma das Melhores Empresas
para Começar a Carreira em 2018.
A farmacêutica Empgra01 acaba de lançar no Brasil sua plataforma de streaming
on demand, chamada Empgra01 Play. A fim de facilitar o acesso dos profissionais de
saúde e médicos à conteúdos que aprofundem seus conhecimentos, o espaço virtual
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reunirá vídeos sobre doenças, artigos científicos, medicamentos, cobertura de congressos
e aulas médicas
4.1.7.1 Classificando a empresa Empgra01
A Empgra01 não se encaixa em nenhuma das definições de negócio ou empresa
social e não é uma startup. Mas, o projeto Empgra01 Play pode ser considerado um
negócio de impacto social.
Diferentemente dos negócios de impacto social, a Empgra01 Play não tem a
preocupação de obter receita, pois a própria empresa financia esse projeto. A proposta de
valor é empoderar os médicos com conteúdo e técnicas atualizadas
¨.... agora existe uma dúvida na cabeça que todo mundo pergunta. Qual o
meu papel ali para o meu produto? .. minha percepção é o papel de valor
agregado, indo junto ao médico esclarecer que agora sou seu parceiro para
ajudar a ser um médico melhor, o que ajuda a tomar a melhor decisão. (E1-1) “.
“Assim, desenvolvemos algumas plataformas digitais educativas
permitindo que o médico possa se atualizar sem sair do consultório ou ter que
viajar. . (E1-1)”
4.1.7.2 Dimensões e elementos
Dimensão: Proposta de valor
Econômico
Proposta de valor: A proposta de valor é permitir que os médicos tenham
acesso a conteúdo atualizados por meio de uma plataforma de streaming em
um único lugar.
“...De acordo com pesquisas, atualmente, 53% dos médicos preferem
usar meios digitais para atualizarem seus conhecimentos técnicos sobre
tratamentos, doenças e novos medicamentos. Além disso, as pesquisas
também apontaram que 55% destes profissionais acessam vídeos com o
objetivo de continuar se especializando na área em que atuam... . (E1-1)”
Social
Valor social: São providenciar informações que eles considerem relevantes
para sua prática clínica, recomendar conteúdo de acordo com sua
especialização e proporcionar uma melhor administração do tempo,
garantindo que o conteúdo esteja disponível quando quiserem e onde
estiverem..
“...fora os médicos dos grandes centros que têm acesso a conteúdo e
sempre vão a eventos físicos, outros não têm acesso a este aprendizado...
. (E1-1)”
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Tecnológico
Valor Tecnológico: A proposta de valor tecnológico é a habilidade de se
relacionar de forma diferenciada com seus stakeholders por meio de uma
plataforma digital.
As entrevistas mostraram que o uso da plataforma digital possibilita que
médicos e profissionais de saúde tenham acesso em qualquer cidade do país.
A afirmação feita pelo CTO é que sem a tecnologia, esse projeto não seria
possível.
Dimensão: Clientes
Econômico
Segmento de clientes: Os clientes, os stakeholders da empresa.
“...porque naquele momento, empresas que faziam investimento social
estavam em crescimento, e era muito mais caro pra uma empresa ter uma
iniciativa própria... então...como elas eram empresas parceiras elas
usavam a plataforma da Empresa... . (E1-1)”
“....era uma maneira das parceiras dizerem: eu invisto no social... Sem
investir diretamente elas investiam no social, elas davam dinheiro pra
Empresa investir no social... . (E1-2)”
Relacionamento com clientes e Canais: Os canais de distribuição e
relacionamento são realizados pela plataforma, que é uma inovação na área da
saúde, não apenas por proporcionar conteúdos exclusivos e trazer facilidade
na busca de informações, mas também por aproximar os profissionais desta
área e se adequar às novas demandas trazidas por eles.
“.Por exemplo: para um médico de uma cidade do interior do Rio Grande
do Sul (RS), nem sempre é fácil se deslocar até um congresso em São
Paulo (SP). Se este profissional tiver como assistir alguns conteúdos do
evento por meio da plataforma, ele não deixará de estar atualizado e
poderá administrar melhor seu tempo. . (E1-1)”
Social
Usuário final: O usuário final é o médico ou profissional de saúde. O serviço
é completamente grátis e o cadastro no site está disponível apenas para
médicos e profissionais da saúde.
Cultura societal: De acordo com Joyce e Paquin, (2016), é reconhecer como
as ações da organização podem gerar benefícios para a sociedade. Os
benefícios da plataforma para os profissionais de saúde são providenciar
informações que considerem relevantes para sua prática clínica, recomendar
conteúdo de acordo com sua especialização e proporcionar uma melhor
administração do tempo, garantindo que o conteúdo esteja disponível quando
quiserem e onde estiverem.
Escala de alcance: Pode ser visto pelos 3000 médicos inscritos na plataforma
em menos de um ano e as parcerias com as sociedades e associações médicas
para criação de conteúdo.
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Tecnológico
Cliente tecnológico: Os clientes tecnológicos são os stakeholders que
utilizam os serviços das TICs, no caso da Empgra01, os serviços são
concentrados na plataforma digital e os clientes tecnológicos são os
stakeholders
Tecnologia para clientes e Tecnologia para canais: As tecnologias para
canais e clientes são realizadas pela plataforma digital. A plataforma foi feita
utilizando web responsive, que é uma abordagem do design da web que faz
com que as páginas da web sejam bem renderizadas em uma variedade de
dispositivos e tamanhos de janelas ou telas. Outra tecnologia utilizada foi o
streaming, que é a tecnologia de transmissão de dados pela internet,
principalmente áudio e vídeo, sem a necessidade de baixar o conteúdo.
Dimensão: Infraestrutura
Econômico
Atividades-chaves: Acesso a palestras com especialistas, debates, estudos e
pesquisas, com conteúdo que será sempre atualizado e sem publicidade.
Recursos-chaves: São a plataforma digital, equipe de desenvolvimento,
equipe de suporte e criadores de conteúdo.
Parceria-chaves: Os parceiros são as associações e sociedades médicas que
auxiliam a criar conteúdo..
Social
Governança: Pelo compromisso com as melhores práticas de governança
corporativa e acreditando que esta é uma forma de geração de valor, a
governança é gerida pela empresa.
Funcionários: Os funcionários administrativos são contratados pela CLT da
empresa e as demais equipes são terceirizadas.
Comunidades: A relação com a comunidade está nas mais de 3000 inscrições
de médicos ou profissionais de saúde em menos de um ano..
Tecnológico
Atividade tecnológica: As atividades tecnológicas realizadas pela plataforma
são acesso dos inscritos e acesso a conteúdo.
Capacidade tecnológica: A infraestrutura de TI é terceirizada nas nuvens..
Rede de parceiros: são as associações e sociedades médicas que auxiliam a
criar conteúdo.
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Dimensão: Equação de custo
Econômico
Custo: A estrutura de custos é infraestrutura de TI, equipe de suporte, equipe
de desenvolvimento e funcionários
Receita: A empresa recebe aporte financeiro da sua mantenedora, pois não
tem receita.
Social
Impactos sociais: O impacto social é a criação de conteúdo e disponibilização
de conteúdo de congressos.
Benefícios sociais: O principal benefício social é permitir que os médicos e
profissionais da saúde possam se atualizar em qualquer lugar..
Tecnológico
Custos tecnológicos: Na camada tecnológica, a estrutura de custos
tecnológicos envolve a terceirização da infraestrutura e desenvolvimento da
plataforma e os recursos humanos.
Benefícios tecnológicos: Os benefícios tecnológicos proporcionados pela
plataforma são ser o principal canal de divulgação e distribuição.
4.1.8 Copmed02
Em 2007, diante da pressão que o poder público exercia sobre os catadores para
que deixassem o trabalho realizado embaixo de um viaduto na grande São Paulo, os
mesmos resolveram chamar para uma reunião dois grupos excluídos pela sociedade: os
próprios catadores e jovens desempregados da Favela Vila Prudente.
Realizada pela Igreja São José Operário, a Copmed02 tornou-se em 11 anos a
primeira cooperativa a funcionar 24 horas, em regime de gestão de pessoas baseado nas
empresas Y. Essas instituições, como o Google e as modernas startups de tecnologia,
trabalham com metas, horários flexíveis e ganham por produção.
É uma cooperativa pioneira, atua com os 41 cooperados, que chegam a ganhar até
R$ 3 mil por mês de acordo com o que produzem.
“Todos têm a chave da cooperativa e se quiserem fazer um turno extra, podem
chegar aqui às madrugadas, sábados, domingos e feriados para trabalhar. (C21)”.
A produção – como a pesagem dos materiais triados na esteira – é medida
eletronicamente. Um painel digital no centro do galpão expõe, à vista de todos e em tempo
real, o que cada funcionário separou e o quanto vai obter de retorno financeiro.
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“Ele sabe o quanto produziu, o quanto vai ganhar e pode se programar para
trabalhar mais quando quiser. (C2-1)”
4.1.8.1 Classificando a Copmed02
Como está na própria denominação, a Copmed02 é uma cooperativa, para
Defourny e Nyssens (2017), cooperativas são organizações que buscam os interesses de
seus membros e não uma causa ou missão. Visam implementar formas de governança
democrática, ou seja, igual poder de voto na assembleia geral e limitação da remuneração
das ações de capital.
O modelo cooperativo social visa implementar formas de governança
democrática, ou seja, igual poder de voto na assembleia geral e limitação da remuneração
das ações de capital. No entanto, vai além da maioria das cooperativas convencionais, na
medida em que combina a busca dos interesses de seus membros com a busca dos
interesses de toda a comunidade ou de um grupo-alvo específico. As cooperativas sociais
podem ser cooperativas de um único participante quando todos os membros
compartilham um interesse mútuo enquanto, contribuem para um interesse geral, que não
é apenas incidental.
4.1.8.2 Dimensões e elementos
Dimensão: Proposta de valor
Econômico
Proposta de valor: A proposta de valor é ser uma nova gestão de
cooperativismo para se tornar a melhor cooperativa do Brasil.
“...a meta ambiciosa convive com características encontradas em
empresas modernas. A entidade tem uma área de lazer com mesa de sinuca
e pebolim, além de uma biblioteca com mais de 100 volumes. O uso da
área é liberado a qualquer hora do dia, como acontece nas empresas
localizadas no Vale do Silício, na Califórnia. Além do painel no meio do
galpão, um aplicativo de celular permite a cada cooperado saber qual o
seu status de produção e renda... (C2-1)”
Social
Valor social: A proposta de valor social é reinserir na sociedade pessoas
vulneráveis através de uma gestão que garanta geração de renda e contribua
com o impacto social, ambiental e econômico..
“...A cooperativa tem um diferencial totalmente... hoje nosso foco além de
ser a nossa missão de trabalhar com pessoas vulneráveis, essa é a nossa
missão, porque nós viemos de uma vulnerabilidade também né... nós
somos “favelados, veio de uma causa social.... (C2-2)”
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Tecnológico
Valor Tecnológico: A proposta de valor tecnológico é propiciar acesso de
forma transparente às informações da cooperativa e organizar a gestão dos
diversos sistemas.
Dimensão: Clientes
Econômico
Segmento de clientes: Na camada econômica, os clientes são as empresas que
compram o material reciclado. Os principais compradores são as indústrias
que reciclam os materiais ou os próprios fabricantes como a Tetra Pak,
Gerdau.
Relacionamento com clientes: Os entrevistados relataram que o
relacionamento acontece de forma positiva e direta com os clientes por meio
das redes sociais, WhatsApp e Instagram.
“Agora, mais nas redes sociais, mas antes, a gente batia porta a porta.
Quando aperta, a gente manda ofício porta a porta... (C2-1)”
Canais: O canal de distribuição é realizado pelos compradores que vem
buscar o material reciclado e de informações são as redes sociais
Social
Usuário final: Na camada social, o usuário final é o cooperado ou seu
trabalhador, que são pessoas enfrentando exclusão social e a sociedade que
recebe toda a educação ambiental por meio das palestras e eventos.
“...Acho que não só a inclusão social, acho que é o envolvimento dessas
pessoas dentro do empreendimento, que eles talvez vejam como a grande
família deles aqui dentro... (C2-2)”
Cultura societal: Em relação a cultura societal, os entrevistados declaram que
esses benefícios são reinserção no mercado de trabalho e resgate da cidadania.
“...Aqui, a ideia principal é dar emprego à essas pessoas excluídas. Outra
coisa muito importante é fazê-los evoluir para que aprendam alguma
coisa. Então, esta é a segunda coisa que é muito importante. E o terceiro
é gerar lucro... (C2-1)”
Escala de alcance: Os entrevistados relataram relacionamentos de longo
prazo com os parceiros e clientes, e afirmaram que a fidelidade é um fator
muito importante no relacionamento.
Tecnológico
Cliente tecnológico: São os gestores,
utilizam dos serviços de TI.

funcionários cooperados que se
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Tecnologia para clientes: Copmed02 está renovando seus meios para se
manter atualizada no mundo atual, sendo assim elaboraram o Canal Youtube,
Facebook, Instagram, Pinterest, Loja virtual e Site, para que todos os públicos
possam perceber-nos no mercado.
Tecnologia para canais: divulgação e marketing é feito pelas redes sociais
, Boletim Informativo e Canal do Youtube. Ambos canais têm como
objetivo apresentar para todos interessados as atividades que deverão
acontecer durante o ano letivo, mantê-los informados sobre a campanha
de doação, atividade e projetos.
Dimensão: Infraestrutura
Econômico
Atividades-chaves: Todos os entrevistados responderam que as principais
atividades são a coleta, a compra do resíduo, o marketing da marca deles junto
com a cooperativa, a publicidade no canal do Youtube, comerciais no
Facebook e Instagram e o controle do resíduo dele, que não é só coletar, ele
recebe um guia de fornecimento.
Recursos-chaves: Atualmente são duas esteiras de produção funcionando
diariamente, e uma foi doada através de uma parceria com o Rotary Club e a
outra pela Prefeitura da Cidade de São Paulo. A cooperativa também possui
carrinhos de "big bags" e 4 prensas, que compõem uma linha de produção
completa, apta para ser expandida. Trechos das entrevistas:
Parcerias-chaves: Copmed02 possui contratos com algumas empresas. Elas
lidam o tempo todo com o viés ambiental, dando correta destinação ao
material reciclável.
“Tivemos o prazer de receber no dia 02.10 aqui na Cooperativa o
nosso parceiro o Rotary Club , para uma visita com o grupo de
Rotary Internacional, que veio dos Estados Unidos para fazer um
documentário sobre o projeto de subsidio global da Fundação
Rotária, que investiu R$180.000,00 em nossa Cooperativa, e que foi
aplicado na compra de mais uma esteira de elevação de resíduos,
carrinhos de movimentação, big bags e uma esteira de rejeito. (C2-1) “
Social
Governança: Na camada social, a governança no sistema cooperativista tem
um presidente eleito, porém, todos os cooperados participam das tomadas de
decisões por meio de votos em assembleias e governança inclusiva
caracterizada por atividades participativas e processos decisórios
democráticos
Funcionários: Os funcionários são os cooperados. A Copmed02 tem
atualmente 41 cooperados. Os resultados das entrevistas apontaram as
seguintes características: moradores de rua, ex-penitenciários, mulheres que
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sofreram violência doméstica, refugiados, trabalhas com favelados,
corticeiros.
Comunidades: Comunidade local, a Copmed02 atua na cidade de São Paulo,
a coleta seletiva passa porta a porta. Em média são coletadas cerca de 100
toneladas de materiais recicláveis mês.
Tecnológico
Atividade tecnológica: rastreamento do material eletrônico do começo,
sistema de controle de estoque e vendas e um sistema que gerará um crédito
na hora que você comprar ou vender o resíduo para a cooperativa e sistema
de gestão.
Capacidade tecnológica: A capacidade tecnológica é interna, mantem um
servidor para os sistemas.
“Temos um software de gestão interna no qual tudo é lançado e todos têm
acesso. (C2-1)”
Rede de parceiros: A comunicação é realizada por e-mail e WhatsApp
Dimensão: Equação de custo
Econômico
Custo: Os custos com galpão, caminhões, água e luz são pagos pela prefeitura.
Os custos de manutenção, cooperados, alimentação, e outros são mantidos
pelas cooperativas. Os custos cobertos pela cooperativa variam em 30% e 40%
do valor das receitas
Receita: A receita da cooperativa vem da venda do material reciclado e dos
serviços oferecidos.
Social
Impactos sociais: Na camada social, os impactos sociais: para Joyce e Paquin
abrange todos os custos sociais de uma organização, como por exemplo,
jornada de trabalho, saúde e segurança. Na Coppeq01 pode-se destacar
jornada de trabalho de oito horas diária; ambiente limpo e organizado, seguro,
boas instalações como refeitórios, banheiros, e escritórios e alimentação (café
da manhã, almoço e café da tarde).
Benefícios sociais: A inclusão social por meio da geração de trabalho e renda,
limpeza do município e descarte adequado dos materiais recicláveis são
benefícios gerados para a sociedade.
Tecnológico
Custos tecnológicos: Os custos estão na infraestrutura, desenvolvimento dos
sistemas, conteúdo pra marketing digital e suporte
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Benefícios tecnológicos: Os benefícios tecnológicos são obtidos na
transparência e acesso às informações.
“Todos participam de reunião mensal de avaliação de resultados e de
encontro quinzenal de alinhamento. Temos um software de gestão interna
no qual tudo é lançado e todos têm acesso. (C2-1)”
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4.2 Análise Intercasos

4.2.1 Plataforma digital
Ao analisar o conteúdo das entrevistas, verifica-se que o item plataforma digital
apareceu em todas as empresas. Por isso, em um primeiro momento consideramos a
plataforma como sendo a infraestrutura de hardware do aplicativo ou sistema, mas isso
foi uma visão simplista e equivocada desta categoria porque confunde-se com as
plataformas tradicionais de hardware e software. Feita esta constatação, foi realizada uma
revisão de literatura mais aprofundada sobre o tema.
Verificou-se que o conceito de plataforma digital é novo na literatura acadêmica
e não tem uma definição consensual de todos os autores. Teece e Linden (2017)
consideram que as plataformas não são novas, as tecnologias digitais expandiram
amplamente seu alcance, permitindo a fácil interoperabilidade de sistemas com base em
padrões comuns e como resultado, os produtos que antes eram separados são mais
facilmente integrados, criando oportunidades para novos modelos de negócios. No
Apêndice B apresentamos as definições e características de plataforma digital de outros
autores.
Nesta tese, foi adotada a definição de Mancha et al. (2018) para plataforma digital.
Para Mancha et al. (2018) uma plataforma digital é um modelo de negócios com
tecnologia habilitada permitindo que produtores e consumidores troquem valor. Em um
negócio de plataforma (Figura 24), produtores e consumidores criam e trocam valor por
meio da plataforma na forma de informações (por exemplo, revisões, dados
comportamentais) e produtos ou serviços (por exemplo, uso de um bom serviço de
transporte).
Figura 24 - Elementos do modelo de negócios da plataforma.

Fonte: Mancha et al. (2018)
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As principais características das plataformas digitais são:
a) São plataformas externas baseadas em softwares e hardwares;
b) As aplicações oferecem serviços ou sistemas para usuários finais;
c) Permite a interação, por meio da Internet, de grupos distintos de pessoas,
empresas e organizações;
d) Inova com novos modelos de negócios que são intrinsecamente baseados em
funcionalidades de informação e tecnologia;
e) Cria valor ao permitir a comunicação direta e interações entre grupos.
Tiwana (2013) considera duas características importantes das plataformas: 1)
Arquitetura - um plano conceitual que descreve os componentes de uma solução de
tecnologia, o que eles fazem e como eles interagem. 2) Governança - em geral, quem
decide o que no ecossistema de uma plataforma. Isso inclui o particionamento da
autoridade de tomada de decisão entre proprietários de plataformas e desenvolvedores de
aplicativos, mecanismos de controle e estruturas de preços.
Quanto à classificação das plataformas digitais, Gawer (2014) e Evans e Gawer
(2016) classificam essas plataformas de acordo com seu objetivo principal e identificam
aproximadamente três tipos diferentes de plataformas:
a. Plataforma de transação. às vezes chamadas de mercados de múltiplos lados ou
plataformas de troca. Seu principal objetivo é facilitar as transações entre diferentes
organizações, entidades e indivíduos, como conectar compradores com vendedores,
motoristas com passageiros, compositores com empresas de música etc.
b. Plataforma de inovação. As plataformas de inovação são formadas por blocos
tecnológicos que fornecem uma base para o desenvolvimento de serviços e produtos.
Um exemplo típico de plataforma de inovação é o sistema operacional móvel
Android, que permite que desenvolvedores terceirizados construam aplicativos sobre
o sistema operacional. As plataformas de inovação fornecem aos desenvolvedores de
terceiros o seu próprio conjunto de ferramentas e recursos que os desenvolvedores
combinam e usam de maneira a habilitar novos aplicativos para uso comercial ou
outro tipo de uso (Evans e Gawer, 2016).
c. Plataforma de integração. As plataformas de integração combinam aspectos dos dois
principais tipos de plataforma - isto é, plataformas de transação e inovação (Evans e
Gawer, 2016). Pode-se argumentar que qualquer plataforma de transação digital
requer uma plataforma de inovação, uma vez que, como o nome indica, as plataformas
de transação são sempre construídas em uma plataforma específica, como Android,
Linux, Windows ou qualquer outra coisa.
Smedlund e Faghankhani (2015) classificam os tipos de plataformas em termos
de investimentos para TICs front-end e quantidade de formas de colaboração entre os
participantes. Os investimentos em TICs de front-end (por exemplo, home page
personalizada da Amazon.com para cada participante) diferenciam plataformas entre si
(Smedlund, 2012). Existem plataformas que consideram a experiência do usuário (UX)
do front end sua principal prioridade e pretendem se diferenciar de seus concorrentes com
base na experiência do usuário. Outro fator distintivo é a quantidade de formas de
colaboração (por exemplo, negociações, integração, fluxo de recursos e dinheiro) entre
os participantes da plataforma (Smedlund, 2012). A quantidade de formas de colaboração
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anda de mãos dadas com a suposição de maior quantidade de grupos e segmentos de
participantes. Quando isso aumenta, a complexidade da rede de relacionamentos em torno
da plataforma aumenta.
A Figura 25 apresenta as quatro categorias de plataformas.
Figura 25 - Quatro categorias de plataformas

Fonte: Smedlund e Faghankhani (2015)
Como pode-se observar na Figura 25, a Plataforma líder (leading platform) atrai
os participantes e os conecta a uma grande variedade de usuários finais e
complementadores, estabelecendo altos requisitos para colaboração e TICs de front-end
e tornando-os altamente complexos. A orquestração neles concentrar-se-á na criação de
novas ofertas com os participantes da plataforma. A lógica da cocriação de valor é autoorganizada, semelhante ao caos, e as competências são continuamente criadas e
renovadas. Nesse caso, o orquestrador deve facilitar processos que resultem em interações
ad-hoc, surgimento de novas ofertas e criação de novos conhecimentos. Essas atividades
levam ao aumento da diversidade na plataforma e ao alcance aprimorado em todos os
campos de negócios.
a. Plataforma interna (Internal platforms), os usuários finais e
complementadores são bem conhecidos e especificados, tornando a
colaboração previsível e os sistemas de TICs viáveis com requisitos mínimos.
As TICs de front-end não são uma prioridade quando os participantes são
conhecidos porque os limites organizacionais restringem a participação. Esse
tipo de plataforma requer orquestração com foco na eficiência. O objetivo é
tornar as transações na plataforma o mais eficientes possível, quanto mais
transações houver, mais eficiente ela se tornará. Isso possibilita sinergias com
as ofertas dos complementadores ao reduzir os custos de transação dos
usuários finais. As interdependências entre os participantes são baseadas em
contrato.
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b. Plataforma fechada (closed platforms) onde o tipo de usuários finais e
complementadores também são bem conhecidos. O proprietário da plataforma
decide se o participante pode ingressar na plataforma. Existem apenas
participantes externos selecionados que estão relacionados aos negócios do
proprietário da plataforma (por exemplo, no caso do sistema de rastreamento
de entrega de encomendas). A atenção dos participantes é direcionada para as
transações específicas, exigindo requisitos para colaboração direta e
previsível. As TICs de front-end são importantes em plataformas fechadas,
pois as diferentes necessidades do usuário final precisam ser atendidas com a
combinação dos recursos e recursos dos participantes. Além disso, as TICs de
front-end devem ser projetadas de tal maneira que os usuários finais possam
cocriar ativamente valor e possivelmente se servirem em uma determinada
tarefa, a fim de reduzir a necessidade de atendimento ao cliente gerenciado
pelo proprietário da plataforma.
c. Plataforma aberta (open platforms) - o proprietário da plataforma não restringe
as opções dos participantes de ingressar nela, que estão mais vinculadas à
colaboração e substância, sem que o proprietário de uma plataforma invista
fortemente em TICs de front-end. Os usuários finais montam suas próprias
combinações específicas de ofertas de plataforma, usando um sistema de TICs
front-end que requer habilidades e dedicação ao uso.
Os autores Morvan, Hintermann e Vazirani (2016) classificam as plataformas
digitais de acordo com os modelos de negócios de plataforma, ou seja, conforme a
colaboração, orquestração, criação e correspondência
a. A colaboração é um tipo de modelo de negócios de plataforma que permite
que parceiros internos e/ou externos do ecossistema de negócios trabalhem
juntos de novas maneiras. Por exemplo, o FirstBuild permite que os instrutores
compartilhem ideias de invenção com uma comunidade e obtenham feedback.
A colaboração também pode ocorrer dentro do mesmo ecossistema (como o
governo) ou entre diferentes ecossistemas (como o governo e serviços
financeiros).
b. A orquestração é um tipo de modelo de negócios que permite processos de
negócios para um ecossistema de negócios. As plataformas de orquestração
também podem se integrar às plataformas de outros parceiros do ecossistema
de negócios, como parceiros da cadeia de suprimentos e fornecedores. Por
exemplo, o PokitDok permite que transações mais perfeitas ocorram entre
prestadores de cuidados de saúde, provedores e consumidores. Ele orquestra
e conecta atividades como agendamento, gerenciamento de identidades,
conectividade e pagamentos para o ecossistema de negócios.
c. A criação é um tipo de modelo de negócios de plataforma que permite que os
parceiros do ecossistema de negócios criem novos aplicativos, produtos /
serviços, recursos e modelos de negócios. Por exemplo, o Apple HealthKit
fornece APIs para desenvolvedores que podem aproveitar os dados de saúde
e atividade dos iPhones e Apple Watches. Os desenvolvedores podem criar
aplicativos móveis para iOS e watchOS. O YouTube permite que os
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provedores criem e compartilhem conteúdo com os consumidores. Os
consumidores podem se tornar fornecedores.
d. A correspondência (Match) é um tipo de modelo de negócios que permite que
os provedores encontrem consumidores. Por exemplo, o Uber combina
usuários com motoristas. O Airbnb combina proprietários com pessoas que
precisam de um lugar para ficar.
Estes modelos auxiliam para classificar e identificar as plataformas digitais
utilizadas pelas ES. O Quadro 13 apresenta as características das empresas sociais
pesquisadas.
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Quadro 13 - Características das empresas pesquisadas
Empresa

Plataforma/fornecedor Consumidor

Objetivo
principal
Gawer
(2014) e
Evans e
Gawer
(2016)
Transação

Investimentos
Modelo de
e quantidade
negócio
de
Morvan,
colaboração
Hintermann e
Smedlund e
Vazirani (2016)
Faghankhani
(2015)
Plataforma
Correspondência
líder
(Match)

Transação

Plataforma
líder

Correspondência
(Match)

Empresas que Transação
querem, ou que
costumam doar
parte
dos
recursos para
pagamento de
impostos
Desenvolvimento
Pessoas
que Empresas de Transação
interno e operação querem
transporte.
terceirizada
comprar
e
gerenciar de
créditos
de
transporte pelo
celular
de

Plataforma
líder

Correspondência
(Match)

Plataforma
líder

Correspondência
(Match)

Negsocgr01 Desenvolvimento
e Oscs
operação
eram
terceirizadas
Hibpeq01
Plataforma
é
um Moradores do
produto de terceiro
bairro
da
Brasilandia
Hibmed02 Desenvolvimento
As
interno e operação organizações
terceirizada
que lutam para
captar dinheiro
com projetos.
Hibmed03

Produtor

Doadores
sociais
Motoristas
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Hibpeq04

Desenvolvimento
interno e operação
terceirizada

Empgra01

Desenvolvimento
interno e operação
terceirizada

Coppeq01

Utiliza
plataformas
digitais abertas como
Facebook e WhatsApp

Copmed02

Utiliza
plataformas
digitais abertas como
Facebook e WhatsApp

forma simples
e rápida
Pacientes
As operadoras
dos planos de
saúde,
hospitais
e
laboratórios
farmacêuticos
Médicos
e Produtores de
profissionais
conteúdo
da área de interno
e
saúde
externo, ,
Atravessadores Munícipes por
e empresas que meio da coleta
compram
o seletiva
e
material
grandes
reciclado
geradores
Empresas que Munícipes por
compram
o meio da coleta
material
seletiva,
reciclado
grandes
geradores
e
pontos
de
coletas

Transação

Plataforma
líder

Correspondência
(Match)

Transação

Plataforma
líder

Colaboração

Transação

Plataforma
aberta

Colaboração

Transação

Plataforma
aberta

Colaboração

Fonte: Autor
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4.2.1.1 Importância das plataformas digitais para as ES
O primeiro resultado relacionado as plataformas digitais para empresas sociais,
foi verificado em relação ao objetivo principal da plataforma. De acordo com a
classificação de Gawer (2014) e Evans e Gawer (2016), as plataformas podem ser
classificadas como de transação, de inovação e de integração.
Classificou-se as oitos empresas como plataformas de transação, pois o principal
objetivo é facilitar as transações entre diferentes organizações, entidades e indivíduos. As
plataformas de transação podem ser especialmente úteis na redução de custos de
transação, permitindo que diferentes agentes se encontrem com mais facilidade e
reduzam de maneira geral alguns dos atritos no processo de transação (Evans e Gawer,
2016).
Contudo, apesar das oitos empresas terem sidos classificadas como plataformas
de transação, também podem ser divididas em dois grupos, conforme seus objetivos
principais (Koskinen, Bonina e Eaton, 2019), ou seja, como plataformas digitais de
transação comuns e plataformas digitais de transação de negócios.
As Plataformas digitais de transação comuns são encontradas nas mídias sociais
(Facebook), comércio eletrônico (Mercado Livre) ou naquelas construídas com base na
noção de economia compartilhada (Airbnb e Uber).
Conforme a pesquisa realizada, o primeiro grupo composto pelas empresas
Coppeq01 e Copmed02, tem como objetivo principal a comunicação por meio das
plataformas digitais como Facebook e WhatsApp. Neste caso, para o primeiro grupo, a
divulgação para cada novo membro cria valor para os outros, pois há mais usuários para
divulgar os serviços e os efeitos indiretos da rede são, em certa medida, similares aos
diretos, mas referem-se ao valor criado como resultado do aumento do número de
usuários em grupos complementares entre si. Isso fica claro no texto a seguir, compilado
da entrevista concedida pelo representante da empresa C2-1
“... o marketing da marca deles junto com a cooperativa, a publicidade no nosso
canal do Youtube, comerciais no Facebook e instagram...(C2-1) “.
As plataformas digitais de transação de negócios têm como objetivo principal
realizar as transações entre diferentes organizações, entidades e indivíduos. O segundo
grupo das empresas objeto de estudo é composto pelas empresas Negsocgr01, Hibpeq01,
Hibmed02, Hibmed03, Hibpeq04 e Empgra01. Para essas empresas, facilitar as
transações para um maior número de usuários cria valor para os outros, pois há mais
usuários para utilizar os serviços e os efeitos indiretos da rede estão na decisão de
ingressar em uma plataforma do ponto de vista de um membro pertencente a um
determinado grupo de usuários (por exemplo, vendedores) e depende da quantidade de
usuários em um determinado grupo complementar (por exemplo, compradores).
Para as plataformas de transação, o valor criado pelas TICs depende da presença
de efeitos de rede, diretos ou indiretos. Os efeitos diretos da rede referem-se ao fato de
que uma rede (ou plataforma) se torna mais valiosa à medida que mais usuários ingressam
(Gawer, 2014). Tiwana (2013) complementa que cada usuário adicional de uma
plataforma ou aplicativo o torna mais valioso para todos os outros usuários existentes.
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Todo usuário adicional aumenta drasticamente o número de outros usuários com os quais
pode interagir. Por exemplo, os bilhões de usuários do Facebook tornam muito mais
atraente para o próximo usuário depois dele ingressar.
O resultado das análises permitiu a elaboração da seguinte proposição:
Proposição 1: As empresas sociais que utilizam plataformas digitais de transações
, podem utilizar os serviços populares de redes sociais online, a fim de permitir a
divulgação de informações para conseguir novos clientes..
O segundo resultado verificado está nos investimentos para TICs front-end e
quantidade de formas de colaboração entre os participantes, conforme a classificação de
Smedlund e Faghankhani (2015). De acordo com Smedlund (2012), os investimentos em
TICs de front-end são realizados em desenvolvimentos e programações para diferenciar
as plataformas, por exemplo, home page personalizada da Amazon.com para cada
participante. Tiwana (2013) apresenta um conceito similar, denominado sinergia de
plataforma, que é o grau em que os desenvolvedores elaboram um aplicativo
especificamente para a plataforma, o que significa que os aplicativos se integram à
plataforma e desenvolvem seus recursos nativos em maior medida em relação às
plataformas rivais.
Os investimentos em TICs de front-end são importantes porque os proprietários
de plataformas desejam que os aplicativos sejam mais específicos ao longo do tempo por
dois motivos: primeiro, uma maior especificidade da plataforma se traduz em uma melhor
experiência do usuário final e em maiores oportunidades para diferenciar uma plataforma
dos rivais. Explorar a funcionalidade exclusiva de uma plataforma significa que pequenas
melhorias nos recursos de uma plataforma podem ter um impacto generalizado no nível
de inovação em todo o ecossistema (Tiwana, 2013).
No entanto, aumentar a sinergia da plataforma é uma desvantagem da perspectiva
de um desenvolvedor de aplicativos: embora permita que eles explorem melhor os
recursos de uma plataforma em seu trabalho, ele pode torna-los dependentes em uma
plataforma e torná-los vulneráveis ao comportamento oportunista de um proprietário da
plataforma (Tiwana, 2013).
Analisando-se os desenvolvimentos dos front-end, verificou-se que as empresas
estudadas Negsocgr01, Hibmed02 e Empgra01 utilizam plataformas digitais com base
nas tecnologias para WEB e a preocupação está em como manter a plataforma disponível
com crescimento de novos dispositivos e a diversidade de características da interface,
não apenas em termos de tamanho e resolução da tela, mas também com modalidades de
entrada e saída suportadas. Neste caso, por exemplo, o termo "móvel" tem sido usado
para se referir a dispositivos portáteis de fator de forma pequeno, como telefones celulares
e PDAs com tamanho de tela e poder de processamento limitados (Nebeling; Norrie,
2013).
Para resolver a questão da disponibilidade em diversas plataformas Web, os
entrevistados relataram o uso do Responsive Web Design (RWD). O RWD é uma técnica
para fornecer o mesmo conteúdo para vários dispositivos, usando o mesmo código HTML
e CSS de front-end, mas ajustando tamanhos e ocultando / mostrando elementos de uma
página para uma experiência do usuário (UX) ideal em cada dispositivo (Fabio &
Christian, 2011). Isso pode ser observado nos dados apresentados pela empresa E1-1:
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“...a Empgra01 decidiu não ter um app, pois os custos de desenvolvimento e
manutenção não justificariam os seus benefícios e a nossa plataforma foi
desenvolvida com responsive web design (rwd), que é uma abordagem do design
da web que faz com que as páginas da web sejam bem renderizadas em uma
variedade de dispositivos e tamanhos de janelas ou tela..(E1-1)”.
Importante ressaltar que as plataformas digitais desenvolvidas com foco em
RWD, criam um valor social importante, que é a inclusão digital das organizações, e a
flexibilidade de utilizar qualquer computador com um navegador web, permite que o
usuário ou membro da organização possa fazer o processo em casa, pois várias
organizações sociais não têm um computador para utilizar.
Por outro lado, as empresas Hibpeq01, Hibmed03 e Hibpeq04 consideram a
experiência do usuário (UX) do front end com aplicativos móveis, os respondentes destas
empresas afirmaram que desenvolvem para as duas principais plataformas móveis Ios e
Android, pois seguem as tendências que o mercado adota, tornando os apps mais
amigáveis para os usuários, de acordo com as suas experiências de uso e o
desenvolvimento de funções proprietárias para cada plataforma móvel. Atualmente isso
inclui toda uma nova geração de smartphones e tablets, como o iPhone ou iPad, que estão
se tornando cada vez mais poderosos e geralmente fornecem toque, entrada baseada em
gestos e outras técnicas avançadas de detecção (Nebeling & Norrie, 2013).
Duas empresas (Coppeq01 e Copmed02) não têm investimentos em TICs front
end, e não têm plataformas digitais próprias pois os seus modelos de negócios não
necessitam desta tecnologia, mas elas utilizam, de forma precária, as plataformas digitais
abertas para os processos de apoio ao negócio como marketing e comunicação digital.
Em relação à quantidade de colaboração, as empresas Negsocgr01, Hibpeq01,
Hibmed02, Hibmed03, Hibpeq04 e Empgra01 precisam atrair uma grande quantidade de
usuários e clientes para fomentar os negócios da plataforma. As cooperativas Coppeq01
e Copmed02 procuram divulgar os seus serviços para o maior número de usuários nas
redes sociais.
Com estes dados, classificamos seis empresas Negsocgr01, Hibmed02 e
Empgra01, Hibpeq01, Hibmed03 e Hibpeq04 como plataforma líder e Coppeq01 e
Copmed02 como plataforma aberta. . Estas discussões sobre front-end e colaboração
apontaram para a seguinte proposição:
Proposição 2: A plataforma digital de uma empresa social pode procurar atender
as necessidades dos clientes para se diferenciar de seus concorrentes com base na
experiência do usuário.
O terceiro resultado concentra-se nos modelos de negócio da plataforma digital,
de acordo com Morvan, Hintermann e Vazirani (2016), que classificam as plataformas
conforme a colaboração, orquestração, criação e correspondência
Dentre as empresas entrevistadas é possível observar que três delas (Empgra01,
Coppeq01 e Copmed02) utilizam a plataforma de colaboração, conforme Morvan,
Hintermann e Vazirani (2016), é um tipo de modelo de negócios de plataforma que
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permite que parceiros internos e/ou externos do ecossistema de negócios trabalhem juntos
de novas maneiras. Observou-se que a Coppeq01 e a Copmed02 utilizam as plataformas
abertas como forma de colaboração com as comunidades e a Empgra01 utiliza uma
plataforma para facilitar o acesso dos profissionais de saúde e médicos à conteúdos que
auxiliam no aprofundamento de conhecimentos, com um espaço virtual que reúne vídeos
sobre doenças, artigos científicos, medicamentos, cobertura de congressos e aulas
médicas. Isso fica evidente no depoimento do respondente da empresa E1-1:
“Outros benefícios da plataforma para os profissionais de saúde são
providenciar informações que eles considerem relevantes para sua prática
clínica, recomendar conteúdo de acordo com sua especialização e proporcionar
uma melhor administração do tempo, garantindo que o conteúdo esteja disponível
quando quiserem e onde estiverem. (E1-1).”
Já as empresas Negsocgr01, Hibpeq01, Hibpeq04, Hibmed02 e Hibmed03 foram
classificadas como plataforma de correspondência (match), que permite que os
produtores/fornecedores encontrem consumidores. Tiwana (2013) define como
multilateralidade, onde cada “lado” se refere a um grupo distinto de partes interessadas
que a plataforma reúne. Por exemplo, a plataforma iOS reúne desenvolvedores de
aplicativos (um lado) e usuários finais (outro lado). Esses dois lados normalmente
enfrentariam custos muito mais altos em encontrar e negociar entre si sem a plataforma
do que com ela. A plataforma cria valor, facilitando os participantes de um lado
encontrarem os do outro lado ou mediar suas interações. O Quadro 13 apresenta a relação
de produtores/fornecedores e consumidores.
Esses resultados permitiram a identificação das seguintes proposições:
Proposição 3: As empresas sociais que utilizam plataformas digitais de
colaboração precisam garantir continuamente a validade do conteúdo existente.
Proposição 4: A empresa social que deseja utilizar plataforma digital de
correspondência (match) pode ter a característica da multilateralidade
Observando as constatações apresentadas, dois tipos de plataformas são
determinantes para a criação de valor para as empresas sociais: a plataforma aberta e a
plataforma fechada. No Quadro 14 apresentamos as principais vantagens e desvantagens
destas plataformas conforme o porte das empresas sociais.
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Quadro 14 - Vantagens e desvantagens das empresas sociais de acordo com o tipo da plataforma
Tipo de
plataforma

Aberta

Fechada

Porte das
empresas
sociais
Pequena

Média

Vantagem
1- A plataforma aberta
permite
que
as
empresas
sociais
possam participar de
redes sociais para
relacionamento com
clientes.
2- O
serviço
da
plataforma aberta não
tem custo para a
empresa social
1- A plataforma digital
aberta permite que a
empresa social possa criar
aplicativos e ferramentas
com base na arquitetura

Desvantagem
1- A empresa social não é
dona da plataforma,
somente utiliza de acordo
com as regras, políticas e
governança do dono da
plataforma

Vantagem
1- As plataformas fechadas
podem ser customizadas para
as diferentes necessidades do
usuário final que precisam ser
atendidas com a combinação
dos
recursos
dos
participantes.

2- A empresa social não
escolhe a interface front- 2- O front-end pode ser
end, tem que utilizar as projetada de tal maneira que
disponíveis na plataforma os usuários finais possam
cocriar valor ativamente .
1- O desenvolvimento do 1- As empresas sociais, donas
aplicativo e ferramenta das
plataformas,
podem
tem custo para a empresa desenvolver
módulos
e
social.
sistemas para atender as suas
próprias necessidades.

Desvantagem
1Os
custos
de
customização ficam sob
responsabilidade da empresa
social.

1Os
custos
de
desenvolvimento,
manutenção e infraestrutura
da plataforma digital ficam
sob responsabilidade da
empresa social.
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Grande

da
plataforma
para
capitalizar com a solução.
2- As plataformas abertas
são utilizadas como um
canal de comunicação
secundário
com
os
clientes e parceiros.
Não há

2- O desenvolvimento de
aplicativos são limitados
a
arquitetura
da
plataforma e seguem as
regras do dono da
plataforma.
Não há

1- As plataformas fechadas
das grandes empresas sociais
são projetadas para atender
todas as necessidades das
empresas. Implementam todas
os módulos necessários.

1- Demora nas atualizações
ou novas implementações
devido aos procedimentos
das grandes empresas.
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As plataformas abertas estão vinculadas à colaboração, onde o proprietário da
plataforma não restringe as opções dos participantes de ingressar nela, mas os
participantes precisam da permissão do proprietário da plataforma para construí-la, ou
seja, pessoas de fora podem acessar suas informações visíveis usando suas interfaces
para criar aplicativos complementares que aumentam a plataforma (Smedlund e
Faghankhani, 2015; Evans et al., 2006; Tiwana, 2013). Por outro lado, a plataforma
fechada é onde o tipo de usuários finais e complementadores também são bem
conhecidos. O proprietário da plataforma decide se o participante pode ingressar na
plataforma. Existem apenas participantes externos selecionados que estão relacionados
aos negócios do proprietário da plataforma (Smedlund e Faghankhani, 2015).
As plataformas abertas oferecem como principais vantagens o serviço gratuito, os
aplicativos de redes sociais e aplicativos de comunicação que permite o acesso à uma
grande quantidade de usuários. Para a pequena empresa social é uma grande vantagem o
serviço gratuito das redes sociais, pois permite comunicar e relacionar-se com os seus
clientes a custo zero. De acordo com Tiwana (2013), devido aos efeitos da rede, cada
usuário adicional na plataforma torna-a mais valiosa para todos os outros usuários. As
cooperativas Coppeq01 e Copgra01 utilizam as redes sociais como Facebook e Instagran
para divulgar os seus serviços e assim conseguirem novos doadores de material reciclável.
Tiwana (2013) exemplifica os efeitos de rede da seguinte maneira: considere o
primeiro usuário do Facebook, o valor do Facebook para ele era zero, já que não havia
outro usuário com quem se conectar. O segundo usuário aumentou o valor do Facebook
para o primeiro usuário. O milionésimo usuário aumentou drasticamente o valor do
Facebook para si e para todos os outros usuários antes dela. O valor do sistema aumenta
quase exponencialmente e não linearmente (como o quadrado do número de usuários ou
número de usuários vezes seu logaritmo, dependendo da versão da lei de Metcalfe que se
considera); portanto, cada usuário adicional potencialmente aumenta o valor do sistema
para outros usuários de maneira dramática, em vez de gradual. Depois que esses efeitos
de rede são acionados, a plataforma pode entrar em um ciclo de auto reforço. A grande
desvantagem é que não é possível customizar a interface ou aplicativo e deve seguir as
determinações do dono da plataforma.
Para a empresa social média, além das vantagens obtidas pela empresa pequena,
a principal vantagem é criar aplicativos ou ferramentas, na plataforma aberta, para levar
o usuário até uma informação específica ou produto e assim capitalizar com o uso do
aplicativo ou ferramenta, por exemplo os clientes da Hibmed03 compram os créditos para
o transporte públicos pela plataforma digital aberta Facebook.
A abertura de uma plataforma usando uma estratégia de modularização da
arquitetura muitas vezes amplia a inovação em torno da plataforma em uma ordem de
magnitude. Amazon Web Services (AWS), Twitter, Netflix, NPR, Facebook e SalesForce
usaram com êxito essa abordagem por meio de APIs para estimular a inovação externa
em suas plataformas (Tiwana, 2013). A desvantagem é o custo de desenvolvimento e
manutenção do aplicativo ou ferramenta.
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Para a grande empresa social não há vantagem ou desvantagem no uso da
plataforma aberta, pois as condições de custos, governança e arquitetura para
desenvolvimentos das ferramentas e aplicativos das plataformas nem sempre coincidem
com as das empresas sociais grandes, o que impede o uso destas plataformas.
As plataformas fechadas oferecem como vantagens principais serem
customizadas para as diferentes necessidades do usuário final que precisam ser atendidas
com a combinação dos recursos das empresas e recursos dos participantes e o front-end
pode ser projetada de tal maneira que os usuários finais possam cocriar valor ativamente
(Smedlund e Faghankhani, 2015). Para a pequena empresa social, a principal vantagem
da plataforma fechada é ter uma solução que atenda às suas necessidades, de acordo com
Smedlund e Faghankhani (2015), existem plataformas que consideram a experiência do
usuário (UX) do front end sua principal prioridade e pretendem se diferenciar de seus
concorrentes com base na experiência do usuário. As empresas Hibpeq01 e Hibpeq04 tem
as suas plataformas desenvolvidas, especificamente, para os seus clientes considerando
a experiência do usuário (UX) do front-end, inclusive com o uso de app móvel. A
desvantagem é que toda a customização fica por conta da empresa.
Para a empresa social média, além das vantagens da empresa pequena, pode
desenvolver módulos e sistemas para complementar a sua plataforma. A empresa
Hibmed02 tem um sistema tipo motor de busca que possui filtros inteligentes capazes de
encontrar os projetos mais alinhados às estratégias de responsabilidade social das
empresas, este sistema alimenta, diariamente, o banco de dados de projetos culturais e é
executado na própria plataforma. Este sistema é o coração da plataforma, apesar de não
interagir diretamente com os usuários. A desvantagem é que todo o custo de
infraestrutura, desenvolvimento e manutenção fica por conta da empresa.
Para a grande empresa social, a vantagem da plataforma fechada é que a solução
planejada pode ser implementada e o controle total da plataforma ficará com a empresa
social. De acordo com Tiwana (2013), a plataforma oferece proposta de valor para os
proprietários de plataformas: As plataformas permitem que os proprietários de
plataformas inovem em uma escala que eles próprios não poderiam. Eles fazem isso
distribuindo massivamente atividades de inovação que, de outra forma, teriam que ser
realizadas internamente em um grupo diversificado de pessoas de fora, com fortes
incentivos baseados no mercado, impulso e conhecimento mais profundo em domínios e
segmentos de mercado estreitos. As empresas Negsocgr01 e Empgra01 tem todos os
processos e sistemas concentrados nas plataformas, não necessitam de nenhum outro
complemento, a arquitetura e a governança da plataforma são gerenciados por elas. As
desvantagens são que o custo é arcado pela empresa e a solução atenderá somente as
necessidades dessa empresa. Essas análises dos tipos de plataformas digitais colaboraram
nas seguintes proposições:
Proposição 5: As empresas sociais que utilizam plataformas digitais abertas
podem obter, de forma gratuita, canais de relacionamentos eficientes com clientes,
parceiros e fornecedores.
Proposição 6: As plataformas digitais fechadas oferecem soluções de acordo com
as necessidades das empresas sociais mas os custos são arcados pelas próprias empresas.
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4.2.2 Comunicação
A categoria comunicação foi a mais referenciada nas entrevistas e todos os
entrevistados foram unânimes em afirmar que as organizações pesquisadas tiveram
benefícios ou valores criados pelas TICs com as comunicações com clientes e
fornecedores. Conforme Gohn (2014), a comunicação ocorre não apenas pelo
computador, mas também pelos dispositivos móveis, que foram inseridos pelas
organizações em suas estratégias de divulgação e transformaram-se em armas de luta
como Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, etc.
Verificou-se em quais dimensões e elementos do modelo “Triple Layered Social
Business Model for ICT” a categoria comunicação foi mencionada pelas empresas e o
resultado está no Quadro 15.
Quadro 15 - Dimensões e elementos das empresas
Dimensã
o

Elemento
s

Proposta
de valor

Valor
Tecnológi
co

Clientes

Negsoc
gr01

Relaciona
mento
com
clientes

sim

Canais

sim

Tecnologi
a
para
clientes

Coppe
q01

Hibpe
q01

sim

sim

sim

sim

sim

Tecnologi
a
para
canais
Infraestr
utura

Rede de
parceiros

Equação
de custo

Benefício
s
tecnológic
os

sim

sim

sim

sim

Hibme
d02

Hibme
d03

Hibpe
q04

Copm
ed02

sim

Sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim
Sim

sim

sim

sim

Empg
ra01

Sim

sim

Analisando-se as dimensões e elementos do Quadro 15, verificamos que as quatro
dimensões (Proposta de valor, Clientes, Infraestrutura e Equação de custo) estiveram
presentes nas entrevistas. Por outro lado, a dimensão Clientes teve maior número de
elementos relacionados com quatro e as outras três dimensões com 1 elemento cada,
confirmando a importância da comunicação para relacionamento com clientes.
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Analisando-se esses resultados, percebe-se que a categoria comunicação está
aderente a dimensão Clientes, principalmente para relacionamentos com clientes e
fornecedores. A melhoria na comunicação era previsível devido ao crescimento da
Internet e o crescimento das novas tecnologias de comunicação. De acordo com Gohn
(2014), a tecnologia e os serviços de comunicação cresceram muito desde que foi
introduzida em 1880, com o advento do telégrafo. Nos anos 1960, a comunicação era
pautada no uso de muros, panfletos, cartazes e da televisão para divulgação de fatos
de grande impacto, o que foi alterado a partir de 1995 pelo processo de informatização
da sociedade e pelo desenvolvimento da Internet comercial.. Atualmente, os
dispositivos móveis permitem ter o poder de processamento dos computadores em
aparelhos que cabem em uma mão e a velocidades das grandes redes das novas
tecnologias como wi-fi e 5G tornando o cenário propício para o desenvolvimento das
comunicações.
A principal similaridade apresentada na dimensão Clientes foi que todas as
empresas se utilizam das TICs para comunicar com clientes, fornecedores e parceiros.
Empresas com plataforma digital aberta (A Coppeq01 e a Copmed02) são os exemplos
de várias empresas sociais que utilizam as TICs para meios de comunicação com os
clientes e fornecedores. A Hibpeq01, além da comunicação realizada pela plataforma
digital, utiliza-se do WhatsApp para atender os clientes e comunicar com os motoristas,
tanto que antes da plataforma eletrônica, todo o atendimento era por meio do WhatsApp.
Importante ressaltar que a própria forma de comunicação mudou, antigamente a principal
forma de comunicação era por meio da voz com o telefone, hoje, os aplicativos como
WhatsApp e Facebook introduziram outras formas de comunicação, além da voz, como
texto, mensagens de voz, vídeo e fotos no mesmo aplicativo.
Empresas com plataformas proprietárias - As empresas Negsocgr01, Hibpeq01,
Hibmed02, Hibmed03, Hibpeq04 e Empgra01 têm plataformas digitais desenvolvidas e
mantidas para os seus propósitos. Desta forma obtém como benefícios flexibilidade,
interoperabilidade, eficiência e produtividade no gerenciamento de processos de
negócios. O que difere nas implementações é que Hibmed03, Negsocgr01 e Empgra01
utilizam as plataformas digitais como o principal canal de comunicação, a vantagem é
que os stakeholders utilizam-se da plataforma, sem necessitar de outra ferramenta,
facilitando-se para as stakeholders que não tenham uma estrutura de TICs. Por outro lado,
Hibpeq01, Hibmed02 e Hibpeq04 complementam as suas soluções tecnológicas com o
uso de aplicativos para dispositivos móveis, permitindo uma maior interação com os
usuários e clientes, oferecendo a própria experiência de usuário (UX).
Em relação aos canais de distribuição, as empresas Negsocgr01, Hibmed02,
Hibmed03, Hibpeq04 e Empgra01 fazem as entregas utilizando-se as plataformas digitais
pois as entregas são digitais, por exemplo os clientes da Hibmed03 compram os créditos
para o transporte públicos pela plataforma digital e recebem os créditos pela plataforma.
As principais tecnologias utilizadas para comunicação e canais relatadas, que na grande
maioria as são plataformas digitais, são discutidos na categoria plataforma digital.
Analisando-se as demais dimensões do Quadro 15, pode-se notar que na
dimensão Infraestrutura, o elemento rede de parceiros é importante para metade das
empresas para realizar a comunicação. No caso da Negsocgr01, a plataforma digital é a
única forma de se comunicar com a rede de parceiros, pois a sua arquitetura desenvolvida
é mais antiga e foi projetada para este tipo de função. Por outro lado, as empresas
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Coppeq01, Hibpeq01 e Copmed02 utilizam plataformas digitais abertas como o
WhatsApp para comunicação com a rede de parceiros. A Hibpeq01 tem um grupo com
os motoristas no WhatsApp que serve como um segundo canal de comunicação.
O elemento Proposta de valor tecnológico foi identificado por três empresas,
Coppeq01, Hibpeq01 e Hibpeq04, e o principal valor tecnológico é oferecer um meio de
comunicação com clientes, fornecedores e stakeholders. O elemento benefício
tecnológico na dimensão de equação de custos, comentado por 2 empresas, era melhorar
a comunicação para permitir uma melhor integração. Estes dois elementos comprovam
que alguns entrevistados enxergam os serviços da categoria comunicação como sendo
benefícios ou valor proporcionados pelas TICs.
Analisando conjuntamente as dimensões e elementos do Quadro 15, fica evidente
que a comunicação é importante para o relacionamento com clientes e as novas
tecnologias: redes sociais, aplicativos de mensagens e plataformas digitais tornaram este
processo mais amigável e acessível para as empresas. A comunicação com o uso das
plataformas digitais traz benefícios e criação de valores para as empresas sociais, o uso
de plataforma digital aberta permitem uma interação maior com os clientes e fornecedores
para criar e entregar a proposta de valor e o uso de plataforma digital proprietária permite
a integração de várias ferramentas para troca de comunicação em uma plataforma,
podendo aumentar a flexibilidade, interoperabilidade, eficiência e produtividade no
gerenciamento de processos de negócios. Desta forma levou-nos a elaborar a seguinte
proposição sobre a categoria comunicação:
Proposição 7 : As empresas sociais precisam garantir canais de comunicação
eficientes com todos os clientes e fornecedores.
As empresas sociais têm dois tipos de “clientes” para criação de valores, são os
clientes da área econômica denominados “segmento de clientes” e os clientes da área
social denominados de “usuários finais”. A comunicação tem o objetivo de estimular
um diálogo que conduza a “trocas” sucessivas, nesse sentido, a comunicação é definida
como um processo que estabelece um caminho comum entre o emissor e o receptor, onde
o emissor (organização) emite mensagens e significados ao receptor (público-alvo).
Logo, a comunicação busca lembrar as pessoas de uma necessidade que elas tenham ou
recordá-las dos benefícios (proposta de valor) para que se construam “trocas”, transações
e relacionamentos entre o ofertante (organização) e a demanda (público-alvo) (DA
SILVA, 2016).
4.2.3 Colaboração
A categoria colaboração foi citada nas entrevistas e, como a comunicação, reforça
a sua importância para relacionamento com clientes e fornecedores. A evolução da
tecnologia não se limitou somente à comunicação, mas exigiu-se que outras formas de
colaboração fossem desenvolvidas como redes sociais, serviços de mensagens
instantânea, etc.
As novas tecnologias estão aumentando as ferramentas de colaboração entre
clientes e fornecedores. Conforme Blood, Harrison e LeBlanc (2019), o serviço ao cliente
colaborativo é uma iniciativa de política e processo, mas uma plataforma subjacente que
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suporta a colaboração entre clientes e funcionários é a chave para seu sucesso e pode
oferecer os seguintes benefícios:
1. Melhorias na satisfação do cliente são mais viáveis ao usar práticas digitais
no local de trabalho para envolver as equipes com ferramentas de
colaboração.
2. A colaboração com o escritório central em canais digitais facilita para os
especialistas no assunto o suporte à resolução do primeiro contato.
3. A disponibilidade no mercado de conectores entre aplicativos de
atendimento ao cliente e plataformas de colaboração do fluxo de trabalho
será essencial para permitir um atendimento ao cliente colaborativo sem
esforço.
Blood, Harrison e LeBlanc (2019) discutem que "Colaboração" pode significar
coisas diferentes para os líderes de atendimento ao cliente, resultando em vários casos de
uso e para apoiar essa iniciativa, definiram três estilos de colaboração no atendimento ao
cliente:
1. Time - A formação de equipes é um estilo já existente em muitas
organizações de atendimento ao cliente, usando plataformas de mensagens
corporativas como Microsoft Teams ou plataformas de comunidade
interna colaborativa oferecidas por provedores de tecnologia de
atendimento ao cliente - por exemplo, FreshWorks FreshConnect. Nesse
estilo, a colaboração dos funcionários não está conectada ao processo de
atendimento ao cliente, e a colaboração interna é amplamente
independente da tecnologia usada para gerenciar as interações com os
clientes.
2. Especialista no assunto – É um estilo emergente que estende o processo
de atendimento ao cliente diretamente com especialistas no assunto, além
da organização de atendimento ao cliente. A extensão do suporte dessa
maneira é gerenciada e monitorada como parte do processo de
atendimento ao cliente e, em geral, requer uma integração mais profunda
entre a tecnologia usada para gerenciar as interações com o cliente e a
plataforma de colaboração usada pelos usuários da organização.
3. Colaboração no fluxo de trabalho - É um estilo que está apenas
começando a surgir no mercado, com os provedores de tecnologia
desenvolvendo plug-ins e integrações no mercado de aplicativos para as
principais plataformas de colaboração do fluxo de trabalho, como Slack,
Symphony e Microsoft Teams.
No Quadro 16 temos a dimensão e os elementos relacionados.
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Quadro 16 - Dimensão e os elementos relacionados
Dimen
são

Client
es

Elemento
s

Negsoc
gr01

Coppe
q01

Hibpe
q01

Hibme
d02

Hibme
d03

Hibpe
q04

Empgr
a01

Copme
d02

Relaciona
mento com
clientes

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Canais

Sim

Tecnologi
a
para
clientes

Sim

Fonte: Autor
Analisando o Quadro 16, verificou-se que o principal elemento citado foi
Relacionamento com clientes, os entrevistados foram unânimes em afirmar que utilizam
as ferramentas de colaboração para relacionamento com clientes e fornecedores, mas
ainda estão no estágio inicial, bem distantes dos três estilos de colaboração proposto por
Blood, Harrison e LeBlanc (2019) e utilizam-se das ferramentas existentes como redes
sociais e serviços de mensagens públicas como Instagran, Facebook e WhatsApp. Os
entrevistados apontaram que, o uso das redes sociais possibilitam um melhor atendimento
ao cliente, pois criam canais virtuais de atendimento por meio de Facebook, Instagran,
WhatsApp, Twitter, permitindo melhorias na satisfação do cliente, confirmando uma das
melhorias apontado por Blood, Harrison e LeBlanc (2019).
Somente a Hibmed02 considerou os elementos Canais e Tecnologias para
clientes, pois essa empresa foi a única que apresentou uma solução utilizando o chatbot
no Facebook/Messenger, para complementar o serviço de recargas. O Messenger é o
segundo mais popular mensageiro do país e está atrás apenas do WhatsApp, ainda
limitado na publicação de bots.
As novas tecnologias de colaboração trouxeram benefícios como a melhoria no
atendimento aos clientes e novos canais de comunicação com as empresas sociais,
exemplo da Hibmed02, mas ainda se encontram em fases iniciais e não atingiram todo o
potencial de benefícios que pode oferecer.
Proposição 8: Para serem eficazes, as plataformas digitais que suportam empresas
sociais que utilizam as ferramentas de colaboração precisam utilizá-las para
relacionamento, colaboração, suporte, etc. com as equipes internas e externas.
Como a comunicação quanto a colaboração trabalham juntas para melhorar o
relacionamento com clientes e fornecedores das empresas sociais, essas tecnologias
poderão se combinar e integrar uma nova tecnologia denominada de Comunicações e
Colaboração Unificadas (UCC em inglês).
A comunicação e colaboração unificada integra vários canais de comunicação,
permite a comunicação do grupo de trabalho e estende os recursos para além dos limites
da empresa (Lassman, and Pray, 2014). A UCC também pode ser descrita como um
conjunto de inovações tecnológicas incorporadas em um pacote de software (Bakker,
2012). Além disso, os serviços de UCC fornecem a integração de serviços de
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comunicação em tempo real em vários dispositivos e tipos de mídia. Os serviços da UCC
incluem correio de voz, e-mail, mensagem de texto, fax, mensagens instantâneas, vídeo
e web conferência (Williams and LaBrie, 2015; Abimbola, and Tan, 2018).
A UCC é benéfica porque melhora a troca de mensagens e a resolução de
problemas entre os funcionários; aumenta a eficiência da comunicação; ajuda a
desenvolver relacionamentos mais próximos com clientes e parceiros; suporta gravações
de reuniões, reduz custos de serviço telefónico e também custos de viagem (Wu and
Wang, 2014). Os principais setores que utilizam UCC são os setores financeiro, de
educação, saúde, manufatura, bancário, setor público, tecnologia da informação, varejo,
logística, farmacêutico e empresarial.
4.2.4 Proposições elaboradas
As proposições elaboradas nesta tese estão apresentadas no Quadro 17.
Quadro 17 - Proposições elaboradas
Categoria

Proposição
“1: As empresas sociais que utilizam plataformas digitais de
transações , podem utilizar os serviços populares de redes
sociais online, a fim de permitir a divulgação de informações
para conseguir novos clientes.”
“2: A plataforma digital de uma empresa social precisa
procurar atender as necessidades dos clientes para se
diferenciar de seus concorrentes com base na experiência do
usuário.”

Plataforma

“3: As empresas sociais que utilizam plataformas digitais de
colaboração precisam garantir continuamente a validade do
conteúdo existente.”
“4: A empresa social que deseja utilizar plataforma digital de
correspondência (match) pode ter a característica da
multilateralidade.”
“5: As empresas sociais que utilizam plataformas digitais
abertas podem obter, de forma gratuita, canais de
relacionamentos eficientes com clientes, parceiros e
fornecedores.”
“6: As plataformas digitais fechadas oferecem soluções de
acordo com as necessidades das empresas sociais mas os custos
são arcados pelas próprias empresas.”

Comunicação

“7: As empresas sociais precisam garantir canais de
comunicação eficientes com todos os clientes e fornecedores.”
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Colaboração

“8: Para serem eficazes, as plataformas digitais que suportam
empresas sociais que utilizam as ferramentas de colaboração
podem utilizá-las para relacionamento, colaboração, suporte,
etc. com as equipes internas e externas.”
Fonte: Autor
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 Conclusões
Respondendo à questão de pesquisa desta tese: “qual a contribuição das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para a criação de valor nas empresas
sociais de base tecnológica?”, concluímos que a principal contribuição das TICs é a
plataforma digital que cria valor nas empresas sociais por meio da comunicação e
colaboração. O uso das plataformas digitais nas empresas sociais oferece uma série de
valores, sejam econômicos ou sociais. Nas plataformas digitais próprias, o valor
econômico obtido é maior, pois permite todo o controle de processos e serviços oferecidos
pelas empresas. Nas plataformas digitais abertas, o valor social está na divulgação dos
serviços de forma gratuita e o valor econômico concentra-se na divulgação e
comunicação.
Em relação aos objetivos específicos podemos afirmar:
Durante a revisão da literatura elaboramos um arcabouço teórico capaz de
classificar os tipos de empresas sociais existentes e pesquisamos os modelos de negócios
para avaliar os campos econômico, social e tecnológico. Dessa forma atendemos ao
primeiro objetivo específico: elaborar um arcabouço teórico capaz de classificar os tipos
de empresas sociais existentes.
Após a revisão da literatura percebeu-se que seria necessário criar um novo
modelo de negócios para analisar as áreas pretendidas como lentes teóricas, ou seja,
econômica, social e tecnológica. Propomos a criação do “Triple Layered Social Business
Model for ICT” (TLSBMI) estendendo o modelo de negócios econômico original de
Osterwalder e Pigneur (2010) nos níveis sociais e tecnológico. O nível social baseia-se
na perspectiva dos stakeholders, ou seja, a perspectiva das partes envolvidas no negócio
e o nível tecnológico baseia-se na contribuição das TICs. Os três níveis do modelo de
negócios tornam mais compreensíveis como uma organização cria diferentes tipos de
valores: econômico, social e tecnológico. Confirmando assim, o segundo objetivo
específico: propor um modelo de negócios para análise de criação, captura e entrega de
valores nos campos econômico, social e tecnológico nas empresas sociais de base
tecnológica.
Para atender o terceiro específico: verificar as TICs que estão proporcionando
criação de valor e as suas respectivas teorias. Foi utilizada a pesquisa de campo, sob a
forma de estudo de casos múltiplos. Para análise dos intra e intercasos, o TLSBMI foi
fundamental para avaliar os modelos de negócios das empresas entrevistadas nas análises
intracasos. Nas análises intercasos, houve descobertas interessantes como: 1) As
categorias mais importantes foram comunicação, colaboração e plataforma digital; 2) A
comunicação e a colaboração estão convergindo para os mesmos propósitos, denominado
Comunicação e colaboração unificada.

5.2 Contribuições teóricas
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Esta pesquisa faz contribuições teóricas para os campos de pesquisa de empresas
sociais, modelos de negócios sociais e o papel das TICs nas empresas sociais. O
arcabouço teórico sobre empresas sociais que traz informações sobre definições,
denominações, características e tipologias já pode ser considerada uma contribuição
teórica, pois não encontramos algo semelhante na revisão da literatura.
Outra contribuição teórica, no que tange à modelo de negócio, resgatamos a
estrutura do modelo de negócios conceitual e depois foi discutido a criação de valor de
um modelo de negócios e exemplos de modelos de negócios. Criamos um tópico sobre
modelos de negócios sociais e apresentamos os principais modelos.
Em relação a aplicação de modelo de negócio para mais de um campo teórico,
apresentamos o “Triple Layered Business Model Canvas” (TLBMC) de Joyce e Paquin
(2016), que propõe estender o modelo de negócios econômico original de Osterwalder e
Pigneur (2010) nos níveis sociais e ambientais e enfatizando as coerências horizontal e
vertical do modelo. Este modelo serviu de inspiração para criar o “Triple Layered Social
Business Model for ICT” (TLSBMI) para analisar os campos econômico, social e
tecnológico.
Outra contribuição refere-se ao papel das TICs nas empresas sociais, onde
discutimos a criação de valor e depois da análise intercasos, acrescentamos no arcabouço
teórico os tópicos comunicação, colaboração, comunicação e colaboração unificado, e
plataforma digital.

5.3. Contribuições para as práticas das ES
Após a conclusão desta Tese, ficou evidente as contribuições para as práticas das
ES, destacamos três contribuições que levaram a refletir sobre o resultado da pesquisa.
A primeira contribuição está no resultado de todo o trabalho de levantamento e
estudo das principais obras e artigos sobre empresas sociais para definição, discussão e
tipologia deste tema e transformá-los em um arcabouço teórico consistente e robusto para
futuros estudos sobre ES. No início do Doutorado, as primeiras leituras e pesquisas sobre
o tema acarretaram diversas dúvidas e não existia um consenso teórico sobre as
definições, mas no decorrer da pesquisa, as dúvidas foram sanadas e o amadurecimento
e aprofundamento no tema contribuíram para o término da revisão da literatura.
A próxima contribuição nasceu da necessidade de um modelo teórico para analisar
a área tecnológica das empresas sociais e não foi encontrado um modelo que atendesse
esta necessidade na revisão da literatura, então optou-se em desenvolver um modelo
próprio, que é a nossa segunda contribuição. O modelo TLSBMI apresentado contribui
para o preenchimento de uma lacuna existente no que diz respeito à avaliação de modelos
de negócios na área tecnológica e auxilia a disseminação de modelos de negócios com
abordagem triple-bottom line (Elkington, 1994; Osterwalder; Pigneur, 2011; Joyce e
Paquin, 2016).
A terceira contribuição é o resultado desta Tese, uma pequena parcela dos estudos
de TICs e empresas sociais, que procurou esclarecer a importância das ESs de utilizarem
as TICs e recomendou oito proposições para as ESs tirarem vantagens de plataformas
digitais para comunicação e colaboração. Verificou-se nesta pesquisa que o uso de
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plataformas digitais pelas ESs é possível, pois os valores proporcionados pelas
plataformas podem ser obtidos com plataforma aberta ou fechada.

5.4. Limitações da pesquisa e sugestões de trabalhos futuros
Algumas limitações foram encontradas no desenvolvimento desta Tese, sendo a
primeira delas, a dificuldade em achar um consenso sobre a definição de empresa social na
literatura, pois, o mesmo é um assunto relativamente novo e possui muitas vertentes, gerando
diversas interpretações, o que dificulta seu entendimento.
Após a revisão da literatura, uma dificuldade encontrada foi a falta de um modelo de
negócios para a área tecnológica, propôs-se um modelo encapsulado no TLSBMI com
campos e indicadores propostos pelo autor com base na sua experiência profissional e
acadêmica.

Outra dificuldade é o viés do pesquisador, que se apresenta como fator limitador
a todas as pesquisas de natureza qualitativa. Embora exista como objetivo principal a
realização do trabalho com imparcialidade, o pesquisador está confrontando
constantemente suas opiniões e pressupostos com aqueles apresentados no trabalho e este
pode ser um fator limitante.
Na escolha das empresas sociais, o obstáculo foi selecionar as empresas a serem
pesquisadas, pois pesquisou-se 15 empresas sociais, mas somente 8 foram selecionadas
na amostra empírica por atenderem aos requisitos da pesquisa.
Como pesquisas futuras, podemos considerar que o tema da Tese é bastante
recente e necessita de mais estudos sobre o assunto, abre espaço para novas pesquisas que
possam aprofundar o tema e abordá-lo sob novas perspectivas. Entre as sugestões de
futuros trabalhos, a questão da divergência conceitual, a concepção desenvolvimentista
presente nas empresas sociais e o alcance desse modelo de negócios são algumas questões
importantes e que merecem ser aprofundadas, além disso seriam necessários estudos de
longo prazo com essas organizações, assim poderiam ser observadas as questões que aqui
ficaram em aberto devido ao fato de o modelo ainda estar se estruturando, principalmente
no Brasil.
Recomenda-se, também, como agenda de pesquisa para futuros estudos,
investigações objetivando compreender como as novas tecnologias, além das TICs, estão
criando valor nas empresas sociais sob a ótica dos modelos de negócios nas áreas
econômica, social e tecnológica.
Sugere-se novas pesquisas orientadas para investigação de outras empresas sociais
em diferentes áreas de atuação e regiões. Assim como pesquisas direcionadas às
percepções dos stakeholders ligados a estas empresas em especial os grupos considerados
beneficiários e clientes tecnológicos.
Quanto as empresas sociais pesquisadas, sugere-se em trabalhos futuros a ampliação
do número de empresas sociais.
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Apêndices

A – Protocolos
Roteiro de entrevista semiestruturada
Direcionador
O que?

Camada
Econômico
Social
Tecnológico

Quem?

Econômico

Social

Tecnológico

Como?

Econômico

Social

Tecnológico

Dimensões e elementos
Proposta de Valor
·
Proposta de valor
Proposta de Valor
·
Valor social
Proposta de Valor
·
Valor Tecnológico
Cliente
·
Segmento de
clientes
·
Relacionamento
com clientes
·
Canais
Cliente
·
Usuário final
·
Cultura societal
·
Escala de alcance
Cliente
·
Cliente tecnológico
·
Tecnologia para
clientes
·
Tecnologia para
canais
Infraestrutura
·
Atividades chaves
·
Recursos chaves
·
Parcerias chaves
Infraestrutura
·
Governança
·
Funcionários
·
Comunidades
Infraestrutura
·
Atividade
tecnológica
·
Capacidade
tecnológica
·
Rede de parceiros
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Quanto?

Econômico

Social

Tecnológico

Equação de custo
·
Custo
·
Receita
Equação de custo
·
Impactos sociais
·
Benefícios sociais
Equação de custo
·
Custos tecnológicos
·
Benefícios
tecnológicos
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B – Definições e características de plataforma digital
Plataforma Digital pode ser definido como plataformas externas
baseadas em softwares que consistem em base de código extensível
que fornece a funcionalidade principal compartilhada pelos
módulos que interagem com ela e as interfaces pelas quais eles
interoperam. As aplicações (parte executável do software) das
plataformas oferecem serviços ou sistemas para usuários finais.

Tiwana et al.
(2010)
Ghazawneh e
Henfridsson
(2013)

Uma plataforma digital também pode ser caracterizada como um (Tilson et al.,
conjunto sociotécnico que engloba os elementos técnicos (de (2012).
software e hardware) e os processos e padrões organizacionais
associados.
Plataformas digitais são "ações de uma rede de empresas com Venkatraman et
competências complementares para co-inovar novos modelos de al. (2014)
negócios que são intrinsecamente baseados em funcionalidades de
informação e tecnologia".
A plataforma digital multifacetada é uma organização que cria Hagiu e Wright
valor ao permitir a comunicação direta e interações entre dois ou (2015)
mais grupos distintos de usuários.

Uma plataforma de TI pode ser uma base tecnológica que permita
complementos complementares ou um mercado de dois ou vários
lados que facilite trocas ou alguma outra representação.

Sun et al. (2015)

As plataformas digitais fornecem um conjunto comum de regras de Ondrus et al.,
design e uma infraestrutura digital para facilitar as trocas entre (2015)
vários usuários que de outra forma, poderiam nunca ter a
oportunidade de interagir entre si
As plataformas digitais estão mudando a forma como produtos e Itälä,(2015)
serviços são criados e oferecidos. Estão ameaçando empresas
estabelecidas dentro de muitas indústrias . Itälä (2015) ilustrou com
os seguintes eventos: AirBnB é uma plataforma que liga essas
pessoas comuns que estão dispostas a fornecer uma sala e aqueles
viajantes que precisam de uma acomodação barata. Uber é uma
plataforma que conecta pessoas comuns que estão dispostas a
oferecer uma unidade de táxi e clientes que precisam ir de um lugar
para outro.
A plataforma é construída sobre princípios e arquitetura baseados LeHong et al.
em serviços. Ou seja, possui como objetivo criar um conjunto de (2016)
serviços que possam ser reunidos para criar aplicativos e workflows

160
Uma plataforma digital é um espaço digital em que diferentes Castellani,
participantes, empresas ou consumidores, se conectam, geram e (2016)
trocam valor entre si. Entre os exemplos, estão as mídias sociais
(Facebook, Instagram), as plataformas de economia compartilhada
(AirBnb, Uber), os marketplaces de comércio eletrônico (Amazon,
Mercado Livre), e os serviços de streaming (Netflix, Spotify,
Youtube Music).
O valor criado na interação entre entidades externas, como Parker et al.
produtores e consumidores, pode ser capturado por plataformas (2016)
digitais com o objetivo de fornecer uma infraestrutura aberta e
participativa para as interações entre os dois grupos distintos de
usuários.

Uma plataforma digital é um modelo de negócios habilitado para
tecnologia que cria valor, facilitando trocas entre dois ou mais
grupos interdependentes. Mais comumente, as plataformas reúnem
usuários finais e produtores para realizar transações entre si. Eles
também permitem que as empresas compartilhem informações para
aprimorar a colaboração ou a inovação de novos produtos e
serviços
Uma plataforma digital é um modelo de negócios com tecnologia
habilitada permitindo que produtores e consumidores troquem
valor.
Na Plataforma Digital, as relações econômicas digitais são
construídas com base em um ambiente de rede transparente. Isto é,
o aspecto social da confiança é fornecido por uma rede social, que
é, entre outras coisas, um poderoso fator de autodesenvolvimento
de todo o sistema e que os mecanismos de infraestrutura de
mercado devem ser adequadamente implementados
As plataformas digitais diferem em propósito e complexidade,
desde conectar-nos em nossas vidas pessoais até conectar-se a
nossos clientes, colegas e parceiros de negócios. Mais
especificamente, as plataformas analisam a interação entre o
mundo digital e o mundo real e o potencial de transformação
digital, tentando cumprir o objetivo de uma organização de várias
partes interessadas.
Fonte: Autor
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