
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO 

 

FERNANDA ANDREAZZA 

ORGANIZAÇÕES HÍBRIDAS, EMPRESAS SOCIAIS E NEGÓCIOS DE IMPACTO: 

UM PANORAMA NACIONAL E INTERNACIONAL DE NOVOS MODELOS 

JURÍDICOS 

SÃO PAULO 

2022 



 

FERNANDA ANDREAZZA 

 

 

 

ORGANIZAÇÕES HÍBRIDAS, EMPRESAS SOCIAIS E NEGÓCIOS DE IMPACTO: 

UM PANORAMA NACIONAL E INTERNACIONAL DE NOVOS MODELOS 

JURÍDICOS 
 
 
 
Dissertação apresentada à Escola de 
Direito de São Paulo da Fundação Getulio 
Vargas, como requisito para obtenção do 
título de Mestre em Direito.  
Área de concentração: Direito dos 
Negócios 

Orientadora: Prof.a Dr.a Lie Uema do Carmo 

SÃO PAULO 

2022 



 

 

 

  
Andreazza, Fernanda. 
     Organizações híbridas, empresas sociais e negócios de impacto : um panorama 
nacional e internacional de novos modelos jurídicos / Fernanda Andreazza. - 2022. 
     155 f. 
  
     Orientador: Lie Uema do Carmo. 
     Dissertação (mestrado profissional) - Fundação Getulio Vargas, Escola de Direito de 
São Paulo. 
  
     1. Empresas - Aspectos sociais. 2. Responsabilidade social da empresa. 3. 
Desenvolvimento organizacional. 4. Sociedades comerciais - Legislação - Brasil. I. 
Carmo, Lie Uema do. II. Dissertação (mestrado profissional) - Escola de Direito de São 
Paulo. III. Fundação Getulio Vargas. IV. Título. 
  
  

CDU 347.72(81) 
  

  
Ficha Catalográfica elaborada por: Isabele Oliveira dos Santos Garcia CRB SP-010191/O 
Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP 

 



 

FERNANDA ANDREAZZA 

ORGANIZAÇÕES HÍBRIDAS, EMPRESAS SOCIAIS E NEGÓCIOS DE IMPACTO: 

UM PANORAMA NACIONAL E INTERNACIONAL DE NOVOS MODELOS 

JURÍDICOS 
 
 
 
 
Dissertação apresentada à Escola de 
Direito de São Paulo da Fundação Getulio 
Vargas, como requisito para obtenção do 
título de Mestre em Direito.  
Área de concentração: Direito dos 
Negócios. 

Data de aprovação: __/__/______ 

Banca Examinadora: 
 
_______________________________ 
Prof.a Dr.a Lie Uema do Carmo 
(Orientadora) – FGV Direito SP 
 
_________________________________ 
Prof.a Dr.a Viviane Muller Prado 
FGV Direito SP 
 
_________________________________ 
Prof.a Dr.a Roberta Nioac Prado 
INSPER 
 
_________________________________ 
Prof.a Dr.a Luciane Gluck Paul 
UFPA 



 

 

Ao meu companheiro José Fernando Ogura e  
ao meu filho Breno Andreazza Lima,  
pela imensa paciência e compreensão. 



 

AGRADECIMENTOS 

O percurso de produção de uma dissertação de mestrado não é fácil, nem 

simples: exige esforço, recolhimento, momentos solitários, ausência em compromissos 

familiares e encontros de amigos, leitura e releitura, correções de rota, produz 

angústia e cansaço por parecer que o fim nunca chegará. Ao final da jornada, contudo, 

é uma alegria olhar para trás e perceber que o esforço foi essencial para o 

crescimento pessoal, intelectual e profissional. As reflexões do início amadurecem e o 

resultado final traz mais profundida e consistência ao assunto. Ao final, com o trabalho 

encerrado, a sensação de dever cumprido e a gratidão por todos que participaram 

da sua construção ou acompanharam a caminhada é imensa. E esta jornada não 

teria sido possível sem a orientação, apoio e encorajamento de muitas pessoas. 

Agradeço imensamente minha orientadora Lie Uema do Carmo por ter aceito 

orientar um assunto ainda bastante desconhecido no ambiente jurídico, sempre com 

paciência e tranquilidade, ouvindo meus dilemas e mudanças de percurso. Obrigada 

por todo apoio neste período.   

Agradeço profundamente a professora Viviane Muller Prado pelo auxílio 

desde o início do projeto de pesquisa, sempre se mostrando interessada pelo assunto, 

ajudando com sugestões e questionamentos. Sua ajuda foi essencial. 

À amiga Anália Fiorini Ogura, meu agradecimento eterno. Sem sua presença 

incansável, em todos os momentos da pesquisa, se dispondo a ler, questionar, contribuir 

com ideias e principalmente incentivar, a caminhada teria sido muito mais árdua. 

Ao meu sócio Marlus H. Arns de Oliveira, de quem sempre tive todo incentivo e 

apoio para estudar e me desenvolver, agradeço profundamente por toda caminhada 

em mais de duas décadas de trabalho e companheirismo. 

A todo time do escritório Arns de Oliveira e Andreazza, minha gratidão por 

terem “carregado o piano” enquanto estive estudando e escrevendo. Sem o apoio de 

vocês, o mestrado não teria sido possível. 



 

Minha especial gratidão a toda turma do mestrado em Direito dos Negócios 

2020. A pandemia nos impediu de estarmos presentes lado a lado, mas nos conectou 

de forma inimaginável. Vocês são incríveis e fizeram do “mestrado on line” um lugar 

de acolhimento, cooperação e muitas risadas.  

Por fim, agradeço aos meus pais José Fernando Andreazza e Marila Regina 

Marcon Andreazza por terem me dado a vida e com ela, todas as oportunidades de 

estudar para estar aqui hoje. 

 



 

 

Nem tudo o que se enfrenta pode ser 
modificado.  
Mas nada pode ser modificado até que 
seja enfrentado.  

James Baldwin 



 

RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo contextualizar e conceituar as organizações 

híbridas, empresas sociais e negócios de impacto em uma literatura de natureza 

multidisciplinar, para em seguida examinar o panorama legislativo emergente em 

âmbito internacional e nacional, buscando investigar os novos modelos jurídicos que 

viabilizam a atuação de empreendedores com duplo foco: solucionar problemas em 

âmbito social e/ou ambiental, ao mesmo tempo em que utilizam práticas de mercado 

e desejam retorno financeiro. Os modelos legislativos investigados possuem como 

ponto em comum a busca pela promoção de inovação social e sustentabilidade 

ambiental, propósito de geração de impacto positivo na sociedade e/ou meio 

ambiente, dever dos administradores em promover o propósito estabelecido, criação 

de valor para vários stakeholders e mensuração do impacto produzido. Com esse 

referencial, foi possível examinar alguns dos principais modelos jurídicos vigentes 

em países do continente americano, como Canadá, Estados Unidos, Colômbia, 

Equador, Peru e Uruguai, além do modelo do Reino Unido, que influenciou duas 

legislações canadenses. A partir da observação do panorama internacional, do 

cenário brasileiro e da experiência profissional da pesquisadora, o estudo trouxe 

algumas reflexões sobre a necessidade de um novo modelo jurídico no Brasil que 

regule e fomente os negócios que pretendem produzir impacto social e ambiental 

positivo, com geração de valor econômico, concluindo pela relevância da existência 

de um novo modelo jurídico que traduza o interesse de um ecossistema que 

demanda seu reconhecimento e regulação. 

 

Palavras-chave: Organizações híbridas. Empresas Sociais. Negócios sociais. Negócios 

de impacto. Modelo jurídico. Legislação. Direito. Inovação. 



 

ABSTRACT 

The present study aimed to contextualize and conceptualize hybrid organizations, 

social enterprises, and impact businesses through a literature of multidisciplinary 

nature, to then examine the emerging legislative landscape in the international and 

national scope, seeking to investigate the new legal models that enable the actions of 

entrepreneurs with a dual focus: solving problems in the social and/or environmental 

sphere, while using market practices and looking for financial return. The legislative 

models investigated share as a common ground the search for the promotion of 

social innovation and environmental sustainability, the purpose of generating a 

positive impact on society and/or the environment, the duty of administrators to 

promote the established purpose, the creation of value for various stakeholders, and 

the measurement of the impact produced. With this reference, it was possible to 

examine some of the main current legal models in countries of the American 

continent, such as Canada, the United States, Colombia, Ecuador, Peru, and 

Uruguay, in addition to the United Kingdom model, which influenced two Canadian 

legislations. From the observation of the international outlook and the Brazilian 

scenario added to the professional experience of the researcher, the study brought 

some reflections about the need for a new legal model in Brazil to regulate and foster 

businesses that intend to produce positive social and environmental impact, with the 

generation of economic value, reaching a conclusion as to the relevance of the 

existence of a new legal model that translates the interest of an ecosystem that 

demands its recognition and regulation. 

 

Keywords: Hybrid Organizations. Social Enterprises. Social Business. Impact Business. 

Legal model. Legislation. Law. Innovation. 
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1 INTRODUÇÃO 

O contexto técnico desta dissertação foi desenvolvido mediante a perspectiva de 

investigação de modelos societários que viabilizem a atuação de empreendedores que 

desejam utilizar seus negócios com duplo foco: solucionar problemas em âmbito social 

e/ou ambiental ao mesmo tempo em que utilizam práticas de mercado e desejando 

retorno financeiro. A demanda por empresas que sejam "melhores para o mundo"1 

passa pela verificação das possibilidades legais que permitam a esses empreendimentos 

florescerem no mainstream (corrente dominante) do mundo corporativo. 

A escolha do tema, pouco explorado cientificamente no âmbito do direito no 

Brasil, busca contribuir para os estudos desenvolvidos para a comunidade jurídica e 

áreas afins por meio de sistematização de conceitos, identificação de modelos 

jurídicos2, estabelecimento dos pontos focais das legislações examinadas e descrição 

do cenário brasileiro inserido nesse contexto. 

Diante da legislação existente, os empreendedores questionam sobre o 

melhor modelo jurídico a ser utilizado: com ou sem fins lucrativos? A resposta nem 

sempre satisfaz ou alcança todas as possibilidades pretendidas pelo empreendedor, 

seja por questões societárias, tributárias, de governança ou de financiamento.  

Observa-se que no contexto dos negócios que procuram retorno financeiro, 

mas também priorizam sua missão social, as estruturas tradicionalmente conhecidas 

como organizações sem fins lucrativos e os tipos societários com finalidade lucrativa 

não traduzem com fidelidade o modelo de negócio buscado pelos empreendedores 

(SABETI, 2011). 

Visto que na área jurídica o tema ainda é pouco discutido no Brasil, este 

estudo teve como objetivo (i) contextualizar o surgimento das empresas sociais, 

negócios sociais e negócios de impacto, (ii) examinar suas definições, (iii) identificar 

 

1 Empresas "melhores para o mundo" é uma expressão utilizada pelo Sistema B Brasil, organização 
sem fins lucrativos que promove o Movimento Global de Empresas B, que atua mediante a 
certificação de empresas que unem propósito socioambiental e retorno financeiro. Segundo 
declaração do Movimento, "as Empresas B são um novo tipo de negócio que equilibra propósito e 
lucro, considerando o impacto de suas decisões em seus trabalhadores, clientes, fornecedores, 
comunidade e meio ambiente. São empresas que buscam serem melhores PARA o mundo e não 
apenas as melhores DO mundo." (Disponível em: https://www.sistemabbrasil.org/. Acesso em: 
12 ago. 2021). 

2 O termo "modelo jurídico" é utilizado na pesquisa como "norma jurídica", consubstanciada em 
modelos legislativos existentes em vários países estudados, além do Brasil. O conceito encontra-
se amparado na doutrina de Miguel Reale (1972, p. 246-247) e Judith Martins-Costa (2014, p.10.). 

https://www.sistemabbrasil.org/
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no panorama internacional e nacional, os novos modelos jurídicos que têm regulado 

uma parcela desses negócios, e (iv) refletir criticamente sobre a necessidade de um 

novo modelo jurídico no Brasil que regule e fomente os negócios que pretendem 

produzir impacto social e ambiental positivo, com geração de lucros. 

É no contexto do aumento crescente por negócios que tenham a missão de 

solucionar problemas socioambientais, ao mesmo tempo em que buscam rentabilidade 

financeira (utilizando da lógica de mercado em suas atividades econômicas), bem 

como da emergência de modelos legislativos específicos para abrigar esses negócios, 

que este trabalho foi desenvolvido. 

A experiência da autora desta pesquisa, enquanto advogada atuando há 

mais de vinte anos no assessoramento jurídico de organizações sem fins lucrativos 

inseridas nas áreas da educação, saúde, inclusão e acessibilidade para a pessoa 

com deficiência, cultura, religião, reciclagem, proteção ambiental, preservação da 

cultura e legado dos povos originários das Américas, fez com que ela se deparasse 

constantemente com as limitações legais e culturais que afetam o desenvolvimento e 

as possibilidades de atuação dos empreendedores sociais.3  

Em razão da experiência profissional como conselheira consultiva do Instituto 

Legado de Empreendedorismo Social, professora convidada de pós-graduação na 

disciplina de estruturação jurídica de organizações da sociedade civil e negócios de 

impacto, mentora em instituições que auxiliam empreendedores sociais iniciantes, 

investidora em negócios de impacto e coautora do livro "Empreendedorismo Social e 

Inovação Social no Contexto Brasileiro", com o capítulo intitulado "Aspectos Jurídicos da 

Constituição, Tributação e Responsabilidade de Organizações sem Fins Lucrativos e 

Negócios Sociais", aguçou-se na autora deste estudo o interesse em realizar um 

mestrado na área do direito para aprofundar a temática com a qual tem atuado. 

Em meio aos inúmeros desafios enfrentados pelo planeta com a pandemia 

do coronavírus Sars-CoV-2, juntamente com desemprego crescente, subemprego, 

degradação do meio ambiente, eventos climáticos extremos, desigualdades sociais e 

fragmentação social, instabilidade de preços, entre outros constantes em âmbito 

 

3 O termo "empreendedor social" tem origem na denominação "empreendedorismo social", cuja 
terminologia tem sido utilizada para designar inovações no âmbito social por meio da lógica de 
mercado. Embora o conceito não seja unânime, ele vem sendo utilizado para identificar 
empreendimentos que pretendem utilizar a lógica social e econômica em uma única estrutura 
organizacional, com a criação de impactos socioambientais positivos (ROSOLEN; PELEGRINI 
TISCOSKI; COMINI, 2014; BROTTO, 2021). 

https://periodicos.ufba.br/index.php/rigs/issue/view/853
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geopolítico e tecnológico4, questiona-se o papel das empresas como um instrumento 

essencial no combate às ameaças que recaem sobre a viabilidade da existência 

humana na Terra. 

As empresas têm gerado desenvolvimento e crescimento econômico ao mesmo 

tempo em que promovem desigualdades, privações e degradação ambiental, trazendo 

como consequência a perda de confiança nas estruturas empresárias tradicionais 

(MAYER, 2018). 

Além disso, observa-se que, apesar do trabalho incansável do Terceiro Setor 

(na qual se inserem as organizações sem fins lucrativos), dos voluntários espalhados 

em vários movimentos sociais e das empresas que atuam por meio da Responsabilidade 

Social Corporativa, esses atores não têm sido suficientes para responder às crescentes 

e complexas demandas sociais e econômicas. 

Nesse contexto, movimentos como Sistema B5 (ou B Lab6, no contexto norte-

americano), Capitalismo Consciente7 e Purpose Economy8 (Economia do Propósito) têm 

incentivado a busca pela regeneração do capitalismo e a transformação dos negócios  

em direção a modelos mais sustentáveis e que produzam crescimento econômico e 

social de longo prazo. 

 

4 Os riscos citados são encontrados nos relatórios de 2021 e 2022 do Fórum Econômico Mundial. 
Segundo o Relatório de Riscos Globais de 2022, os riscos sociais e ambientais encontram-se em 
destaque na pesquisa, tendo sido percebidos pelos entrevistados como os que podem causar 
maior dano para as pessoas e o planeta (WORLD ECONOMIC FORUM, 2022). 

5 Sobre o Sistema B, ver informações constantes da nota 1.  
6 O B Lab é uma organização sem fins lucrativos, iniciada em 2006, que tem como propósito promover 

uma economia mais inclusiva, participativa e regenerativa por meio das empresas. A organização 
promove a certificação de empresas que detêm elevado padrão de performance social e ambiental, 
governança, transparência e prestação de contas, segundo diagnóstico elaborado pelo próprio 
B Lab. O B Lab é o originador do Movimento B global, do qual o Sistema B no Brasil é parceiro. 
Mais informações sobre o movimento nos Estados Unidos estão disponíveis em: 
https://www.bcorporation.net/en-us/. Acesso em: 13 set. 2021. 

7 Capitalismo Consciente é um movimento global originado nos Estados Unidos por John Mackey e 
Raj Sisodia. Ele é fundamentado na livre iniciativa, propondo uma redefinição do capitalismo, cuja 
função seria a de gerar "valor e bem-estar para todas as partes interessadas". O movimento 
Capitalismo Consciente possui quatro princípios fundamentais a serem aplicados pelos negócios: 
"propósito maior, integração de stakeholders, liderança consciente, e cultura e gestão conscientes." 
(MACKEY; SISODIA, 2013, p. 35). O representante oficial do movimento no Brasil é o Instituto 
Capitalismo Consciente Brasil, cujo trabalho iniciou-se em 2013. Mais informações sobre o 
movimento no Brasil estão disponíveis em: https://ccbrasil.cc/sobre/. Acesso em: 07 set. 2021.  

8 A Economia do Propósito é descrita por Aaron Hurst como uma nova era em que estamos 
vivendo, na qual pessoas e organizações estão mais focadas em gerar valor e desenvolvimento a 
si mesmas, aos clientes e à sociedade. Na sua percepção, os negócios que não produzirem valor 
para todos os stakeholders não conseguirão sobreviver (HURST, 2014). 

https://www.bcorporation.net/en-us/
https://ccbrasil.cc/sobre/
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No Brasil, o grupo de trabalho denominado ENIMPACTO (Estratégia Nacional 

de Investimentos e Negócios de Impacto)9 foi criado em 2017 como política de 

Estado para ampliar o número de negócios de impacto e aumentar o investimento 

financeiro, bem como criar um ambiente normativo favorável para o desenvolvimento 

desses negócios. 

Em 2021, a Pipe Social10, uma plataforma de conexão entre negócios de 

impacto e investidores, incubadoras e aceleradoras, publicou o 3.o Mapa de Negócios de 

Impacto11, identificando 1.272 negócios atuantes no país.  

A décima edição da pesquisa anual sobre investidores de impacto, publicada 

pela Rede Global de Investimentos de Impacto (GIIN – Global Impact Investment 

Network) em 2020, demonstra que em 10 anos de pesquisa, o número de respondentes 

passou de 24 para quase 300 – entre estes, estão os maiores líderes de 

investimento de impacto no mundo (HAND et al., 2020). 

Conforme os estudos acima citados, no ano de 2019, coletivamente, 279 

investidores de impacto investiram U$ 47 bilhões (quarenta e sete bilhões de dólares) 

em negócios de impacto (HAND et al., 2020, p. 16). A ANDE – Aspen Network of 

Development Entrepreneurs, uma rede global de fomento ao empreendedorismo de 

pequenas empresas, em sua pesquisa sobre os investimentos de impacto na 

América Latina entre os anos de 2018 e 2019, relata que os 83 investidores 

pesquisados destinaram mais de U$ 600 milhões (seiscentos milhões de dólares) 

nessa região (HUME; DAVIDSON; GUTTENTAG, 2020).  

No ano de 2019, os participantes do Business Roundtable, associação que 

reúne os CEOs (Chief Executive Officers), diretores executivos com maior hierarquia 

operacional de uma organização dentre as maiores corporações americanas, assinaram 

um documento informando seu compromisso no sentido de repensar a lógica da  

 

 

9 O trabalho que vem sendo desenvolvido pela ENIMPACTO, como ata de reuniões, apresentações 
e relatórios anuais, pode ser encontrado em: https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-
exterior/pt-br/assuntos/inovacao/enimpacto. Acesso em: 19 abr. 2022. 

10 A Pipe Social destaca-se como uma plataforma que mapeia negócios que estejam alinhados aos 
objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, utilizando metodologia própria de 
pontuação e curadoria desses negócios para conectá-los a investidores e bancas de avaliação. 
Desde 2016 a Pipe produz relatórios de mapeamento de negócios de impacto no Brasil. As 
informações sobre a Pipe estão disponíveis em: https://pipe.social/sobre. Acesso em: 24 abr. 2022. 

11 O 3.o Mapa dos Negócios de Impacto está disponível para download em: 
https://mapa2021.pipelabo.com/#firstPage. Acesso em: 05 abr. 2021. 

https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/inovacao/enimpacto.%20Acesso
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/inovacao/enimpacto.%20Acesso
https://pipe.social/sobre
https://mapa2021.pipelabo.com/#firstPage
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maximização dos lucros para acionistas e endereçar esforços para alcançar todas as 

partes interessadas no propósito das companhias (BUSINESS ROUNDTABLE, 2019). 

Nos últimos anos, Larry Fink (denominação popular de Laurence D. Fink), 

Presidente do Conselho de Administração e CEO da BlackRock, maior gestora de 

ativos do mundo, tem reiterado a necessidade de mudança dos paradigmas nos 

negócios, os quais, segundo ele, necessitam incorporar em suas atividades, práticas 

sustentáveis de crescimento e ter em perspectiva as demandas e necessidades dos 

seus stakeholders (partes interessadas), sob pena de perderem investimentos dos 

ativos sob sua gestão.12 

Em recente evento no Brasil, a CEO da Nasdaq, Adena Friedman, declarou 

que a sociedade está entrando em uma nova era, a de um novo capitalismo13, e que 

empresas necessitam atuar de forma mais próxima a seus empregados e respectivas 

comunidades, bem como promover ações mais sustentáveis para o desenvolvimento 

econômico e social (FIGO, 2020). Há um movimento emergente global em busca de 

empresas mais sustentáveis que promovam não somente o retorno financeiro para seus 

proprietários e investidores, mas contribuam para que todas as partes interessadas sejam 

incluídas em seu propósito de existência (BARBIERI et al., 2010).  

Para Marins (2019, p. 42), vivemos a era do impacto, onde um movimento 

transformador massivo acontece, alinhado com uma "nova ética econômica da busca 

pelo resultado social e ambiental positivo", que pode pode nos levar à melhoria das 

condições da vida humana em seus múltiplos aspectos.  

Muitas pesquisas acadêmicas (LIAO, 2015, 2016; SJÅFJELL; RICHARDSON, 

2015) ressaltam que os conceitos da "primazia do acionista" (shareholder primacy) e 

 

12 Larry Fink escreve cartas anuais aos CEOs das empresas investidas pela Black Rock desde 2008, as 
quais têm se tornado célebres por endereçarem a necessidade de maior sustentabilidade empresarial. 
Na carta de 2020, o tema do risco climático é descrito como um risco de investimento e a 
sustentabilidade, como uma forma de obter melhores retornos em longo prazo. Larry Fink afirma 
que "nossa convicção de investimento é que os portfólios integrados com a sustentabilidade e 
clima podem proporcionar melhores retornos ajustados ao risco para os investidores. E, dado o 
crescente impacto da sustentabilidade no retorno dos investimentos, acreditamos que a base mais 
forte para os portfólios dos nossos clientes no futuro é o investimento sustentável". Segundo Fink, 
"uma empresa não pode alcançar lucros a longo prazo sem ter um objetivo e sem considerar as 
necessidades de uma ampla gama de partes interessadas". Ele afirma que "um forte senso de 
propósito e um compromisso com as partes interessadas ajudam uma empresa a se conectar 
mais profundamente com seus clientes e a se ajustar às mudanças nas demandas da sociedade." 
(FINK, 2020). 

13 A denominação "novo capitalismo" faz referência aos movimentos sociais que buscam 
ressignificar o modo como as empresas agem em sociedade, não somente visando lucratividade, 
mas endereçando o interesse de vários stakeholders. Sobre os movimentos sociais que 
pretendem desenvolver uma nova forma de capitalismo, vide notas 1, 6, 7 e 8. 
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do "dever fiduciário" (fiduciary duty) são considerados um modelo de governança 

corporativa que tem dificultado o desenvolvimento de empresas mais sustentáveis, 

pois, nesse modelo, a responsabilidade do administrador está vinculada ao aumento 

dos lucros para os sócios, acionistas e investidores. De acordo com esse modelo, a 

empresa existiria, em primeiro lugar, para maximizar o investimento feito pelo 

acionista, sócio ou investidor, com geração e aumento crescente do lucro, sendo esse 

conceito culturalmente aceito e amplamente adotado pelos países anglo-saxões, 

notadamente pelos Estados Unidos da América (FRIEDMAN, 1970).14  

Consequentemente, a principal responsabilidade dos administradores seria 

direcionar seus esforços para a consecução dessa finalidade. Embora nenhum sistema 

legal exija que os administradores (diretores e membros de Conselho) potencializem 

a qualquer custo o retorno do investimento aos acionistas, a cultura que permeia o 

sistema econômico incentiva e pressiona para que sua principal responsabilidade 

corresponda a esse interesse (LIAO, 2015; SJÅFJELL; RICHARDSON, 2015). 

A origem e o conceito de organizações híbridas, empresas sociais, negócios 

sociais e negócios de impacto surgem em contraposição à primazia da maximização 

do lucro ao sócio/acionista como principal função da empresa (ESPOSITO, 2012; 

LIAO, 2016). Em contraposição ao sistema vigente, surgem modelos jurídicos 

alternativos chamados de "organizações híbridas", "empresas sociais" e "negócios 

sociais" por pesquisadores estrangeiros (BATTILANA; LEE, 2014; GALLE, 2013; 

HAIGH et al., 2015; LIAO, 2015; 2016; 2018; 2019; YUNUS, 2010), e "negócios 

sociais", "negócios inclusivos", "negócios para a base da pirâmide" e "negócios de 

impacto" no Brasil (BARKI; RODRIGUES; COMINI, 2020; COMINI, 2016; MARQUEZ; 

REFICCO; BERGER, 2009; SCHERER, 2014). Esses modelos híbridos unem 

características das organizações sem fins lucrativos e das atividades empresárias. 

Alguns autores reconhecem, por meio da atuação dos modelos híbridos, que 

unem características do segundo e terceiro setor, um novo setor social, denominado 

"setor 2,5" ou "quarto setor".15 

 

14 No Brasil, o professor Fábio Konder Comparato também se posicionou no sentido de que, no 
regime capitalista, a função da empresa é a produção de lucros (COMPARATO, 1996). 

15 Neste sentido, vide o trabalho "Empresas com propósito e regulação do quarto setor na ibero-
américa. Relatório jurisdicional do Brasil". Disponível em: https://www.gov.br/produtividade-e-
comercio-exterior/pt-br/assuntos/inovacao/enimpacto/IJBrasil003.pdf. Acesso em: 08 out. 2022. 
Vide também o trabalho realizado pela Quintessa, um dos atores do ecossistema de impacto, 
denominado "Guia 2,5. Mapeamento de iniciativas que desenvolvem e investem em negócios de 
impacto no Brasil". Disponível em: https://www.guiadoisemeio.com.br/. Acesso em: 08 out. 2022. 

https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/inovacao/enimpacto/IJBrasil003.pdf
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/inovacao/enimpacto/IJBrasil003.pdf
https://www.guiadoisemeio.com.br/
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Diante do cenário de mudanças, nesta investigação, buscou-se responder às 

seguintes indagações: 

• O que são organizações híbridas, empresas sociais, negócios sociais e 

negócios de impacto e quais são os novos modelos jurídicos publicados 

no continente americano que pretendem regulá-los? 

• No ordenamento jurídico brasileiro, qual a necessidade de um modelo 

jurídico específico para regular e fomentar os negócios de impacto que 

pretendem resolver desafios sociais com retorno financeiro? 

É relevante destacar que o primeiro passo para o desenvolvimento desta 

pesquisa foi delimitar o estudo, visto sua ampla abrangência frente ao tema. O referencial 

teórico sobre o assunto foi focado em organizações híbridas, empresas sociais, 

negócios sociais e negócios de impacto, e nos modelos jurídicos presentes no 

continente americano mais citados pela literatura como aderentes aos conceitos do 

modelo de negócio pesquisado, com a intencionalidade de demostrar o panorama 

internacional e o cenário brasileiro.  

Esta pesquisa é de cunho bibliográfico e documental, por meio de análise 

legislativa nacional e estrangeira. É uma pesquisa bibliográfica, embasada sobretudo 

em livros nacionais bem como em livros estrangeiros, leis e artigos científicos 

(GIL, 2008) traduzidos pela autora. 

A pesquisa documental, segundo Gil (2008), é aquela que ainda não recebeu 

um tratamento analítico ou que ainda pode ser revista de acordo com o objeto de 

estudo. Assim, a pesquisa documental se concentrou no caráter descritivo dos termos 

"organizações híbridas", "empresas sociais", "negócios sociais", "negócios de impacto" 

e da legislação e documentos oficiais que auxiliaram na construção das seções. 

O caráter descritivo objetiva a descrição das características de um determinado fato, 

evento ou fenômeno, e a busca de opiniões e reflexões de um determinado grupo 

acerca do tema abordado (GIL, 2008). A descrição puramente objetiva, no entanto, 

pode não ser totalmente alcançada, pois, como já detectou Gil (2008, p. 29), "todo 

conhecimento do mundo é afetado pelas predisposições dos observadores". 

Em razão da natureza multidisciplinar dos artigos, publicações e livros 

estudados, alguns conceitos utilizados, tais como os de organizações, negócios e 

empresas podem não encontrar os mesmos significados no âmbito da administração 

de empresas e do direito. 
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Dessa forma, pretendeu-se responder às questões levantadas, inicialmente 

analisando-se os conceitos, definições e interpretações de organizações híbridas, 

negócios sociais, empresas sociais e negócios de impacto. Em seguida, investigaram-se 

os modelos legislativos societários que respondem às demandas pela promoção de 

inovação social e sustentabilidade ambiental, cujos pontos em comum são o propósito 

declarado de gerar um impacto positivo na sociedade e/ou meio ambiente, 

responsabilidade de atuação dos administradores em busca do propósito pretendido 

e criação de valor para vários stakeholders (partes interessadas) ao invés de 

direcionamento prioritário aos proprietários, acionistas e investidores. 

Com esse referencial, foi possível examinar alguns dos principais modelos 

jurídicos vigentes em países do continente americano, como Canadá, Estados Unidos, 

Colômbia, Equador, Peru e Uruguai, e o modelo do Reino Unido, que influenciou 

duas legislações canadenses. Além disso, esta pesquisa buscou demonstrar o cenário 

brasileiro na discussão e condução do tema. Para tanto, em termo estrutural, esta 

dissertação está organizada em cinco seções: a introdução buscou apresentar o 

tema, a finalidade, a delimitação do problema, o objetivo, a estrutura, a metodologia e a 

contextualização do tema. A segunda seção abordou os conceitos definidores dos 

termos "organizações híbridas", "empresas sociais", "negócios sociais" e "negócios 

de impacto", tendo como objetivo conceituá-los para que fossem utilizados como 

base para enriquecer a análise da legislação estudada. 

Na terceira seção, são abordados alguns dos modelos jurídicos internacionais 

vigentes na América do Norte e América do Sul, além da legislação inglesa (em 

razão de sua influência no Canadá), demonstrando suas principais características e 

as peculiaridades que as diferenciam entre si. A quarta seção se propôs a identificar 

a existência de normas brasileiras que disponham sobre os negócios de impacto. 

Por fim, a última seção fez uma abordagem sobre a necessidade de introdução de um 

modelo jurídico no direito brasileiro, para regular e fomentar os negócios de impacto 

que pretendam utilizar de tipos societários com fins lucrativos, além das potenciais 

contribuições das legislações internacionais para um modelo nacional, onde se enfatiza 

a importância do tema sobre a perspectiva mais ampla e complexa da introdução de 

um novo modelo jurídico no Brasil para acomodar os negócios de impacto. 
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2 ORGANIZAÇÕES HÍBRIDAS, EMPRESAS SOCIAIS, NEGÓCIOS SOCIAIS E 
NEGÓCIOS DE IMPACTO 

Nesta segunda parte, o estudo teve por objetivo explicitar o conceito de 

organizações híbridas e empresas (ou negócios) sociais, bem como de negócios de 

impacto, cuja terminologia é utilizada no Brasil. 

Com essa finalidade, esta seção está organizada da seguinte forma: exposição 

do surgimento do conceito de organizações híbridas e empresas/negócios sociais e 

a perspectiva brasileira no surgimento e desenvolvimento da discussão, pesquisa e 

fomento aos negócios de impacto. 

2.1 O SURGIMENTO DO CONCEITO DE ORGANIZAÇÕES HÍBRIDAS, EMPRESAS 

SOCIAIS E NEGÓCIOS SOCIAIS 

O termo hybrid organizations (organizações híbridas) é utilizado nas pesquisas 

acadêmicas estrangeiras em razão do surgimento de empreendimentos que mesclam 

características das organizações empresárias e das organizações sem fins lucrativos, 

combinando diferentes identidades organizacionais (BILLIS, 2010; REISER, 2010a 

e b; ELDAR, 2017). 

Durante quase todo século XX, houve uma diferenciação clara entre setor 

público, privado e sem fins lucrativos, cujas formas de organização possuíam modelos 

jurídicos próprios e bem definidos. Contudo, desde a década de 80 do século passado, 

começam a surgir empreendimentos cujas características trazem a miscigenação dos 

setores estabelecidos e cujas estruturas são academicamente identificadas como 

"organizações híbridas" (BATTILANA; LEE, 2014).  

De origem latina (hybrida), o termo "híbrido" significa "a prole de uma união 

mista" (BASSI, 2014), cuja utilização é encontrada em vários ramos da ciência, 

como biologia, química e mesmo linguística, todas informando sobre uma mix de 

espécies diferentes que dão origem a um terceiro elemento com características 

provenientes dos antecedentes e outras únicas, originárias dessa fusão. 

Segundo Battilana e Lee (2014), no estudo das organizações, parte-se da 

premissa de que nenhum modelo surge sem um contexto social preexistente. 

Nesse sentido, híbrido não significa algo novo, mas algo que advém de modelos 

previamente existentes.  
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Bassi (2014), referindo-se ao livro de David Billis16, define as organizações 

híbridas como aquelas que possuem "significantes características de mais de um 

setor", entendidos esses como setores público, privado e terceiro setor.  

Battilana e Lee (2014) definem organizações híbridas como "atividades, 

estruturas, processos e significados pelos quais as organizações entendem e combinam 

aspectos de múltiplas formas organizacionais"17, podendo identificar estruturas que 

tenham objetivo de lucro ou aquelas que não possuam finalidade lucrativa (BATTILANA; 

LEE, 2014; HAIGH et al., 2015). 

As organizações híbridas são também definidas como aquelas que canalizam 

algum tipo de subsídio (em valor monetário ou qualquer outra forma) para seus 

beneficiários, podendo ser uma organização sem fins lucrativos ou uma empresa 

que atua com responsabilidade social corporativa (ELDAR, 2014). 

Para a professora de direito canadense Carol Liao (2016), as organizações 

consideradas híbridas são modelos jurídicos legalmente formalizados que mesclam 

características de organizações sem fins lucrativos e empresas tradicionais, tendo 

como finalidade concomitante atingir objetivos sociais e econômicos. O estudo do 

termo "organização híbrida" permite verificar que ele é utilizado como um conceito 

"guarda-chuva", com um amplo escopo e fronteiras não especificamente delimitadas 

(BATTILANA; LEE, 2014). 

Embora as organizações híbridas já sejam estudadas no âmbito da administração 

de empresas (BATTILANA; LEE, 2014), a qual cita como exemplos as cooperativas, 

as empresas que envolvem a combinação público-privado (universidades públicas 

que prestam serviços de consultoria para empresas privadas, centros de pesquisa 

que desenvolvem pesquisas para indústrias farmacêuticas, contrato de gestão nas 

parcerias com organizações sociais), as privatizações, as fusões e aquisições 

(WOOD JR., 2010), mais recentemente os estudos têm se voltado às organizações 

que combinam uma missão social com modelo de negócio voltado ao mercado 

(BATTILANA; LEE, 2014). 

 

16 O artigo de Andrea Bassi (2014) faz um breve resumo do livro de David Billis – "Hybrid 
Organizations and the Third Sector: Challenges for Practice, Theory and Policy" (London: Palgrave 
Macmillan, 2010). 

17 "[...] the activities, structures, processes and meanings by which organizations make sense of and 
combine aspects of multiple organizational forms." (BATTILANA; LEE, 2014, p. 398). 
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As organizações que combinam missão social e atividade econômica 

começaram a ser denominadas "empresas sociais" (social enterprises) porque a forma 

de gestão e as atividades desenvolvidas abrangem múltiplas fronteiras e mesclam o 

que antes se encontrava dividido e definido no domínio das organizações públicas, 

privadas e sem fins lucrativos (BATTILANA; LEE, 2014; DOHERTY; HAUGH; LYON, 

2014). 

Além do termo "empresa social", que encontrou mais aderência na Europa e 

nos Estados Unidos, outros surgem para designar os empreendimentos que não se 

enquadram tipicamente como empresas, nem como organizações sem fins lucrativos, 

por exemplo, "empreendimento social", "empresa híbrida", "negócios sociais", "negócios 

inclusivos", "negócios para a base da pirâmide", "negócios de impacto" (PETRINI; 

SCHERER; BACK, 2016; SCHERER, 2014; HAIGH et al., 2015). 

Para fins deste trabalho, somente as designações com maior recorrência nas 

publicações acadêmicas, como empresa social, negócio social e negócio de impacto, 

serão abordadas para fins de contextualização histórica e caracterização do conceito. 

2.1.1 Breve contextualização histórica sobre o surgimento das empresas sociais  

A emergência das chamadas empresas sociais ocorre em âmbito global, 

trazendo em sua origem a ineficiência de programas estatais para atendimento de 

necessidades sociais, tanto pela ausência de financiamento público para pessoas 

em situação de vulnerabilidade, quanto pelo retraimento ou ausência do Estado na 

execução de políticas públicas em âmbito social (KERLIN, 2010). 

A redução do financiamento estatal ocorreu em razão de crises econômicas 

que impactaram o mundo de forma geral, principalmente nos anos 80 e 90, atingindo 

igualmente Estados Unidos, Europa Central, Leste Europeu e América do Sul 

(KERLIN, 2010). 

No contexto de recessão na economia mundial, surge o conceito de 

desenvolvimento com sustentabilidade. Inicialmente vinculado ao meio ambiente, o 

termo sustentabilidade é ampliado para conter vários aspectos da vida econômica e 

experiência social de cada região. Ele passa a envolver aspectos políticos e 

econômicos para fomentar a diminuição de desigualdades, garantir direitos, participação 

social, distribuição de renda e preservação do meio ambiente (COMINI, 2016). 
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As características das empresas sociais são diferentes em cada região onde o 

termo é utilizado. O contexto regional socioeconômico determina a sua organização, 

a existência ou não de um modelo jurídico próprio e o foco do trabalho e das 

atividades desenvolvidas, variando sua estruturação entre organizações sem fins 

lucrativos e negócios tradicionais com propósito social (DEES; ANDERSON, 2003; 

KERLIN, 2010). 

2.1.1.1 Europa 

O surgimento do conceito de empresas sociais na Europa Ocidental foi uma 

resposta da sociedade civil para combater o desemprego crescente no final da década 

de 70. A política do Estado de bem-estar social dava lugar a privatizações e redução da 

atuação estatal no campo social. Diante dessa situação, surgem as empresas sociais 

com objetivo de recolocação e qualificação profissional das pessoas desempregadas 

ou de alguma forma excluídas do mercado de trabalho, notadamente por meio do 

trabalho inicialmente realizado pelas cooperativas (BATTILANA; LEE, 2014; 

DEFOURNY; NYSSENS, 2010a; KERLIN, 2010).  

Com a queda do comunismo na Europa Centro-Oriental, o Estado deixou de 

ser o grande provedor de recursos à sociedade. Na transição de regime para uma 

economia de mercado, houve crescimento do desemprego em grandes proporções. 

Como possível solução para o desenvolvimento social e econômico da região, o 

modelo das empresas socias foi importado da Europa Ocidental para promover a 

reinserção de pessoas desempregadas no mercado de trabalho (KERLIN, 2010). 

Inicialmente, os modelos legislativos utilizados pelas empresas sociais foram 

as cooperativas e associações. Nos países onde as associações tinham um certo 

grau de liberdade para vender bens e serviços, como França e Bélgica, essas foram 

as formas jurídicas primeiramente adotadas como empresas sociais. Nos países 

onde as associações possuíam maiores restrições, como os Nórdicos e a Itália, o 

modelo das cooperativas, por já possuir um caráter empreendedor originário, foi o 

mais adotado pelas empresas sociais (GALERA; BORZAGA, 2009). Em um segundo 

momento, novas formas jurídicas surgiram para caracterizar as organizações voltadas à 

realização de objetivos sociais por meio de atividades de mercado (GALERA; 

BORZAGA, 2009). 
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Como marco temporal, o conceito de empresa social surge na Europa na 

década de 1990, tendo como inspiração a criação de um novo modelo jurídico 

denominado "cooperativa social"18, surgido na Itália (DEFOURNY; NYSSENS, 2012). 

A nova legislação referente às cooperativas sociais surgiu em razão do movimento 

crescente, de iniciativa privada e voluntária, que prestava serviços públicos e 

realizava atividades para integração de pessoas em desvantagem ao mercado de 

trabalho. Em sua origem, essas iniciativas se utitlizaram dos modelos jurídicos 

existentes para as organizações sem fins lucrativos (associações, fundações e 

cooperativas) como meio de atuação (BORZAGA; GALERA, 2012). 

De forte tradição cooperativista, a Itália observava a expansão das atividades 

desenvolvidas por voluntários, por meio de cooperativas, atendendo a interesses 

comunitários e trabalhando pela inclusão social. Os limites originariamente estabelecidos 

para esse modelo jurídico, cujo principal interesse era direcionado a seus próprios 

membros como únicos stakeholders, eram ultrapassados (GALERA; BORZAGA, 

2009). A crescente demanda pelos serviços prestados por essas cooperativas 

contribuiu para o desenvolvimento das cooperativas sociais.19  

A introdução legal da cooperativa social na Itália se deu pela 

Lei n.o 381/1991. A legislação dividia as cooperativas sociais em dois tipos: (i) as de 

tipo A, que ofereciam vários serviços sociais e educacionais para grupos específicos 

em desvantagem, tais como idosos, menores, pessoas com deficiência, usuários de 

drogas, sem-teto e imigrantes; e (ii) as de tipo B, que eram obrigadas a contratar 

pelo menos 30% da sua força de trabalho entre pessoas em desvantagem no mercado 

 

18 A Itália possui uma forte cultura cooperativa, o que promoveu, dentro de um contexto 
socioeconômico de desemprego na década de 1980, a criação das cooperativas sociais. Elas 
foram utilizadas para buscar solução a demandas sociais não atendidas pelo setor público ou 
privado e fazer frente ao aumento do desemprego. Ao contrário das cooperativas tradicionais que 
focavam prioritariamente nos seus membros, as cooperativas sociais buscavam atender à comunidade 
e ter entre seus cooperados várias partes interessadas, como voluntários, empregados, pessoas 
em situação de vulnerabilidade e apoiadores financeiros (KENWARD, 1983; THOMAS, 2004). No 
Brasil, o modelo de cooperativa social foi introduzido pela Lei n.o 9.867, de 10 de novembro de 
1999, tendo como objetivo inserir pessoas em desvantagem no mercado de trabalho. As pessoas 
consideradas em desvantagem, para a legislação, são as pessoas com deficiência, deficientes 
psíquicos e mentais, dependentes químicos, egressos do sistema prisional, condenados a penas 
alternativas à detenção e adolescentes em situação de vulnerabilidade (art. 3.o da Lei n.o 9.867/99).  

19 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). 
Cooperatives in Italy: adjustment of an existing cooperative law to support social enterprise 
development. Disponível em: https://betterentrepreneurship.eu/en/content/social-cooperatives-law-
italy-adjustment-existing-cooperative-law-support-social-enterprise. Acesso em: 1.o set. 2022. 
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de trabalho. Em contrapartida, essas cooperativas usufruíam de benefício fiscal e 

recebiam subsídios públicos (GALERA; BORZAGA, 2009; MANCINO; THOMAS, 2005). 

Na ausência de um modelo específico para as atividades desenvolvidas com 

foco social e econômico, a segunda metade da década de 90 viu surgir cooperativas 

sociais em vários países europeus, como Espanha, França e Portugal, buscando a 

solução de necessidades comunitárias nas áreas de educação, saúde, empregabilidade, 

inclusão de pessoas com deficiência e amparo às pessoas em situação de 

vulnerabilidade (GALERA; BORZAGA, 2009). Surgem, então, as "cooperativas de 

solidariedade social" em Portugal (1997)20, "cooperativas de iniciativa social" na 

Espanha (1999)21 e a "sociedade cooperativa de interesse coletivo" na França 

(2001)22 (DEFOURNY; NYSSENS, 2010a; GALERA; BORZAGA, 2009). 

As cooperativas sociais se caracterizaram como os primeiros modelos legais 

utilizados pelas empresas sociais, como se observa no Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Primeiros tipos legais utilizados pelas empresas sociais 

País Forma legal utilizada Lei/ano Atividades 

Itália 
Cooperativa Social 381/1991 Serviços sociais (tipo A) 

Integração ao trabalho (tipoB) 

Espanha 

Sociedades Cooperativas 
Sociais 
Sociedades Cooperativas de 
Integração ao Trabalho 

Lei nacional 27/1999 e leis 
regionais em 12 regiões 
autônomas (1993-2003) 

Serviços de assistência nas 
áreas da saúde, educação, 
cultura ou qualquer outra 
atividade de natureza social 
Integração ao trabalho  

Portugal 

Cooperativas de 
Solidariedade Social 

Código Cooperativo (Lei 
51/96 de 7 de setembro de 
1996) e Decreto Legislativo 
7/98 de 15 de janeiro de 1998 

Integração ao trabalho de 
grupos vulneráveis 

França 
Sociedades Cooperativas de 
Interesse Geral  

Lei de 17 de julho de 2001 Produção ou prestação de 
bens e serviços de interesse 
coletivo 

Fonte: Galera e Borzaga (2009, tradução livre da autora). 
 

 

20 A Lei n.o 51, de 07 de setembro de 1996 (Código Cooperativo), que introduziu as cooperativas de 
solidariedade social, foi posteriormente revogada pela Lei n.o 119, de 31 de agosto de 2015 (novo 
Código Cooperativo). Disponível em: https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php? 
nid=560&tabela=leis&ficha=1&pagina=1. Acesso em: 07 ago. 2022. 

21 A Lei n.o 27, de 31 de julho de 1999, introduziu a cooperativa de iniciativa social na Espanha. 
Disponível em: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-15681. Acesso em: 07 ago. 
2022. 

22 A Lei n.o 624, de 17 de julho de 2001, introduziu a sociedade cooperativa de interesse coletivo no 
ordenamento jurídico francês, alterando a legislação das cooperativas de 1947. Disponível em: 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006288920/2001-07-18/. Acesso em: 07 ago. 
2022. 
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Na Bélgica, em 1996, é criada a "sociedade de propósito social", que não se 

caracterizava como um novo tipo societário, mas como uma designação que poderia 

ser utilizada pelos modelos jurídicos já existentes, como cooperativas, organizações 

sem fins lucrativos e empresas tradicionais. Esse modelo também foi adotado pela 

Itália em 2005 com a criação da "empresa social" (Impresa sociale) (DEFOURNY; 

NYSSENS, 2010a). 

No Reino Unido, o debate se desenvolve com mais força a partir de 2002 

com a criação da "Social Enterprise Unit"23 (Unidade da Empresa Social, em 

tradução livre) dentro do Departamento de Indústria e Comércio do governo inglês 

(SOMERS, 2013). Esse departamento definia a empresa social como "negócios com 

objetivos primeiramente sociais, cujos superávits são principalmente reinvestidos no 

propósito da empresa ou na comunidade ao invés de serem direcionados para 

maximizar o lucro de acionistas e proprietários" (DEFOURNY; NYSSENS, 2010a). 

Em 2004, o parlamento britânico aprova a criação da "Community Interest 

Company", também denominada pela sigla "CIC" (Empresa de Interesse Comunitário, 

em tradução livre), cujo modelo representa um marco de política pública para as 

estruturas criadas a partir dela como caracterizadoras dos empreendimentos conhecidos 

como empresas sociais (SOMERS, 2013). 

Um importante grupo de pesquisa, composto por pesquisadores de todos os 

países-membros da Comunidade Europeia, denominado EMES European Research 

Network24, foi financiado pela Comissão Europeia com o objetivo de estabelecer  

os critérios que identificassem as empresas sociais, dada sua crescente expansão 

em termos de legislação e utilização como modelo de negócio (DEFOURNY; 

NYSSENS, 2010a). 

 

23 O departamento foi substituído em maio de 2006 pelo The Office of the Third Sector (Escritório do 
Terceiro Setor, em tradução livre). Para mais informações, ver The Startups Team (2021).  

24 O EMES European Research Network foi o primeiro esforço europeu no sentido de compreender o 
amplo espectro do que vinha sendo discutido como "social enterprises", desde o nascimento das 
cooperativas sociais na Itália. O grupo possuía pesquisadores de todos os países-membros da 
União Europeia e pretendia, além de definir um conceito, estudar as características que abrangiam 
as atividades das empresas sociais. A sigla EMES caracterizava o grupo de trabalho que existia 
antes de sua formalização como uma associação de pesquisa internacional, representando em 
língua francesa a denominação Emergence des Entreprises Sociales en Europe (Emergência das 
Empresas Sociais na Europa, em tradução livre). A sigla foi mantida após sua constituição jurídica. 
Mais informações podem ser obtidas no endereço eletrônico: https://emes.net/who-we-are/. 
Acesso em: 16 nov. 2021. A emergência das empresas sociais em vários contextos pode ser 
encontrada em: Defourny e Nyssens (2012).  

https://emes.net/who-we-are/
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O grupo de trabalho EMES estabeleceu quatro critérios que refletiam as 

dimensões econômicas e empresariais das empresas sociais: "i) atividade contínua 

de produção de bens e/ou venda de serviços, ii) alto grau de autonomia, iii) nível 

significativo de risco econômico e iv) quantidade mínima de trabalho remunerado" 

(DEFOURNY; NYSSENS, 2010b).  

Foram também estabelecidos cinco indicadores que envolveriam as dimensões 

das empresas sociais:  

i) objetivo explícito de beneficiar a comunidade, ii) iniciativa lançada por um 
grupo de cidadãos, iii) poder de tomada de decisão não baseado na 
propriedade do capital, iv) caráter participativo, envolvendo várias partes 
afetadas pela atividade desenvolvida, v) distribuição limitada dos lucros 
(DEFOURNY; NYSSENS, 2010b).  

O mérito do trabalho do EMES foi ter conseguido estabelecer características 

das empresas sociais de forma a abranger as diferenças existentes em cada país-

membro (GALERA; BORZAGA, 2009). De acordo com as características identificadas 

pelo EMES, as organizações sem fins lucrativos que não possuem atividade econômica, 

as entidades públicas e as empresas tradicionais que promovem projetos sociais não 

seriam consideradas como empresas sociais. (GALERA; BORZAGA, 2009, p. 216)  

Em 2011, a Comissão Europeia lançou a Iniciativa de Negócios Sociais (Social 

Business Initiative – SBI) para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento das 

empresas sociais.25 A SBI define a empresa social como:  

[...] um operador da economia social cujo principal objetivo é ter um impacto 
social ao invés de gerar lucro para seus proprietários ou acionistas. Atua 
fornecendo bens e serviços para o mercado de forma empreendedora e 
inovadora e utiliza seus lucros principalmente para atingir objetivos sociais. 
É gerida de forma aberta e responsável e, em particular, envolve colaboradores, 
consumidores e partes interessadas afetadas pelas suas atividades comerciais.26 

 

25 Informação constante do endereço eletrônico https://euricse.eu/the-study-on-the-impact-of-the-
social-business-initiative-is-out/. Acesso em: 14 ago. 2022.  

26 "A social enterprise is an operator in the social economy whose main objective is to have a social 
impact rather than make a profit for their owners or shareholders. It operates by providing goods 
and services for the market in an entrepreneurial and innovative fashion and uses its profits 
primarily to achieve social objectives. It is managed in an open and responsible manner and, in 
particular, involve employees, consumers and stakeholders affected by its commercial activities.". 
A definição se encontra no Mapa das Empresas Sociais e seu Ecossistema na Europa (A map of 
social enterprises and their eco-system in Europe), disponível em: https://euricse.eu/projects/a-
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O conceito adotado pela SIB incorpora as três dimensões em que as empresas 

sociais operam: (1) dimensão empreendedora (possui atividades econômicas para sua 

sustentabilidade financeira), (2) dimensão social (cujo propósito social é explícito, sendo 

sua atividade principal), (3) dimensão de governança (possui autonomia organizacional – 

não é dirigida, direta ou indiretamente, por órgãos públicos ou organizações com fins 

lucrativos –,participação democrática na tomada de decisão e limite de distribuição 

de resultados e de ativos) (EUROPEAN COMMISSION, 2015). 

 
Figura 1 - As três dimensões da empresa social no continente europeu 

 

Fonte: European Commission (2015, p. 10).  
 

Em 2020, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE)27 iniciou um projeto de 2 anos, financiado pela Comissão Europeia, para 

promover modelos legislativos e ambiente regulatório visando o desenvolvimento e 

crescimento das empresas sociais. O assunto tem sido amplamente estudado no 

continente europeu de modo a fomentar estudos e pesquisas para sua compreensão 

e desenvolvimento. 

 

map-of-social-enterprises-and-their-eco-system-in-europe/ e no endereço eletrônico do 
departamento de Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo e Pequenas e Médias Empresas, 
disponível em: https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/proximity-and-social-
economy/social-economy-eu/social-enterprises_em. Acesso em: 14 ago. 2022. 

27 A OCDE, sigla em português para Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 
é uma organização internacional com mais de 60 anos de atividade e que congrega 38 países em 
busca de fomentar políticas que promovam desenvolvimento econômico e melhor qualidade de vida a 
todas as pessoas (Disponível em: https://www.oecd.org/about/. Acesso em: 20 ago. 2022).  
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As características da empresa social na Europa são marcadas por (EUROPEAN 

COMMISSION, 2015):  

(1) estruturas institucionais específicas que pretendem alcançar um objetivo 

social; 

(2) atividades realizadas de forma duradoura e abrangente por meio de 

produção de bens e serviços; 

(3) reinvestimento dos lucros principalmente nos objetivos sociais; e  

(4) participação coletiva na governança (multiplicidade de stakeholders) para 

evitar comportamentos e decisões com viés individual e personalístico. 

Segundo entendimento europeu, a existência de um grupo diverso para 

preservação dos objetivos e interesses da empresa, além do envolvimento dos 

líderes, garante o propósito de longo prazo da organização (KERLIN, 2006). 

Para a OCDE, as empresas socias são definidas como:  

[...] qualquer atividade privada conduzida para o interesse público, organizada 
com uma estratégia empreendedora, cujo principal propósito não é a 
maximização dos lucros, mas a obtenção de alguns objetivos econômicos e 
sociais, com capacidade de trazer soluções inovadoras para problemas de 
exclusão social e desemprego.28 

No mesmo período em que as empresas sociais eram pesquisadas na Europa, 

o interesse pelo assunto também surgia nos Estados Unidos. A primeira corrente que 

definia as empresas sociais partia do trabalho realizado pelas organizações sem fins 

lucrativos que procuravam desenvolver atividades econômicas para sua sustentabilidade 

financeira depois da perda de receitas oriundas do setor público. Entretanto, o 

conceito seguiu trajetórias paralelas nos dois continentes até os anos de 2004/2005 

(DEFOURNY; NYSSENS, 2010a). 

 

28 "Any private activity conducted in the public interest, organised with an entrepreneurial strategy, 
whose main purpose is not the maximisation of profit but the attainment of certain economic and social 
goals, and which has the capacity for bringing innovative solutions to the problems of social exclusion 
and unemployment." (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT 
(OECD). Social entrepreneurship & Social enterprises. Disponível em: https://www.oecd.org/ 
cfe/leed/social-economy/social-entrepreneurship.htm. Acesso em: 20 ago. 2022). 
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2.1.1.2 Estados Unidos 

Especificamente nos Estados Unidos, a desaceleração econômica no fim 

dos anos 70 culminou, no início da década seguinte, com cortes de financiamento 

para as organizações sem fins lucrativos, principalmente aquelas advindas do Estado. 

Algumas dessas organizações começaram a buscar novas formas de geração de 

receita como meio de recuperar as perdas financeiras e promover a continuidade de 

suas atividades (BATTILANA; LEE, 2014; DEFOURNY; NYSSENS, 2010a; KERLIN, 

2010). Esse movimento foi caracterizado pelo uso de atividades comerciais por 

organizações sem fins lucrativos, como venda de produtos e prestação de serviços, 

visando à sustentabilidade financeira dessas organizações, sendo que essas atividades 

não estavam, necessariamente, vinculadas à sua missão.  

Em 1993, a Escola de Negócios de Harvard foi pioneira no desenvolvimento 

e institucionalização do tema referente às empresas sociais, lançando o The Social 

Enterprise Initiative29 (A Iniciativa da Empresa Social, em tradução livre) com objetivo de 

educação, pesquisa e incentivo a acadêmicos, pesquisadores e empreendedores. 

O grupo de professores que promoveu a iniciativa na Universidade de Harvard 

estabeleceu que o foco dos trabalhos estaria no endereçamento dado aos problemas 

sociais pelas organizações, independentemente da forma jurídica adotada (sem fins 

lucrativos, com fins lucrativos, públicas, híbridas ou de movimentos colaborativos) 

(AUSTIN; RANGAN, 2019). 

Nos Estados Unidos, havia duas grandes correntes de pensamento sobre  

as empresas sociais, as quais surgiram em razão das atividades denominadas 

"empreendedorismo social", termo utilizado por um setor crescente que pretendia 

atender as necessidades sociais, rompendo as barreiras estabelecidas entre negócios 

tradicionais e organizações sem fins lucrativos (DEES; ANDERSON, 2006). 

A primeira corrente foi denominada por Dees e Anderson (2006) como escola 

do pensamento da "empresa social" e a segunda, de escola do pensamento da 

"inovação social". Segundo os autores, a primeira corrente focava, majoritariamente, 

nas atividades econômicas desenvolvidas pelas organizações sem fins lucrativos 

para sustentar sua missão social. Dentro dessa perspectiva, surgiram inúmeras 

 

29 A iniciativa existe até hoje e pode ser acessada no endereço eletrônico: 
https://www.hbs.edu/socialenterprise/. Acesso em: 15 nov. 2021.  

https://www.hbs.edu/socialenterprise/
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iniciativas, movimentos e consultorias para dar suporte às atividades desenvolvidas 

pelas organizações.  

Em 1998, alguns dos líderes que discutiam o empreendedorismo social e as 

empresas sociais criaram o National Gathering of Social Entrepreneurs (Reunião 

Nacional de Empreendedores Sociais, em tradução livre), que se tornou um importante 

elemento no debate e fomento do tema, tendo-se tranformado mais tarde na Social 

Enterprise Alliance30 (Aliança de Empresas Sociais, em tradução livre) (DEES; 

ANDERSON, 2006; DEFOURNY; NYSSENS, 2010a). 

Segundo Defourny e Nyssens (2010a), por um longo período de tempo, a Social 

Enterprise Alliance definia as empresas sociais como "qualquer negócio ou estratégia 

de geração de renda realizada por uma organização sem fins lucrativos para gerar 

receita em suporte à sua missão filantrópica" ("any earned-income business or 

strategy undertaken by a nonprofit to generate revenue in support of its charitable 

mission"). No momento, nenhuma definição consta do seu endereço eletrônico. 

No mesmo período, foi fundada a Nonprofit Enterprise and Self-sustainability 

Team (NESsT)31 ("Grupo de Empresas Sem Fins Lucrativos e Autossustentáveis", 

em tradução livre), com foco no setor sem finalidade lucrativa para geração de 

empregos dignos a pessoas desassistidas. Para o NESsT, a empresa social é 

definida como "um negócio criado para promover um propósito social de maneira 

financeiramente sustentável".32 

A segunda corrente de pensamento citada por Dees e Anderson (2006), 

denominada "inovação social", focava na figura do "empreendedor social", reconhecido 

como indivíduo capaz de promover impacto social transformador por meio de novos 

métodos e fatores de produção, novas formas organizacionais e novos mercados 

(DEFOURNY; NYSSENS, 2010a). Para essa escola, a preocupação estava na 

promoção do impacto social efetivo mais do que na forma utilizada para a 

sustentabilidade financeira das organizações. 

 

30 A Social Enterprise Alliance é uma organização americana que visa apoiar e fomentar as 
empresas sociais. Informações sobre sua organização e atividades estão disponíveis em: 
https://socialenterprise.us/about/. Acesso em: 15 nov. 2021.  

31 A NESsT é uma organização sem fins lucrativos fundada em 1997 que promove negócios sociais 
em âmbito mundial. Maiores informações podem ser obtidas nos endereços eletrônicos 
https://www.nesst.org/ e https://www.nesst.org/brasil. Acesso em: 31 jul. 2022. 

32 "A social enterprise is a business created to further a social purpose in a financially sustainable 
way". A definição encontra-se no endereço eletrônico do NESsT, disponível em: 
https://www.nesst.org/social-enterprise. Acesso em: 31 jul. 2022. 

https://socialenterprise.us/about/
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Um marco importante dessa corrente foi Bill Drayton, fundador e presidente 

da Ashoka, organização sem fins lucrativos pioneira no desenvolvimento e apoio  

do empreendedorismo social, fundada em 1980, na Índia.33 A organização tem 

reconhecimento mundial no apoio a empreendedores e empreendedoras sociais, tendo 

levado o assunto para as escolas de negócios e atuado no campo das políticas públicas.  

Embora muitas iniciativas tenham sido desenvolvidas por organizações sem 

fins lucrativos, os trabalhos dessa corrente de pensamento tendem a demonstrar a 

existência de fronteiras nebulosas nas atividades de inovação social que transitam tanto 

no setor sem fins lucrativos, quanto no setor com finalidade lucrativa (DEFOURNY; 

NYSSENS, 2010a). O empreendedorismo individual e o surgimento de organizações 

que atuavam de forma diferente dos modelos filantrópicos existentes procuravam se 

desvincular das restrições impostas pela não distribuição de resultados, embora 

atuando em atividades de cunho social (GALERA; BORZAGA, 2009). 

Em 2001, foi criada a Social Enterprise Knowledge Network (SEKN)34 

("Rede de Informação da Empresa Social", em tradução livre), iniciativa da Escola de 

Administração de Harvard, com objetivo de gerar e difundir o estudo e a pesquisa 

sobre as empresas sociais na América Latina, e constituída pelas principais escolas 

de negócios da região ibero-americana35, em parceria com a Fundação Avina.36 

Para a SEKN, as empresas sociais são representadas por organizações ou 

empreendimento engajados em atividades ou produção de bens ou serviços de 

significativo valor social, independentemente de sua forma jurídica (DEFOURNY; 

NYSSENS, 2010a). Nesse sentido, um projeto de curto prazo promovido por uma 

empresa com finalidade lucrativa que enderece uma questão social ou um ente 

público pode ser considerado empresa social (DEFOURNY; NYSSENS, 2010a). 

 

33 Maiores informações podem ser encontradas no endereço eletrônico da organização, disponível 
em: https://www.ashoka.org/pt-br. Acesso em: 31 jul. 2022. 

34 Maiores informações sobre a SEKN estão disponíveis em: http://www.sekn.org/en/. Acesso em: 
21 nov. 2021.  

35 As escolas que compõem a SEKN são EGADE Business School (México), ESPAE Graduate 
School of Management (Equador), ESADE Business School (Espanha), Universidade de São 
Paulo FEA/USP (Brasil), IESA (Venezuela), INCAE (Costa Rica), Universidade Adolfo Ibáñez 
(Chile), Universidade de los Andes (Colômbia), Universidad del Pacífico (Peru) e Universidad de 
San Andrés (Argentina). A informação está disponível em: http://www.sekn.org/pt-br/quienes-
somos/. Acesso em: 14 de ago. 2022. 

36 Fundação latino-americana criada em 1994 pelo empresário suíço Stephan Schmidheiny, com 
objetivo de promover o desenvolvimento sustentável global a partir do Hemisfério Sul. Mais 
informações sobre o trabalho da Fundação estão disponíveis em: https://www.avina.net/pt/home-
por/. Acesso em: 13 mar. 2022. 

http://www.sekn.org/en/
https://www.avina.net/pt/home-por/
https://www.avina.net/pt/home-por/
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Em pesquisa realizada pela Social Enterprise Alliance37 em parceria com a 

Community Wealth Ventures e a Duke University's Center for the Advancement of 

Social Entrepreneurship (GIFE, 2010), com objetivo de avaliar o estado da arte das 

empresas sociais dentro do setor não lucrativo nos Estados Unidos e Canadá, a 

definição adotada para as empresas sociais foi a de "uma organização ou 

empreendimento (dentro de uma organização) que promove uma missão social por 

meio de estratégias de mercado. Essas estratégias incluem o recebimento de receita 

em troca direta por um produto, serviço ou privilégio"38 (GIFE, 2010, tradução livre).  

Segundo a pesquisa, o interesse em utilizar as empresas sociais como fomento 

para soluções sociais e ambientais parte tanto do setor sem finalidade lucrativa 

quanto das empresas tradicionais de qualquer tipo ou tamanho, sendo que a maioria 

das organizações pesquisadas operava empresas sociais como um departamento 

ou divisão dentro de uma organização-mãe (GIFE, 2010).  

 
Figura 2 - Estrutura de negócios das empresas sociais 

 

Fonte: GIFE (2010). 
 

Do ponto de vista acadêmico norte-americano, as empresas sociais são 

definidas como aquelas orientadas à missão social, podendo ser representadas por 

empresas com fins lucrativos que promovam atividades de benefício social 

(responsabilidade social corporativa), por negócios com propósito de resolver 

problemas sociais e gerar lucro (hybrids) e por organizações sem fins lucrativos que 

 

37 Sobre a Social Enterprise Alliance, ver nota 30. 
38 "An organization or venture (within an organization) that advances a social mission through market-

based strategies. These strategies include receiving earned income in direct exchange for a 
product, service or privilege." 
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possuem atividades comerciais para a sustentabilidade financeira de sua missão 

(KERLIN, 2006). 

Nos Estados Unidos, a empresa social possui uma definição mais ampla e 

mais focada na organização que busca geração de receita operando na economia 

de mercado (KERLIN, 2006). 

São características da empresa social nos EUA:  

(1) organizações sem fins lucrativos com atividade econômica (não 

necessariamente voltada para suas finalidades institucionais, mas 

para financiá-las);  

(2) grande influência de Fundações no apoio a empreendedores sociais 

que buscam resultados de impacto social, mais do que efetivamente 

retorno financeiro;  

(3) empresas com fins lucrativos atuantes no campo da responsabilidade 

social corporativa;  

(4) negócios com objetivo social explícito e geração de renda por meio de 

atividades econômicas, e  

(5) ausência de discussão sobre governança corporativa. 

2.1.1.3 Empresas (negócios) sociais segundo Yunus 

Um importante marco na história das empresas sociais se deve a Muhammad 

Yunus, economista natural de Bangladesh e prêmio Nobel da Paz em 2006. 

A definição de empresa social concebida por Yunus é importante pelo seu contexto 

histórico, sua influência mundial e por possuir nuances específicas de caracterização. 

Muhammad Yunus foi professor de economia na Universidade de Chittagong, 

na Aldeia de Jobra, em Bangladesh. Em 1974, após 3 anos de independência do 

Paquistão, cuja guerra tirou a vida de mais de um milhão de pessoas, Bangladesh 

passava por uma severa crise econômica, agravada por inundações, secas e monções 

que deixaram milhões de pessoas em situação de pobreza extrema (YUNUS, 2010). 

Yunus considerou difícil dar suas aulas de teoria econômica enquanto fora 

dos muros da Universidade milhões de pessoas passavam fome. Decidiu que iria à 

aldeia para ser útil a pelo menos uma pessoa por dia (YUNUS, 2010). Em suas 

tentantivas de descobrir como ajudar, deparou-se com a luta dos mais pobres para 

conseguir quantias mínimas de dinheiro para conseguirem sobreviver. Ficou 
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particularmente chocado ao encontrar uma mulher que havia feito um empréstimo de 

5 takas (moeda local), o que equivalia, naquela época, a U$ 0,07 (sete centavos de 

dólar). Ela precisava dessa quantia para comprar bambu, fazer banquinhos e vendê-los. 

A taxa de juros desse empréstimo era de 10% por semana, sendo que o preço do 

banquinho era determinado por quem lhe emprestava o valor (agiota). Ele verificou 

que aquele empréstimo a tornava quase uma escrava, o que nunca lhe permitiria 

sair da pobreza (YUNUS, 2010). 

Após levantar o número de pessoas da aldeia que deviam para agiotas, 

chegou ao total de 42 nomes, cuja soma total dos empréstimos equivalia a 856 takas, 

valor correspondente à época a U$ 27 (vinte e sete dólares). Decidiu tirar do seu 

próprio bolso os U$ 27 e pediu para que as pessoas pagassem seus empréstimos 

(YUNUS, 2010). A partir da observação na aldeia, o professor Yunus iniciou sua 

trajetória de busca por soluções para o problema do microcrédito aos mais necessitados. 

Sem conseguir apoio de instituições financeiras tradicionais, em 1983, com apoio do 

Ministro das Finanças da época, Yunus conseguiu criar um novo banco, o Grameen 

Bank39, ou "banco da aldeia" no idioma bengali, para concessão de microcrédito 

(BATTILANA; LEE, 2014; PAREEK, 2012; REGGIANI, 2006). 

O sucesso do Grameen Bank em Bangladesh inspirou a constituição de 

inúmeras outras instituições de microcrédito ao redor do mundo, o que culminou com a 

premiação de Muhammad Yunus com o Nobel da Paz em 2006 e com o reconhecimento 

global como o pai do microcrédito (PAREEK, 2012; REGGIANI, 2006). No modelo 

concebido por Yunus, "o objetivo do negócio é a superação da pobreza ou de um ou 

mais problemas em áreas como educação, saúde, acesso à tecnologia, meio 

ambiente etc. (sic) que ameaçam as pessoas e a sociedade – e não a maximização 

dos lucros" (YUNUS, 2010). 

Além de ter como objetivo a solução de um problema social ou ambiental, o 

modelo de empresa social imaginado por Yunus deve: (1) ter sustentabilidade 

financeira e econômica; (2) destinar aos investidores somente o valor investido no 

negócio, (3) não distribuir lucros ou dividendos e (4) reinvestir todo o excedente  

 

39 O Grameen Bank se autointitula um "banco para os pobres" e, segundo informações constantes 
de seu endereço eletrônico, em outubro de 2021, contava com mais de 9 milhões de membros, 
sendo 97% mulheres. O banco possui mais de 2.500 filiais e alcança quase a totalidade dos 
vilarejos de Bangladesh (Disponível em: https://grameenbank.org/introduction/. Acesso em: 20 
ago. 2022). 
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financeiro no próprio negócio, retornando esse excedente aos beneficiários-alvo por 

meio de produtos ou serviços (YUNUS, 2008, 2010). Para Yunus, a empresa social 

deve ter finalidade lucrativa, ter como princípio o benefício social e não a 

maximização dos lucros e pode ser constituída por uma ou mais pessoas naturais, 

por uma sociedade, por uma organização sem fins lucrativos ou mesmo pertencer ao 

poder público (YUNUS, 2008). 

Algumas características da definição de Yunus a distingue das concebidas 

nos Estados Unidos e Europa, por entender que a empresa social somente pode 

existir sendo uma organização com fins lucrativos, cujos lucros não são distribuídos 

aos seus proprietários, mas integralmente reinvestidos em seu objeto social.  

2.1.2 Breve síntese da seção 2.1 

O termo social enterprise (empresa social) foi inicialmente estudado e 

conceituado a partir das atividades econômicas e rendimentos auferidos pelas 

organizações sem fins lucrativos com objetivo de cumprir sua missão social. Com o 

decurso do tempo, esse termo foi adotado por outros modelos de negócios, 

notadamente por empresas com fins lucrativos que possuíam propósito social em 

seus objetivos de negócio (DEFOURNY; NYSSENS, 2010a). 

A mudança do paradigma, com a inclusão das empresas com fins lucrativos 

e missão social, foi impulsionada pelo movimento inglês, ao criar o departamento 

governamental Social Enterprise Unit40 para atender as empresas sociais, cujas 

características eram voltadas ao mercado (DEFOURNY; NYSSENS, 2010a). 

Os termos social business ("negócio social") e social enterprise ("empresa 

social") têm sido academicamente estudados e definidos de várias maneiras, usados 

como um termo guarda-chuva para empreendimentos com diversos objetivos e sem 

limites estruturais muito bem definidos (BATTILANA; LEE, 2014). 

As "empresas socias" podem ser consideradas como uma espécie dentro 

das organizações denominadas "híbridas", cuja característica definidora é ter 

objetivo social, com caraterísticas e utilização de metodologia dos negócios 

tradicionais (BATTILANA; LEE, 2014; DEES; ANDERSON, 2003; REISER, 2013). 

 

40 Vide nota 23.  
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Embora as principais definições de empresa social encontradas sejam próximas 

entre si, é possível verificar que há nuances que as diferenciam. Alguns entendimentos 

consideram essas empresas como possíveis ramificações dos setores de origem 

(público, privado e terceiro setor), outros as reconhecem somente como estruturas 

independentes e autônomas. A esse respeito, vejamos o quadro a seguir com as 

definições trazidas por diferentes atores do ecossistema de empresas sociais. 

 
Quadro 2 - Diferentes conceitos de empresa social 

Organização Origem Conceito de empresa social 

EMES European 
Research Network 
(DEFOURNY; NYSSENS, 
2012) 

União Europeia 

"i) objetivo explícito de beneficiar a comunidade, ii) iniciativa 
lançada por um grupo de cidadãos, iii) poder de tomada de 
decisão não baseado na propriedade do capital, iv) caráter 
participativo, envolvendo várias partes afetadas pela atividade 
desenvolvida, v) distribuição limitada dos lucros". 

Social Business Initiative 
(SBI) 
(EURICSE, 2021) 

União Europeia 

"um operador da economia social cujo principal objetivo é 
ter um impacto social ao invés de gerar lucro para seus 
proprietários ou acionistas. Atua fornecendo bens e serviços 
para o mercado de forma empreendedora e inovadora e 
utiliza seus lucros principalmente para atingir objetivos 
sociais. É gerida de forma aberta e responsável e, em 
particular, envolve colaboradores, consumidores e partes 
interessadas afetadas pelas suas atividades comerciais". 

Organisation for Economic 
Co-operation and 
Development (OECD) 
(vide nota 28) 

União Europeia 

"qualquer atividade privada conduzida para o interesse 
público, organizada com uma estratégia empreendedora, 
cujo principal propósito não é a maximização dos lucros, 
mas a obtenção de alguns objetivos econômicos e sociais, 
com capacidade de trazer soluções inovadoras para problemas 
de exclusão social e desemprego". 

Nonprofit Enterprise and 
Self-sustainability Team 
(NESsT) (vide nota 32) 

Estados Unidos "um negócio criado para promover um propósito social de 
maneira financeiramente sustentável". 

Social Enterprise Alliance 
(vide notas 30 e 38)  Estados Unidos 

"uma organização ou empreendimento (dentro de uma 
organização) que promove uma missão social por meio de 
estratégias de mercado. Essas estratégias incluem o 
recebimento de receita em troca direta por um produto, 
serviço ou privilégio". 

Muhammad Yunus (2010, 
p. 21) Bangladesh 

"o objetivo do negócio é a superação da pobreza ou de um 
ou mais problemas em áreas como educação, saúde, acesso à 
tecnologia, meio ambiente etc. (sic) que ameaçam as 
pessoas e a sociedade – e não a maximização dos lucros". 

Fonte: A autora (2022). 
 

 

Os conceitos analisados mostram-se coesos no sentido de compreensão das 

empresas sociais como: (1) empreendimentos voltados explicitamente a um propósito 

social, endereçando desafios que beneficiem a sociedade e/ou meio ambiente; e 

(2) utilização de atividades econômicas desenvolvidas na lógica de mercado, que 

permitam sua sustentabilidade financeira. 
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As diferenças perceptíveis encontram-se: (1) no modo de distribuição de 

lucros e na utilização dos ativos (limitado para o modelo europeu e não autorizado 

para o modelo de Yunus); e (2) no modo de governança (tomada de decisão 

democrática e inclusiva no ambiente europeu e não citada nos demais modelos). 

Por meio da compreensão do contexto histórico de surgimento das organizações 

denominadas híbridas, empresas sociais e negócios sociais, é possível avançar para 

o desenvolvimento do tema no Brasil, observando as influências que moldam as 

discussões e políticas públicas nacionais com relação ao tema. 

2.2 PERSPECTIVA BRASILEIRA DOS NEGÓCIOS SOCIAIS E NEGÓCIOS 

DE IMPACTO 

Enquanto no meio acadêmico internacional as organizações que buscam 

unir o duplo foco econômico-social são mais frequentemente denominadas "híbridas" 

ou "empresas sociais" (LIAO, 2014; 2016; BATTILANA; LEE, 2014; DEES; 

ANDERSON, 2003; DEFOURNY; NYSSENS, 2010a; KERLIN, 2010; REISER,2013), 

no Brasil a denominação utilizada tem sido a de "negócios sociais", "negócios 

inclusivos", "negócios para a base da pirâmide" e "negócios de impacto" (BARKI; 

RODRIGUES; COMINI, 2020; COMINI, 2016; PETRINI; SCHERER; BACK, 2016; 

SCHERER, 2014). 

O termo negócio de impacto tem sido mais utilizado, demonstrando conexão 

com as características estudadas internacionalmente sobre organizações híbridas e 

empresas sociais, pois une "em sua natureza básica, a busca pelo impacto social, 

por meio de um modelo de mercado" (BARKI; RODRIGUES; COMINI, 2020, p. 487). 

O surgimento desse termo parece descender da evolução dos conceitos de 

responsabilidade social e sustentabilidade que têm acompanhado o debate sobre a 

função da empresa no contexto social e a sua responsabilidade com o meio 

ambiente, além de ela ser fonte de geração de renda para seus investidores e 

proprietários (BARKI; RODRIGUES; COMINI, 2020; FISCHER; COMINI, 2012).  
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A fundação da Artemisia41, em 2004, é considerada como um início do debate 

sobre negócios de impacto no país ao disseminar o seu conceito sobre esses negócios 

(SAEZ; SANTIAGO; ZACCHI, 2018) e fomentar o empreendedorismo voltado para 

soluções dos problemas enfrentados pelas pessoas em situação de vulnerabilidade 

e exclusão.  

Para a Artemisia, os negócios de impacto social são "empresas que 

oferecem, de forma intencional, soluções escaláveis para problemas sociais da 

população de baixa renda".42 Esses negócios devem ter como foco a população 

economicamente mais vulnerável, deixar explícita a intencionalidade de causar 

impacto social, tendo-o como atividade principal, ter potencial de crescimento, não 

depender de subsídios e doações e distribuir ou não dividendos. 

A denominação "negócio de impacto" parece ter sido muito influenciada 

pelos atores privados que trabalharam no fomento do modelo no Brasil, como 

Artemisia43, NESsT Brasil44, Impact Hub45, Quintessa46, Social Good Brasil47, entre 

outros (BARKI; RODRIGUES; COMINI, 2020). 

O termo "investimento de impacto" (impact investment), usado pela primeira 

vez em 2007, em reunião da Fundação Rockefeller na Itália, em substituição à 

denominação "investimento social" (COHEN, 2020) chega ao Brasil no mesmo ano e 

fomenta o surgimento dos primeitos fundos de investimento de impacto, como Sitawi 

 

41 Organização da sociedade civil que apoia negócios que buscam soluções para as pessoas em 
situação de vulnerabilidade econômica. Mais informações em: https://artemisia.org.br/. Acesso em: 
27 ago.2022. 

42 Informação constante do site da Artemisia (Disponível em: https://artemisia.org.br/conhecimento-
negocios-de-impacto-social/. Acesso em: 27 ago. 2022). 

43 Vide nota 41. 
44 Nonprofit Enterprise and Self-Sustainability Team (NESsT) é uma organização da sociedade civil 

que promove e desenvolve negócios sustentáveis e empreendedores que desenvolvem soluções 
que resolvam desafios sociais. Mais informações disponíveis em: https://www.nesst.org/. Acesso 
em: 02 set. 2022. 

45 Organização sem fins lucrativos originária do Reino Unido que desenvolve negócios que 
promovam valor social por meio dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e impacto 
socioambiental positivo (Disponível em: https://impacthub.org.br/. Acesso em: 02 set. 2022. 

46 Organização sem fins lucrativos que trabalha com qualificação de negócios de impacto 
socioambiental e empreendedores, conectando-os a empresas, investidores, institutos 
empresariais e fundações (Disponível em: https://www.quintessa.org.br/quem-somos. Acesso em: 
02 set. 2022). 

47 Organização sem fins lucrativos criada em parceria com a Fundação das Nações Unidas para 
desenvolvimento de metodologias de dados e tecnologia para gerar impacto socioambiental 
positivo (Disponível em: https://socialgoodbrasil.org.br/quem-somos/. Acesso em: 02 set. 2022). 
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Finanças do Bem48, Vox Capital49 e Mov Investimentos50 (SAEZ; SANTIAGO; 

ZACCHI, 2018; BARKI; RODRIGUES; COMINI, 2020).  

A palavra "impacto" tem conteúdo polissêmico, podendo significar, segundo 

Houaiss e Villar (2004, p. 400), "colisão entre dois ou mais corpos", "choque", 

"impressão ou efeitos fortes deixados por ação ou acontecimento", "influência sobre 

alguém ou algo" e sua utilização pode se dar tanto em um contexto negativo quanto 

positivo. No ambiente dos negócios de impacto, ela é utilizada de forma positiva, 

compreendida como uma atividade que traz benefício para as pessoas e o planeta. 

Em 2013 a Yunus Negócios Sociais51 é constituída no Brasil, promovendo o 

modelo de negócio iniciado em Bangladesh que havia alcançado reconhecimento 

global. Para Yunus, os negócios sociais (denominação por ele utilizada para os 

negócios que aliam lucro e propósito) "aliam o impacto positivo da filantropia aos 

meios e sustentabilidade financeira do empreendedorismo", atuando "como qualquer 

outra empresa com a diferença de que nasce exclusivamente para resolver algum 

problema social ou ambiental". Nesse modelo, o "lucro obtido é sempre reinvestido 

no próprio negócio, ou em outro, para dar mais escala à solução encontrada e 

garantir a circulação de recursos".52 

O movimento que trouxe a discussão de forma mais estruturada para o 

Brasil se deu em 2014 com a criação da Força Tarefa de Finanças Sociais, 

promovida pelo Instituto de Cidadania Empresarial (ICE)53, com apoio da Fundação 

 

48 Fundada em 2008, a Sitawi é uma organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) 
pioneira no desenvolvimento de soluções financeiras de impacto social. Mais informações estão 
disponíveis em: https://www.sitawi.net/. Acesso em: 27 ago. 2022. 

49 Fundada em 2009, a Vox Capital é uma empresa brasileira especializada em fundos de 
investimento de impacto, operando com private equity e fundos de crédito. Maiores informações 
em: https://voxcapital.com.br/. Acesso em: 27 ago. 2022. 

50 Fundada em 2012, a MOV Investimentos é uma gestora brasileira de investimentos de impacto 
que opera com empreendedores que buscam reduzir desigualdades sociais e reverter a 
degradação ambiental. Maiores informações em: https://movinvestimentos.com.br/. Acesso em: 27 
ago. 2022.  

51 Iniciativa ligada à empresa global Yunus Social Business Global Initiatives e que trabalha no Brasil 
na aceleração e investimento em negócios que promovem emprego, educação, saúde, água e 
energia limpa. Mais informações em: https://www.yunusnegociossociais.com.br/quem-somos. 
Acesso em 27 ago. 2022. 

52 As informações constam do endereço eletrônico da Yunus Negócios Sociais Brasil (Disponível em: 
https://www.yunusnegociossociais.com.br/o-que-um-negocio-social-. Acesso em: 27 ago. 2022. 

53 O Instituto de Cidadania Empresarial é uma associação privada sem fins lucrativos, com vinte 
anos de atuação no ambiente de investimento e desenvolvimento de negócios socioambientais 
que promovam a redução de desigualdades sociais, e pobreza e a inclusão. A organização atua 
unindo líderes, empresários e investidores para melhorar o ambiente dos negócios de impacto. 
Mais informações estão disponíveis em: https://ice.org.br/quem-somos/. Acesso em: 27 ago. 2022. 
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Getulio Vargas.54 Sua origem se deu no Reino Unido, em junho de 2013, com a 

criação da primeira Força Tarefa de Investimento Social (The Social Investment Task 

Force)55, durante o Fórum de Investimento em Impacto Social do G-856, com o 

objetivo de fomentar o investimento em negócios de impacto em âmbito mundial. 

Anunciada oficialmente pelo Primeiro-Ministro Britânico David Cameron, ela foi 

formada pelo Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Estados 

Unidos e Austrália (esta na condição de observadora).57  

Em 2014, a Força Tarefa é sucedida pelo Global Steering Group for Impact 

Investment (GSG), uma organização independente para coordenação do fomento aos 

investimentos de impacto em âmbito global.58 O Brasil, juntamente com Índia, Israel, 

México e Portugal passa, a fazer parte do GSG. 

A partir da iniciativa internacional, a Força Tarefa de Finanças Sociais brasileira 

lançou, no ano de 2015, a Carta de Princípios para os Negócios de Impacto, 

sugerindo alguns critérios para a definição dos negócios de impacto, bem como os 

princípios que deveriam nortear o desenvolvimento de suas atividades. Embora suas 

recomendações fossem de adoção voluntária, elas representaram um marco 

importante no desenvolvimento desse novo modelo de negócio no país. 

Na mesma Carta de Princípios (2015, p. 5), os negócios de impacto são 

definidos como "empreendimentos que têm a missão explícita de gerar impacto 

socioambiental ao mesmo tempo em que produzem resultado financeiro positivo de 

forma sustentável". 

 

54 O histórico desse processo pode também ser encontrado em: https://aliancapeloimpacto.org.br/a-
alianca/. Acesso em: 13 mar. 2022. 

55 Mais informações sobre a Força Tarefa inglesa podem ser encontradas em: https://www.gov.uk/ 
government/groups/social-impact-investment-taskforce. Acesso em: 13 mar. 2022.  

56 Grupo multilateral com origem em 1975 e formado pelas oito maiores economias do mundo 
(Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Rússia e Japão) para discussão 
de economia internacional, política e segurança. Em 2014, em razão a invasão da Crimeia, a 
Rússia é retirada do grupo. Informações disponíveis em: https://www.justice.gov/archives/ag/g8-
background e https://www.worlddata.info/alliances/g8-group-of-eight.php. Acesso em: 27 ago. 
2022. 

57 As informações podem ser obtidas em: https://www.gov.uk/government/groups/social-impact-
investment-taskforce (acesso em: 15 nov. 2020) e no endereço eletrônico da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico: https://www.oecd.org/sti/ind/social-impact-
investment.htm. Acesso em: 23 nov. 2021. 

58 O GSG é uma organização independente, constituída atualmente por 38 países-membros, com 
foco no desenvolvimento de empreendedorismo e investimentos de impacto como forma de ajudar 
as pessoas e o planeta. Mais informações podem ser encontradas em: https://gsgii.org/about-us/. 
Acesso em: 23 nov. 2021. 

https://aliancapeloimpacto.org.br/a-alianca/
https://aliancapeloimpacto.org.br/a-alianca/
https://www.gov.uk/government/groups/social-impact-investment-taskforce
https://www.gov.uk/government/groups/social-impact-investment-taskforce
https://www.gov.uk/government/groups/social-impact-investment-taskforce.%20Acesso%20em%2015%20de%20novembro%20de%202020
https://www.gov.uk/government/groups/social-impact-investment-taskforce.%20Acesso%20em%2015%20de%20novembro%20de%202020
https://www.oecd.org/sti/ind/social-impact-investment.htm
https://www.oecd.org/sti/ind/social-impact-investment.htm
https://gsgii.org/about-us/
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Segundo a Força Tarefa de Finanças Sociais, os negócios de impacto se 

diferenciam das demais organizações pelos seguintes princípios: 

 
Quadro 3 - Princípios caracterizadores dos negócios de impacto segundo a Força Tarefa de Finanças Sociais 

Compromisso com a Missão 
Social e Ambiental 

"Em seus documentos legais e de comunicação (interna e externa), todo 
Negócio de Impacto tem de explicitar o compromisso com sua missão 
social e ambiental como parte de seu objetivo central. Além disso, deve 
evidenciar como suas operações e seus produtos e serviços irão, 
continuamente, gerar impacto social e/ou ambiental positivo." (realce da 
autora) 

Compromisso com o Impacto 
Social e Ambiental Monitorado 

"Os Negócios de Impacto precisam ter sua Teoria de Mudança explícita, 
monitorada e reportada periodicamente." (realce da autora) 

Compromisso com a Lógica 
Econômica 

"Os Negócios de Impacto têm de atuar com base num modelo de operação 
comercial voltado à sustentabilidade financeira. Isso deve ocorrer, 
principalmente, por meio de receitas oriundas dos produtos e serviços." 
(realce da autora) 

Compromisso com a Governança 
Efetiva 

"Os Negócios de Impacto consideram os demais atores do ecossistema 
como parte fundamental de seu desenvolvimento. Uma estrutura de 
governança efetiva é a chave para a evolução das estratégias e para a 
implementação de ações que possibilitem o atingimento dos objetivos 
institucionais." (realce da autora) 

Fonte: Adaptação da autora de Força Tarefa de Finanças Sociais (2015). 
 

De acordo com as diretrizes estabelecidas pela Força Tarefa brasileira, 

qualquer modelo legal, com ou sem finalidade lucrativa, pode ser reconhecido como 

negócio de impacto, desde que observados os princípios de identificação estabelecidos 

(FORÇA TAREFA DE FINANÇAS SOCIAIS, 2015).  

A Figura 3 mostra a abrangência dos negócios de impacto, segundo a Força 

Tarefa de Finanças Sociais. 

 
Figura 3 - Abrangência dos negócios de impacto  

 

Fonte: Força Tarefa de Finanças Sociais (LETELIER; SCRETAS, 2016). 
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O Quadro 4 traz alguns exemplos de negócios de impacto de acordo com os 

modelos sugeridos pela Força Tarefa de Finanças Sociais. 

 
Quadro 4 - Modelos de negócios de impacto no Brasil 
Organização da Sociedade Civil com Geração de Receita 
ASID BRASIL 
A ASID Brasil – Ação Social para Igualdade das Diferenças – é uma organização da sociedade civil fundada 
em 2010 que realiza projetos para empresas, institutos e fundações corporativas que buscam promover o 
desenvolvimento da pessoa com deficiência, o empoderamento de suas famílias e a inclusão no mercado de 
trabalho, gerando a articulação do meio corporativo (empresas, institutos, fundações) à rede ASID 
(organizações da sociedade civil, pessoas com deficiência e suas famílias). 
Informações disponíveis em https://asidbrasil.org.br/br/. Acesso em: 17 set. 2022. 
Organização da Sociedade Civil com Modelo de Negócio  
CIES GLOBAL 
O CIES Global (Associação Beneficente Ebenezer) é uma organização sem fins lucrativos fundada pelo médico 
gastroenterologista Roberto Kikawa, em 2008, na cidade de São Paulo. A associação atende usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS) em regiões de difícil acesso, por meio de unidades móveis ou mobilizáveis, 
com objetivo de diminuir as filas de acesso a consultas, exames e cirurgias. O projeto é totalmente gratuito e 
humanizado e se tornou um parcerio dos gestores públicos da cidade de São Paulo. 
Informações disponíveis em: https://ciesglobal.org/. Acesso em: 17 set. 2022. 
Cooperativa 
COOBEC 
A COOBEC – Cooperativa dos Beneficiadores de Castanhas – foi fundada em 2013, na comunidade de 
Carrilho, situada no interior do município de Itabaiana, Estado de Sergipe. A produção da castanha de caju é a 
principal fonte de renda da comunidade. A torrefação da castanha de caju é feita de modo artesanal e beneficia 
28 cooperados que produzem mais de duas toneladas de castanhas por mês. Segundo Saez; Santiago; Zacchi  
(2018, p. 48-49), "sua teoria da mudança está estruturada em três frentes: a) erradicar o trabalho infantil, muito 
presente na cadeia produtiva, e melhorar a renda e condições de trabalho das famílias inseridas nesse ofício; 
b) promover o desenvolvimento rural, incluindo agricultores familiares na cadeia de suprimentos e estimulando 
a expansão de sua produção e renda; c) estimular e apoiar a organização de novas cooperativas para 
fortalecer esses impactos." 
Informações disponíveis em: http://institutoaua.org.br/cooperativa-de-sergipe-traz-castanhas-de-caju-
beneficiadas-de-forma-artesanal-para-o-mercado-paulista/. Acesso em: 17 set. 2022. 
Negócios com restrição na distribuição de dividendos 
TERRA NOVA 
A Terra Nova Regularizações Fundiárias é uma sociedade empresária ltda, fundada em 2001, na cidade de 
Curitiba, Estado do Paraná, que tem por objetivo resolver de forma pacífica os conflitos para regularização de 
terras em áreas urbanas ocupadas irregularmente, mediante justa indenização aos proprietários. Além do 
processo de mediação dos conflitos, a empresa gerencia os contratos e recebe os pagamentos das famílias 
atendidas pelo prazo de 5 a 10 anos. Segundo Comini (2016), até o momento a empresa tem reinvestido todo 
o lucro realizado para aumentar o impacto social produzido.  
Informações em: https://grupoterranova.com.br/terranova/. Acesso em: 17 set. 2022. 
Negócios sem restrição na distribuição de dividendos 
4YOU2 
A 4YOU2 é uma sociedade anônima de capital fechado, fundada em 2012, na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, que tem como objetivo democratizar o ensino da língua inglesa, por meio de preços acessíveis e 
alta qualidade educacional. Seus professores são estrangeiros que vêm ao Brasil em programa de intercâmbio, 
organizado pela empresa, para vivenciar a cultura nacional e dar aulas de inglês para comunidades de baixa 
renda. A empresa já atendeu mais de 10.000 alunos e recebeu professores de mais de 50 países. 
Mais informações em: https://4you2idiomas.com.br/conheca#5. Acesso em: 17 set. 2022. 
Fonte: A autora (2022) adaptado e alterado de Saez; Santiago; Zacchi  (2018). 
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Em 2019, a Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto (nova 

denominação da Força Tarefa de Finanças Sociais), em parceria com a Pipe 

Social59, publicou uma pesquisa realizada por meio da escuta ativa de 280 pessoas 

do ecossistema de impacto, 49 organizações e 13 países analisados, propondo 

critérios mínimos para definição dos negócios de impacto (PIPE SOCIAL, 2019). 

A pesquisa concluiu que os negócios de impacto representam uma categoria 

dentro de vários empreendimentos que podem produzir impacto socioambiental positivo, 

representando organizações que "buscam priorizar as pessoas e o meio ambiente ao 

utilizarem estratégias de produção, comercialização, finanças e consumo alternativas à 

lógica econômica predominante" (PIPE SOCIAL, 2019, p. 27). 

Negócios de impacto, de acordo com o conceito proposto pela pesquisa, são 

"empreendimentos que têm a intenção clara de endereçar um problema 

socioambiental por meio de sua atividade principal (seja seu produto/serviço e/ou 

sua forma de operação)" (PIPE SOCIAL, 2019, p. 30), que "atuam de acordo com a 

lógica de mercado, com um modelo de negócio que busca retornos financeiros, e se 

comprometem a medir o impacto que geram" (PIPE SOCIAL, 2019, p. 30). 

Esse conceito estabelece, segundo a Pipe Social (2019), quatro critérios 

mínimos para o reconhecimento de um negócio de impacto:  

(1) intenção de resolução de um problema social e/ou ambiental;  

(2) busca de impacto como atividade principal do negócio;  

(3) busca de retorno financeiro, operando pela lógica de mercado; e  

(4) compromisso com o monitoramento do impacto gerado"  

O critério de governança participativa presente nas discussões que ocorrem 

principalmente na Europa, o qual enfoca a necessidade de considerar o interesse e 

envolvimento de vários stakeholders na gestão de um negócio social, também faz parte 

dos trabalhos conduzidos pela Pipe Social (2019, p. 44-45) e pela Força Tarefa de 

Finanças Sociais (2015, p. 12).60  

No ambiente público brasileiro foi criado, no ano de 2017, um Grupo de  

Trabalho multisetorial, com participação da administração pública, do setor privado e de 

organizações da sociedade civil, denominado ENIMPACTO (Estratégia Nacional de 

 

59 Sobre a Pipe Social, ver nota 10.  
60 Disponível em: https://aliancapeloimpacto.org.br/wp-content/uploads/2020/03/ice-estudo-negocios-

de-impacto-2019-web.pdf. Acesso em: 17 out. 2020. 
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Investimentos e Negócios de Impacto),61 como política de Estado para uma agenda 

de promoção e desenvolvimento dos negócios de impacto.  

A ENIMPACTO encontra-se atualmente vinculada à Secretaria de Inovação e 

Novos Negócios do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (SIN/MDIC) 

e tem como objetivo "fomentar um ambiente favorável ao desenvolvimento de 

Investimentos e Negócios de Impacto no Brasil, de forma a promover desenvolvimento 

econômico, resolução de complexos problemas socioambientais e oferta de melhores 

serviços públicos para a população".62 

A ENIMPACTO atua com base em cinco eixos: (i) aumento da oferta de 

capital; (ii) crescimento do número de negócios de impacto; (iii) incremento das 

organizações intermediárias; (iv) melhoria do ambiente institucional e normativo; e 

(v) produção de dados que permitam a visibilidade dos negócios de impacto.63  

De acordo com o Decreto n.o 9.977/2019 (reedição do Decreto n.o 9.244/2017), 

"negócios de impacto" são "empreendimentos com o objetivo de gerar impacto 

socioambiental e resultado financeiro positivo de forma sustentável".64 Verifica-se 

que essa definição é bastante parecida com a sugerida pela Força Tarefa de 

Finanças Sociais em sua Carta de Princípios para Negócios de Impacto no Brasil 

(2015, p. 5). 

Segundo texto-base da ENIMPACTO, revisado em junho/2021 (p. 5-6), os 

empreendimentos citados no referido decreto compreendem empresas, negócios, 

projetos, cooperativas, e podem ser representados por organizações sem fins lucrativos 

com geração de renda ou com negócio, cooperativas e negócios com fins lucrativos 

que distribuem ou não seus dividendos. Pela definição adotada por esse decreto, as 

organizações da sociedade civil, associações, fundações, institutos empresariais, 

cooperativas e sociedades empresárias podem ser reconhecidos como negócios 

de impacto. 

Ainda segundo a ENIMPACTO, o impacto socioambiental é entendido como 

saldo líquido positivo de impacto em ambos os aspectos, social e ambiental, ainda 

 

61 Sobre o trabalho da ENIMPACTO, ver seção 1 deste trabalho. 
62 Informação constante do Texto-base da Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto 

(ENIMPACTO), versão revisada de 17 jun. 2021 (Disponível em: https://www.gov.br/produtividade-
e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/inovacao/enimpacto/DocumentoBaseEnimpactoversorevisada 
17.06.2021.pdf. Acesso em: 21 nov. 2021). 

63 Os eixos de atuação correspondem ao art. 3.o do Decreto n.o 9.977/2019.  
64 Definição constante do art. 2.o do Decreto n.o 9.977/2019. 
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que o negócio se limite a atuar em apenas um dos campos. O saldo líquido positivo 

significa que na equação que envolve externalidades positivas e negativas, o resultado 

deve ser sempre positivo (ENIMPACTO, 2021, p. 6).  

Outra característica dos negócios de impacto adotada pela ENIMPACTO diz 

respeito à sua sustentabilidade financeira, entendida como "fluxo de caixa sustentável", 

ou seja, um fluxo de caixa gerado por receitas recorrentes de atividades econômicas 

ou de negócios. Por esse critério, as organizações puramente filantrópicas, mesmo 

que produzam impacto socioambiental e possuam resultado financeiro positivo, não 

se caracterizam como negócios de impacto, pois não há geração de renda própria de 

forma contínua e sustentável (ENIMPACTO, 2021, p. 6).  

Nas proposições da ENIMPACTO, também consta como objetivo do grupo 

de trabalho a formulação de uma legislação específica que caracterize os negócios 

de impacto, embora sem a adoção de uma nova modalidade societária dentre as já 

existentes no ordenamento jurídico nacional. Os Estados do Rio Grande do Norte, Rio 

de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Ceará e o Distrito Federal 

já publicaram leis próprias para fomento do ambiente institucional e regulatório em 

favor dos negócios de impacto, as quais serão abordadas neste trabalho. 

Percebe-se que o direcionamento dado pela ENIMPACTO está alinhado ao 

entendimento adotado pelos atores privados no país, como a Aliança pelos Investimentos 

e Negócios de Impacto, Instituto de Cidadania Empresarial, Artemisia e Pipe Social. 

Uma percepção obtida por esta pesquisa foi a de que, nos conceitos 

adotados para o reconhecimento dos negócios de impacto, não há referência aos 

problemas socioambientais que devem ou podem ser endereçados em suas 

atividades. Para compreender o campo de atuação dos negócios de impacto no 

Brasil é necessário buscar essas referências com atores privados do ecossistema e 

em trabalhos acadêmicos.  

O 2.o Mapa de Negócios de Impacto, realizado pela Pipe Social em 2019, 

informa que as áreas de impacto adotadas para pesquisa foram os 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável da ONU, consolidadas em seis verticais de impacto 

sociambiental: Cidadania, Cidades, Educação, Serviços Financeiros, Saúde e 

Tecnologias Verdes. A pesquisa demonstrou que dentre os 1002 negócios aderentes 
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ao conceito de negócios de impacto65, 46% atuavam em tecnologias verdes, 43% 

em cidadania, 36% em educação, 26% em saúde, 23% em serviços financeiros e 

23% em cidades.66 

Para a professora da Universidade de São Paulo, Graziela Comini (2016), 

nos países em desenvolvimento, os negócios sociais são caracterizados como 

empreendimentos que buscam, através de atividades econômicas, a redução da 

pobreza e das desigualdades sociais. Ainda segundo Comini (2016, p. 74), há nove 

categorias em que se pode avaliar a contribuição socioambiental dos negócios 

considerados sociais: "aumento de capital físico, capital produtivo, capital humano, 

capital social, cidadania, diminuição de custos de transação, capital natural, 

contribuição para uma economia de baixo carbono e reuso de materiais".  

A Figura 4 traz os exemplos sugeridos por Comini (2016) para cada 

categoria. 

 
Figura 4 - Geração de valor socioambiental 

 
Fonte: Comini (2016, p. 52). 

 

Embora as definições existentes para os negócios de impacto não tratem 

dos objetivos socioambientais a serem alcançados, os trabalhos produzidos pelos 

 

65 "Empreendimentos que têm a missão explícita de gerar impacto socioambiental ao mesmo tempo 
em que produzem resultado financeiro positivo de forma sustentável." (PIPE SOCIAL, 2019).  

66 O 2.o Mapa de Negócios de Impacto está disponível para download em: 
https://pipe.social/pipelabo/mapa2019. Acesso em: 28 ago. 2022. 
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atores do ecossistema e estudos acadêmicos permitem verificar que a caracterização 

desse modelo de negócio passa pelo endereçamento de problemas sociais e ambientais 

existentes no lugar onde estão localizados. 

Outro fator apontado como necessário à caracterização dos negócios de impacto 

refere-se ao monitoramente e à mensuração periódica do impacto socioambiental 

produzido (PIPE 2019, FORÇA TAREFA DE FINANÇAS SOCIAIS 2015; COMINI 

2016, ). O Decreto Federal n.o 9977/2019 não adota a mensuração de impacto como 

critério de definição, mas os atores privados e pesquisadores a apresentam como 

uma das dimensões do modelo. 

As discussões existentes no cenário brasileiro em relação aos negócios 

sociais/de impacto são semelhantes às que acontecem na Europa e nos Estados 

Unidos, existindo pontos de convergência em sua caracterização: (1) objetivo do 

negócio deve ser enfrentar problemas socioambientais; e (2) existência de 

sustentabilidade financeira gerada por atividades de mercado. A preocupação com a 

estrutura de governança, predominante nas publicações europeias, também é um 

aspecto de convergência no Brasil. 

No que se refere aos modelos jurídicos aderentes ao conceito de negócios 

de impacto, o Brasil reconhece um amplo espectro de modelos legais já existentes 

que podem ser utilizados, sejam organizações com ou sem fins lucrativos 

(ENIMPACTO, 2021), da mesma forma como ocorre na Europa e Estados Unidos.  

Ao trazer as abordagens conceituais existentes para os negócios de 

impacto, esta pesquisa demonstrou que a definição ainda se encontra em 

construção, não dispõe de consenso conceitual, nem mesmo padrões uniformes de 

identificação (BARKI; RODRIGUES; COMINI, 2020; SCHERER, 2014), mas possui 

alguns padrões de convergência com os estudos internacionais europeu e 

americano. 

A compreensão do contexto histórico e das características do modelo é 

importante para a análise do surgimento de leis específicas que pretendem 

identificar os negócios considerados híbridos, sociais ou de impacto por meio de 

novas modalidades jurídicas.  
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2.2.1 Breve síntese da seção 2.2 

Os negócios de impacto, denominação adotada no Brasil, possuem variadas 

definições, mas elas convergem quanto à sua principal característica: criação de 

valor socioambiental por meio de atividades econômicas. Eles representam a união 

de duas vertentes antes tidas como incompatíveis: missão social e lucro. Essas 

organizações pretendem solucionar problemas socioambientais de forma eficiente, 

com sustentabilidade financeira, por meio de atividades desenvolvidas com a lógica 

de mercado (COMINI, 2016). 

Essas características também possuem convergência com as definições de 

empresas sociais e negócios sociais adotados na Europa e nos Estados Unidos, o 

que permite observar que as denominações "empresas sociais", "negócios sociais" e 

"negócios de impacto" referem-se, de forma geral, a um mesmo modelo de negócio. 

O Quadro 5 destaca alguns dos conceitos existentes no Brasil. 

 
Quadro 5 - Conceito de negócios de impacto no Brasil 

Origem Conceito de negócio de impacto 
Artemisia 
(vide nota 42) 

"Empresas que oferecem, de forma intencional, soluções escaláveis para 
problemas sociais da população de baixa renda." (realce da autora) 

Yunus Negócios Sociais Brasil 
(vide nota 52) 

"Ele funciona como qualquer outra empresa com a diferença de que nasce 
exclusivamente para resolver algum problema social ou ambiental." 
"Negócios sociais aliam o impacto positivo da filantropia aos meios e 
sustentabilidade financeira do empreendedorismo." 
"O sucesso não é medido pelo retorno financeiro a acionistas, já que não 
há distribuição de dividendos, [...]." (realce da autora) 

Força Tarefa de Finanças Sociais 
(Carta de Princípios, 2015, p. 5) 

"Empreendimentos que têm a missão explícita de gerar impacto 
socioambiental ao mesmo tempo em que produzem resultado financeiro 
positivo de forma sustentável." (2015, p. 5, realce da autora) 

Pipe Social (2019, p. 30) 

"Empreendimentos que tem a intenção clara de endereçar um problema 
socioambiental por meio de sua atividade principal (seja seu 
produto/serviço e/ou sua forma de operação). A atuam de acordo com a 
lógica de mercado, com um modelo de negócio que busca retornos 
financeiros, e se comprometem a medir o impacto que geram". (realce da 
autora) 

Decreto n.o 9.977/2019 (art.2.o, I) "Empreendimentos com o objetivo de gerar impacto socioambiental e 
resultado financeiro positivo de forma sustentável." (realce da autora) 

Fonte: A autora (2022). 
 

Embora não exista uniformidade conceitual, observa-se que na essência, a 

intencionalidade em solucionar desafios sociais e ambientais, por meio de uma 

gestão financeiramente sustentável aparece em todas as definições selecionadas. 

Para a finalidade deste trabalho, as características de (1) intencionalidade 

em endereçar problemas socioambientais, (2) exercício de atividade econômica 
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como forma de geração de receitas, (3) modelo de governança e (4) monitoramento 

e mensuração do impacto são utilizados como critérios definidores das empresas 

sociais, negócios sociais e negócios de impacto. 

Este estudo apontou que os negócios considerados sociais ou de impacto 

utilizam diversos modelos jurídicos existentes para o exercício de suas atividades, 

sejam elas com ou sem fins lucrativos. No entanto, diante do surgimento de 

inúmeras legislações que pretendem reconhecer esses negócios por meio de uma 

nova modalidade jurídica, este trabalho buscou no capítulo três trazer as legislações 

que endereçaram o assunto no continente americano e a influência que absorvem 

de outros países. 
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3 O SURGIMENTO DE MODELOS JURÍDICOS HÍBRIDOS NO CONTEXTO 
JURÍDICO INTERNACIONAL 

Empresas sociais, negócios sociais e negócios de impacto, reconhecidos 

dentro do termo guarda-chuva "organizações híbridas" (BATTILANA; LEE, 2014), cuja 

característica definidora é possuírem objetivo social, com utilização de metodologia dos 

negócios tradicionais (BATTILANA; LEE, 2014; DEES; ANDERSON, 2003; REISER, 

2013), fizeram surgir novas modalidades jurídicas para sua identificação. 

Para facilitar a leitura deste capítulo, a denominação "empresa social" será 

utilizada como sinônimo de todas as demais nomenclaturas identificadas no capítulo 2. 

A proposta deste estudo foi buscar descrever as características de alguns modelos 

legais que foram pioneiros na caracterização das empresas sociais dentro dos tipos 

societários em seus países e que têm sido citados pelas pesquisas nacionais e 

internacionais (COMINI, 2016; EBRAHIM; BATTILANA; MAIR, 2014; ESPOSITO, 

2012; HAIGH et al., 2015; LIAO, 2015; 2016; 2018; 2019; MUJICA FILIPPI, 2016; 

REISER, 2010a; 2012; 2013; CONNOLLY; FILIPPI; NOEL, [s.d.]; VENTURA, 2019) 

como modelos identificadores de organizações que possuem missão social e/ou 

ambiental ao mesmo tempo que se utilizam de regras de mercado, buscam 

eficiência econômica e retorno financeiro.  

Além dos critérios focais de identificação, este trabalho buscou localizar nas 

legislações observadas a existência de elementos de governança inclusiva ou 

compartilhada com stakeholders, a vedação ou não de distribuição de dividendos e a 

necessidade ou não de monitoramento e mensuração do impacto socioambiental 

gerado. Esses parâmetros foram escolhidos em razão de terem sido apontados nas 

publicações e pesquisas acadêmicas utilizadas no capítulo 2 como elementos de 

caracterização das empresas sociais. 

O Quadro 6 traz alguns exemplos de legislações europeias e asiáticas que 

buscam identificar e regulamentar as empresas sociais.  
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Quadro 6 - Legislação europeia e asiática para empresas sociais 

País Lei 
Bélgica Code on Companies and Associations (2019) 
Bulgária Act on Enterprises of Social and Solidarity Economy (240/2018) 
Coreia do Sul(1) Social Enterprise Promotion Act (2007) 
Dinamarca Act on Registered Social Enterprises (711/2014) 
Eslováquia Act on Social Economy and SEs (112/2018) 
Espanha Law on Social Integration Enterprise (44/2007) 
Finlândia Act on Social Enterprises (1351/2003 revised 924/2012) 
França Framework Law on Social and Solidarity Economy (2014) 
Grécia Law on Social and Solidarity Economy (4430/2016) 

Itália Legislative Decree on SEs (155/2006)  
Reform of the Third Sector and SE (106/2016) 

Lituânia Law on Social Enterprises (IX-2251/2004) 
Luxemburgo Law on Societal Impact Companies (SIS) (2016) 
Letônia Law on Social Enterprises (2017) 
Portugal Law on Private Institutions of Social Solidarity (IPSS) (172-A/2014) 
Reino Unido The Community Interest Company Regulations 2005, No. 1778 
República Tcheca Business Corporations Act (90/2012) 
Romênia Law on Social Economy (219/2015) 
Suécia Strategy for Social Enterprises and Social Innovation (2018) 
Tailândia(2) Social Enterprises Promotion Act B.E. 2562 (2019) 
Fonte: Liao (2019, p. 5-6 e 12) e European Commission (2020). 
(1) Legislação citada em: https://www.socialenterprise.or.kr/_engsocial/?m_cd=0102. Acesso em: 04 set. 2022. 
(2) Legislação citada em: https://www.osep.or.th/en/elementor-2866/. Acesso em: 04 set. 2022. 

 

Na América do Norte e América do Sul, também existem legislações que se 

destinam a identificar e regulamentar as empresas sociais por meio de modelos 

jurídicos próprios. 

 
Quadro 7- Legislação no continente americano para empresas sociais 

País  Denominação 
Canadá (Colúmbia Britânica) Community Contribution Company (2013)  
Canadá (Colúmbia Britânica) Benefit Companies (2020)  
Canadá (Nova Escócia) Community Interest Company (2012)  
Estados Unidos(1) 

(adotada em 7 Estados, 
3 jurisdições e um território) 

 Low-Profit Limited Liability Companies  

Estados Unidos(2)  
(adotada em 36 estados e no 
Distrito de Columbia)  

Benefit Corporation 

Estados Unidos(3)  
(adotada em 3 Estados)  Social Purpose Corporation 

Colômbia Sociedad Comercial de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) (2018) 
Equador  Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) (2019) 
Peru Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) (2020) 
Uruguai Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) (2021) 
Fonte: A autora (2022). 
(1) Informação disponível em: https://americansforcommunitydevelopment.org/laws/. Acesso em: 06 set. 2022. 
(2) Informação disponível em: https://housedems.com/house-democrats-unveil-plan-to-recognize-b-corps-in-

michigan/. Acesso em: 06 set. 2022. 
(3) Informação disponível em: https://www.northwestregisteredagent.com/corporation/social-purpose. Acesso 

em: 06 set. 2022. 
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O surgimento dessas organizações com características de mais de um setor 

econômico previamente estabelecido (público, privado e terceiro setor) desafia os 

princípios estabelecidos pelo direito societário tradicional: a primazia da maximização 

do lucro ao acionista e a natureza das organizações sem fins lucrativos (LIAO, 2016). 

Esse movimento busca contornar o princípio da primazia do interesse do acionista, 

encorajando os empreendedores a atingirem objetivos sociais e econômicos, com 

suporte legal estatal (LIAO, 2018). 

No Brasil, é escassa a literatura na área do direito que contemple a discussão 

sobre as empresas sociais e as modalidades jurídicas que vêm sendo desenvolvidas em 

outros países. Nesse sentido, este trabalho buscou evidenciar as novas modalidades 

legais que vêm sendo publicadas nas américas para acolher as empresas sociais e, 

assim, possibilitar uma comparação entre os modelos mais citados pela literatura 

acadêmica (REISER, 2012; 2013; EBRAHIM; BATTILANA; MAIR, 2014; ESPOSITO, 

2012; HAIGH et al., 2015; KERLIN, 2010; LIAO, 2015; 2016; 2018; 2019; MUJICA 

FILIPPI, 2016; SOLEDAD, [s.d.]; VENTURA, 2019; VITELLO, 2011). 

Em razão do pioneirismo inglês na elaboração de uma legislação específica e 

sua influência em legislações existentes no Canadá, o modelo da Inglaterra também 

foi destacado nesta pesquisa. Os modelos jurídicos estudados para este trabalho 

foram os do Reino Unido (Community Interest Company), Canadá (Community 

Contribution Company, Community Interest Company e Benefit Company), Estados 

Unidos (Low-Profit Limited Liability Company, Benefit Corporation e Social Purpose 

Corporation), Colômbia (Sociedad Comercial de Beneficio e Interés Colectivo), 

Equador, Peru e Uruguai (Sociedad de Benefício e Interés Colectivo). 

O Brasil ainda não possui legislação específica para as empresas sociais, mas 

existe um Projeto de Lei apresentado pelo senador Rodrigo Cunha67, que pretende 

introduzir a Sociedade de Benefício, cujo conteúdo é analisado no capítulo 4, onde é 

descrito o contexto jurídico brasileiro em relação aos negócios de impacto. 

 

67 Projeto de Lei n.o 3.284, de 2021. 
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3.1 REINO UNIDO 

3.1.1 Community Interest Company (CIC)  

Criada em 2005 no Reino Unido, a Community Interest Company ou CIC68 

(Companhia de Interesse Comunitário, em tradução livre) é uma empresa de 

responsabilidade limitada cujo objetivo primordial é atender interesses comunitários ao 

invés de maximizar valor para interesses privados.69 Sua estrutura societária obedece 

a modelos legais existentes no direito societário inglês70, podendo ser constituída nos 

moldes de uma company limited by shares (empresa de responsabilidade limitada 

por ações, em tradução livre) ou company limited by guarantee (empresa de 

responsabilidade limitada por garantia, em tradução livre), seja ela de capital aberto 

ou fechado.71  

A primeira tem características similares às da sociedade por ações no Brasil 

e a segunda, embora similar à sociedade de responsabilidade limitada, não tem 

objetivo de gerar lucro para seus membros (o que a aproxima das organizações sem  

 

 

68 A introdução da legislação de referência ocorreu por meio da Companies (Audit, Investigations and 
Community Enterprise) Act 2004 e foi regulamentada pela The Community Interest Company 
Regulations 2005, No. 1778 (CIC Regulations). As normas referidas estão disponíveis em: 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/27/part/2 e https://www.legislation.gov.uk/uksi/2005/ 
1788/contents/made. Acesso em: 04 ago. 2021. A CIC possui uma página oficial com informações 
gerais sobre o modelo e um guia com o passo a passo para sua constituição (Disponível em: 
https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-the-regulator-of-community-interest-
companies. Acesso em: 04 ago. 2021). 

69 Esta definição pode ser encontrada no guia de constituição de uma CIC. "A Community Interest 
Company (CIC) is a limited company, with special additional features, created for the use of people 
who want to conduct a business or other activity for community benefit, and not purely for private 
advantage." (OFFICE OF THE REGULATOR OF COMMUNITY INTEREST COMPANIES. 2012).  

70 Além da legislação regulatória das CIC´s, publicada em 2005, elas se submetem ao Companies 
Act 2006, Companies (Audit, Investigations and Community Enterprise) Act 2004 e Insolvency Act 
1986. As leis estão disponíveis em: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/ 
system/uploads/attachment_data/file/626088/cic-12-1333-community-interest-companies-guidance-
chapter-1-introduction.pdf. Acesso em: 08 jan. 2022.  

71 Informação constante do guia de notas e informações do Escritório Regulador das Companhias de 
Interesse Comunitário (Office of the Regulator of Community Interest Companies: Information and 
guidance note), no item referente aos tipos societários que podem ser adotados por uma CIC 
(1.3.1. Basic legal structure and special features. Disponível em: https://assets.publishing.service. 
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/626088/cic-12-1333-community-
interest-companies-guidance-chapter-1-introduction.pdf. Acesso em: 10 jan. 2022). 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/27/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/27/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/27/part/2
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2005/1788/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2005/1788/contents/made
https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-the-regulator-of-community-interest-companies
https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-the-regulator-of-community-interest-companies
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/626088/cic-12-1333-community-interest-companies-guidance-chapter-1-introduction.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/626088/cic-12-1333-community-interest-companies-guidance-chapter-1-introduction.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/626088/cic-12-1333-community-interest-companies-guidance-chapter-1-introduction.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/27/contents.%20Acesso
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fins lucrativos brasileiras), caracterizando um modelo não existente no país.72 A empresa 

pode ser originalmente constituída como uma CIC ou, se já tiver existência jurídica, 

optar por transformar-se em uma CIC. 

O reconhecimento como CIC deve ser solicitado ao órgão Regulador (CIC 

Regulator) após a efetiva constituição e registro como uma empresa regular. O CIC 

Regulator é o órgão público responsável pela publicação de regras, fiscalização e 

monitoramento das empresas que optam pelo modelo CIC.73 Para a qualificação 

como CIC, é necessária a formulação de uma "declaração de interesse comunitário" 

(community interest statement)74, que deve ser aprovada pelo órgão Regulador. 

Essa declaração deve informar que a empresa exercerá suas atividades em benefício 

da comunidade ou de parte dela e demonstrar em detalhes quais os benefícios que 

serão efetivamente produzidos.75 A natureza do benefício deve ser ampla e não 

somente destinada a membros de um determinado órgão ou a empregados, diretores 

ou membros de um único empregador.76 

Para efeito de reconhecimento do benefício comunitário, este deve ser 

identificável sob o ponto de vista de um "homem médio" (reasonable person), 

denominado pela legislação como "community interest test" (teste de benefício 

comunitário, em tradução livre).77 Partidos políticos ou organizações com objetivos 

voltados a campanhas políticas, ou suas subsidiárias, não podem se constituir como, 

ou tornarem-se uma CIC.78  

 

72 As características de ambos os modelos legais estão disponíveis no Guia de notas e informações 
do Escritório Regulador das Companhias de Interesse Comunitário, capítulo 3 (Disponível em: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
605413/cic-12-1333-community-interest-companies-guidance-chapter-3.pdf. Acesso em: 10 jan. 
2022). 

73 Companies (Audit, Investigations and Community Enterprise) Act 2004, §27. Disponível em: 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/27/contents. Acesso em: 10 jan. 2022. 

74 The Community Interest Company Regulations 2005, n. 1778, §11 e Companies (Audit, 
Investigations and Community Enterprise) Act 2004, §35. 

75 O guia de orientação para as atividades exercidas por uma CIC informa que o maior número possível 
de detalhes sobre os benefícios sociais endereçados à comunidade ou a parte dela devem ser 
esclarecidos no formulário de solicitação para sua constituição. CIC business activities: forms and 
step-by-step guidelines, item 2.2 (Complete form CIC36: application to form a CIC. Disponível em: 
https://www.gov.uk/government/publications/community-interest-companies-business-activities/cic-
business-activities-forms-and-step-by-step-guidelines. Acesso em: 08 jan. 2022. 

76 The Community Interest Company Regulations 2005, No. 1778 §3.  
77 The Community Interest Company Regulations 2005, No. 1778 §4. 
78 The Community Interest Company Regulations 2005, No. 1778 §6 (a) (b) (c). 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/605413/cic-12-1333-community-interest-companies-guidance-chapter-3.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/605413/cic-12-1333-community-interest-companies-guidance-chapter-3.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/27/contents
https://www.gov.uk/government/publications/form-cic36-application-to-form-a-community-interest-company
https://www.gov.uk/government/publications/community-interest-companies-business-activities/cic-business-activities-forms-and-step-by-step-guidelines
https://www.gov.uk/government/publications/community-interest-companies-business-activities/cic-business-activities-forms-and-step-by-step-guidelines
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Ao receber a aprovação, a denominação Community Interest Company ou 

CIC deve constar da identificação da empresa, e o ato constitutivo deve adotar as 

características específicas da legislação. Caso a empresa seja de capital aberto, sua 

denominação deverá incluir Community Interest Public Limited Company ou Community 

Interest p.l.c.79 A CIC, como qualquer outra empresa limitada britânica, não dispõe 

de benefícios tributários, exceto por alguma especificidade local.80 Algumas 

características peculiares das CICs referem-se à restrição ao uso e transferência de 

ativos (asset lock) e à limitação da distribuição de dividendos (dividend cap).  

Os ativos de uma CIC, incluídos lucros e quaisquer outros excedentes, 

devem permanecer na empresa para possibilitar a realização dos objetivos pelos 

quais ela foi constituída. Isto não significa que a utilização dos ativos para as 

finalidades empresariais, inclusive para investir em novos empreendimentos que lhe 

gerem sustentabilidade financeira, estejam proibidos, mas há limites legais a serem 

observados: (i) as transferências precisam ser realizadas pelo valor de mercado; (ii) 

os ativos devem ser transferidos para outra CIC ou organização que também possua 

restrição de uso e transferência de ativos (inclusive organizações constituídas fora 

do Reino Unido, desde que comprovem a condição equivalente de restrição de 

transferência de ativos – asset-locked); (iii) a organização recebedora dos ativos 

deve constar dos atos constitutivos da CIC (caso contrário, o órgão Regulador 

deverá autorizar a transferência); e (iv) a transferência deve ser feita em benefício da 

comunidade.81 Em caso de dissolução, os ativos, após liquidação de todas as 

 

79 Companies (Audit, Investigations and Community Enterprise) Act 2004, §33 (3). 
80 OFFICE OF THE REGULATOR OF COMMUNITY INTEREST COMPANIES. Information and 

guidance notes – Chapter 2: Preliminary considerations, maio 2016. item 2.1.3. Disponível em: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
615589/12-1334-community-interest-companies-chapter-2-preliminary-considerations.pdf. Acesso 
em: 11 jan. 2022.  

81 OFFICE OF THE REGULATOR OF COMMUNITY INTEREST COMPANIES. Information and 
guidance notes – Chapter 1: Introduction, maio 2016. Item 1.3.1. Disponível em: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
626088/cic-12-1333-community-interest-companies-guidance-chapter-1-introduction.pdf. Acesso 
em: 08 jan. 2022 e Chapter 6: The Asset Lock, maio 2016. Item 6.1.1. Disponível em: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/6054
18/14-1089-community-interest-companies-chapter-6-the-asset-lock.pdf. Acesso em: 11 jan. 2022. O 
blog das Empresas de Interesse Comunitário especifica o que é uma organização com restrição 
de transferência de ativos, como eles devem ser utilizados e qual sua destinação em caso de 
dissolução da CIC. Disponível em: https://communityinterestcompanies.blog.gov.uk/ 
2019/08/07/asset-locked-body-mystery-revealed/. Acesso em: 11 jan. 2022.  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/615589/12-1334-community-interest-companies-chapter-2-preliminary-considerations.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/615589/12-1334-community-interest-companies-chapter-2-preliminary-considerations.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/626088/cic-12-1333-community-interest-companies-guidance-chapter-1-introduction.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/626088/cic-12-1333-community-interest-companies-guidance-chapter-1-introduction.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/27/contents.%20Acesso
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/605418/14-1089-community-interest-companies-chapter-6-the-asset-lock.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/605418/14-1089-community-interest-companies-chapter-6-the-asset-lock.pdf
https://communityinterestcompanies.blog.gov.uk/2019/08/07/asset-locked-body-mystery-revealed/
https://communityinterestcompanies.blog.gov.uk/2019/08/07/asset-locked-body-mystery-revealed/
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responsabilidades, devem ser transferidos a outra organização que também tenha 

restrição à transferência de seus ativos.82  

A distribuição de dividendos possui regulação de acordo com o modelo 

societário adotado. Nas empresas em que existe a possibilidade de distribuir dividendos, 

como a company limited by shares (sociedades limitadas por ações), estes poderão ser 

pagos, sem limitação, às organizações com restrição de uso de ativos especificadas 

nos atos constitutivos da CIC ou autorizadas pelo órgão Regulador quando 

não especificadas.83 Caso os detentores das ações sejam investidores privados, 

haverá um limite para pagamento de dividendos por ação, pois 65% dos lucros 

auferidos por uma CIC devem ser reinvestidos em suas finalidades institucionais, 

sendo que somente 35% dos lucros podem ser distribuídos em dividendos.84 Tudo 

isso para que haja um equilíbrio entre o interesse dos investidores e os benefícios à 

comunidade85, sendo que o órgão regulador da CIC (CIC Regulator) pode alterar a 

forma de distribuição de dividendos de tempos em tempos.86  

Os diretores de uma CIC possuem as mesmas obrigações e responsabilidades 

que os de uma empresa comum. Porém, têm o papel de assegurar que a CIC 

mantenha seu propósito de servir à comunidade, satisfazendo o teste de interesse 

da comunidade (community interest test) e, em alguns casos, maior atenção à ação 

 

82 OFFICE OF THE REGULATOR OF COMMUNITY INTEREST COMPANIES. Information and 
guidance notes – Chapter 1: Introduction, maio 2016. Item 1.3.1. Disponível em: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
626088/cic-12-1333-community-interest-companies-guidance-chapter-1-introduction.pdf. Acesso 
em: 08 jan. 2022.  

83 OFFICE OF THE REGULATOR OF COMMUNITY INTEREST COMPANIES. Information and 
guidance notes – Chapter 6: The Asset Lock, maio 2016. Itens 6.2.2. e 6.2.4. Disponível em: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/605
418/14-1089-community-interest-companies-chapter-6-the-asset-lock.pdf. Acesso em: 11 jan. 2022. 

84 As informações oficiais podem ser encontradas em: https://communityinterestcompanies. 
blog.gov.uk/2018/02/22/thinking-of-funding-a-cic-make-an-informed-decision/, 
https://www.communitycompanies.co.uk/community-interest-companies e 
https://kgaccountantsblog.com/2021/09/27/a-complete-guide-to-the-community-interest-dividend-
cap/comment-page-1/. Acesso em: 17 mar. 2022. 

85 OFFICE OF THE REGULATOR OF COMMUNITY INTEREST COMPANIES. Information and 
guidance notes – Chapter 6: The Asset Lock, maio 2016. Itens 6.2.2. e 6.2.3. Disponível em: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/605
418/14-1089-community-interest-companies-chapter-6-the-asset-lock.pdf. Acesso em: 11 jan. 2022.  

86 A informação consta do informativo KG Accountantes Blog. Disponível em: 
https://kgaccountantsblog.com/2021/09/27/a-complete-guide-to-the-community-interest-dividend-
cap/comment-page-1/. Acesso em: 10 jan. 2022. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/626088/cic-12-1333-community-interest-companies-guidance-chapter-1-introduction.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/626088/cic-12-1333-community-interest-companies-guidance-chapter-1-introduction.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/27/contents.%20Acesso
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/605418/14-1089-community-interest-companies-chapter-6-the-asset-lock.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/605418/14-1089-community-interest-companies-chapter-6-the-asset-lock.pdf
https://communityinterestcompanies.blog.gov.uk/2018/02/22/thinking-of-funding-a-cic-make-an-informed-decision/
https://communityinterestcompanies.blog.gov.uk/2018/02/22/thinking-of-funding-a-cic-make-an-informed-decision/
https://www.communitycompanies.co.uk/community-interest-companies
https://kgaccountantsblog.com/2021/09/27/a-complete-guide-to-the-community-interest-dividend-cap/comment-page-1/
https://kgaccountantsblog.com/2021/09/27/a-complete-guide-to-the-community-interest-dividend-cap/comment-page-1/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/605418/14-1089-community-interest-companies-chapter-6-the-asset-lock.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/605418/14-1089-community-interest-companies-chapter-6-the-asset-lock.pdf
https://kgaccountantsblog.com/2021/09/27/a-complete-guide-to-the-community-interest-dividend-cap/comment-page-1/
https://kgaccountantsblog.com/2021/09/27/a-complete-guide-to-the-community-interest-dividend-cap/comment-page-1/
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em melhor interesse da comunidade em vez do aumento de retorno financeiro aos 

seus investidores.87 

Os diretores podem receber remuneração e incentivos por resultados, mas 

sempre dentro de padrões razoáveis, de acordo com o tamanho da organização, a 

natureza do negócio, o grau de responsabilidade do diretor e a efetiva existência de 

lucros que permitam o pagamento de eventuais bônus. A remuneração excessiva pode 

ser considerada uma quebra do necessário bloqueio de ativos, uma desconformidade 

com os atos constitutivos ou o descumprimento dos deveres com a empresa, podendo 

gerar ações judiciais.88  

São exigidos relatórios anuais de atividades para demonstrar quais são os 

benefícios que estão sendo atingidos na comunidade e como estão sendo envolvidas 

as partes interessadas (stakeholders) na governança corporativa, além das informações 

financeiras.89 Esses resultados precisam ser demonstrados por meio de consultas 

às pessoas beneficiadas pelas atividades da empresa.90 O interesse dos 

stakeholders é primordial no modelo CIC, sendo sugerida a existência de um grupo 

desses representantes para atuarem como conselheiros em um comitê ou 

comissão.91  

 

87 OFFICE OF THE REGULATOR OF COMMUNITY INTEREST COMPANIES. Information and 
guidance notes – Chapter 3: Limited companies, maio 2016. Item 3.1. Disponível em: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
605413/cic-12-1333-community-interest-companies-guidance-chapter-3.pdf. Acesso em: 10 jan. 
2022; e Chapter 9: Corporate governance, maio 2016. Item 9.1.2, disponível em: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
605421/13-712-community-interest-companies-guidance-chapter-9-corporate-governance.pdf. 
Acesso em: 10 jan. 2022. 

88 OFFICE OF THE REGULATOR OF COMMUNITY INTEREST COMPANIES. Information and 
guidance notes – Chapter 9: Corporate governance, maio 2016. Item 9.3.6 e 9.3.8. Disponível em: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
605421/13-712-community-interest-companies-guidance-chapter-9-corporate-governance.pdf. 
Acesso em: 10 jan. 2022. 

89 OFFICE OF THE REGULATOR OF COMMUNITY INTEREST COMPANIES. Information and 
guidance notes – Chapter 1: Introduction, maio 2016. Item 1.3.1. Disponível em: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
626088/cic-12-1333-community-interest-companies-guidance-chapter-1-introduction.pdf. Acesso 
em: 08 jan. 2022.  

90 OFFICE OF THE REGULATOR OF COMMUNITY INTEREST COMPANIES. Information and 
guidance notes – Chapter 9: Corporate governance, maio 2016. Item 9.2. Disponível em: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
605421/13-712-community-interest-companies-guidance-chapter-9-corporate-governance.pdf. 
Acesso em: 10 jan. 2022. 

91 OFFICE OF THE REGULATOR OF COMMUNITY INTEREST COMPANIES. Information and 
guidance notes – Chapter 9: Corporate governance, maio 2016. Item 9.2. Disponível em: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/605413/cic-12-1333-community-interest-companies-guidance-chapter-3.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/605413/cic-12-1333-community-interest-companies-guidance-chapter-3.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/626088/cic-12-1333-community-interest-companies-guidance-chapter-1-introduction.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/626088/cic-12-1333-community-interest-companies-guidance-chapter-1-introduction.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/27/contents.%20Acesso
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Além das informações contábeis comuns a todas as empresas, as CIC´s 

devem apresentar um relatório anual detalhado, contendo a forma como mantêm o 

teste de interesse comunitário (community interest test), as atividades que são 

desenvolvidas em benefício da comunidade, como se dá o engajamento com as 

partes interessadas que são afetadas pelo propósito de benefício da empresa, como 

é realizada a distribuição de dividendos e como os ativos são transferidos. Esse 

relatório deve ser registrado no Companies House (órgão de registro público das 

empresas limitadas no Reino Unido).92 

O órgão Regulador, além de autorizar a formação da empresa como CIC, 

tem poderes para fiscalizar sua conformidade em relação à legislação; propor ações 

judiciais em nome da CIC quando seus membros e diretores não o fizerem; demitir e 

nomear diretores ou nomear executivos em casos de default (não cumprimento de 

obrigações financeiras); assumir a gestão da propriedade da CIC quando seus ativos 

estiverem em risco; fiscalizar eventuais violações ao propósito declarado, ao bloqueio 

de ativos provisionados; mudar a composição do Conselho; ou, ainda, encerrar as 

atividades da CIC.93 

O órgão regulador das CICs representa a instância de qualificação, conformidade 

e monitoramento desse modelo societário, cujo objetivo aponta para a preservação do 

benefício a ser alcançado pelas empresas e o impacto positivo sobre as comunidades 

atendidas. Segundo relatório do órgão regulador, o número de CICs registradas até 

março de 2021 era de 23.887, tendo havido um crescimento de 21% em relação ao 

ano anterior, notadamente em razão da pandemia.94 

Algumas críticas feitas a esse modelo societário apontam que, em razão do 

bloqueio de ativos para atividades que não estejam direcionadas ao seu próprio 

objeto social e da limitação para distribuição de dividendos, pode haver dificuldades 

 

605421/13-712-community-interest-companies-guidance-chapter-9-corporate-governance.pdf. 
Acesso em: 10 jan. 2022. 

92 As informações para registro do relatório podem ser acessadas no site da Companies House 
Disponível em: https://www.gov.uk/guidance/your-personal-information-on-the-public-record-at-
companies-house#what-the-public-register-is. Acesso em: 10 jan. 2022. 

93 OFFICE OF THE REGULATOR OF COMMUNITY INTEREST COMPANIES. Information and 
guidance notes – Chapter 11: The Regulator, maio 2016. Item 11.4. Disponível em: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
605423/13-714-community-interest-companies-guidance-chapter-11-the-regulator.pdf. Acesso em: 
10 jan. 2022. 

94 O relatório completo pode ser encontrado no endereço eletrônico: https://assets.publishing. 
service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1005991/cic-21-3-
community-interest-companies-annual-report-2020-2021.pdf. Acesso em: 10 jan. 2022. 

https://www.gov.uk/guidance/your-personal-information-on-the-public-record-at-companies-house#what-the-public-register-is
https://www.gov.uk/guidance/your-personal-information-on-the-public-record-at-companies-house#what-the-public-register-is
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/605423/13-714-community-interest-companies-guidance-chapter-11-the-regulator.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/605423/13-714-community-interest-companies-guidance-chapter-11-the-regulator.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1005991/cic-21-3-community-interest-companies-annual-report-2020-2021.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1005991/cic-21-3-community-interest-companies-annual-report-2020-2021.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1005991/cic-21-3-community-interest-companies-annual-report-2020-2021.pdf
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para os empreendedores que pretendem crescer em escala e obter investimentos de 

forma ampla (LIAO, 2015). O bloqueio de ativos também pode ser um empecilho para 

os empreendedores que pretendem ser adquiridos por alguma outra companhia, pois a 

transmissão dos ativos tem regras específicas a serem observadas (LIAO, 2016). 

A maior procura pela utilização desse modelo tem-se dado por organizações 

sem fins lucrativos, pois a possibilidade de emissão de ações e recebimento de 

investimento por equity (participação societária) é um atrativo para esse setor que 

tradicionalmente não tem acesso ao mercado de capitais como forma de financiamento 

e crescimento econômico (LIAO, 2015; 2016).  

3.2 CANADÁ 

3.2.1 Província de Colúmbia Britânica: Community Contribution Company (CCC) 

A Community Contribution Company (Empresa de Contribuição Comunitária), 

também denominada pela sigla CCC, é um modelo societário híbrido, adotado em 

março de 2012 pela província da Colúmbia Britânica (British Columbia), no Canadá. 

O surgimento da CIC inglesa chamou a atenção dos empreendedores canadenses, 

fomentando discussões e consultas públicas em nível federal e provincial sobre o 

interesse em ser adotado um novo modelo societário, híbrido, que tivesse ao mesmo 

tempo os objetivos das empresas com fins lucrativos (gerar lucros) e das 

organizações sem fins lucrativos (missão social) (LIAO, 2016). 

Diante da demora nas discussões federais e das pressões de empreendedores 

na província da Colúmbia Britânica, esta estabeleceu um Conselho de Inovação 

Social com representantes governamentais, organizações sem fins lucrativos, empresas, 

representantes de segmentos da sociedade, fundações, investidores, acadêmicos, 

entre outros, para discutir sobre as melhores inovações sociais que poderiam ser 

implementadas (LIAO, 2016). Após contribuições de vários atores sociais, em julho 

de 2012, a província de British Columbia anunciou que seria criado um novo modelo 

societário híbrido (LIAO, 2016), cuja legislação entrou em vigor em julho de 2013.95 

 

95 O governo da Colúmbia Britânica noticia a possibilidade de registro de um novo modelo de 
negócio em 29.07.2013. Informação disponível no site: 
https://news.gov.bc.ca/releases/2013FIN0067-001172. Acesso em: 13 jan. 2022. O ato legislativo 
introdutor do novo modelo é o Bill 23-2012. Disponível em:  

https://news.gov.bc.ca/releases/2013FIN0067-001172.%20Acesso%20em%2013.01.22
https://www.leg.bc.ca/Pages/BCLASS-Legacy.aspx#%2Fcontent%2Flegacy%2Fweb%2F39th4th%2F3rd_read%2Fgov23-3.htm
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A CCC possui características muito parecidas com as da CIC inglesa, 

notadamente em razão da existência de bloqueio de ativos, limitação de distribuição 

de dividendos e obrigação de relatório anual de suas atividades.96 Os modelos 

jurídicos obedecem aos tipos societários estabelecidos na legislação local.97 A 

empresa optante desse modelo pode ser originalmente constituída como uma CCC 

ou, se já for existente, transformar-se em uma.98 Ao ser constituída, de sua 

denominação deve constar Community Contribution Company ou a abreviação 

"CCC".99 Para a transformação de uma empresa em CCC, todos os seus membros, 

por unanimidade, devem aprovar a nova condição (inclusive membros sem direito a 

voto), bem como a alteração do nome da empresa e do seu ato constitutivo para que 

passe a constar o propósito de benefício à comunidade.100 A unanimidade exigida 

pela legislação neste caso pretende proteger o acionista minoritário, que não deve 

ser obrigado a aceitar o novo modelo (LIAO, 2016). 

Para ser reconhecida como uma CCC, seu ato constitutivo deve conter uma 

declaração determinada pela legislação, informando que ela é uma empresa de 

contribuição comunitária e, nesta qualidade, tem o propósito de beneficiar a sociedade e 

possui restrição para distribuição de dividendos e transferência de ativos.101 

 

https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/lc/billsprevious/4th39th:gov23-3. Acesso em: 14 
jan. 2022. O novo modelo foi introduzido no Business Corporations Act (legislação societária) da 
Província da Colúmbia Britânica e regulada pelo B.C. Reg. 63/2013. Elas encontram-se 
respectivamente nos endereços 
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/02057_03a#part2.2 e 
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/63_2013. Acesso em: 14 jan. 2022. 

96 A informação de que o novo modelo possui como parâmetro a CIC inglesa, bem como suas 
principais características constam de notícia disponível no site: 
https://news.gov.bc.ca/releases/2013FIN0067-001172. Acesso em: 13 jan. 2022.  

97 Ver: BRITISH COLUMBIA. BC Registry Services. Incorporating a Community Contribution 
Company. Disponível em: https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/employment-business-and-
economic-development/business-management/permits-licences-and-registration/registries-
packages/pack_01_ccc_-_bc_community_contribution_company_incorporation_package.pdf. 
Acesso em: 13 jan. 2022. As formas de incorporação permitidas pela lei societária local podem ser 
encontradas em: https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/02057_00. Acesso 
em: 13 jan. 2022 

98 BRITISH COLUMBIA. Business Corporations Act [SBC 2002], Chapter 57, Part 2.2 – Community 
Contribution Companies 51.97 (1). Disponível em: https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/ 
id/complete/statreg/02057_03a. Acesso em: 15 jan. 2022. 

99 BC Business Corporations Act 51.921 (1). 
100 BC Business Corporations Act 51.97 (2) (a) (b) (c). 
101 BC Business Corporations Act 51.911 (1) "This company is a community contribution company, 

and, as such, has purposes beneficial to society. This company is restricted, in accordance with 
Part 2.2 of the Business Corporations Act, in its ability to pay dividends and to distribute its assets 
on dissolution or otherwise". Disponível em: https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/ 
complete/statreg/02057_03a. Acesso em: 15 jan. 2022. 

https://www.leg.bc.ca/Pages/BCLASS-Legacy.aspx#%2Fcontent%2Flegacy%2Fweb%2F39th4th%2F3rd_read%2Fgov23-3.htm
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/02057_03a#part2.2
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/63_2013
https://news.gov.bc.ca/releases/2013FIN0067-001172
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/employment-business-and-economic-development/business-management/permits-licences-and-registration/registries-packages/pack_01_ccc_-_bc_community_contribution_company_incorporation_package.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/employment-business-and-economic-development/business-management/permits-licences-and-registration/registries-packages/pack_01_ccc_-_bc_community_contribution_company_incorporation_package.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/employment-business-and-economic-development/business-management/permits-licences-and-registration/registries-packages/pack_01_ccc_-_bc_community_contribution_company_incorporation_package.pdf
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/02057_00
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/02057_03a
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/02057_03a
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/02057_03a
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/02057_03a
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O principal objetivo da CCC deve ser beneficiar a comunidade, sendo que a 

legislação da Colúmbia Britânica reconhece esse benefício quando direcionado à 

sociedade em geral ou à parte dela e desde que não esteja relacionado somente ao 

atendimento do interesse de pessoas vinculadas à própria empresa de contribuição 

comunitária. A legislação dispõe que o propósito de benefício comunitário inclui, 

embora não se limite, à prestação de serviços sociais, ambientais, culturais, de 

saúde e educação.102 

A CCC deve alocar pelo menos 60% de seus lucros no propósito de benefício 

declarado em seu ato constitutivo e a distribuição de dividendos somente pode ocorrer 

até o limite de 40% dos lucros anuais.103 Caso o ato constitutivo estabeleça que 

ações ou classe de ações serão de propriedade de entidades qualificadas (qualified 

entities)104, não haverá limite de distribuição de dividendos. 

Seus ativos somente podem ser transferidos quando observadas as regras 

estabelecidas pela regulação, entre as quais estão a obrigação de transferência 

somente pelo valor de mercado, a utilização dos recursos para os propósitos 

estabelecidos no ato constitutivo ou a possibilidade de transferir para outras 

organizações previstas em lei (cooperativas de serviços comunitários, organizações 

sem fins lucrativos ou organização determinada pela norma reguladora).105 Em caso 

de dissolução, a totalidade do patrimônio remanescente ou, pelo menos 60% do seu 

total, após o pagamento de dívidas e obrigações, deve ser destinada às organizações 

previstas em lei para as quais os ativos podem ser transferidos.106 Além disso, é 

importante salientar que a CCC não possui isenções tributárias como disponível para 

as organizações sem fins lucrativos.107  

 

102 BC Business Corporations Act 51.91 (1) (a) (b). 
103 BRITISH COLUMBIA. Community Contribution Company Regulation. Business Corporations 

Reg. 63/2013 4 (1) (a). Disponível em: https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/ 
statreg/63_2013. Acesso em: 14 jan. 2022. Esta informação também é encontrada no endereço 
eletrônico endereçado aos pequenos negócios da Província de British Columbia, disponível em: 
https://smallbusinessbc.ca/article/top-5-questions-about-bcs-new-community-contribution-
company-answered/. Acesso em: 15 jan. 2022.  

104 As entidades qualificadas estão previstas na Lei das CCCs e incluem cooperativas de serviços 
comunitários, instituições de caridade, organizações qualificadas como donatárias pela legislação 
tributária ou uma organização determinada pela regulação local. BC Business Corporations Act 
51.91 e Income Tax Act 149.01(1). O Income Tax Act está disponível em: https://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-3.3/page-142.html#h-308534. Acesso em: 20 jan. 2022. 

105 BC Business Corporations Act 51.91 e 51.931. 
106 BC Business Corporations Act 51.95 (2) (b) e B.C. Reg. 63/2013 8.  
107 Informação constante do site do Centro de Empresas Sociais da Colúmbia Britânica, disponível em: 

https://www.centreforsocialenterprise.com/community-contribution-companies/. Acesso em: 15 jan. 2022. 

https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/63_2013
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/63_2013
https://smallbusinessbc.ca/article/top-5-questions-about-bcs-new-community-contribution-company-answered/
https://smallbusinessbc.ca/article/top-5-questions-about-bcs-new-community-contribution-company-answered/
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-3.3/page-142.html#h-308534
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-3.3/page-142.html#h-308534
https://www.centreforsocialenterprise.com/community-contribution-companies/
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A governança determinada na legislação obriga a existência de ao menos 

três diretores, cuja responsabilidade, no exercício de suas funções, deve ser a de 

agir em conformidade com o propósito estabelecido no ato constitutivo da CCC.108 

Não há nenhuma previsão legal sobre a necessidade de participação de outros 

stakeholders em conselhos, diretorias ou comitês. 

Os diretores também têm o dever de elaborar um relatório anual detalhado que 

demonstre, além das informações financeiras usuais a qualquer empresa, o modo pelo 

qual as atividades da empresa beneficiam a sociedade, quais os ativos transferidos 

(incluindo os valores em dinheiro, resgate e compra de ações), o motivo pelos quais 

esses ativos foram transferidos, os dividendos declarados no último ano fiscal, os 

nomes dos detentores das participações societárias e os pagamentos realizados 

acima do limite legal para pessoas relacionadas com a empresa.109 Esse relatório 

precisa ser aprovado pelos diretores e pela Assembleia Geral e assinado ao menos 

por um diretor para ser publicado no órgão de registro empresarial e, em seguida, no 

site da empresa.110  

3.2.2 Província de Nova Escócia: Community Interest Company (CIC) 

Em novembro de 2012, a província da Nova Escócia (New Scotia) anunciou 

a criação de sua própria organização híbrida de interesse comunitário, denominada 

Community Interest Company (Empresa de Interesse Comunitário) ou CIC.111 As 

principais características da CIC publicada por essa provícia, tais como o propósito de 

beneficiar a comunidade, a restrição do uso de ativos, a limitação de distribuição de 

dividendos e a obrigação de relatório anual de suas atividades de benefício, são 

iguais às previstas pela legislação que introduziu a Community Contribution Company 

(CCC) na Província da Colúmbia Britânica.  

 

108 BC Business Corporations Act 51.93 (1) (2). 
109 BC Business Corporations Act 51.96 (1) (2) (3) (4) e B.C. Reg. 63/2013 9 (1) (2). 
110 BC Business Corporations Act 51.96 (1) (2) (3) (4). 
111 O ato legislativo introdutor do novo modelo foi a Bill 135, que altera a legislação societária da 

Província de Nova Escócia (Community Interest Companies Act – Chapter 38 of the Acts of 2012). 
A regulamentação da lei ocorreu pela N.S. Reg. 121/2016. O projeto de lei, a legislação societária 
da Nova Escócia e sua regulamentação estão respectivamente disponíveis em: 
https://nslegislature.ca/legc/bills/61st_4th/3rd_read/b153.htm, 
https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/community%20interest%20companies.pdf e 
https://www.novascotia.ca/Just/Regulations/regs/ciccomminterest.htm. Acesso em: 16 jan. 2022.  

https://nslegislature.ca/legc/bills/61st_4th/3rd_read/b153.htm
https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/community%20interest%20companies.pdf
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O interesse comunitário significa aquele que é endereçado à sociedade em 

geral ou a um segmento dela, desde que não esteja relacionado somente ao 

benefício de pessoas vinculadas à própria CIC. A legislação dispõe que o propósito 

de benefício comunitário inclui, embora não se limite, à prestação de serviços 

sociais, ambientais, culturais, de saúde, de educação, entre outros existentes, 

excetuados os de objetivos políticos.112 

A estrutura societária de uma CIC obedece aos modelos legais estabelecidos 

no direito societário local.113 A empresa optante desse modelo pode ser originalmente 

constituída como uma CIC ou, se já for existente, solicitar a alteração societária para 

tornar-se uma.114 Ao ser constituída, de sua denominação deve constar Community 

Interest Company ou Société d'intérêt communautaire ou as abreviações CIC, C.I.C, 

SIC ou S.I.C ao final da denominação.115 

A CIC de Nova Escócia também possui restrição para transferência de seus 

ativos, que somente podem ser transferidos por valor de mercado para utilização nos 

propósitos comunitários estabelecidos no ato constitutivo ou transferência a outras 

organizações consideradas qualificadas, tais como cooperativas de serviços 

comunitários, organizações sem fins lucrativos ou organização determinada pela 

norma regulamentadora, e nas hipóteses previstas na legislação para distribuição de 

dividendos, dissolução, resgate ou compra de ações e na redução de capital.116 A 

declaração de dividendos pode ser mais restrita que a prevista em lei se esta for a 

previsão dos atos constitutivos da NS CIC. 

A legislação de Nova Escócia apresenta peculiaridades que as diferenciam do 

modelo BC CCC (British Columbia Community Contribution Company): (i) a denominação 

(Nova Escócia optou pelo nome utilizado no Reino Unido – Community Interest 

Company – CIC); (ii) a especificação de uma lista de instituições qualificadas117 que 

podem ser destinatárias dos ativos da empresa em caso de dissolução; e (iii) a 

 

112 NS Community Interest Companies Act, Interpretation, (2) (c).  
113 NS Community Interest Companies Act, Interpretation, (2) (d). 
114 NS Community Interest Companies Act, Interpretation, (6). 
115 NS Community Interest Companies Act, Interpretation, (10) (1) (2). 
116 NS Community Interest Companies Act, Interpretation, (13) (1). 
117 A norma regulamentadora da legislação que introduziu a CIC na Província da Nova Escócia, 

denominada Community Interest Companies Regulations - N.S. Reg. 121/2016, lista algumas instituições 
(na maioria universidades) que são consideradas entidades qualificadas para recebimento de 
ativos de uma NS CIC em caso de sua dissolução. A norma reguladora está disponível em: 
https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/community%20interest%20companies.pdf. 
Acesso em: 22 jan. 2022. 

https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/community%20interest%20companies.pdf
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competência concedida ao órgão de registro para requerer informações sobre o 

cumprimento da legislação e manutenção da condição de CIC118, bem como pela 

determinação de sua dissolução em caso de descumprimento.119 

A norma regulamentadora da lei que introduziu a CIC na província de Nova 

Escócia trouxe algumas particularidades ao modelo, como a exigência de uma 

declaração de que a sociedade não atua nem atuará em atividades de cunho 

político120 e a obrigação de uma declaração específica, que deve ser assinada por 

todos os diretores, comprometendo-se a agir em razão do propósito estabelecido 

nos atos constitutivos da empresa quando no exercício de suas funções.121 

A elaboração de um relatório informando sobre as atividades realizadas para o 

alcance do propósito comunitário também é obrigatória na NS CIC, devendo ser 

esse relatório ser aprovado pelos diretores e pela Assembleia Geral e assinado por 

pelo menos dois diretores para posterior envio ao órgão de registro empresarial.122 

A principal diferença entre os modelos canadenses (BC CCC e NS CIC) e o 

modelo inglês (CIC) está na ausência de um Órgão Regulador específico e inexistência 

de sugestão de inclusão de stakeholders beneficiados pelas atividades da empresa em 

órgãos de governança. De acordo com os modelos adotados pelas duas províncias 

canadenses, a administração e a governança das sociedades, à exceção do que se 

encontra determinado em lei e normas regulamentadoras, são realizadas por meio 

de autorregulação. 

Como aconteceu com a CIC inglesa, os modelos híbridos canadenses são 

particularmente atraentes para organizações sem fins lucrativos (LIAO, 2016), que 

podem buscar novas formas de investimento e captar recursos em troca de participação 

societária. Nesse sentido, esses modelos parecem permitir a participação das 

 

118 NS Community Interest Companies Act 25 (1). 
119 NS Community Interest Companies Act 26 (a) (b). 
120 NS Reg. 121/2016 3 (2) (b). 
121 NS Reg. 121/2016 3 (2) (c). A declaração a ser assinada pelos diretores da empresa já 

constituída ou por aqueles que exercerão esta função em uma empresa que será constituída deve 
ser redigida nos seguintes termos: "I, (insert name), hereby declare that I shall exercise the 
powers and perform the functions of a director of in (insert name of community interest company) 
in accordance with the community purpose set out in its memorandum of association and 
designation documents, as required by Section 12 of the Community Interest Companies Act." 
Tradução livre: "Eu, (inserir nome), declaro pela presente que exercerei os poderes e executarei 
as funções de um administrador da (inserir nome da empresa de interesse comunitário) de acordo 
com o propósito comunitário estabelecido em seu memorando de associação e designação, 
conforme exigido pela Seção 12 do Lei das Empresas de Interesse Comunitário". 

122 NS Community Interest Companies Act 21 (2) (3) (4) e NS Reg. 121/2016 10 (3). 
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organizações sem fins lucrativos nas atividades de mercado, sem perder sua missão, 

o que pode atrair investidores que buscam unir propósito e ganhos financeiros. 

3.2.3 Província de Colúmbia Britânica: Benefit Companies  

Em 30 de junho de 2020, entrou em vigor a lei que introduziu um novo 

modelo jurídico na província da Colúmbia Britânica, Canadá, denominado Benefit 

Companies (Empresas de Benefício).123 Esse modelo é inspirado nas Benefit 

Corporations (Empresas de Benefícios)124 americanas que surgiram nos Estados 

Unidos a partir de 2010 com o propósito de possibilitar que empresas atuem de 

forma responsável e sustentável, promovendo benefícios públicos ao mesmo tempo 

em que geram retorno financeiro para seus sócios, acionistas e investidores. 

Segundo a legislação da Colúmbia Britânica, as Benefit Companies são 

empresas que possuem um propósito de "benefício público" (public benefit), que é 

definido como a produção de um: 

[...] efeito positivo inclusive de natureza artística, beneficente, cultural, 
econômica, educacional, ambiental, literária, médica, religiosa, científica ou 
tecnológica, em benefício de (a) um grupo de pessoas, que não sejam 
acionistas da empresa, ou (b) ao meio ambiente, incluindo ar, terra, água, 
flora e fauna e habitats de animais, peixes e plantas.125 

 

123 As Benefit Companies foram introduzidas na Província da Colúmbia Britânica pela Bill M 209 – 
2019 – Business Corporations Amendment Act (No. 2) 2019, que alterou a legislação societária 
local (BC Business Corporations Act [SBC 2002]). Seu conteúdo pode ser acessado no site da 
Assembleia Legislativa da Colúmbia Britânica, disponível em: https://www.leg.bc.ca/parliamentary-
business/legislation-debates-proceedings/41st-parliament/4th-session/bills/third-reading/m209-3. 
Acesso em: 22 jan. 2022. A empresa de consultoria PwC noticiou a introdução das Benefit 
Companies na província da Colúmbia Britânica em: https://www.pwc.com/ca/en/legal/tax-
law/publications/bc-introduces-benefit-company-new-type-company-under-business-corporations-
act-2020.html. Acesso em: 15 jan. 2022.  

124 As empresas de benefício têm sido adotadas por inúmeros estados americanos e o interesse 
acadêmico por sua estrutura vem crescendo nos últimos anos. Um breve panorama sobre este 
assunto pode ser encontrado em The Corporate Form for Social Good, artigo publicado por 
David Katz e Laura McIntosh no Fórum de Governança Corporativa e Regulação Financeira 
da Escola de Direito da Universidade de Harvard (KATZ; MCINTOSH, 2019). 

125 As Benefit Companies foram introduzidas na legislação societária da Província da Colúmbia 
Britânica por meio de uma emenda no BC Business Corporations Act [SBC 2002], Chapter 57, 
Part 2.3. A definição de benefício público encontra-se na Part 2.3, 51.991 (1) "public benefit" (a) 
(b). Disponível em: https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/02057_03b. 
Acesso em: 22 jan. 2022. 

https://www.leg.bc.ca/parliamentary-business/legislation-debates-proceedings/41st-parliament/4th-session/bills/third-reading/m209-3%20.%20Acesso%20em%2022.01.22
https://www.leg.bc.ca/parliamentary-business/legislation-debates-proceedings/41st-parliament/4th-session/bills/third-reading/m209-3%20.%20Acesso%20em%2022.01.22
https://www.leg.bc.ca/parliamentary-business/legislation-debates-proceedings/41st-parliament/4th-session/bills/third-reading/m209-3%20.%20Acesso%20em%2022.01.22
https://www.pwc.com/ca/en/legal/tax-law/publications/bc-introduces-benefit-company-new-type-company-under-business-corporations-act-2020.html
https://www.pwc.com/ca/en/legal/tax-law/publications/bc-introduces-benefit-company-new-type-company-under-business-corporations-act-2020.html
https://www.pwc.com/ca/en/legal/tax-law/publications/bc-introduces-benefit-company-new-type-company-under-business-corporations-act-2020.html
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/02057_03b
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Uma empresa pode ser constituída como Benefit Company ou, se já constituída, 

transformar-se em uma por meio de alteração de seus atos constitutivos.126 A condução 

dos negócios de uma empresa de benefício deve ocorrer de maneira responsável e 

sustentável de modo que se "leve em consideração o bem-estar das pessoas que 

são afetadas pelas atividades da empresa e a utilização justa e proporcional dos 

recursos naturais, sociais e econômicos".127 Além dessas características, nenhuma 

disposição legal determina a necessidade de inserção de stakeholders diversos em 

órgãos de governança. 

Além do propósito de produzir benefício público, as Benefit Companies 

devem observar algumas condições: (1) declarar em seus atos constitutivos que é uma 

empresa de benefício, comprometida em conduzir suas atividades de modo a alcançar 

um ou mais benefícios públicos128; (2) especificar quais serão os benefícios públicos 

promovidos129; (3) publicar um relatório anual detalhado para demonstrar quais e 

como têm sido realizadas as atividades propostas, como elas têm beneficiado o 

público-alvo e, caso não tenham sido alcançados os objetivos pretendidos, explicar 

os motivos que levaram a tal resultado130; e (4) utilizar métricas padronizadas para 

avaliação do seu desempenho na realização do compromisso de benefício público 

assumido, cujos critérios devem ter sido estabelecidos por um terceiro não 

relacionado com a empresa131. 

Esse relatório de avaliação é realizado pela própria empresa por meio da 

utilização de critérios estabelecidos por uma organização independente como B Corp 

certification132 (Certificação de Empresa de Benefício), Global Reporting Initiative133 

(Iniciativa Global de Informação) e Sustainability Accounting Standards Board134 

(Conselho para Padrões Financeiros de Sustentabilidade).135 O relatório referente 

 

126 BC Business Corporations Act, 51.995. 
127 BC Business Corporations Act, 51.991 (1) "responsible and sustainable manner" (a) (b). 
128 BC Business Corporations Act 51.992 (1). 
129 BC Business Corporations Act 51.992 (2) (a) (b). 
130 BC Business Corporations 51.994 (1) (2) (a) (b) (3) (a) (b) (c) (d). 
131 BC Business Corporations Act 51.991 (1) "third-party standard" (a) (b) e "third-party standard-

setting body", (a) (b) (c) (d) (e) (2).  
132 Disponível em: https://www.bcorporation.net/pt-br/movement/about-b-lab. Acesso em: 31 jan. 2022. 
133 Disponível em: https://www.globalreporting.org/about-gri/. Acesso em: 31 jan. 2022. 
134 Disponível em: https://www.sasb.org/. Acesso em: 31 jan. 2022. 
135 O relatório de benefício segue os mesmos critérios de publicação de um relatório financeiro de 

empresas tradicionais, conforme estabelecido na legislação societária canadense. A omissão de 
sua publicação gera aplicação de multa. Mais informações em: 
https://www.blg.com/en/insights/2020/06/benefit-companies-arrive-in-bc. Acesso em: 31 jan. 2022. 

https://www.globalreporting.org/about-gri/
https://www.blg.com/en/insights/2020/06/benefit-companies-arrive-in-bc
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aos benefícios originados pelo propósito empresarial (benefit report) deve ser 

aprovado pelos diretores e assinado por ao menos um deles antes de sua publicação.  

Os diretores de uma Benefit Company têm como responsabilidade atuar de 

forma ética e de boa fé na condução do negócio, agindo de forma responsável e 

sustentável, e promover os benefícios públicos pelos quais a empresa se 

comprometeu.136 Por outro lado, eles não têm responsabilidade fiduciária em relação 

a qualquer pessoa cujo bem-estar tenha sido afetado pela atividade empresarial, 

nem em relação às pessoas que tenham interesse nos benefícios pelos quais a 

empresa se propõe a atuar.137  

Os diretores também não podem ser acionados judicialmente pelos 

beneficiários das atividades empresariais em razão de sua atuação para alcançar o 

benefício público declarado nos atos constitutivos empresariais.138 Somente os 

acionistas que detenham ao menos 2% das ações em circulação podem exigir o 

cumprimento do propósito de benefício ou alegar a quebra de deveres dos 

diretores.139 Se a empresa for de capital aberto, além da necessidade de possuir o 

percentual mínimo de ações, o valor de mercado delas deve somar, no mínimo, dois 

milhões de dólares canadenses.140  

Por outro lado, os órgãos judiciais não podem impor indenizações pecuniárias 

aos diretores por quebra de seus deveres de atuação em prol dos benefícios públicos 

pretendidos caso eles não sejam alcançados..141 Enquanto os deveres de atuação 

com lealdade, boa fé e desinteresse pessoal são reconhecidos como necessários na 

condução do negócio, o fato de não serem alcançados os benefícios propostos pela 

empresa não autoriza o ajuizamento de uma ação judicial por quebra de dever fiduciário. 

Apesar de as Benefit Companies serem um modelo importante para 

empresas e empreendedores que atuam ou desejam atuar de forma sustentável e 

responsável142, há críticas endereçadas à fragilidade das questões relacionadas aos 

 

136 BC Business Corporations 51.993 (1) (a) (b).  
137 BC Business Corporations 51.993 (2) (a) (i) (ii). 
138 BC Business Corporations 51.993 (2) (b). 
139 BC Business Corporations 51.993 (4) (b). 
140 BC Business Corporations 51.993 (4) (a) (i) (ii).  
141 BC Business Corporations 51.993 (5). 
142 Ver artigo vinculado pelo Jornal Vancouver Sun "B.C. finance minister says 'benefit companies' 

would think beyond profits" publicado em 30 de junho de 2020 (Disponível em: 
https://vancouversun.com/pmn/news-pmn/canada-news-pmn/b-c-finance-minister-says-benefit-
companies-would-think-beyond-profits/wcm/7a5d8feb-56df-4dfb-8cc6-dd27408e4656/. Acesso 
em: 27 jan. 2022). 

https://vancouversun.com/pmn/news-pmn/canada-news-pmn/b-c-finance-minister-says-benefit-companies-would-think-beyond-profits/wcm/7a5d8feb-56df-4dfb-8cc6-dd27408e4656/
https://vancouversun.com/pmn/news-pmn/canada-news-pmn/b-c-finance-minister-says-benefit-companies-would-think-beyond-profits/wcm/7a5d8feb-56df-4dfb-8cc6-dd27408e4656/
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deveres dos administradores, bem como à sua redundância no ambiente legislativo 

canadense, que já prevê a obrigação dos diretores de atuarem no melhor interesse 

da empresa e, nesse sentido, considerar os interesses de acionistas, empregados, 

aposentados e pensionistas, credores, consumidores, governo e meio ambiente.143 

Essas críticas apontam que um modelo legal direcionado à orientação da 

conduta dos diretores está mais relacionado com a cultura corporativa norte-americana 

do que com a canadense. A legislação societária do Canadá já prevê que diretores e 

executivos, no exercício de suas funções e responsabilidades, devem agir com 

honestidade e boa fé em prol do melhor interesse da companhia144, inexistindo como 

regra dominante a maximização do valor para o acionista, como culturalmente 

reconhecida nos Estados Unidos.145 Segundo Liao (2016, 2017), a introdução de 

uma norma cujo conteúdo não se trata propriamente de uma inovação pode se 

tornar inócua ou mesmo impedir o desenvolvimento do direito societário de forma 

mais ampla.  

 

143 A legislação societária canadense traz a previsão citada no Canada Business Corporation Act 122 
"(1.1) When acting with a view to the best interests of the corporation under paragraph (1)(a), the 
directors and officers of the corporation may consider, but are not limited to, the following factors: 
(a) the interests of (i) shareholders, (ii) employees, (iii) retirees and pensioners, (iv) creditors, 
(v) consumers, and (vi) governments; (b) the environment; and (c) the long-term interests of the 
corporation". Disponível em: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-44/page-13.html#docCont. 
Acesso em: 29 jan. 2022. A autorização legal para que os diretores das companhias possam levar 
em consideração os interesses de vários stakeholders em suas tomadas de decisão foi 
introduzida pela Bill C-97 (Disponível em: https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/42-1/bill/C-
97/first-reading. Acesso em: 29 jan. 2022) e tem como precedente a decisão da Suprema Corte 
do Canadá no caso BCE Inc. v. 1976 Debentureholders, julgado em 20.06.2008. De acordo com a 
decisão, a responsabilidade dos administradores compreende o dever de tratar de forma 
equitativa e justa os interesses dos stakeholders afetados individualmente pelas atividades da 
companhia. Em caso de conflito de interesses entre partes interessadas, os diretores devem 
observar o melhor interesse da companhia. A decisão declara que não existem regras ou 
princípios que disponham sobre a obrigatoriedade de prevalência do interesse de uma parte 
interessada sobre outra. Em sendo impossível atender o interesse de todas elas ao mesmo 
tempo, é irrelevante a escolha de uma alternativa em detrimento de outras quando nenhuma 
delas é capaz de trazer maiores benefícios do que a opção escolhida. Agindo desta forma, a 
companhia cumpre seu dever como um "cidadão corporativo responsável" ("responsible corporate 
citizen"). A íntegra da decisão pode ser encontrada em: https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-
csc/en/item/6238/index.do. Acesso em: 29 jan. 2022.  

144 Ver nota 111.  
145 O advogado Chat Ortved, em blog do escritório Lawson Lundell LLP, escreve no artigo intitulado 

"To B or Not to B: Benefit Companies Arrive in Canada" que, se a importação do modelo 
americano teve como objetivo permitir que os diretores conduzam sua gestão em prol do 
propósito da companhia, essa foi uma "uma solução em busca de um problema". O artigo pode 
ser lido em: https://www.lawsonlundell.com/the-business-law-blog/to-b-or-not-to-b-benefit-
companies-arrive-in-canada#_ftnref5. Acesso em: 27 jan. 2022. Uma explicação detalhada sobre 
a evolução da legislação e governança corporativa no Canadá pode ser encontrada em: Liao (2017). 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-44/page-13.html#docCont
https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/42-1/bill/C-97/first-reading
https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/42-1/bill/C-97/first-reading
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/6238/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/6238/index.do
https://www.lawsonlundell.com/the-business-law-blog/to-b-or-not-to-b-benefit-companies-arrive-in-canada#_ftnref5
https://www.lawsonlundell.com/the-business-law-blog/to-b-or-not-to-b-benefit-companies-arrive-in-canada#_ftnref5
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Outro ponto de preocupação para os críticos do modelo diz respeito à forma 

como a legislação traçou a responsabilidade dos administradores na condução de 

atividades relacionadas ao propósito de benefício. Embora os administradores sejam 

orientados a buscar os benefícios públicos declarados nos atos constitutivos, o fato 

de eles não alcançarem esses benefícios não implica a sua responsabilização 

(ORTVED, 2019). Assim, ao não poderem ser processados judicialmente pelos 

beneficiários, podem usar essa possibilidade para que eventuais erros ou omissões 

sejam encobertos pela abertura legislativa.146 

Em razão de sua recente introdução na legislação canadense, ainda não 

existem decisões judiciais que possam balizar as dúvidas apresentadas pelos críticos a 

esse modelo.  

3.3 ESTADOS UNIDOS 

3.3.1 Low-Profit Limited Liability Companies (L3C)  

As Low-Profit Limited Liability Companies (Companhias de Responsabilidade 

Limitada de Baixo Lucro, em tradução livre), também denominadas pela sigla L3C, 

foram o primeiro modelo híbrido surgido nos Estados Unidos, em abril de 2008, no 

Estado de Vermont.147 Sua concepção é desenhada a partir de uma LLC – Limited 

Liability Company (Companhia de Responsabilidade Limitada)148, cuja estrutura 

jurídica é flexível e permite até mesmo que seja organizada para fins não lucrativos, 

mediante a concordância de seus membros e ajuste de seus acordos societários. A 

L3C é considerada uma forma especializada de uma LLC que pode ser adotada 

 

146 Segundo advogados e acadêmicos citados no artigo publicado pelo jornal The Tyee, intitulado 
"Taking Care of Business? Experts Call New BC Law a Gift to Corporations" (MACLEOD, 2019), a 
legislação das Benefit Companies pode reduzir a responsabilidade dos administradores no caso 
de eventuais problemas na condução dos negócios e ainda protegê-los de ações judiciais.  

147 Vermont Statutes, title 11, chapter 25, subchapter 11. Disponível em: 
https://sos.vermont.gov/corporations/registration/domestic-registration/llc/. Acesso em: 07 jan. 
2022. Ver também: https://law.justia.com/codes/vermont/2021/title-11/chapter-25/. Acesso em: 07 
fev. 2022. 

148 As companhias de responsabilidade limitada podem ser constituídas por pessoas físicas, corporações, 
outras LLC e mesmo entidades estrangeiras. Seus proprietários são denominados "membros" e 
não são pessoalmente responsabilizados pelas dívidas e obrigações assumidas pela empresa. 
Cada Estado norte-americano pode ter regras específicas para sua constituição. Como regra 
geral, bancos e seguradoras não podem ser proprietários de uma LLC. As informações sobre a 
LLC estão disponíveis no endereço eletrônico do IRS: https://www.irs.gov/businesses/small-
businesses-self-employed/limited-liability-company-llc. Acesso em: 20 dez. 2021. 

https://sos.vermont.gov/corporations/registration/domestic-registration/llc/
https://law.justia.com/codes/vermont/2021/title-11/chapter-25/
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/limited-liability-company-llc
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/limited-liability-company-llc
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mediante uma emenda legislativa em cada Estado da Federação norte-americana 

(VITELLO, 2011). 

Para Robert Lang, considerado o idealizador da L3C149, ela é uma organização 

com fins lucrativos e alma de organização sem fins lucrativos. Seu principal objetivo 

é a missão social e de forma secundária, o lucro (COREN; LANG, 2010). Segundo 

Vitello (2011) e Reiser (2013), a L3C precisa estar amparada sobre três pilares: 

(i) deve ser organizada para realizar um propósito beneficente; (ii) não deve ter como 

objetivo acumular capital ou somente obter lucro; e (iii) não deve ter objetivos políticos. 

Como não representa um novo tipo societário, a L3C descomplica o processo 

legislativo para sua criação, pois as legislações estaduais precisam somente criar 

emendas nas já existentes LLC.150 

A L3C foi criada como forma de abrigar os Program-Related Investments – 

PRIs (Investimentos Relacionados a Programas, em tradução livre)151 de conformidade 

com as regras tributárias americanas. O PRI permite que as fundações possam 

investir em variados projetos, mesmo realizados por negócios com fins lucrativos, 

sem perder suas isenções tributárias (LIAO, 2018). 

Os idealizadores e apoiadores da L3C buscavam formas de utilizar a grande 

quantidade de recursos que as fundações e organizações filantrópicas possuem, 

aplicados à taxa de mercado, para fomentar negócios que pudessem resolver 

problemas sociais por meio de investimentos de longo prazo com baixas taxas de 

juros (COREN; LANG, 2010). As fundações privadas nos Estados Unidos são 

organizações sem fins lucrativos e precisam utilizar anualmente um valor próximo a  

 

149 Ver LANG, R. Note from the Creator of the L3C. Disponível em: 
https://americansforcommunitydevelopment.org/. Acesso em: 30 dez. 2021. 

150 Disponível em: https://americansforcommunitydevelopment.org/concept/. Acesso em: 30 dez. 2021. 
151 De acordo com o IRS – Income Revenue Service (equivalente à Receita Federal no Brasil), os 

Investimentos Relacionados a Programas são aqueles vinculados às finalidades da Fundação e 
que possuem isenção tributária. Os investimentos que produzam somente aumento de renda ou 
valorização de capital não são considerados elegíveis para o PRI, assim como o exercício de 
lobby e o envolvimento em campanhas político-partidárias. Caso o investimento feito por uma 
Fundação produza renda e valorização de capital como aqueles buscados por investidores de 
mercado, ele é um indicativo de que não possui o propósito necessário para ser reconhecido 
como PRI. O IRS fornece alguns exemplos de objetivos elegíveis ao programa, como 
empréstimos para estudantes carentes com baixas taxas de juros ou sem cobrança de juros, 
investimentos de alto risco em projetos sem fins lucrativos para moradia de pessoas de baixa 
renda, empréstimos com juros baixos para pequenas empresas cujos proprietários sejam pessoas 
em desvantagem econômica, entre outros. Estas informações estão disponíveis em: 
https://www.irs.gov/charities-non-profits/private-foundations/program-related-investments. Acesso 
em: 21 dez. 2021. 

https://americansforcommunitydevelopment.org/
https://americansforcommunitydevelopment.org/concept/
https://www.irs.gov/charities-non-profits/private-foundations/program-related-investments
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5% dos seus ativos para manterem o benefício das isenções tributárias (REISER, 

2010a); (VITELLO, 2011). Esse valor deve ser distribuído em doações ou investido 

por meio de um PRI, cuja finalidade esteja relacionada à missão da fundação e cuja 

relação risco-retorno deve ser maior do que um investimento padrão de mercado. 

Os investimentos qualificáveis como PRI podem ser realizados por várias 

formas, incluindo empréstimos para pessoas físicas, para organizações com isenções 

fiscais e para organizações com fins lucrativos, e também por investimento de 

participação societária (equity) em organizações com fins lucrativos. Os investimentos 

devem ampliar significamente as atividades que possuem o benefício de isenção 

tributária, e o risco desse tipo de investimento precisa ser maior do que o 

habitualmente realizado no mercado financeiro.152 

Ao contrário das doações, os investimentos em PRI são valores que podem 

retornar às fundações, com taxas de juros menores do que as de mercado, no prazo 

acordado entre as partes. A criação da L3C, portanto, foi imaginada para facilitar o 

investimento das fundações em PRI, diante do receio destas em investir em 

organizações com fins lucrativos e o projeto não ser reconhecido pelo órgão público 

de controle, o Income Revenue Service – IRS (Serviço de Renda e Receita, em 

tradução livre)153, como elegível ao programa (LIAO, 2018). Dentre os milhões 

destinados a doações pelas fundações americanas, poucos são destinados ao PRI 

em razão dessa incerteza.154 

Os requisitos legais para a constituição de uma L3C refletem a linguagem 

estabelecida pelas regras do IRS155 para realização de um PRI (REISER, 2010a; 

VITELLO, 2011). A legislação do Estado de Vermont é utilizada como referência 

 

152 Estas informações constam do endereço eletrônico do IRS, na página explicativa sobre o PRI, 
disponível em: https://www.irs.gov/charities-non-profits/private-foundations/program-related-
investments. Acesso em: 21 dez. 2021. 

153 O Income Revenue Service – IRS é o órgão norte-americano equivalente à Receita Federal no 
Brasil. 

154 CANDID LEARNING. What is a program - related investment? Disponível em: 
https://learning.candid.org/resources/knowledge-base/pris/. Acesso em: 21 dez. 2021. 

155 De acordo com a American for Community Development, a L3C cumpre especificamente as 
regras do IRS para os Investimentos Relacionados a Programas ("The L3C specifically complies 
with IRS regulations regarding Program Related Investments (PRIs)"). Disponível em: 
https://americansforcommunitydevelopment.org/concept/. Acesso em: 07 jan. 2022. 

https://www.irs.gov/charities-non-profits/private-foundations/program-related-investments
https://www.irs.gov/charities-non-profits/private-foundations/program-related-investments
https://learning.candid.org/resources/knowledge-base/pris/
https://americansforcommunitydevelopment.org/concept/
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pelos idealizadores de sua institucionalização e tem sido sugerida como padrão para 

as leis publicadas em outros estados norte-americanos.156 

Em Vermont, uma LLC pode tornar-se uma L3C quando satisfaz alguns 

critérios: (i) realiza, de modo significativo, um ou mais propósitos beneficentes ou 

educacionais no sentido previsto pela legislação tributária americana; (ii) não teria 

sido constituída se não fosse para atender aos propósitos específicos de benefício e 

educação; (iii) não tem como propósito o aumento de capital ou valorização de 

ativos; e (iv) não pode ter propósitos políticos ou legislativos.157 Ao deixar de cumprir 

as determinações legais, ela automaticamente passa a ser uma LLC comum158 

(REISER, 2013). Nesse modelo, diferentemente dos modelos inglês (CIC) e 

canadense (CCC e CIC), não há disposição legal ou regulamentar impedindo a 

distribuição de dividendos.159 

Além do Estado de Vermont, até a presente data, há sete Estados (Illinois, 

Louisiana, Maine, Michigan, Rhode Island, Utah e Wyoming) com legislação própria 

para a L3C, três jurisdições federais (The Oglala Sioux Tribe, The Crow Indian Nation of 

Montana e The Navajo Indian Nation) e o território americano de Porto Rico.160 

Apesar da tentativa de tornar a L3C um modelo jurídico que permitisse ser 

reconhecida pela IRS como qualificada para os PRI´s, isso não mudou as regras 

perante o órgão controlador, que não busca por qualquer tipo societário específico, mas 

apenas pelo cumprimento das regras que qualificam um investimento como PRI 

(LIAO, 2015). Quanto a critérios de governança, não há disposição legal informando 

sobre a necessidade de inserção de stakeholders diversos em órgãos de governança. 

O modelo visou solucionar uma situação tributária das fundações, mais do 

que produzir efetiva mudança do ponto de vista social e econômico (LIAO, 2015, 

 

156 Ver informações constantes do site https://americansforcommunitydevelopment.org/considering-
legislation-in-your-state/ e  https://americansforcommunitydevelopment.org/. Acesso em: 20 mar. 
2022.  

157 Informações constantes do site da Secretaria de Estado de Vermont para registro de uma L3C. 
Disponível em: https://sos.vermont.gov/corporations/registration/domestic-registration/llc/#. 
Acesso em: 20 mar. 2022. Ver também Vermont Statutes, title 11, chapter 25, subchapter 11, 
§4162, (1) (Disponível em: https://law.justia.com/codes/vermont/2021/title-11/chapter-25/section-
4162/. Acesso em: 20 mar. 2022). 

158 Vermont Statutes, title 11, chapter 25, subchapter 11, §4163, (a). 
159 Informação disponível em: https://www.law.cornell.edu/wex/l3c. Acesso em: 10 set. 2022. 
160 Para mais detalhes sobre as legislações publicadas no estados norte-americanos, ver 

https://americansforcommunitydevelopment.org/laws/. 

https://americansforcommunitydevelopment.org/considering-legislation-in-your-state/
https://americansforcommunitydevelopment.org/considering-legislation-in-your-state/
https://americansforcommunitydevelopment.org/wp-content/uploads/2020/07/Model-L3C-Articles-of-Organization-OA-Vermont-v2.pdf
https://sos.vermont.gov/corporations/registration/domestic-registration/llc/
https://law.justia.com/codes/vermont/2021/title-11/chapter-25/section-4162/
https://law.justia.com/codes/vermont/2021/title-11/chapter-25/section-4162/
https://americansforcommunitydevelopment.org/laws/
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2018; REISER, 2010a) e parece não ter alcance global, pois se encontra vinculado 

às regras tributárias norte-americanas (LIAO, 2015). 

3.3.2 Benefit Corporation 

As Benefit Corporations (Corporações de Benefício) surgiram como fruto do 

movimento de advocacy (influência em políticas públicas) do B Lab, organização 

sem fins lucrativos sediada na cidade da Filadélfia, Estado da Pensilvânia, nos 

Estados Unidos, que certifica empresas com alto impacto social e ambiental positivo 

como B Corps (Corporações B). 

Para compreender o surgimento do modelo jurídico denominado Benefit 

Corporation, é necessário conhecer o contexto de surgimento do B Lab. 

3.3.2.1 Certificação B Corporation ou B Corp  

O surgimento do B Lab se deve à idealização de Jay Coen Gilbert, Bart 

Houlahn e Andrew Kassoy. Os dois primeiros foram os fundadores da empresa AND1161 

e Andrew Kassoy foi um dos seus primeiros investidores. A cultura organizacional da 

AND1 foi construída pensando no bem-estar, remuneração justa e desenvolvimento 

dos seus empregados e fornecedores bem como no apoio financeiro à comunidade 

local. Por ocasião da venda da AND1, toda essa cultura foi modificada pelo adquirente. 

A mudança ocorrida após a aquisição da AND1 transformou os três amigos 

em ativistas por uma transformação do ambiente empresarial.162 A partir dessa 

experiência, os três estabeleceram que desejavam construir "o melhor para o maior 

número de pessoas pelo maior tempo possível".163 A partir desse objetivo, surge o B 

Lab, organização certificadora de empresas consideradas "boas" para a sociedade, 

dentro de parâmetros estabelecidos de avaliação. A certificação B Corporation ou B 

 

161 A AND1 é uma empresa de artigos esportivos que nasceu como startup em 1993 e chegou à segunda 
maior marca de calçados para basquete nos Estados Unidos (HONEYMAN, 2017, p. 10-11).  

162 Maiores informações sobre a história que deu origem ao B Lab podem ser encontradas em 
HONEYMAN, loc. cit. 

163 Ibid., p. 11. 
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Corp (Empresa B, em tradução livre) assemelha-se aos certificados LEED164 e de 

Comércio Justo para o café165. 

O B Lab declara que atua além da certificação, visando a mudança cultural e 

comportamental do sistema capitalista por meio das empresas, na busca por uma 

"economia inclusiva, equitativa e regenerativa" que equilibre rentabilidade financeira 

e propósito socioambiental.166 A certificação exige que a empresa interessada seja 

constituída com finalidade lucrativa, tenha ao menos 12 (doze) meses de operação e 

responda a um questionário167, denominado B Impact Assessment (Avaliação de 

Impacto B, em tradução livre)168, cujas perguntas visam verificar sua relação com 

empregados, clientes, fornecedores, meio ambiente e sua estrutura de governança.169 

Para ser elegível à certificação, a empresa necessita alcançar entre o mínimo de 80 

e o máximo de 200 pontos no questionário de avaliação e passar por uma avaliação 

de impactos negativos produzidos pelas atividades empresariais.170 Para multinacionais, 

cujo faturamento anual seja superior a cinco bilhões de dólares, há critérios adicionais 

de análise, além da exigência de pontuação mínima.171  

Além das informações prestadas na avaliação, quem pretende receber a 

certificação deve confirmá-las pelo envio de documentos ao escritório do B Lab local, 

 

164 Leadership in Energy and Environmental Design (Liderança em Energia e Desenho Ambiental) é 
uma certificação para construções que são consideradas verdes. A certificação é parte de um 
movimento global para desenvolvimento de construções sustentáveis. Mais informações em: 
https://www.gbcbrasil.org.br/certificacao/certificacao-leed/. Acesso em: 05 fev. 2022. 

165 Certificado aplicável a organizações de pequenos produtores e comerciantes de café conforme 
padrões sociais, econômicos e ambientais estabelecidos internacionalmente (FAIRTRADE 
INTERNATIONAL. How Fairtrade works. Disponível em: https://www.fairtrade.net/about/how-
fairtrade-works e FAIRTRADE INTERNATIONAL. Critérios de comércio justo Fairtrade para 
café. https://files.fairtrade.net/standards/Coffee_SPO_PT.pdf. Acesso em: 05 fev. 2022). 

166 Informações constantes do site do B Lab. Disponível em: https://www.bcorporation.net/pt-
br/movement/about-b-lab. Acesso em: 05 fev. 2022. 

167 Informações constantes em: SISTEMA B BRASIL. Um chamado para as empresas que acreditam 
em uma nova economia. Disponível em: https://www.sistemabbrasil.org/seja-empresa-b e 
B CORPORATION. Medir todo o impacto social e ambiental de uma empresa. Disponível em: 
https://www.bcorporation.net/pt-br/certification. Acesso em: 20 mar. 2022. 

168 A ferramenta de Avaliação de Impacto B (B Impact Assessment) pode ser utilizada gratuitamente 
por qualquer interessado. O questionário de avaliação encontra-se disponível em: 
https://www.bcorporation.net/pt-br/programs-and-tools/b-impact-assessment. Acesso em: 05 fev. 
2022. 

169 Mais informações sobre os padrões utilizados na avaliação em: https://www.bcorporation.net/pt-
br/standards/development-and-governance/. Acesso em: 02 fev. 2022. 

170 Informações constantes do site do B Lab. Disponível em: https://www.bcorporation.net/en-
us/standards/development-and-governance. Acesso em: 02 fev. 2022. 

171 Mais informações no site do B Lab. Disponível em: https://www.bcorporation.net/pt-
br/standards/development-and-governance/. Acesso em: 02 fev. 2022. 

https://www.gbcbrasil.org.br/certificacao/certificacao-leed/
https://www.fairtrade.net/about/how-fairtrade-works
https://www.fairtrade.net/about/how-fairtrade-works
https://files.fairtrade.net/standards/Coffee_SPO_PT.pdf
https://www.bcorporation.net/pt-br/movement/about-b-lab
https://www.bcorporation.net/pt-br/movement/about-b-lab
https://www.sistemabbrasil.org/seja-empresa-b
https://www.bcorporation.net/pt-br/certification
https://www.bcorporation.net/pt-br/programs-and-tools/b-impact-assessment
https://www.bcorporation.net/pt-br/standards/development-and-governance/
https://www.bcorporation.net/pt-br/standards/development-and-governance/
https://www.bcorporation.net/en-us/standards/development-and-governance
https://www.bcorporation.net/en-us/standards/development-and-governance
https://www.bcorporation.net/pt-br/standards/development-and-governance/
https://www.bcorporation.net/pt-br/standards/development-and-governance/
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as quais são analisadas para confirmação.172 A renovação da certificação deve ser 

realizada a cada três anos, momento em que a empresa deve refazer a avaliação de 

impacto B para confirmar sua pontuação.173 

Para obtenção da certificação B, também é necessário que sejam incorporados 

nos atos constitutivos dos solicitantes o propósito de se comprometerem com os 

interesses de curto e longo prazo da empresa e de seus acionistas/sócios/titulares, 

bem como o compromisso de considerar os efeitos econômicos, sociais, ambientais e 

jurídicos de curto e longo prazo das atividades empresariais em relação a empregados 

ativos, fornecedores, consumidores, credores e em relação à comunidade em que a 

empresa atua, seja local ou globalmente.174 Além disso, para obtenção da certificação, 

é necessário inserir nos atos constitutivos societários que os administradores, no 

exercício de suas funções e na tomada de decisão, devem levar em conta o melhor 

interesse da empresa, incluindo os interesses, as expectativas e os efeitos de curto 

e longo prazo de seus atos sobre os acionistas, empregados, fornecedores, 

consumidores, credores, comunidade e meio ambiente.175 

No Brasil, o B Lab possui a denominação de Sistema B176, e a redação das 

cláusulas contratuais ou estatutárias a serem inseridas nos atos constitutivos dos 

interessados à certificação encontram-se estabelecidas de acordo com o tipo societário 

adotado: sociedade anônima, sociedade limitada e EIRELI177 (empresa individual de 

responsabilidade limitada).178 De acordo com as informações constantes no site do 

Sistema B, verificou-se que existem 233 empresas certificadas no Brasil e 4384 em 

âmbito global179, demonstrando que a certificação tem aderência ao interesse de 

 

172 Ver "Pathway for certification" ("Caminho para certificação", em tradução livre) em: 
https://www.bcorporation.net/pt-br/certification. Acesso em: 20 mar. 2022. 

173 Informação constante do site do B Lab. Disponível em: https://www.bcorporation.net/pt-
br/certification/large-enterprise-multinational. Acesso em: 02 fev. 2022.  

174 A redação que deve ser incorporada ao objeto social das empresas encontra-se prevista no site 
do B Lab e pode ser acessada de acordo com cada país e região de sua constituição. O acesso 
pode ser feito pelo endereço: https://www.bcorporation.net/en-us/about-b-corps/legal-requirements. 
Acesso em: 05 fev. 2022. 

175 A redação da cláusula referente aos deveres dos administradores pode ser encontrada no 
endereço https://www.bcorporation.net/en-us/about-b-corps/legal-requirements. Acesso em: 05 
fev. 2022. 

176 Ver informações em: https://www.sistemabbrasil.org/. Acesso em: 05 fev. 2022. 
177 As empresas individuais de responsabilidade limitada, conhecidas pela sigla EIRELI, foram 

excluídas do rol de pessoas jurídicas de direito privado constantes do art. 44, inciso VI do Código 
Civil Brasileiro pela Medida Provisória n.o 1.085 de 27 de dezembro de 2021. 

178 A redação das cláusulas está disponível em: https://www.sistemab.org/modificaciones-legales-
brasil/. Acesso em: 05 fev. 2022. 

179 Disponível em: https://www.sistemabbrasil.org/. Acesso em: 05 fev. 2022.  

https://www.bcorporation.net/pt-br/certification
https://www.bcorporation.net/pt-br/certification/large-enterprise-multinational
https://www.bcorporation.net/pt-br/certification/large-enterprise-multinational
https://www.bcorporation.net/en-us/about-b-corps/legal-requirements
https://www.bcorporation.net/en-us/about-b-corps/legal-requirements
https://www.sistemabbrasil.org/
https://www.sistemab.org/modificaciones-legales-brasil/
https://www.sistemab.org/modificaciones-legales-brasil/
https://www.sistemabbrasil.org/
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empresas que pretendem ser identificadas como "melhores para o mundo". A expressão 

utilizada pelo Sistema B informa que as empresas B Certificadas são aquelas "que 

buscam ser melhor (sic) PARA o mundo e não apenas as melhores DO mundo".180 

Além da certificação, o B Lab também tem atuado em advocacy (influência 

em políticas públicas) para criação de leis que possibilitem a criação das Benefit 

Corporations (Corporações de Benefício), cuja característica é a introdução de um 

modelo legal com duplo propósito: gerar valor para os acionistas ao mesmo tempo em 

que cria um impacto positivo para a sociedade e o meio-ambiente. As Benefit 

Corporations não se confundem com as Empresas B Certificadas (Certified B 

Corporations), pois as primeiras são modelos legislativos que necessitam de 

aprovação legislativa para sua existência, enquanto a certificação pode ser solicitada 

por qualquer empresa privada devidamente constituída. Embora haja muitos pontos 

em comum entre ambas, há diferenças que as distinguem.181 

O B Lab, com apoio do advogado William H. Clark Jr.182, produziu uma 

"Legislação Modelo" (The Model Legislation) para a constituição das Benefit 

Corporations, cuja recomendação de redação é sugerida pelo B Lab183 para todas as 

jurisdições que desejam adotá-la (LOEWENSTEIN, 2016). O modelo de legislação 

desenhado pelo B Lab não cria nenhum tipo societário novo, mas permite que 

qualquer tipo societário possa adotar as cláusulas estabelecidas no modelo legal 

sugerido e ser constituído como Benefit Corporation ou adaptar seus atos constitutivos 

para se tornar uma corporação de benefício.184 A intenção dos seus defensores é 

 

180 Sobre a expressão "melhor para o mundo", vide nota 1. 
181 As distinções se dão no âmbito do monitoramento do desempenho realizado pelo B Lab, 

verificação contínua da manutenção dos padrões exigidos pela certificação (a cada 3 anos), 
suporte de um portfólio de serviços oferecido pelo B Lab às empresas certificadas e 
disponibilidade para solicitação por qualquer empresa legalmente constituída. Ao contrário da 
certificação, as Benefit Corporations necessitam de uma alteração no direito societário local para 
sua constituição (HONEYMAN, 2017, p. 177).  

182 William H. Clark Jr. é sócio do escritório Drinker Biddle & Reath LLP, na cidade da Filadélfia, Estado 
da Pensilvânia. Ele foi o responsável pela redação da Legislação Modelo e autor, juntamente com Larry 
Vranka, do artigo técnico (White Paper) defendendo a necessidade de um novo modelo societário 
na legislação norte-americana. O artigo está disponível em: https://benefitcorp.net/benefit-
corporation-white-paper. Acesso em: 13 fev. 2022. O advogado também foi responsável pela 
redação da legislação das Benefit Corporations na California, Havaí, Maryland, Nova Jersey, 
Nova York, Vermont e Virginia, segundo informações do American Law Institute disponíveis em: 
https://www.ali.org/members/member/102933/. Acesso em: 13 fev. 2022. 

183 As explicações do B Lab para que seja adotado o Modelo Legal estão disponíveis no site 
https://benefitcorp.net/attorneys/model-legislation. Acesso em: 03 jan. 2022. 

184 A minuta da legislação modelo, com as sugestões de artigos legais e respectivas explicações, 
está disponível no site do B Lab, https://benefitcorp.net/attorneys/model-legislation. Acesso em: 
03 jan. 2022. 

https://benefitcorp.net/benefit-corporation-white-paper
https://benefitcorp.net/benefit-corporation-white-paper
https://www.ali.org/members/member/102933/
https://benefitcorp.net/attorneys/model-legislation


 80 

facilitar o reconhecimento de um modelo único para empreendedores, investidores, 

consumidores e população em geral (LOEWENSTEIN, 2016). O B Lab solicita que o 

uso do termo Benefit Corporation (Empresa de Benefício) seja utilizado somente 

quando os princípios da Legislação Modelo forem adotados pelas legislações locais 

(LOEWENSTEIN, 2016). Do contrário, pedem que evitem utilizá-la.185  

A Legislação Modelo traz definições186 para "Empresa de Benefício" (Benefit 

Corporation), "Diretor de Benefício" (Benefit Director), "Administrador de Benefício" 

(Benefit Officer), "benefício público geral" (general public benefit), "benefício público 

específico" (specific public benefit) e "padrão de terceiro" (third-party standard) como 

conceitos-chave no desenho do modelo societário. 

Segundo o modelo, entre as condições estabelecidas para o reconhecimento 

como uma Benefit Corporation, está a necessidade de declaração expressa em seus 

atos constitutivos de que é constituída como Benefit Corporation, e que tem o 

propósito de criar um "benefício público geral".187 Para a Legislação Modelo, o benefício 

público geral é definido como "um impacto material positivo produzido pelo negócio e 

suas operações na sociedade e no meio-ambiente, considerados como um todo, 

cujo impacto deve ser avaliado segundo um parâmetro de terceiro".188  

Além do benefício público geral, as empresas podem optar por adotar um ou 

mais benefícios públicos específicos, que também devem constar dos seus atos 

constitutivos.189 Os benefícios públicos específicos são exemplificados como sendo: 

(i) beneficiar com produtos ou serviços as pessoas desatendidas e comunidades 

necessitadas; (ii) promover oportunidades econômicas para indivíduos e comunidades, 

além da criação de empregos; (iii) proteger e recuperar o meio ambiente; (iv) melhorar 

as condições de saúde; (v) promover a arte, a ciência e o desenvolvimento do 

conhecimento; (vi) aumentar o fluxo de capital para organizações que buscam beneficiar 

a sociedade e o meio ambiente; (vii) conferir outros benefícios sociais ou ambientais.190 

 

185 No endereço eletrônico do B Lab, consta a recomendação sobre o uso da legislação modelo como 
parâmetro para qualquer nova legislação ("B Lab recommends using the model legislation for the 
basis of any new legislation"). Disponível em: https://benefitcorp.net/attorneys/model-legislation. 
Acesso em: 05 jan. 2022. 

186 Model Legislation, §102. 
187 Model Legislation, §103, §104, §201(a). 
188 Model Legislation, §102. 
189 Model Legislation, §201(b). 
190 Model Legislation, §102. 

https://benefitcorp.net/sites/default/files/Model%20benefit%20corp%20legislation%20_4_17_17.pdf
https://benefitcorp.net/attorneys/model-legislation
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As diferenciações relativas aos benefícios públicos gerais e específicos, segundo 

constam na Legislação Modelo, visam possibilitar que a atuação dos administradores, 

cuja responsabilidade deve ser orientada para o melhor interesse da empresa, possa 

estar efetivamente direcionada aos benefícios estabelecidos nos atos constitutivos.191 

O padrão de conduta para os diretores, sejam eles membros do Conselho de 

Administração, Comitês vinculados ao Conselho de Administração ou Diretores 

Executivos, também está estabelecido na Legislação Modelo. Segundo essa legislação, 

no cumprimento de suas funções, todos os diretores devem mensurar o efeito de 

suas ações ou omissões perante as seguintes partes interessadas: (i) acionistas, 

(ii) empregados e toda força de trabalho da empresa, suas subsidiárias e fornecedores, 

(iii) interesses dos clientes aos quais o benefício público geral ou específico é 

direcionado, (iv) fatores sociais e comunitários de onde esteja localizada a empresa, 

seus escritórios, suas subsidiárias ou onde seus fornecedores estiverem localizados, 

(v) meio ambiente local e global, (vi) interesses de curto e longo prazo da empresa, 

(vii) habilidade da empresa de conquistar o propósito de benefício público geral ou 

de algum benefício público específico.192 

No exercício de suas funções, os diretores não necessitam priorizar o interesse 

de uma parte interessada sobre a outra, exceto se houver previsão expressa nos 

atos constitutivos societários, em que conste a priorização de um ou mais interesses 

como modo de atingir o benefício público geral ou específico pretendido.193 Ainda 

segundo a legislação modelo, os diretores não serão responsabilizados financeiramente 

por sua atuação na condução do negócio, exceto se tiverem agido com intencionalidade 

na produção de algum dano. Também não haverá responsabilização caso não seja 

atingido o benefício geral ou específico pretendido e os diretores não terão 

responsabilidade pelos beneficiários, que são o foco do benefício geral ou específico 

da empresa.194 Os diretores somente podem ser acionados judicialmente pela própria 

empresa ou por acionistas que detenham 2% das ações ou 5% das ações da 

empresa-mãe, onde a Benefit Corporation seja subsidiária.195 

 

191 Model Legislation §301 (a)(1)(2)(3).  
192 Model Legislation, §301 (a)(1). 
193 Model Legislation, §301 (a)(3). 
194 Model Legislation, §301 (c)(d). 
195 Model Legislation, §305 (a)(b)(c)(1)(2)(i)(ii). 
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A Legislação Modelo estabelece a obrigatoriedade de elaboração de um 

relatório anual, cujos padrões de avaliação devem ser desenvolvidos por uma terceira 

parte (third-party standard), para demonstração dos efetivos benefícios criados pela 

empresa, no aspecto tanto social quanto ambiental.196  

Os principais elementos constantes da Legislação Modelo para constituição de 

uma Benefit Corporation (Empresa de Benefício) podem ser visualizados no quadro 

a seguir. 
 
Quadro 8 - Legislação modelo para constituição de uma Benefit Corporation (empresa de benefício) 

Elemento Definição Condição 
Propósito 
(Corporate Purposes) Criar um benefício público geral. Obrigatório 

Benefício público geral 
(General public benefit) 

Um impacto positivo material na sociedade e no meio 
ambiente como um todo. Obrigatório 

Benefício público 
específico 
(Specific public benefit) 

Definidos como: 
▪ beneficiar com produtos ou serviços as pessoas 

desatendidas e comunidades necessitadas;  
▪ promover oportunidades econômicas para indivíduos 

e comunidades, além da criação de empregos;  
▪ proteger e recuperar o meio ambiente;  
▪ melhorar as condições de saúde;  
▪ promover a arte, a ciência e o desenvolvimento do 

conhecimento;  
▪ aumentar o fluxo de capital para organizações que 

buscam beneficiar a sociedade e o meio ambiente;  
▪ conferir outros benefícios sociais ou ambientais  

Facultativo 

Diretor de benefício 
(Benefit Director) 

Deve ser independente e preparar a avaliação anual da 
performance da empresa com relação aos benefícios 
propostos, a qual deverá fazer parte do relatório anual 
de benefício. 

Facultativo 

Executivo de benefício 
(Benefit Officer) 

Responsável por preparar o relatório anual de 
benefício. Facultativo 

Responsabilidade dos 
diretores 
(Standard of conduct for 
directors) 

Devem considerar, visando o melhor interesse da 
companhia, o efeito de suas ações e omissões sobre 
os interesses de acionistas, empregados, clientes, 
comunidade, meio ambiente local e global, interesses 
de curto e longo prazo da empresa, inclusive para 
manter sua independência. 

Obrigatório em relação às 
partes interessadas 
previstas na legislação 
modelo e facultativo com 
relação a outras partes 
interessadas dispostas na 
legislação local ou que 
sejam eleitas pela empresa. 

Padrão de terceiro 
(Third-party standard) 

A avaliação dos benefícios criados no âmbito social e 
ambiental deve ser realizada mediante padrão 
estabelecido por um terceiro. 

Obrigatório 

Relatório de benefício 
(Benefit Report) 

Documento anual em que conste: 
▪ a descrição das atividades desenvolvidas para atingir 

o benefício público ou específico;  
▪ os impedimentos para sua materialização;  
▪ o modo de seleção dos padrões de avaliação de terceiro;  
▪ o nome do diretor e executivo de benefício (se 

houver) e respectivas remunerações; e  

Obrigatório 

 

196 Model Legislation, §102, §401. 
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▪ a declaração de que não há conflito de interesses 
com a terceira parte escolhida como padrão de 
avaliação do impacto. 

Fonte: A autora (2022). 
 
 

A razão de existir de uma Benefit Corporation parece fundamentar-se na 

exigência legal para que administradores (representados por conselheiros de 

administração e diretores executivos) levem em consideração outras partes interessadas 

além dos acionistas, quando no exercício de suas funções. Nesse sentido, a sugestão 

estabelecida na legislação modelo é de cunho mandatório para diretores e 

administradores, o que, segundo o B Lab, pode ser uma forma de suplantar as decisões 

judiciais consideradas emblemáticas nos casos Dodge v. Ford197, Revlon v. Forbes198 e 

eBay Domestic Holdings Inc. v. Newmark199, em que é estabelecido que o dever dos 

administradores é priorizar o interesse dos acionistas. 

O B Lab defende a ideia de que ao se deixar expresso nos atos constitutivos 

das Benefit Corporations que seus administradores "devem atuar" em benefício de 

todas as partes interessadas (e não somente de forma permissiva, "podem atuar"), 

haverá segurança jurídica para que eles possam efetivamente agir em busca do 

 

197 Dodge et al. v. Ford Motor Co. et al., n. 47, Feb. 7, 1919, 204 Mich. 459, 170 N.W. 668, 3 A.L.R. 413. 
O caso refere-se a uma ação judicial de autoria dos irmãos Dodge informando que o acionista 
majoritário, Henry Ford, estaria usando seu poder de controle para restringir o pagamento de 
dividendos, embora a empresa fosse muito lucrativa. Na visão de Ford, a companhia deveria focar 
em diminuir os preços para seus consumidores e beneficiar os empregados e a sociedade por meio 
de aumento dos salários e criação de empregos. A Suprema Corte de Michigan decidiu que, embora 
Ford pudesse beneficiar outras partes interessadas da empresa, elas deveriam ser instrumentos 
para endereçar os interesses dos acionistas, que não poderiam ser preteridos em benefício de 
quaisquer outros. Em declaração textual, a Suprema Corte informa que "a business corporation is 
organized and carried on primarily for the profit of the stockholders" ("uma empresa é organizada 
e mantida principalmente para o lucro dos acionistas"). A decisão encontra-se disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/357204/mod_resource/content/0/Dodge%20et%20al%20v
.%20Ford%20Motor%20Company%20et.%20al%2C%20204%20Mich.%20459%2C%20170%20N
.W%20668%20%281919%29.pdf. Acesso em: 12 fev. 2022. 

198 Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc., 506 A.2d 173 (Del. 1986). Nesse importante 
caso decidido pela Suprema Corte de Delaware, foi reconhecido que em situação de venda de 
uma empresa com mudança de controle, a maximização do retorno ao acionista deve ser o dever 
de conduta dos diretores no curto prazo. A preocupação com outras partes interessadas, segundo 
a decisão, está limitada a algum benefício resultante para os acionistas. A decisão está disponível 
em: https://h2o.law.harvard.edu/collages/7220. Acesso em: 09 fev. 2022. 

199 eBay Domestic Holdings Inc. v. Newmark 16 A.3d 1 (Del. Ch. 2010). Esse caso possui algumas 
semelhanças com Dodge v. Ford. O eBay, sócio minoritário e concorrente da Newmark, ajuizou 
uma ação requerendo o reconhecimento da quebra de dever fiduciário dos diretores (que também 
eram acionistas) por produzirem um plano de direitos (rights plan) que, entre outras questões, 
diminuía a participação acionária do eBay. A motivação desse plano, segundo os acionistas 
majoritários, era a de garantir a cultura e os valores sociais da empresa em caso de oferta de 
aquisição por parte do eBay. A decisão da Corte de Delaware declarou que os diretores de uma 
companhia com finalidade lucrativa não podem implementar um plano de direitos que impeça a 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/357204/mod_resource/content/0/Dodge%20et%20al%20v.%20Ford%20Motor%20Company%20et.%20al%2C%20204%20Mich.%20459%2C%20170%20N.W%20668%20%281919%29.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/357204/mod_resource/content/0/Dodge%20et%20al%20v.%20Ford%20Motor%20Company%20et.%20al%2C%20204%20Mich.%20459%2C%20170%20N.W%20668%20%281919%29.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/357204/mod_resource/content/0/Dodge%20et%20al%20v.%20Ford%20Motor%20Company%20et.%20al%2C%20204%20Mich.%20459%2C%20170%20N.W%20668%20%281919%29.pdf
https://h2o.law.harvard.edu/collages/7220
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propósito eleito pela empresa para criar benefício público, endereçar interesse de 

stakeholders e obter retorno financeiro para acionistas, proprietários e investidores. 

A possibilidade de consideração dos interesses dos stakeholders no ambiente 

normativo norte-americano não é uma novidade nascida a partir do movimento 

encabeçado pelo B Lab, mas foi incorporada à realidade societária norte-americana 

a partir de meados dos anos 1980, com o aumento significativo do número de 

aquisições hostis naquele período (BAMONTE, 1995; LIAO, 2016). 

A partir desse contexto, a maioria dos Estados norte-americanos adotou os 

Constituency Statutes (Estatuto das Partes Interessadas, em tradução livre), os quais 

passaram a permitir que os administradores de uma companhia pudessem endereçar 

sua tomada de decisão considerando o interesse de outras partes interessadas além 

dos acionistas, particularmente quando enfrentando aquisições hostis (BISCONTI, 

2009; LIAO, 2017). A regra estabelecida pelos Constituency Statutes permite que 

diretores de uma empresa levem em consideração os interesses de uma ou mais 

partes interessadas, dentre empregados, clientes, credores, fornecedores, comunidades, 

seus executivos, a economia local ou nacional, os interesses de curto e longo prazo da 

companhia e a conveniência de se manter independente (ALEXANDER, 2017, p. 136).  

Os Constituency Statutes foram redigidos de modo a "permitir" que os 

administradores tomassem decisões observando outras partes interessadas e não a 

"obrigá-los" a essa prática, o que gerou pouca mudança na cultura norte-americana 

de priorizar o interesse do acionista.200 Embora a maximização do retorno financeiro 

ao acionista não se encontre em uma previsão legal, ela vem sendo adotada no 

ambiente corporativo norte-americano, pressionada pela construção cultural da 

empresa pela ótica dos acionistas e proprietários (SJÅFJELL; RICHARDSON, 2015). 

Para alguns autores como Dorff (2016) e Strine (2012), uma previsão estatutária 

que se contraponha a esse princípio pode ser interpretada como inválida pelas Cortes 

de Justiça norte-americanas. O Estado de Delaware, onde esse princípio tem sido o 

principal fio condutor das decisões judiciais201 (DORFF, 2016; STRINE, 2012), não 

adotou os Constituency Statutes até a presente data (AQUILA, 2020). 

 

maximização do valor do acionista em favor de uma estratégia de negócio. A íntegra da decisão 
está disponível em: https://h2o.law.harvard.edu/cases/3472. Acesso em: 09 fev. 2022. 

200 Sobre o histórico do surgimento dos Constituency Statutes e as críticas à falta de efetividade da 
legislação ver: Standley (2012). 

201 Embora majoritariamente voltada para o princípio da maximização do retorno ao acionista, a 
Suprema Corte de Delaware não é absolutamente unânime nesse sentido. Na emblemática decisão 

https://h2o.law.harvard.edu/cases/3472
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Nesse contexto surge o movimento legislativo do B Lab, juntamente com 

acadêmicos e advogados norte-americanos, com o objetivo de promover a constituição 

de um novo modelo societário: as Benefit Corporations (Corporações de Benefício). 

3.3.2.2 As primeiras normas de introdução de Benefit Corporations e a regulamentação 

no Estado de Delaware 

O Estado de Maryland foi o primeiro a promulgar uma lei que permitiu a 

constituição de uma Benefit Corporation (Corporação de Benefício), em abril de 

2009.202  

Em seguida, no ano de 2010, o Estado de Vermont adotou sua própria 

legislação para constituição das Benefit Corporations.203 

O propósito de criação de um benefício público é definido por Vermont de 

forma idêntica à legislação de Maryland, como sendo "a material positive impact on 

Society and the environment, as measured by a third-party standard, through activities 

that promote (some) combination of specific public benefits" ("um impacto material 

positivo na sociedade e no meio ambiente, avaliado por um padrão de terceiros, por 

meio de atividades que promovam uma combinação de benefícios públicos 

específicos" em tradução livre).204 O "benefício público geral" possui diferença de 

definição a depender da jurisdição em que a empresa for incorporada, mas de modo 

geral é definido como "um impacto material positivo na sociedade e meio ambiente" e 

"mensurado por uma terceira parte" (REISER, 2013). 

 

em Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946, 955 (1995), a Corte declarou que os 
diretores podem considerar, ao determinar se uma aquisição é hostil, o impacto que a oferta terá 
sobre credores, consumidores, empregados e até mesmo na comunidade onde a companhia está 
localizada. A decisão encontra-se disponível em: https://h2o.law.harvard.edu/collages/7746. 
Acesso em: 12 fev. 2022.  

202 Iniciativa do Senate Bill 690, cuja entrada em vigor da legislação se deu um ano depois, em abril 
de 2010. Ver Maryland Statutes Corporations and Associations 5-6C-01. Disponível em: 
https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/laws/StatuteText?article=gca&section=5-6C-
01&enactments=false e Maryland Statutes, Title 5, Subtitle 6C, disponível em: 
https://law.justia.com/codes/maryland/2020/corporations-and-associations/title-5/subtitle-6c/. 
Acesso em: 13 fev. 2022. 

203 Vermont Statutes, Title 11A, Chapter 21 (Disponível em: https://law.justia.com/codes/vermont/ 
2021/title-11a/chapter-21/. Acesso em: 16 fev. 2022). 

204 Maryland Statutes, 5-6C-01 (c) (Disponível em: https://govt.westlaw.com/mdc/Browse/Home/ 
Maryland/MarylandCodeCourtRules?guid=NDCE18C3082FD11DF979AF7AD960AC7C6&originati
onContext=documenttoc&transitionType=Default&contextData=(sc.Default. Acesso em: 16 fev. 
2022) e Vermont Statutes, Title 11A, Chapter 21, 21.03 (4) (Disponível em: 

https://h2o.law.harvard.edu/collages/7746
https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/laws/StatuteText?article=gca&section=5-6C-01&enactments=false
https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/laws/StatuteText?article=gca&section=5-6C-01&enactments=false
https://law.justia.com/codes/maryland/2020/corporations-and-associations/title-5/subtitle-6c/
https://law.justia.com/codes/vermont/2021/title-11a/chapter-21/
https://law.justia.com/codes/vermont/2021/title-11a/chapter-21/
https://govt.westlaw.com/mdc/Browse/Home/Maryland/MarylandCodeCourtRules?guid=NDCE18C3082FD11DF979AF7AD960AC7C6&originationContext=documenttoc&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
https://govt.westlaw.com/mdc/Browse/Home/Maryland/MarylandCodeCourtRules?guid=NDCE18C3082FD11DF979AF7AD960AC7C6&originationContext=documenttoc&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
https://govt.westlaw.com/mdc/Browse/Home/Maryland/MarylandCodeCourtRules?guid=NDCE18C3082FD11DF979AF7AD960AC7C6&originationContext=documenttoc&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
https://govt.westlaw.com/mdc/Browse/Home/Maryland/MarylandCodeCourtRules?guid=NDCE18C3082FD11DF979AF7AD960AC7C6&originationContext=documenttoc&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
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Em ambos os Estados, é permitido que uma empresa se constitua como 

Benefit Corporation ou, se já constituída, possa alterar seus estatutos sociais para 

tornar-se uma empresa de benefício.205 A empresa precisa definir um benefício 

público geral e pode comprometer-se com a criação de um ou mais benefícios 

públicos específicos a serem atingidos.206  

Um aspecto importante na legislação das Benefit Corporations refere-se às 

decisões dos administradores, as quais devem observar os interesses de todos os 

stakeholders. Em ambos os Estados os diretores são expressamente obrigados a 

levar em consideração os efeitos de suas decisões em face de acionistas, empregados, 

força de trabalho de subsidiárias e fornecedores, clientes (como beneficiários do 

propósito), comunidade e meio ambiente.207 

Vermont possui um item adicional no que se refere aos deveres dos diretores, 

determinando que eles também devem observar os interesses de curto e longo prazo 

da corporação, incluindo nessa possibilidade a manutenção da independência da 

Benefit Corporation.208 A referida inclusão ocorreu em razão da venda da conhecida 

empresa local de produção de sorvetes, Ben & Jerry´s Homemade Inc., que se 

destacava por suas práticas sociais e por não colocar o lucro acima de todos os 

outros interesses empresariais (PAGE; KATZ, 2010).  

No ano 2000, a Ben & Jerry's recebeu mais de uma oferta de aquisição e, 

segundo seus fundadores209, em razão de ser uma companhia de capital aberto, o 

Conselho de Administração não poderia recusar a maior proposta, sob pena de enfrentar 

uma ação judicial ajuizada por acionistas. Embora a venda tenha ocorrido dez anos 

antes da publicação da lei que introduziu a Benefit Corporation em Vermont, o caso 

Ben & Jerry´s gerou muitas discussões sobre a necessidade de proteção da missão 

 

https://law.justia.com/codes/vermont/2012/title11a/chapter21/section2103/. Acesso em: 16 fev. 
2022). 

205 Maryland Statutes 5–6C–03 e Vermont Act 21.04 e 21.05. 
206 Maryland Statutes 5–6C-06 (b) (1) e Vermont Act 21.08 (b). 
207 Maryland Statutes, s. 5-6C-07 (a) (1) e Vermont Act, s.21.09 (a). 
208 Vermont Statutes 21.09 (f). 
209 Segundo declaração do cofundador da Ben & Jerry´s, Ben Cohen, a legislação societária norte-

americana obriga o Conselho de Administração a aceitar uma oferta de compra, mesmo quando 
não há interesse de venda, quando o valor oferecido pelas ações é muito maior do que o 
negociado em mercado no momento da oferta. Para ele, a empresa poderia proteger a missão se 
mantivesse sua independência, mas a lei estava ao lado dos acionistas (DEMBOSKY, 2010). Em 
sentido contrário, alegando que a legislação americana não obrigaria a venda da empresa, pois 
existiam robustos instrumentos de defesa estabelecidos nos documentos societários do Ben & 
Jerry´s, os quais poderiam ter sido acionados, ver: Page e Katz (2010; 2012).  

https://law.justia.com/codes/vermont/2012/title11a/chapter21/section2103/
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de empresas com foco social, razão pela qual o dever de proteger a independência da 

empresa pelos diretores foi incluído na legislação. 

Quanto aos deveres dos diretores, o texto legal de Vermont e Maryland não 

possibilita que eles sejam responsabilizados por pessoas que pertençam ao público 

beneficiário210 caso a empresa não alcance o benefício público ou específico pretendido. 

Em Vermont211, os diretores podem ser acionados para responder pelo 

benefício público ou específico somente por um acionista que tenha esse direito em 

qualquer situação societária, um diretor da empresa, uma pessoa ou grupo de 

pessoas que detenha 10% ou mais de participação societária em uma empresa na 

qual a Benefit Corporation seja subsidiária, ou outras pessoas especificadas no estatuto 

constitutivo da empresa de benefício.212 Segundo Liao (2015), embora pareça sutil, 

essa possibilidade é importante, pois a empresa-mãe pode acionar judicialmente 

uma Benefit Corporation quando há violação dos interesses das partes interessadas. 

A legislação de Vermont também exige que um dos membros do Conselho 

de Administração seja independente e identificado como Diretor de Benefício 

(Benefit Director).213 Ele tem a responsabilidade de formular uma declaração anual 

especificando se a empresa age ou não de acordo com os propósitos estabelecidos 

em seus atos constitutivos. Caso os benefícios públicos ou específicos não estejam 

sendo atingidos, a declaração do Diretor de Benefício deve informar os motivos pelos 

quais eles não foram alcançados.214 Quanto à estrutura de governança, nenhuma 

disposição legal determina a necessidade de inserção de stakeholders diversos em 

conselhos, diretoria ou comitês. 

As Benefit Corporations devem publicar um relatório anual de suas atividades 

de benefício. Tanto em Maryland215 e Vermont216 quanto de modo geral nos demais 

estados onde a Sociedade de Benefício foi introduzida, os relatórios precisam 

demonstrar: (i) como a empresa está buscando atingir o benefício público e qual a 

extensão alcançada; (ii) as circunstâncias que impediram o alcance do benefício 

proposto; e (iii) uma avaliação do impacto social e ambiental das atividades 

 

210 Maryland Statutes section 5-6C-07 (b). 
211 Vermont Statutes §21.09 (e). 
212 Vermont Statutes §21.13 (b) (c). 
213 Vermont Statutes §21.10 (a). 
214 Vermont Statutes §21.10 (c) (3). 
215 Maryland Statutes Section 5-6C-08 (a). 
216 Vermont Statutes §21.14. 
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empresariais, de acordo com um padrão de terceiro (REISER, 2013). O relatório de 

impacto deve ser distribuído aos acionistas/proprietários e ser publicado no website 

da empresa.  

Vermont217 traz de forma mais detalhada como o relatório deve ser 

construído, com informações específicas sobre objetivos que estão sendo perseguidos 

e resultados obtidos, bem como o valor pago para cada diretor e para os acionistas 

que possuem mais de 5% das ações. De acordo com Liao (2015), a legislação 

promulgada em Vermont torna as Benefit Corporations mais próximas do grau de 

transparência e prestação de contas das empresas de capital aberto.  

As legislações de Maryland218 e Vermont219 também dispõem sobre a 

necessidade de um padrão de avaliação de terceiros para avaliar e mensurar a 

performance de impacto socioambiental. Existem vários órgãos de definição de 

padrões que atendem aos critérios estabelecidos para avaliação de impacto, 

incluindo a certificação B Corp, a Global Reporting Initiative – GRI220 (Iniciativa 

Global de Informação, em tradução livre) e o Sustainability Accounting Standards 

Board – SASB221 (Conselho para Padrões Financeiros de Sustentabilidade, em 

tradução livre). 

Apesar de algumas características diferentes em cada Estado, os modelos 

utilizados por Maryland e Vermont têm sido replicados pelos demais Estados norte-

americanos, com algumas variações locais (MUJICA FILIPPI, 2016, p. 57-61). 

O Estado de Delaware, um importante ambiente corporativo para as empresas 

norte-americanas, também adotou a legislação das Sociedades de Benefício, mas 

fez alterações no modelo legislativo sugerido pelo B Lab, no que também foi seguido 

pelo Estado do Colorado (LOEWENSTEIN, 2016). A denominação da sociedade em 

 

217 Vermont Statutes §21.14. (a) (1). 
218 Maryland Statutes Section 5-6C-01 (e). 
219 Vermont Statutes §21.03 (a) (8). 
220 A Global Reporting Initiative é uma organização internacional independente, com sede em 

Amsterdam, Holanda, que auxilia empresas a comunicar seu impacto econômico, social e 
ambiental por meio de normas padronizadas de transparência e responsabilidade. Mais 
informações em: https://www.globalreporting.org/. Acesso em: 27 fev. 2022. 

221 Sustainability Accounting Standards Board – SASB representam um guia de normas padronizadas, de 
âmbito internacional, para informações de sustentabilidade financeiramente relevantes para o 
setor industrial. Mais informações em: https://www.sasb.org/. Acesso em: 27 fev. 2022. 

https://www.globalreporting.org/
https://www.sasb.org/
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Delaware foi Public Benefit Corporations – PBC (Empresas de Benefício Público)222 

e não Benefit Corporation. 

A legislação de Delaware estabelece que as PBC são empresas com fins 

lucrativos que "pretendem produzir um benefício público ou benefícios públicos e 

operar de uma maneira responsável e sustentável"223, devendo ser administradas de 

forma a equilibrar o interesse financeiro dos acionistas, das pessoas materialmente 

afetadas pela conduta da empresa e o(s) benefício(s) públicos dispostos em seus 

atos constitutivos.224 

O benefício público em Delaware é definido como: 

[...] um efeito positivo (ou redução de efeitos negativos) em uma ou mais 
categorias de pessoas, entidades, comunidades ou interesses (além dos 
acionistas), incluindo, mas não se limitando, a efeitos de caráter artístico, 
beneficente, cultural, econômico, educacional, ambiental, literário, médico, 
religioso, científico ou natureza tecnológica.225 

Ao contrário do modelo legislativo do B Lab, que prevê necessariamente a 

adoção de um benefício público geral e, facultativamente, um ou mais benefícios 

públicos específicos226, em Delaware é possível optar por um ou mais benefícios 

públicos, sem condicionantes.  

Outro ponto de distinção em Delaware encontra-se na ausência de 

obrigatoriedade para a empresa de benefício de ter como propósito "criar um 

impacto material positivo na sociedade e meio ambiente"227 (destaque da autora), 

tendo o legislador optado pela produção de "um efeito positivo" ou a "redução de 

efeitos negativos".228 

No entendimento de Loewenstein (2016), a opção de Delaware está mais 

adequada à realidade, pois para a maioria das empresas não há como evitar a 

produção de algum impacto negativo na sociedade ou no meio ambiente ao realizar 

suas atividades. Exemplifica que, mesmo gerando um impacto positivo, zerar as 

 

222 Delaware Code title 8, §362 (c). Disponível em: https://delcode.delaware.gov/title8/c001/ 
sc15/index.html. Acesso em: 28 fev. 2022. 

223 Delaware Code title 8, §362 (a). 
224 Delaware Code title 8, §362 (a). 
225 Delaware Code title 8, §362 (b). 
226 Ver Model Legislation, §103, §104, §201(a). 
227 Ver Model Legislation, §102 ("General public benefit"). 
228 Delaware Code title 8, §362 (b). 

https://delcode.delaware.gov/title8/c001/sc15/index.html
https://delcode.delaware.gov/title8/c001/sc15/index.html
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emissões de carbono ou utilizar somente energia renovável em suas atividades é uma 

condição difícil de ser atingida para a maioria das empresas. 

O relatório anual de impacto, cuja avaliação é realizada mediante parâmetros 

de uma terceira parte, foi substituído em Delaware por um relatório bianual aos acionistas, 

com informações sobre os benefícios atingidos, gerado pela própria corporação.229 

O Conselho de Administração na BPC deve gerir ou conduzir os negócios  

da empresa de forma que busque o equilíbrio entre o interesse financeiro dos 

acionistas, os melhores interesses das pessoas materialmente afetadas pelas 

atividades empresariais e o benefício público disposto em seus atos constitutivos.230 

Ainda como nas demais legislações, os diretores não poderão ser 

demandados pelos beneficiários do benefício público. A legitimidade para ajuizar 

ações contra os diretores pertence aos detentores de pelo menos 2% das ações em 

circulação da empresa ou, se a empresa for de capital aberto com ações 

comercializadas em mercado de capitais, de ações que possuam o valor mínimo de 

dois milhões de dólares.231 

A promulgação da legislação em Delaware parece demonstrar uma importante 

conquista do movimento liderado pelo B Lab para a mudança do paradigma 

corporativo da maximização do interesse do acionista na cultura norte-americana. 

Para Liao (2015), a introdução das Benefit Corporations representam um progresso 

para a governança corporativa norte-americana, pois o modelo se aproxima mais dos 

interesses dos stakeholders e pode produzir maior desenvolvimento social. Até a 

presente data, 37 estados norte-americanos possuem leis aprovadas para 

constituição das Benefit Corporations e em 4 estados há projetos de lei em 

andamento.232  

3.3.3 Social Purpose Corporation (SPC) 

A Social Purpose Corporation (SCP) (Empresa de Propósito Social, em 

tradução livre) surgiu na Califórnia, em 2011, introduzida pela California Corporate 

Flexibility Act of 2011 ("FPC Statute") com a denominação inicial de Flexible Purpose 

 

229 Delaware Code title 8, §366 (b). 
230 Delaware Code título 8, §365 (b). 
231 Delaware Code título 8, §367. 
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Corporation (Empresa de Propósito Flexível, em tradução livre) (REISER, 2012). Em 

2014, em razão de reforma legislativa, houve a alteração da denominação para 

Social Purpose Corporation (SPC).233 A partir da introdução do modelo na Califórnia, 

outros estados também o adotaram (REISER, 2012). Atualmente existem legislações 

para as empresas de propósito social em Washington e na Flórida.234 

A SPC obedece às mesmas regras das empresas comuns no Estado da 

Califórnia para fins de constituição, registro e exercício de atividades econômicas235 

e pode ser formada por uma ou mais pessoas físicas, partnerships, associações, 

empresas ou outra SPC.236 É permitido que uma empresa se constitua como SPC 

ou, se já constituída, altere seus estatutos sociais para tornar-se uma empresa de 

propósito social. Para isso, é necessário que haja o voto concorde de pelo menos 

dois terços de cada classe de ações existentes, ou quórum mais qualificado, caso o 

ato constitutivo assim disponha.237 No mesmo sentido, para a transformação de uma 

SPC em uma organização tradicional.238 

A expressão Social Purpose Corporation ou a sigla SPC deve constar da 

denominação societária.239 No ato constitutivo, deve constar declaração de que seu 

propósito será o de desenvolver quaisquer atividades, atos ou profissão lícitas, 

permitidas para as empresas em geral, visando o interesse da sociedade, dos 

acionistas e demais objetivos pelos quais tenha se comprometido expressamente240, 

sendo obrigatório constar ao menos um dos propósitos enumerados pela lei: (1) uma ou 

mais atividades beneficentes ou de interesse público autorizadas para as organizações 

sem fins lucrativos, (2) promover impacto positivo ou diminuir impactos negativos 

provenientes de suas atividades em empregados, fornecedores, clientes, credores,  

 

232 As informações constam do site https://benefitcorp.net/policymakers/state-by-state-status. Acesso 
em: 12 fev. 2022. 

233 Corporations Code, Title 1, Division 1.5 – Social Purpose Corporations Act (2500 – 3503). 
Disponível em https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum= 
2500.&nodeTreePath=2.2.1&lawCode=CORP. Acesso em 06 set. 2022. 

234 Informação disponível em: https://www.northwestregisteredagent.com/corporation/social-purpose. 
Acesso em: 08 set. 2022. 

235 California Corporations Code, 2604 e 2605. 
236 California Corporations Code¸ 2600. 
237 California Corporations Code, 911 (d)(2). 
238 California Corporations Code, 3301 (2). 
239 California Corporations Code, 2602 (a). 
240 California Corporations Code, 2602 (b)(1). 

https://benefitcorp.net/policymakers/state-by-state-status


 92 

comunidade, sociedade e meio ambiente, ao mesmo tempo em que atende aos 

interesses financeiros dos acionistas e está em conformidade com a 

regulamentação.241 A alteração desses propósitos específicos somente poderá 

ocorrer pelo voto concorde de dois terços das ações em circulação (se o ato 

constitutivo não dispuser de forma mais qualificada), independentemente do direito a 

voto de cada classe de ações.242 

No cumprimento de suas obrigações, os diretores devem atuar de forma 

diligente e de boa fé, em benefício do interesse da empresa, dos seus acionistas e 

dos objetivos estabelecidos no seu ato constitutivo.243 Por expressa determinação 

legal, os diretores não serão responsáveis por quaisquer outras partes interessadas 

além da própria SPC e seus acionistas244, mas podem ser processados judicialmente 

por estes, em ações derivativas, quando não agirem em benefício do interesse da 

sociedade, dos acionistas ou dos propósitos específicos estabelecidos no ato 

constitutivo.245 Nenhuma outra parte interessada pode acionar os diretores para 

cumprimento dos propósitos específicos adotados.246 

Para Reiser (2012), esses dispositivos foram pensados para permitir aos 

diretores a tomada de decisão que possa ser contrária ou mesmo ir além dos 

interesses dos acionistas. Porém, não há nenhuma disposição legal que obrigue os 

diretores a levarem em consideração o interesse de diferentes stakeholders, como 

ocorre com as Benefit Corporations (TALLEY, 2012). 

A legislação californiana não obriga que a SPC deva criar ou promover um 

benefício público geral como acontece com as Benefit Corporations, limitando-se a 

enumerar alguns benefícios que devem estar dispostos no ato constitutivo como um 

dos objetivos da sociedade. Não há previsão legal obrigando os diretores a perseguir 

os objetivos sociais propostos, mas permitindo que assim o façam, o que também a 

diferencia de uma Benefit Corporation, cujos diretores devem observar o interesse 

de várias partes interessadas em sua tomada de decisão (REISER, 2012).  

 

241 California Corporations Code, 2602 (2)(A)(B)(i)(ii)(iii). 
242 California Corporations Code, 3000 (b). 
243 California Corporations Code, 2700 (a)(c). 
244 California Corporations Code, 2700 (f). 
245 California Corporations Code, 2900 (b). 
246 California Corporations Code, 2900 (c). 



 93 

O Conselho de Administração de uma SPC precisa fazer um relatório anual 

aos acionistas, com as informações financeiras usualmente exigidas das empresas 

com fins lucrativos (REISER, 2012), acrescido de um relatório de auditoria 

independente ou, caso não haja, acompanhado de uma declaração de que não 

houve auditoria nos livros contábeis.247 Além do relatório financeiro, o Conselho 

deve preparar um extenso e detalhado relatório, denominado "management 

discussion and analysis (special purpose MD&A)"("análise e discussão de gestão de 

propósito especial", em tradução livre), em que devem constar informações materiais 

e financeiras sobre as atividades desenvolvidas para alcançar os impactos sociais 

propostos, medidas tomadas para efetivação do propósito específico, objetivos 

alcançados, forma de avaliação da performance da SPC quanto ao alcance dos 

objetivos, investimentos que serão feitos para seu alcance nos três anos seguintes, 

entre outras previsões legais.248  

Não há previsão legal para isenções tributárias específicas para a SPC na 

Califórnia.249  

O modelo SPC se mostra mais flexível em relação à escolha dos propósitos 

que deverão ser endereçados pela empresa, bem como para a atuação dos 

diretores, que é menos incisiva quanto à observação de várias partes interessadas 

na sua tomada de decisão, diferentemente do que é previsto para as B Corporations. 

A SPC também não precisa publicar um relatório amparado em padrões de terceiro, 

mas dentro dos parâmetros dispostos na legislação específica. 

3.4 AMÉRICA DO SUL 

3.4.1 Colômbia – Sociedad Comercial de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) 

O modelo das Benefit Corporations (Corporações de Benefício), originário 

dos Estados Unidos, foi introduzido na Colômbia com a denominação Sociedad de 

Beneficio e Interés Colectivo (BIC) (Sociedade de Benefício e Interesse Coletivo), 

publicada no ano de 2018, pela Lei n.o 1.901.  

 

247 California Corporations Code, 3500 (a)(1). 
248 California Corporations Code, 3500 (b)(1)(2)(3)(4)(5) 
249 California Corporations Code, 2502.07. 
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A sociedade BIC não é considerada um novo tipo societário, mas uma 

denominação para "todas aquellas compañías que sean constituídas de conformidad 

con la legislación vigente para tales efectos, las cuales, además dei beneficio e interés 

de sus accionistas, actuarán en procura dei interés de la colectividad y dei medio 

ambiente"250 ("todas aquelas companhias que sejam constituídas de conformidade 

com a legislação vigente para todos os efeitos, as quais, além dos benefícios e 

interesses de seus acionistas, atuarem na busca dos interesses da comunidade e do 

meio ambiente", em tradução livre). 

As atividades destinadas ao benefício e interesse coletivo devem estar 

presentes no seu objeto social e a razão social ou denominação empresarial deve ser 

acompanhada do acrônimo "BIC" ou sociedade de "Benefício e Interesse Coletivo".251 A 

empresa já constituída que deseje adotar a condição de sociedade BIC deve obter a 

autorização da maioria dos seus membros, conforme determinado na legislação 

local ou de acordo com seus atos constitutivos.252 

A lei das sociedades BIC exige que, entre outros atributos que venham a 

possuir, as sociedades BIC devem ter as seguintes características: (i) ter remuneração 

razoável para seus empregados, buscando estabelecer padrões de equidade entre o 

maior e o menor salário, (ii) oferecer subsídios para desenvolvimento dos empregados 

e reorientação profissional em caso de demissão, (iii) criar oportunidades para que 

os empregados adquiram ações da empresa, ampliar benefícios para saúde física e 

mental e cuidar do equilíbrio entre vida pessoal e profissional dos trabalhadores, 

(iv) criar um manual para empregados sobre os valores e expectativas da sociedade, 

(v) criar flexibilidade para jornada de trabalho e existência de teletrabalho sem 

diminuição da remuneração, (vi) criar oportunidades de trabalho para jovens em 

situação de risco, população sem-teto ou egressos do sistema prisional, (vii) aumentar a 

diversidade de gênero, étnica, racial, religiosa, nos órgãos de administração e dentre 

os executivos, (viii) incentivar o voluntariado e estabelecer parcerias com fundações 

que façam trabalhos sociais para a comunidade, (ix) dar preferência de compra para 

produtos e serviços de empresas locais, principalmente dirigidas por mulheres e 

minorias, e dar preferência a fornecedores que tenham padrões de equidade e  

 

250 Lei n.o 1.908 de 2018, artigo 2.o. 
251 Lei n.o 1.908 de 2018, artigo 2.o.  
252 Lei n.o 1.908 de 2018, artigo 3.o. 
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proteção ambiental, (x) realizar anualmente auditoria ambiental para demonstrar a 

eficiência no uso de água e energia, divulgando-a publicamente, e capacitar os 

empregados para atuarem em prol da sociedade e do meio-ambiente, (xi) monitorar 

a emissão de gases de efeito estufa gerados por suas atividades, implementar 

programas de reciclagem e reuso, aumentar progressivamente a utilização de energias 

renováveis e incentivar as mesmas ações para seus fornecedores, (xii) utilizar 

sistemas de iluminação eficientes e incentivar o deslocamento de empregados em 

meios de transporte sustentáveis, (xiii) divulgar informações financeiras entre seus 

trabalhadores, (xiv) expressar a missão da empresa em seus documentos e (xv) 

promover o comércio justo e programas que permitam aos fornecedores se tornarem 

proprietários coletivos da empresa.253  

Os administradores, além dos deveres gerais da legislação societária local, 

devem levar em conta os interesses da empresa, dos seus acionistas ou sócios e 

dos benefícios e interesses coletivos determinados nos seus atos constitutivos.254 

Não há determinação sobre a possibilidade de ajuizamento de ações judiciais em 

face dos administradores por descumprimento de suas responsabilidades na 

sociedade BIC. 

A legislação colombiana também exige um relatório de gestão, juntamente com 

o relatório de término de exercício, demonstrando o impacto das atividades desenvolvidas 

pela sociedade e o alcance do benefício social perseguido, que deve ser elaborado 

pelo representante legal da empresa e enviado ao órgão máximo de tomada de 

decisão. O relatório deverá ser publicado no site da empresa e, caso não o possua, 

deverá ser mantido na sede da empresa e disponibilizado para quem o solicitar.255 

Esse relatório deve ser elaborado de acordo com um padrão independente e 

poderá ser auditado por autoridade competente ou por um terceiro. O padrão a ser 

utilizado necessita adequar-se a algumas características exigidas por lei: (i) ser 

reconhecido como tal, (ii) avaliar os efeitos das atividades da empresa em relação 

aos benefícios e interesses coletivos, (iii) a metodologia de avaliação deve ser 

desenvolvida por uma entidade pública, privada ou mista, nacional ou estrangeira, 

que não seja controlada pela empresa BIC, suas controladoras ou subsidiárias, 

 

253 Lei n.o 1.908 de 2018, artigo 2.o, paragrafo. 
254 Lei n.o 1.908 de 2018, artigo 14 (sic) 
255 Lei n.o 1.908 de 2018, artigo 5.o. 



 96 

(iv) tenha experiência na avaliação de impacto socioambiental, (v) os padrões utilizados, 

bem com as entidades que os elaboram devem ser divulgadas publicamente.256  

A legislação colombiana também prevê que a Superintendência de 

Sociedades257, órgão público de fiscalização e controle, manterá uma lista pública de 

padrões independentes que estejam de acordo com a legislação e terá competência 

para excluir a qualidade de Sociedade de Benefício e Interesse Coletivo, mediante 

procedimento administrativo, em razão de violação grave e reiterada dos 

padrões adotados.258 

Embora o modelo de sociedade BIC na Colômbia possua as mesmas 

disposições da legislação referente às Empresas de Benefício adotadas nos Estados 

Unidos e Canadá, como geração de benefício público, autorização para os 

administradores atuarem com foco em mais de um stakeholder e elaboração de 

relatórios públicos utilizando padrões de terceiros para avaliação do impacto, a lei 

colombiana possui particularidades específicas. 

A enumeração de várias características que devem ser observadas para 

que a empresa seja reconhecida como sociedade BIC e a possibilidade de perda 

dessa qualidade por meio de atuação de um órgão estatal, aproximam esse modelo 

ao CIC inglês.  

3.4.2 Equador – Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) 

A introdução do modelo de sociedade de benefício no Equador se deu por 

uma resolução publicada pela Superintendência de Companhias, Valores e Seguros 

em dezembro de 2019, denominada Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo – BIC 

(Sociedade de Benefício e Interesse Coletivo).259 

As sociedades BIC são definidas como "aquellas compañías que al desarrollar 

sus actividades operacionales en beneficio de los intereses de sus socios o accionistas, 

se obligan a generar un impacto social positivo en procura del interés de la sociedad 

 

256 Lei n.o 1.908 de 2018, artigo 6.o.  
257 A Superintendência de Sociedades é um organismo técnico vinculado ao Ministério da Indústria, 

Comércio e Turismo da Colômbia que fiscaliza, inspeciona e controla as sociedades empresárias. 
Mais informações podem ser encontradas em: 
https://www.supersociedades.gov.co/SitePages/Inicio.aspx. Acesso em: 05 mar. 2022. 

258 Lei n.o 1.908 de 2018, artigo 6.o. 
259 A Resolução SCVS-INC-DNCDN-2019-0021 foi publicada no Diário Oficial do Equador n.o 107, 

em 24 de dezembro de 2019, p. 37.  

https://www.supersociedades.gov.co/SitePages/Inicio.aspx
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y del medio ambiente"260 ("aquelas empresas que ao desenvolverem suas atividades 

operacionais em benefício de seus sócios ou acionistas, comprometem-se a gerar 

um impacto social positivo em busca do interesse da sociedade e do meio ambiente", 

em tradução livre). 

Em janeiro de 2020, o Equador publicou a Lei Orgânica de Empreendimento 

e Inovação, onde as definições e regras constantes da Resolução SCVS-INC-

DNCDN-2019-0021 foram reproduzidas.261 

As empresas controladas pela Superintendência de Companhias, Valores e 

Seguros podem tornar-se sociedades BIC, sem alterar sua espécie societária262, 

mediante a aprovação de dois terços dos sócios ou acionistas com capital integralizado 

ou subscrito.263 A denominação societária deve passar a conter a expressão 

Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo ou a sigla BIC.264 

As BIC devem produzir um impacto material positivo na sociedade e no meio 

ambiente, podendo atuar nas seguintes áreas, consideradas de impacto: governança, 

força de trabalho, comunidade, clientes e meio ambiente.265 Para cada uma das 

áreas de impacto referidas na norma, existe a enumeração de aspectos específicos 

de atuação, entre os quais os administradores da Sociedade BIC podem endereçar 

seus esforços.266 

O representante legal da empresa deverá elaborar um relatório de impacto da 

gestão, demonstrando as atividades realizadas pela empresa para criar um impacto 

material positivo na sociedade e no meio ambiente, por meio da utilização de padrões 

de avaliação independentes, com reconhecimento internacional, como a utilizada 

pela Certificação B Corp, o Global Reporting Initiative (GRI)267, entre outras.268 

 

260 Resolução SCVS-INC-DNCDN-2019-0021, Art. 2  
261 A Lei Orgânica de Empreendimento e Inovação alterou a Lei das Companhias no Equador, introduzindo 

as Sociedades de Benefício e Interesse Coletivo. As leis podem ser encontradas, respectivamente, 
em https://www.gob.ec/regulaciones/ley-organica-emprendimiento-innovacion e https://vlex.ec/vid/ley-
companias-643461581. Acesso em: 06 mar. 2022. 

262 Resolução SCVS-INC-DNCDN-2019-0021, Art. 1. 
263 Resolução SCVS-INC-DNCDN-2019-0021, Art. 2. 
264 Resolução SCVS-INC-DNCDN-2019-0021, Art. 1. 
265 Resolução SCVS-INC-DNCDN-2019-0021, Art. 4. 
266 Resolução SCVS-INC-DNCDN-2019-0021, Art. 5, 6, 7, 8 e 9. 
267 Sobre o GRI, ver nota 185.  
268 Resolução SCVS-INC-DNCDN-2019-0021, Art. 10. 

https://www.gob.ec/regulaciones/ley-organica-emprendimiento-innovacion
https://vlex.ec/vid/ley-companias-643461581
https://vlex.ec/vid/ley-companias-643461581
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O relatório deverá constar da página web da empresa, juntamente com suas 

demonstrações financeiras do exercício.269 

Os administradores, gestores e diretores das BIC's no Equador, ao 

desempenharem suas atividades para promover o impacto material positivo na 

sociedade e no meio ambiente, devem levar em consideração os efeitos de suas 

decisões e omissões sobre os interesses de acionistas ou sócios, empregados, 

subsidiárias, fornecedores, clientes, consumidores, comunidade, meio ambiente 

local e global, além do desempenho da sociedade em curto, médio e longo prazo e a 

capacidade econômica e financeira da empresa.270 

Os administradores somente poderão ser responsabilizados judicialmente 

pelo não cumprimento da obrigação de criar um impacto material positivo pela própria 

empresa, após decisão da Assembleia Geral.271 De acordo com a Lei Orgânica de 

Empreendimento e Inovação, os deveres fiduciários dos administradores, gestores e 

diretores estão vinculados aos sócios e acionistas e não a terceiros que não 

integrem o capital social da empresa.272 

Segundo a legislação equatoriana, a Superintendência de Companhias, 

Valores e Seguros pode notificar as empresas qualificadas como BIC que estiverem 

descumprindo o impacto social e ambiental definido em seu objeto social, ou quando 

seus administradores descumprirem a obrigação de publicar o relatório de impacto 

da gestão de acordo com as normas legais. Nessas situações, a empresa terá o 

prazo de seis meses para regularização, sob pena de perda da condição de 

Sociedade BIC.273 

A legislação demonstra aderência ao modelo legal norte-americano das 

Benefit Corporations, mas traz particularidades, como a especificação de parâmetros 

de atuação nos âmbitos de governança, empregados, comunidade, clientes e meio 

ambiente, e a possibilidade da perda da qualidade como Sociedade BIC, caso os 

administradores não tenham cumprido com o dever de criar um impacto material 

positivo na sociedade e no meio ambiente, o que a aproxima do modelo CIC inglês. 

 

269 Resolução SCVS-INC-DNCDN-2019-0021, Art. 11. 
270 Resolução SCVS-INC-DNCDN-2019-0021, Art. 12, a, b, c, d, e, f, g. 
271 Resolução SCVS-INC-DNCDN-2019-0021, Art. 12. 
272 Lei Orgânica de Empreendimento e Inovação, item 6. 
273 Resolução SCVS-INC-DNCDN-2019-0021, Art. 13. 
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3.4.3 Peru – Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) 

Em novembro de 2020, foi introduzida a Sociedad de Benefício e Interés 

Colectivo (BIC) (Sociedade de Benefício e Interesse Coletivo, em tradução livre) no 

ordenamento jurídico do Peru274, tornando-se este o terceiro país sul-americano a 

adotar as Sociedades de Benefício, nos moldes inicialmente estabelecidos pelas 

Benefit Corporations norte-americanas. Podem ser reconhecidas como BIC, as 

empresas já constituídas ou a serem constituídas, de acordo com os tipos societários 

peruanos já previstos na Lei Geral de Sociedades.275  

O benefício e interesse coletivo é compreendido como "el impacto material 

positivo o la reducción de un impacto negativo en la sociedad y en el ambiente"276 

("o impacto material positivo ou a redução de um impacto negativo na sociedade e 

no meio ambiente" em tradução livre).  

As empresas que desejam ser qualificadas como BIC devem fazer constar em 

seus estatutos constitutivos que optam por esse modelo277 e incluir em seu objeto 

social, de forma detalhada, o propósito de benefício a ser alcançado.278 Devem 

também acrescentar em sua denominação empresarial a expressão "de benefício e 

interesse coletivo" ou a sigla BIC.279 O propósito de benefício pode endereçar questões 

sociais e ambientais, sempre amparado em uma gestão sustentável, segundo 

a legislação.280 

Para as empresas já constituídas, a opção por tornar-se BIC exige o voto 

concorde de pelo menos dois terços dos acionistas com ações subscritas e direito a voto, 

em primeira convocação, ou ao menos três quintos das ações subscritas com direito 

 

274 A sociedade BIC foi introduzida pela Lei n.o 31.072, publicada em 24 de novembro de 2020. 
275 Lei n.o 31.072, artigo 2.o, em que se encontra previsto o âmbito de aplicação das sociedades BIC. 

As empresas que não podem adotar a qualificação como BIC são as sociedades individuais de 
responsabilidade limitada, as sociedades por ações fechadas simplificadas e as cooperativas. 
Informação constante do site Enfoque Derecho, Librempresa: 
https://www.enfoquederecho.com/2021/01/23/a-proposito-de-la-nueva-ley-de-la-sociedad-de-
beneficio-e-interes-colectivo-bic/#_ftn1. Acesso em: 07 mar. 2022. 

276 Lei n.o 31.072, artigo 3.o. 
277 Lei n.o 31.072, artigo 5.o, 5.1  
278 Lei n.o 31.072, artigo 5.o, 5.2. 
279 Lei n.o 31072, artigo 4.o. 
280 Lei n.o 31.072, artigo 6.o, 6.1. 

https://www.enfoquederecho.com/2021/01/23/a-proposito-de-la-nueva-ley-de-la-sociedad-de-beneficio-e-interes-colectivo-bic/#_ftn1
https://www.enfoquederecho.com/2021/01/23/a-proposito-de-la-nueva-ley-de-la-sociedad-de-beneficio-e-interes-colectivo-bic/#_ftn1


 100 

a voto, em segunda convocação. Para os demais tipos societários, exige-se a maioria 

qualificada de votos, de acordo com cada regime legal.281 

Os deveres dos administradores e diretores das sociedades BIC no Peru são 

os mesmos previstos na sua Lei Geral das Sociedades, acrescidos da responsabilidade 

de garantir o cumprimento do propósito de beneficiar a sociedade e o meio ambiente, 

conforme definido no estatuto constitutivo da empresa.282 Além do dever geral, os 

administradores devem levar em consideração os efeitos de suas decisões e 

omissões sobre os interesses de acionistas ou sócios, empregados, comunidade, 

meio ambiente local e global, e as expectativas de longo prazo dos sócios ou 

acionistas quanto ao cumprimento do objeto social e o propósito de benefício.283 

A responsabilização de administradores e diretores pelas obrigações dispostas na lei 

das Sociedades BIC somente poderá ser judicializada pelos sócios ou acionistas, e não 

por terceiros que não integram a sociedade.284  

A legislação peruana exige das Sociedades BIC que a diretoria ou seu 

representante legal solicite a elaboração de um relatório de gestão, em relação ao 

cumprimento do propósito de gerar um impacto positivo na sociedade e no meio 

ambiente, a um terceiro independente.285 O terceiro independente deve utilizar padrões 

de avaliação reconhecidos internacionalmente e ser uma organização de auditoria 

ou certificação de boas práticas corporativas, sociais e ambientais.286 Esse relatório 

deve ser apresentado aos sócios ou acionistas, juntamente com as demonstrações 

financeiras da empresa, ser publicado em sua página web e estar disponível na sede 

da organização, onde poderá ser acessado por qualquer cidadão que o solicitar.287 

A legislação também dispõe sobre a perda da condição de sociedade BIC 

como sanção determinada pelo Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual – IDECOPI288 (Instituto Nacional de Defesa da 

 

281 Lei n.o 31.072, artigo 5.o, 5.3, 1. 
282 Lei n.o 31.072, artigo 7.o, 7.1 
283 Lei n.o 31.072, artigo 7.o, 7.2. 
284 Lei n.o 31.072, artigo 7.o, 7.4. 
285 Lei n.o 31.072, artigo 8.o, b. 
286 Lei n.o 31.072, artigo 9.o, 9.1. 
287 Lei n.o 31.072, artigo 9.o, 9.2, a, b, c. 
288 Informações sobre o IDECOPI estão disponíveis em: https://www.gob.pe/indecopi. Acesso em: 22 

mar. 2022. 

https://www.gob.pe/indecopi
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Concorrência e da Proteção da Defesa da Propriedade Intelectual, em tradução livre) 

em razão de infração às regras de livre concorrência e defesa de consumidor.289 

A legislação peruana também possui, de modo geral, os contornos 

estabelecidos pelo modelo legal norte-americano das Benefit Corporations, mas traz 

uma particularidade significativa, pois o relatório de impacto deverá ser confeccionado 

por uma terceira parte e não pela própria empresa, utilizando padrões de terceiros, 

como optado pela maioria das legislações que adotam as sociedades de benefício. 

Além disso, o modelo peruano, de forma similar ao colombiano e equatoriano, 

possibilita que um órgão estatal possa determinar a perda da condição de sociedade 

BIC, o que não consta das legislações canadenses e norte-americana.  

3.4.4 Uruguai – Sociedade de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) 

A Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (Sociedade de Benefício e Interesse 

Coletivo, em tradução livre), também conhecida pela sigla BIC, foi introduzida na 

legislação uruguaia em agosto de 2021, pela Lei n.o 19.969. Segundo essa lei, 

alguns tipos societários constantes da Lei das Sociedades Comerciais (Lei n.o 

16.060/1989) e da Lei da Sociedade por Ações Simplificada (Lei n.o 19.820/2019) 

podem ser constituídos como Sociedade BIC. 

Podem optar pela constituição como BIC, as sociedades já existentes ou 

aquelas que decidirem constituir-se como tal. Para adotarem essa qualidade, devem 

constar em seu objeto social "el propósito de generar un impacto social y ambiental, 

positivo y verificable, además de los requisitos exigidos por las normas de aplicación 

particular"290 ("o propósito de gerar um impacto social e ambiental, positivo e verificável, 

além dos requisitos exigidos pelas normas de aplicação particular", em tradução livre). 

A lei uruguaia exige que o contrato social da Sociedade BIC contenha a 

previsão de voto favorável de 75% do capital social ou das ações, a depender do 

tipo societário, para que o objeto social da Sociedade BIC possa ser modificado.291 

Os administradores devem levar em consideração, nas suas atividades e 

tomada de decisão, o efeito de suas ações e omissões frente aos sócios, empregados e  

 

289 Lei n.o 31.072, artigo 10, 10.1 
290 Lei n.o 19.969/2021, artigo 3.o. 
291 Lei n.o 19.969/2021, artigo 3.o. 
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toda força de trabalho contratada, comunidade onde estão inseridos, meio ambiente 

local e global, interesse de longo prazo de sócios, da própria sociedade, dos beneficiários 

e fideicomisso. Eles também possuem a responsabilidade de elaborar um relatório 

anual com informações sobre o cumprimento do impacto positivo proposto em seus 

atos constitutivos, o que deve ser publicado no prazo de até seis meses contados do 

encerramento do exercício fiscal.292  

A exigência do cumprimento dos deveres dos administradores somente poderá 

ser exercida pelos sócios ou pelos beneficiários do fideicomisso.293 O descumprimento 

dos preceitos legais pode levar a empresa a perder sua condição de Sociedade BIC, o 

que poderá ser reconhecido de ofício pela autoridade competente, ou judicialmente, 

por iniciativa dos sócios ou de terceiro interessado.294  

A lei uruguaia traz duas peculiaridades interessantes no contexto das 

legislações sobre sociedades de benefício. Primeiramente por permitir que um 

terceiro interessado possa ajuizar ação judicial solicitando a perda da qualidade de 

BIC. Em segundo lugar, por apresentar declaração expressa de que as sociedades 

que não desejarem a qualificação BIC não estão impedidas de produzir impacto 

positivo ou reduzir impactos negativos do ponto de vista socioambiental, nem 

mesmo de atuarem com responsabilidade social corporativa.295 Essa colocação 

parece refletir a preocupação em não estabelecer um nicho societário em que 

somente as empresas qualificadas como BIC poderiam atuar de forma a endereçar 

problemas socioambientais em suas atividades corporativas.296 

3.4.5 Breve síntese do capítulo 3 

Este capítulo focou nos novos modelos legais que surgiram nas américas 

nas duas últimas décadas, os quais se destinam a identificar os empreendimentos 

que unem características jurídicas originariamente dos setores com fins lucrativos e 

sem fins lucrativos para cumprir uma dupla missão: social e econômica. 

 

292 Lei n.o 19.969/2021, artigo 5.o. 
293 Lei n.o 19.969/2021, artigo 4.o. 
294 Lei n.o 19.969/2021, artigo 7.o. 
295 Lei n.o 19.969/2021, artigo 8.o. 
296 A preocupação em não se estabelecer um nicho de mercado ao invés de mais soluções 

sustentáveis para as sociedades é um argumento trazido por Liao (2015). 
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Os modelos legislativos demonstram aderência às principais características 

conceituais das empresas sociais, negócios sociais e negócios de impacto, 

estabelecendo a necessidade de que os benefícios ou propósitos sociais estejam 

explícitos em seus atos constitutivos e permitindo atividades econômicas nos moldes 

do mercado. Em todos os casos observados, a legislação utiliza modelos com fins 

lucrativos, exceto pela legislação inglesa, que possui um tipo societário inexistente 

no Brasil (companhias limitadas por garantia), que não distribuem resultados. 

Um fato comum a todas as legislações refere-se não à criação de um novo 

modelo societário, mas ao estabelecimento de uma "roupagem" identificadora das 

empresas sociais, utilizando modelos societários previamente existentes em seus 

países de origem. Esses modelos pretendem unir características de mais de um setor 

previamente estabelecido (público, privado e terceiro setor) em um modelo jurídico já 

conhecido (sociedades empresárias), de acordo com as regras do direito societário 

local. Segundo Liao (2019), o surgimento de formas jurídicas inovadoras caracteriza 

uma nova linha do direito dentro do movimento de sustentabildade corporativa.  

As legislações trazem denominações diferentes para identificar os negócios 

com missão social: Comunidade de Interesse Comunitário, Comunidade de Contribuição 

Comunitária, Sociedade de Benefício, Sociedade de Propósito Social e Sociedade 

de Benefício e Interesse Coletivo. 

Os modelos adotados pelo Canadá foram influenciados pelo Reino Unido 

(duas províncias adotaram leis semelhantes à Community Interest Company inglesa) 

e pelos Estados Unidos (uma província introduziu a Benefit Company, originária da 

Benefit Corporation americana). 

Os Estados Unidos possuem mais de uma legislação para as empresas 

sociais, mas as Benefit Corporations parecem ter maior aceitação, com 37 Estados 

possuindo leis próprias para sua constituição. Esse modelo é originariamente norte-

americano, fruto do trabalho de advocacy da organização B Lab297, que certifica 

empresas que equilibram propósito e lucro, utilizando critérios próprios de avaliação. 

Alguns países da América do Sul, como Colômbia, Equador, Peru e Uruguai, 

publicaram leis introduzindo modelos de Sociedades de Benefício e Interesse 

Coletivo, nos moldes da Benefit Corporation norte-americana. 

 

297 Vide capítulo três, item 3.3.2.1. 
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O quadro 9 destaca de forma comparativa algumas das principais 

características identificadas nas modalidades legislativas apresentadas neste 

capítulo. 
Quadro 9 - Características das legislações de empresas sociais destacadas no estudo 

País/Estado Modelo 
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Reino Unido Community Interest 
Company Sim Não Não Sim, com 

limitação Sim Sim 

Canadá 
(Colúmbia 
Britânica) 

Community Contribution 
Company Sim Não Não Sim, com 

limitação Não Sim 

Canadá  
(Columbia 
Britânica) 

Benefit Company Sim Não Não Sim Não Sim 

Canadá  
(Nova Escócia) 

Community Interest 
Company Sim Não Não Sim, com 

limitação Não Sim 

Estados Unidos 
(Vermont) 

Low-Profit Limited Liability 
Company Não Sim Não Sim Não Não 

Estados Unidos 
(Maryland) Benefit Corporation Sim 

Sim, mas 
é faculta-

tivo 
Sim Sim Não Sim 

Estados Unidos 
(Vermont) Benefit Corporation Sim 

Sim, mas 
é faculta-

tivo 
Sim Sim Não Sim 

Estados Unidos 
(Delaware) Public Benefit Corporation Sim Sim Não(1) Sim Não Não(2) 

Estados Unidos 
(Califórnia) 

Social Purpose 
Corporation Não Sim Sim Sim Não Sim 

Colômbia 
Sociedad Comercial de 
Beneficio e Interés 
Colectivo 

Sim Sim Não Sim Não Sim 

Equador Sociedad de Beneficio e 
Interés Colectivo Sim 

Sim, mas 
é faculta-

tivo 
Sim Sim Não Sim 

Peru Sociedad de Beneficio e 
Interés Colectivo Sim Não Sim Sim Não Sim 

Uruguai Sociedad de Beneficio e 
Interés Colectivo Sim Não Sim Sim Não Sim 

Fonte: A autora (2022). 
(1) A legislação de Delaware determina que os administradores devem agir de maneira a equilibrar os 

interesses dos acionistas, o melhor interesse daqueles materialmente afetados pelas atividades da empresa 
e o(s) benefício(s) público(s) identificado(s) no ato constitutivo. A lei não nomeia especificamente os 
stakeholders que necessitam ser observados pelos administradores. Previsão disposta no Delaware Code 
title 8, §362 (a). 

(2) A legislação de Delaware não traz a obrigatoriedade de um relatório, mas de uma declaração bianual 
direcionada aos acionistas informando sobre o(s) benefício(s) público(s) atingido(s), visando o melhor 
interesse da empresa e daqueles que são materialmente afetados pelas atividades empresariais. Previsão 
disposta no Delaware Code title 8, §366 (b). 
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4 PANORAMA DOS NEGÓCIOS DE IMPACTO NO CONTEXTO JURÍDICO 
BRASILEIRO 

Após a apresentação do panorama internacional das empresas sociais e 

negócios sociais e do contexto de surgimento e definição dos negócios de impacto no 

Brasil, este estudo buscou apresentar um panorama dos dados coletados por meio 

de verificação da legislação publicada no Brasil referente aos negócios de impacto. 

Para tanto, foi realizada uma comparação entre os termos e conceitos 

utilizados pelo Decreto federal n.o 9.977/2019 (originário do Decreto n.o 9.244/2017), 

que identifica e busca promover políticas públicas para fomento dos investimentos e 

negócios de impacto, e aqueles utilizados pelos Estados da Federação que possuem 

legislação publicada no mesmo sentido. 

4.1 AS REFERÊNCIAS NORMATIVAS FEDERAIS E ESTADUAIS 

O início dos trabalhos para o fomento dos negócios de impacto no Brasil se 

deu com a Portaria MDIC n.o 1.883, de 25.09.2017, que criou um Grupo de Trabalho 

destinado a elaborar uma proposta para a "Estratégia Nacional de Negócios 

de Impacto". Essa proposta deveria considerar quatro eixos estratégicos: 

(i) ampliação da oferta de capital; (ii) aumento do número de negócios de impacto; 

(iii) fortalecimento de organizações intermediárias; e (iv) promoção de um macroambiente 

favorável aos negócios de impacto.298 

Em dezembro de 2017, após consulta pública, o Decreto n.o 9.244/2017 é 

publicado, instituindo a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto 

(ENIMPACTO) e criando o Comitê de Investimentos e Negócios de Impacto para 

fomento dos negócios e investimentos de impacto, com atividades previstas pelo prazo 

de 10 anos a partir da entrada em vigor do Decreto. 

Com a mudança do governo federal em 2018, as atividades dos grupos de 

trabalho foram mantidas e novo decreto foi publicado (Decreto n.o 9.977/2019), mantendo 

a essência do documento normativo anterior, com cinco macro-objetivos de trabalho da 

 

298 Art. 2.o da Portaria n.o 1.883/2017, publicada em 26 de setembro de 2017 pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações. 
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ENIMPACTO e quatro Grupos de Trabalho dedicados a temas específicos, com a 

finalidade de assessorar o Comitê de Investimentos e Negócios de Impacto. 

Os cinco macro-objetivos de trabalho da ENIMPACTO são especificados 

como: (i) ampliação da oferta de capital para os negócios de impacto; (ii) aumento do 

número de negócios de impacto; (iii) fortalecimento de organizações intermediárias; 

(iv) promoção de um ambiente institucional e normativo favorável para os investimentos 

e negócios de impacto; e (v) promoção da geração de dados para maior visibilidade 

dos investimentos e negócios de impacto.299  

Dessa forma, o Decreto n.o 9.977/2019 estabeleceu uma definição para a 

expressão "negócios de impacto", assim como para "investimentos de impacto" e 

"organizações intermediárias", conforme a seguir: 

Art. 2.o Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 
I - negócios de impacto - empreendimentos com o objetivo de gerar impacto 
socioambiental e resultado financeiro positivo de forma sustentável;  
II - investimentos de impacto - mobilização de capital público ou privado 
para negócios de impacto; e  
III - organizações intermediárias - instituições que facilitam e apoiam a 
conexão entre a oferta por investidores, doadores e gestores e a demanda 
de capital por negócios que geram impacto socioambiental. 

Isso vem consolidar o entendimento de que os negócios de impacto no 

Brasil seguem a mesma orientação da doutrina internacional e nacional que define 

as organizações híbridas e negócios/empresas sociais como organizações que 

tenham um duplo propósito (gerar impacto positivo na sociedade e no meio ambiente e 

gerar retorno financeiro), cuja abrangência conceitual acolhe tanto organizações sem 

fins lucrativos que tenham atividades econômicas, como as com fins lucrativos que 

tenham missão socioambiental (BARKI et al., 2015; BARKI; RODRIGUES; COMINI, 

2020; BATTILANA, 2018; BATTILANA; LEE, 2014; COMINI; BARKI; AGUIAR, 2012; 

COMINI, 2016; GALERA; BORZAGA, 2009; REFICCO; GUTIÉRREZ; TRUJILLO, 2006). 

A existência de uma norma, mesmo que infralegal, trazendo o conceito de 

negócios de impacto, auxilia na delimitação do tema e na sua compreensão por 

empreendedores, investidores, acadêmicos e interessados no assunto. É um ponto 

de partida importante para as discussões que se pretendem realizar de acordo com 

os macro-objetivos da ENIMPACTO.  

 

299 Os objetivos da ENIMPACTO encontram-se no art. 3.o do Decreto n.o 9.977/2019.  
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Sob o aspecto normativo, a definição trazida pelo Decreto n.o 9.977/2019 

não introduziu um novo tipo societário, nem trouxe uma qualificação para os 

empreendimentos já existentes.300 Nesse decreto, é mantido o Comitê de Investimentos 

e Negócios de Impacto, que havia sido criado pelo Decreto n.o 9.244/2017, agora 

com previsão de trabalho por oito anos301, e são criados quatro grupos de trabalho 

para auxilar o Comitê em áreas específicas, conforme artigo abaixo:  

Art. 8.o O Comitê de Investimentos e Negócios de Impacto contará com 
quatro grupos de trabalho, com a finalidade de assessorar o Comitê nas 
seguintes áreas: 
I- ampliação da oferta de capital para os negócios de impacto;  
II- aumento da quantidade de negócios de impacto;  
III- fortalecimento das organizações intermediárias; e  
IV- promoção de um ambiente institucional e normativo favorável aos 
investimentos e aos negócios de impacto.  

Verifica-se que os grupos de trabalho são criados de conformidade com os 

objetivos estabelecidos no art. 2.o do Decreto n.o 9.977/2019, com exceção da geração 

de dados sobre os negócios de impacto, para o qual não foi designado nenhum 

grupo específico. As atas, apresentações e relatórios disponibilizadas no site da 

ENIMPACTO demonstram que os grupos de trabalho têm-se articulado para cumprir 

os objetivos definidos.302 

A atuação da ENIMPACTO também acontece em nível estadual e municipal, 

como meio de apoio e fomento de estratégias locais para os investimentos e negócios 

de impacto, buscando preservar a uniformização da nomenclatura, dos conceitos, da 

terminologia e a forma de implementação das estratégias locais de forma organizada 

e estruturada.303 

 

300 Disponível em: https://www.undp.org/es/latin-america/publications/las-empresas-con-
prop%C3%B3sito-y-la-regulaci%C3%B3n-del-cuarto-sector-en-iberoam%C3%A9rica-informe-
jurisdiccional-de-brasil. Acesso em: 10 set. 2022. 

301 Art. 4.o do Decreto n.o 9.977/2019. 
302 Os documentos citados estão disponíveis no endereço eletrônico 

https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/inovacao/enimpacto. Acesso 
em: 02 dez. 2021. 

303 As atividades da ENIMPACTO estão descritas no Relatório anual de atividades do Comitê de 
Investimentos e Negócios de Impacto - 2020, p. 75. Disponível em: 
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/inovacao/enimpacto/ 
RelatrioAnualdeAtividades2020.pdf. Acesso em: 02 dez. 2021. 

https://www.undp.org/es/latin-america/publications/las-empresas-con-prop%C3%B3sito-y-la-regulaci%C3%B3n-del-cuarto-sector-en-iberoam%C3%A9rica-informe-jurisdiccional-de-brasil
https://www.undp.org/es/latin-america/publications/las-empresas-con-prop%C3%B3sito-y-la-regulaci%C3%B3n-del-cuarto-sector-en-iberoam%C3%A9rica-informe-jurisdiccional-de-brasil
https://www.undp.org/es/latin-america/publications/las-empresas-con-prop%C3%B3sito-y-la-regulaci%C3%B3n-del-cuarto-sector-en-iberoam%C3%A9rica-informe-jurisdiccional-de-brasil
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/inovacao/enimpacto
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/inovacao/enimpacto/RelatrioAnualdeAtividades2020.pdf
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/inovacao/enimpacto/RelatrioAnualdeAtividades2020.pdf
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Até o presente momento, o Distrito Federal e sete Estados da Federação 

possuem legislação própria para promoção dos investimentos e negócios de impacto, 

conforme quadro abaixo. 

 
Quadro 10 - Legislação para promoção dos investimentos e negócios de impacto nos estados 

Estado Lei 
Rio Grande do Norte Lei n.o 10.483, de 04 de fevereiro de 2019 
Rio de Janeiro Lei n.o 8.571, de 16 de outubro de 2019 
Minas Gerais Lei n.o 23.672, de 03 de julho de 2020 
Paraíba Lei n.o 11.869, 09 de abril de 2021  
Distrito Federal  Lei n.o 6.832, de 26 de abril de 2021 
Pernambuco Lei n.o 17.271, de 21 de maio de 2021 
Alagoas Lei n.o 8.471, de 26 de julho de 2021 
Ceará Lei n.o 17.671, de 15 de setembro de 2021 
Fonte: A autora (2022). 

 

De acordo com o quadro 2, sete Estados da Federação e o Distrito Federal 

contemplam, cada um com lei específica, políticas locais que serão adotadas para o 

fomento e a promoção dos investimentos e negócios de impacto.  

De forma parcialmente homogênea, as legislações dos Estados e do Distrito 

Federal trazem disposições semelhantes às encontradas no Decreto Federal 

n.o 9.977/2019. As particularidades de cada uma delas são demonstradas nos 

tópicos a seguir deste trabalho. 

4.2 A ADERÊNCIA DAS LEGISLAÇÕES ESTADUAIS À NOMENCLATURA 

ADOTADA PELO DECRETO FEDERAL N.o 9.977/2019 

A observação das leis estaduais publicadas até o momento demonstra a 

adoção da mesma nomenclatura adotada pela ENIMPACTO para "negócios de 

impacto", "investimentos de impacto" e "organizações intermediárias", com exceção 

da legislação de Alagoas, em que a definição de "negócios de impacto" foi vetada e 

não consta qualquer definição para o termo. 

Da mensagem de veto n.o 37, publicada no Diário Oficial do Estado de 

Alagoas em 27 de julho de 2021304, extrai-se que a definição foi considerada 

inconstitucional por ser amparada em conceito adotado por uma associação privada 
 

304 A mensagem de veto por ser encontrada no endereço eletrônico 
https://www.imprensaoficial.al.gov.br/storage/files/diary/2021/07/DOEAL-2021-07-27-
SUPLEMENTO-Kqa9hGUxMtqe61gQU-6qYebK120by76u9UsZ79PRhZJqeB1E0IzRK.pdf. Acesso 
em: 03 dez. 2021. 

https://www.imprensaoficial.al.gov.br/storage/files/diary/2021/07/DOEAL-2021-07-27-SUPLEMENTO-Kqa9hGUxMtqe61gQU-6qYebK120by76u9UsZ79PRhZJqeB1E0IzRK.pdf
https://www.imprensaoficial.al.gov.br/storage/files/diary/2021/07/DOEAL-2021-07-27-SUPLEMENTO-Kqa9hGUxMtqe61gQU-6qYebK120by76u9UsZ79PRhZJqeB1E0IzRK.pdf
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(Instituto de Cidadania Empresarial – ICE) e em razão de excluir empreendimentos 

que não se adequassem à definição pretendida, o que, segundo a mensagem, 

violaria o princípio da livre iniciativa e da razoabilidade. 

O Projeto de Lei n.o 398/2020, que deu origem à legislação de Alagoas305, 

trazia considerável diferença em relação ao conceito adotado pela ENIMPACTO, 

como se verifica: 

Art. 2.o Para os efeitos dispostos nessa Lei, considera-se: 
I – Negócios de Impacto: empreendimentos com o objetivo de gerar impacto 
socioambiental e resultado financeiro e/ou econômico positivo de forma 
sustentável que estejam pautados nos critérios do Instituto de Cidadania 
Empresarial – ICE, especificamente a intencionalidade de resolução de um 
problema social e/ou ambiental, a solução de impacto como a atividade 
principal do negócio, além da busca de retorno financeiro pela lógica de 
mercado e compromisso de monitoramento do impacto gerado. 
II – [...] 

O veto parece voltado à necessidade de segurança jurídica, pois ao vincular 

a definição do conceito de negócios de impacto aos critérios adotados por uma 

organização privada, o deixa aberto às mudanças endereçadas por essa organização, 

sem a necessária vinculação ao regular processo legislativo para sua alteração. 

Embora o ICE seja um grande expoente na promoção dos negócios de impacto 

no Brasil e tenha adotado critérios para identificação desse modelo de negócio306, a 

definição não representa um consenso (BARKI; RODRIGUES; COMINI, 2020). 

4.3 A INSERÇÃO DA DEFINIÇÃO DE EMPREENDEDOR SOCIAL E 

EMPREENDEDOR DE IMPACTO NAS LEGISLAÇÕES ESTADUAIS  

Em alguns Estados da Federação (Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, 

Paraíba e Alagoas), houve a inserção da definição de "empreendedor social" na 

legislação, e no Estado do Ceará, foi introduzido o conceito de "empreendedor de 

impacto". A definição dos termos não é encontrada no Decreto Federal n.o 9.977/2019,  

 

305 O texto original pode ser encontrado no endereço eletrônico da Assembleia Legislativa de Alagoas: 
https://sapl.al.al.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2020/6526/protocolo_20200910_10054
9.pdf. Acesso em: 03 dez. 2021. 

306 O ICE, em parceria com a Pipe Social, produziu uma publicação com critérios identificadores dos 
negócios de impacto. Disponível em: https://aliancapeloimpacto.org.br/publicacao/o-que-sao-
negocios-de-impacto-estudo/. Acesso em: 03 dez. 2021. 

https://sapl.al.al.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2020/6526/protocolo_20200910_100549.pdf
https://sapl.al.al.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2020/6526/protocolo_20200910_100549.pdf
https://aliancapeloimpacto.org.br/publicacao/o-que-sao-negocios-de-impacto-estudo/
https://aliancapeloimpacto.org.br/publicacao/o-que-sao-negocios-de-impacto-estudo/
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nem na legislação própria dos demais estados e do Distrito Federal, o que parece 

demonstrar uma característica localizada desses quatro estados, sem que se tenha 

encontrado uma justificativa para sua introdução nos instrumentos legais publicados. 

O Quadro 11 demonstra os conceitos adotados pelos estados que utilizam o 

termo "empreendedor social". 

 
Quadro 11 - Conceito de empreendedor social adotado pelos estados 

Estado Lei Definição de empreendedor social 

Rio Grande do Norte Lei n.o 10.483/2019 

Art. 4.o O empreendedor social é reconhecido como aquele 
que intencionalmente busca a inclusão social dos 
consumidores atendidos, possui a consciência 
socioambiental e o negócio possui sustentabilidade 
financeira. (grifado) 

Rio de Janeiro Lei n.o 8.571/2019 

Art. 2.o Para efeitos do disposto na presente Lei, considera-se: 
[...] 
IV – empreendedor social: aquele cujo negócio possui 
sustentabilidade financeira e que. intencionalmente. 
busca a inclusão social dos consumidores atendidos. 
(sic) (grifado) 

Paraíba Lei n.o 11.869/2021 

Art. 2.o Para efeitos do disposto na presente Lei, considera-se: 
[...] 
IV – empreendedor social: é aquele cujo negócio possui 
sustentabilidade financeira e que intencionalmente busca 
a inclusão social dos consumidores atendidos. (grifado) 

Alagoas Lei n.o 8.471/2021 

Art. 2.o Para os efeitos dispostos nessa Lei, considera-se: 
[...] 
IV – Empreendedores Sociais: é aquele indivíduo que realiza 
iniciativas, produtos ou serviços para minimizar e/ou 
resolver problemas socioambientais. (grifado) 
 
e 
 
Art. 4.o O empreendedor social deve ser reconhecido como 
aquele que intencionalmente busca impacto social das 
pessoas envolvidas, além de possuir uma ampla 
consciência socioambiental no desenvolvimento de seu 
empreendimento, buscando sempre a sustentabilidade 
financeira para a continuidade autônoma do negócio de 
impacto. (grifado) 

Fonte: A autora (2022). 
 

No Estado do Ceará, a legislação introduziu a denominação "empreendedor 

de impacto", cuja definição se aproxima da utilizada pelos estados que adotam o 

termo "empreendedor social" apontadas no Quadro 11 no que se refere à 

intencionalidade de produzir um impacto social.  

A justificativa constante do Projeto de Indicação n.o 19/20, que deu origem à 

legislação cearense, não informa o motivo da escolha dessa denominação.  
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O Quadro 12 demonstra a definição de empreendedor de impacto no Estado 

do Ceará. 

 
Quadro 12 - Conceito de empreendedor de impacto adotado pelo estado do Ceará 

Estado Lei Definição de empreendedor de impacto 

Ceará  Lei n.o 17.671/2021 

Art. 4.o Considera-se empreendedor de impacto aquele que 
exerce a sua atividade com o propósito expresso de gerar 
impacto social e ambiental positivo no curso ordinário das 
suas atividades econômicas, considerando os efeitos 
econômicos, sociais, ambientais, de curto, médio e longo 
prazos, verificados em comunidades, pessoas naturais e 
jurídicas afetadas direta ou indiretamente por suas 
atividades. 

Fonte: A autora (2022). 
 

Observa-se que as legislações estaduais citadas buscam identificar, além do 

negócio de impacto, a pessoa do empreendedor que o dirige. Com exceção dos 

Estados do Ceará e Alagoas, as demais legislações dispõem sobre a necessidade 

do empreendedor promover a inclusão dos consumidores atendidos, ao definir o 

empreendedor social, demonstrando um dos campos de contribuição dos negócios 

de impacto, conforme apontado por Comini (2016). 

A definição adotada pelos Estados do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e 

Paraíba pode levar à compreensão de que o titular do benefício deve ser um 

destinatário do produto ou serviço do negócio e não um participante da cadeia de 

valor, como um prestador de serviços ou fornecedor de produtos. 

Os negócios de impacto, contudo, podem ter um espectro mais amplo de 

atuação, como o acesso a bens de consumo e serviços, inclusão ao trabalho, 

desenvolvimento de novos empreendedores, preservação ambiental, infraestrutura, 

educação, saúde, entre tantos outros objetivos que podem ser buscados (PETRINI; 

SCHERER; BACK, 2016; COMINI, 2016)). 

A opção legislativa por uma única vertente de contribuição pode limitar o 

reconhecimento dos negócios de impacto, que são interdependentes de seus 

empreendedores. Interpretando-se a legislação estadual, ao não serem reconhecidos 

como empreendedores sociais, os negócios por eles fundados ou geridos, também 

não o serão? Nesse sentido, a legislação do Ceará se mostra mais abrangente ao 

informar que o empreendedor de impacto deve estar atento ao impacto social e 

ambiental de suas atividades econômicas na comunidade e nas pessoas (naturais 

e jurídicas). 
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No Estado do Alagoas, embora exista dupla definição para o termo 

"empreendedores sociais", elas parecem complementares, pois enquanto uma 

esclarece que a atuação do empreendedor pode se dar como prestador de serviços 

ou fornecedor de produtos, na busca por diminuir ou solucionar um problema 

socioambiental, a outra determina a necessidade de intencionalidade e 

sustentabilidade financeira. 

4.4 A AMPLITUDE DE ATUAÇÃO DOS NEGÓCIOS DE IMPACTO SEGUNDO AS 

LEGISLAÇÕES ESTADUAIS 

Um aspecto relevante das legislações analisadas diz respeito à adoção, por 

alguns Estados (Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Paraíba e Alagoas), da 

determinação de áreas específicas de atuação para os negócios de impacto. Os demais 

estados que possuem legislação própria para negócios de impacto não trazem 

qualquer definição nesse sentido. 

O quadro 13 compara as opções legislativas estaduais no que se refere à 

amplitude de atuação dos negócios de impacto. 
 
Quadro 13 - Definição de locais de atuação dos negócios de impacto 

continua 
Estado Lei Amplitude de atuação dos negócios de impacto 

Rio Grande do Norte Lei n.o 10.483/2019 

Art. 2.o [...] 
Parágrafo único. Os empreendimentos que visam gerar 
impactos socioambientais deverão atuar na promoção do 
bem-estar da comunidade em que atuam em âmbito local e 
global, nas áreas de defesa do meio ambiente, do 
consumidor e da livre-concorrência; bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e da 
ordem urbanística; interesses difusos ou coletivos; honra, 
igualdade de gênero e dignidade de minorias; patrimônio 
público e social; interesses dos seus trabalhadores e 
fornecedores, devendo observar regras específicas de 
transparência e governança, nos termos desta Lei. 
(grifado) 

Rio de Janeiro Lei n.o 8.571/2019 

Art. 2.o [...] 
Parágrafo único. Os empreendimentos que visam a gerar 
impactos socioambientais deverão atuar na promoção do 
bem-estar da comunidade em que atuam em âmbito local e 
estadual, nas áreas de defesa do meio-ambiente (sic); do 
consumidor e da livre-concorrência; bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e da 
ordem urbanística; interesses difusos ou coletivos; honra, 
igualdade de gênero e dignidade de minorias; patrimônio 
público e social; interesses dos seus trabalhadores e 
fornecedores, devendo observar regras específicas de 
transparência e governança, nos termos desta lei. 
(grifado) 
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Quadro 13 - Definição de locais de atuação dos negócios de impacto 
conclusão 

Estado Lei Definição de empreendedor social 

Paraíba Lei n.o 11.869/2021 

Art. 2.o [...] 
Parágrafo único. Os empreendimentos que visam a gerar 
impactos socioambientais deverão atuar na promoção do 
bem-estar da comunidade em que atuam em âmbito local e 
estadual, nas áreas de defesa do meio-ambiente (sic); do 
consumidor e da livre-concorrência; bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e da 
ordem urbanística; interesses difusos ou coletivos; honra, 
igualdade de gênero e dignidade de minorias; patrimônio 
público e social; interesses dos seus trabalhadores e 
fornecedores, devendo observar regras específicas de 
transparência e governança, nos termos desta Lei. 
(grifado) 

Alagoas Lei n.o 8.471/2021 

Art. 2.o [...] 
Parágrafo único. Os empreendimentos que visam gerar 
impactos socioambientais deverão atuar na promoção do 
bem-estar da comunidade em que atuam em âmbito local e 
nacional, nas áreas de defesa do meio ambiente, do 
consumidor e da livre-concorrência; bens e direitos de valor 
artístico; estético, histórico, turístico e paisagístico e da 
ordem urbanística; interesses difusos ou coletivos; honra, 
igualdade de gênero e dignidade de minorias; patrimônio 
público e social; interesses dos seus trabalhadores e 
fornecedores, alinhados com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável – ODS, devendo observar 
regras específicas de transparência e governança, nos 
termos desta Lei. (grifado) 

Fonte: A autora (2022). 
 

Percebe-se que os objetivos a serem alcançados pelos negócios de impacto 

para os quatro estados identificados no Quadro 13 possuem redações pouco 

diferentes entre si. As características diferenciadoras observadas encontram-se no 

local de atuação dos negócios e na referência aos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável307 trazida pela legislação de Alagoas. Em uma interpretação gramatical, 

o verbo utilizado na redação das quatro leis referidas no quadro 13 ("deverão atuar") 

permite partir da premissa de que existe uma obrigação para os negócios de 

impacto, que devem atuar da forma determinada. 

A opção pela especificação de objetivos a serem endereçados pelos 

negócios de impacto pode ajudar na sua identificação, como também pode limitar o 

reconhecimento daqueles que se inserem em ambientes de necessidades muito  

 

307 Os objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) fazem parte da Agenda 2030 da ONU, cujo 
propósito é promover o desenvolvimento social e econômico e proteger o meio ambiente até o 
ano designado. A Agenda 2030 possui 17 ODS, com 169 metas listadas. Os termos e a agenda 
foram estabelecidos em 2015 e assinados por 192 líderes mundiais (NAÇOES UNIDAS BRASIL. 
Sobre o nosso trabalho para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no 
Brasil. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 06 dez. 2021. 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
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específicas, os quais não encontrarão inserção na regra. Nesse ponto, a opção 

legislativa com menos detalhes para reconhecimento dos negócios de impacto, como 

prevista no Decreto Federal n.o 9.977/2019, parece ser mais adequada ao ambiente 

nascente desses negócios. Ao se adotar maior especificidade na caracterização dos 

negócios de impacto, as legislações estaduais e eventualmente municipais deveriam 

dispor que as exemplificações não são limitadoras do seu reconhecimento. 

Quanto à referência aos locais de atuação, o Estado do Rio Grande do Norte 

exige que a atuação dos negócios de impacto ocorra em âmbito "local e global", os 

Estados do Rio de Janeiro e Paraíba, de forma "local e estadual" e o Estado de 

Alagoas traz a exigência em âmbito "local e nacional". Percebe-se que a expressão 

"local e estadual" adotada pelos Estados do Rio de Janeiro e Paraíba mostra-se 

pouco específica, pois tratandos-e de uma lei estadual, a área de competência de 

cada estado compreende todo seu espaço territorial, esvaziando o termo "local".  

O Estado do Rio Grande do Norte exige que os negócios de impacto tenham 

atuação em âmbito global além do estadual, o que pode obrigá-los a exercerem 

atividades internacionais. O Estado de Alagoas traz a exigência de atuação em todo 

território nacional, além das suas fronteiras regionais. No contexto dos negócios de 

impacto, cujo modelo ainda é incipiente no Brasil, a exigência de atividades nacionais ou 

internacionais pode ser um fator impeditivo ao seu desenvolvimento. 

Outro aspecto que chama atenção ao se observar as legislações estaduais 

descritas no quadro 13 refere-se à determinação de obediência a regras de 

transparência e governança, que se encontram redigidas de forma idêntica nos 

quatro estados: "[...] devendo observar regras específicas de transparência e 

governança, nos termos desta Lei". Verifica-se que nenhuma delas prevê quais 

seriam as regras de transparência e governança a serem observadas. 

 

4.5 OS MODELOS LEGAIS RECONHECIDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

NEGÓCIOS DE IMPACTO PELAS LEGISLAÇÕES ESTADUAIS 

O Decreto n.o 9.977/2019, legislação federal primária na introdução dos 

investimentos e negócios de impacto, não trouxe a previsão de modelos legais a serem 

adotados pelos empreendedores. Contudo, observa-se que, com exceção do Distrito 

Federal e do Estado do Ceará, as demais legislações estaduais prescrevem tipos 
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societários por meio dos quais os empreendimentos de impacto podem ser 

desenvolvidos. 

O Quadro 14 demonstra as opções adotadas por cada um dos estados que 

possuem essa previsão em sua legislação. 

 
Quadro 14 - Tipos jurídicos que podem desenvolver negócios de impacto, por estado 

Estado Lei Modelos legais 

Rio Grande do Norte Lei n.o 10.483, de 04 
de fevereiro de 2019 

Art. 3.o São tipos de empreendimentos que podem 
desenvolver negócios de impacto social: 
a) Sociedades com fins econômicos/empresas; 
b) Cooperativas; 
c) Organizações da Sociedade Civil (OSC); e 
d) Associações. 

Rio de Janeiro Lei n.o 8.571, de 16 de 
outubro de 2019 

Art. 4.o Poderão desenvolver negócios de impacto social: 
I – pessoas jurídicas com finalidade econômica; 
II – cooperativas; 
III – organizações da sociedade civil; 
IV – associações nos termos da legislação brasileira. 

Minas Gerais Lei n.o 23.672, de 03 
de julho de 2020 

Art. 5.o Os negócios de impacto poderão ser desenvolvidos por: 
I – pessoas jurídicas de direito privado com fins lucrativos; 
II – cooperativas; 
III – organizações da sociedade civil – OSCs. 

Paraíba Lei n.o 11.869, 09 de 
abril de 2021 

Art. 4.o Poderão desenvolver negócios de impacto social:  
I – pessoas jurídicas com finalidade econômica;  
II – cooperativas;  
III – organizações da sociedade civil; e,  
IV – associações nos termos da legislação brasileira. 

Pernambuco Lei n.o 17.271, de 21 
de maio de 2021 

Art. 5.o Os negócios de impacto socioambiental poderão ser 
desenvolvidos por:  
I – pessoas jurídicas de direito privado com fins lucrativos;  
II –cooperativas; e,  
III –organizações da sociedade civil.  

Alagoas Lei n.o 8.471, de 26 de 
julho de 2021 

Art. 3.o Os tipos de empreendimentos que podem 
desenvolver negócios de impacto socioambiental são os 
seguintes: 
I – pessoas jurídicas com finalidade econômica; e 
II – cooperativas. 

Fonte: A autora (2022). 
 

Observa-se que as opções escolhidas pelos estados constantes do Quadro 14 

apresentam, de forma conjunta, as seguintes possibilidades: (i) pessoas jurídicas com fins 

econômicos; (ii) pessoas jurídicas de direito privado com fins lucrativos; (iii) sociedades 

com fins econômicos/empresas; (iv) cooperativas; (v) organizações da sociedade civil; e 

(vi) associações. 

Os legisladores estaduais do Rio de Janeiro, Paraíba e Alagoas, ao optarem 

pela possibilidade de "pessoas jurídicas com fins econômicos" poderem desenvolver 

negócios de impacto, não permitem identificar se a expressão "com fins econômicos" 
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pretende identificar empreendimentos que exercem atividades econômicas ou que 

possuem finalidade lucrativa. 

Ao definir as associações, o Código Civil Brasileiro (CCB) estabelece que 

elas são constituídas pela "união de pessoas que se organizem para fins não 

econômicos".308 Contudo, a interpretação literal foi superada, sendo admitido o 

exercício de atividades econômicas, desde que o lucro não seja distribuído entre 

seus associados.309 Esse entendimento foi sedimentado pelo Enunciado 534 da VI 

Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal: "As associações podem 

desenvolver atividade econômica, desde que não haja finalidade lucrativa".310 

Nas legislações do Rio de Janeiro e da Paraíba, que dispõem expressamente 

sobre a possibilidade de associações poderem desenvolver negócios de impacto, a 

expressão utilizada "pessoas jurídicas com finalidade econômica" pode despertar 

menos indagações. Entretanto, a legislação de Alagoas não elenca as associações 

no rol de empreendimentos que podem desenvolver negócios de impacto, situação 

essa que pode excluí-las completamente caso a previsão de "pessoas jurídicas com 

finalidade econômica" pretenda expressar somente pessoas jurídicas que tenham 

finalidade lucrativa. 

A denominação pessoa jurídica com fins ou finalidades econômicas utilizada 

pelos três estados (Rio de Janeiro, Paraíba e Alagoas) também permite que empresas 

públicas e sociedades de economia mista possam ser reconhecidas como 

empreendimentos que podem desenvolver negócios de impacto, pois ambas exercem 

atividade econômica.  

Os Estados de Minas Gerais e Pernambuco estabelecem que as "pessoas 

jurídicas de direito privado com fins lucrativos" poderão desenvolver negócios de 

impacto. Nesse sentido, essas legislações excluem as pessoas jurídicas que não 

visam lucro, como as associações e fundações, restando-lhes somente a possibilidade 

de desenvolver negócios de impacto caso sejam reconhecidas como organizações da 

sociedade civil, posto que esta é outra possibilidade determinada nas respectivas leis. 

 

308 Lei n.o 10.406/2002, art. 53. 
309 Comentários ao art. 40 (SCHREIBER et al., 2020, p. 48). 
310 O Enunciado está disponível em: https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/145. Acesso em: 1.o 

out. 2022. 
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O termo "sociedade" encontrado na legislação do Rio Grande do Norte 

aponta para uma espécie dentro do gênero de pessoa jurídica de direito privado.311 

Segundo disposição do Código Civil Brasileiro, a sociedade é constituída pela união 

de pessoas que se obrigam entre si para a produção de bens ou prestação de 

serviços no exercício de uma atividade econômica e dividem os resultados gerados312, 

podendo adotar a forma de sociedade em comum, em conta de participação, por 

ações, limitada, em comandita por ações, em comandita simples, sociedade simples 

e sociedade cooperativa.  

Nesse sentido, a legislação do Rio Grande do Norte estabelece que 

"sociedades com fins econômicos/empresas" podem desenvolver negócios de impacto, 

além de cooperativas, organizações da sociedade civil e associações. Nesse contexto, 

pode haver a limitação dos negócios de impacto às sociedades empresárias, além das 

demais permitidas. 

Outra observação refere-se às Organizações da Sociedade Civil (OSCs) 

como empreendimentos que podem desenvolver negócios de impacto. As OSCs são 

definidas pela Lei n.o 13.019 de 31 de julho de 2014, conhecida como Marco 

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC). Com exceção do 

Estado de Alagoas, as demais leis estaduais fazem referência às OSCs.313  

O MROSC estabelece as características para que uma organização seja 

reconhecida como OSC314: (i) ser entidade privada que não distribua lucros ou 

qualquer parcela de seu patrimônio a quaisquer pessoas (sejam estas associados, 

benfeitores, doadores, diretores, empregados), e aplique os excedentes operacionais 

em seus objetivos sociais de forma imediata ou pela constituição de fundos patrimoniais e 

fundos de reserva; (ii) ser cooperativa social315 ou cooperativa constituída por pessoas 

em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social, constituída por pessoas 

atendidas por programas de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda, 

cooperativas que fomentem a educação e a capacitação de trabalhadores rurais, de 

 

311 O artigo 44 do Código Civil Brasileiro identifica as pessoas jurídicas de direito privado, estando 
entre elas a Sociedade. 

312 A definição de sociedade encontra-se prevista no art. 981 do Código Civil Brasileiro. 
313 A Lei n.o 13.019/2014 introduz o termo organizações da sociedade civil e estabelece o regime 

jurídico das parcerias entre elas e a Administração Pública direta e indireta para desenvolvimento 
de atividades e projetos de interesse público e cunho social. 

314 A definição de organização da sociedade civil encontra-se no art. 2.o, I, alíneas a, b, c, da Lei 
n.o 13.019/2014. 

315 As cooperativas sociais foram instituídas pela Lei n.o 9.867, de 10 de novembro de 1999.  
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agentes de assistência técnica e extensão rural e as que estejam capacitadas para o 

exercício de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social; e, por 

fim, (iii) as organizações religiosas que exerçam atividades ou projetos de interesse 

público e cunho social. 

Tanto associações quanto fundações podem ser reconhecidas como 

organizações da sociedade civil (OSC), pois se enquadram na condição de entidades 

privadas que não distribuem lucros e aplicam integralmente seu resultado positivo nas 

finalidades institucionais. As fundações, em nenhum momento citadas pelas 

legislações estaduais, somente poderão ser reconhecidas como negócios de impacto 

caso estejam inseridas no contexto de organizações da sociedade civil, segundo as 

regras do MROSC. 

Os Estados do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Paraíba dispõem 

expressamente que as "associações"316 podem desenvolver negócios de impacto. 

Em razão da definição adotada pelo CCB, o termo pode abranger organizações que 

buscam alcançar objetivos sociais e de interesse público (OSCs), além de todas as 

organizações associativas como clubes esportivos ou recreativos, associações 

estudantis, associações de colecionadores, de profissionais liberais, organizações 

religiosas ou espiritualistas, associações de moradores de bairro, entre outras. 

Por fim, as cooperativas, que se encontram como opção unânime em todas 

as leis estaduais publicadas até o momento, embora sejam reconhecidas como 

sociedades, possuem legislação própria, com regime jurídico específico317 e, portanto, 

não devem gerar questionamento de interpretação. A observação das leis estaduais 

nesse aspecto parece remeter a uma compreensão equivocada do conceito de 

negócios de impacto, cuja abrangência alcança organizações com e sem fins 

lucrativos, constituídas sob qualquer forma jurídica. 

Na tentativa de determinarem quais os empreendimentos que podem 

desenvolver negócios de impacto, as legislações estaduais desviam do escopo 

previsto no Decreto n.o 9.977/2019, que não traça qualquer limitação a tipos 

societários passíveis de serem reconhecidos como negócios de impacto, desde que 

sejam empreendimentos que gerem impacto socioambiental positivo e tenham 

sustentabilidade financeira. 

 

316 Vide nota 307. 
317 O cooperativismo e seu regime jurídico foi instituído pela Lei n.o 5.764 de 16 de dezembro de 1971. 
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Percebe-se que as leis estaduais geram dúvidas interpretativas por não 

obedecerem a uma técnica jurídica eficiente e não preservam a uniformidade e 

abrangência do conceito pretendida para os negócios de impacto. Dessa forma, 

confrontam com um dos cinco macro-objetivos dispostos no Decreto n.o 9.977/2019, 

que é o de "promover um ambiente institucional e normativo favorável aos investimentos 

e aos negócios de impacto".318 

4.6 O PROJETO DE LEI N.o 3.284 DE 2021 – SIMPACTO E SOCIEDADE DE 

BENEFÍCIO 

De autoria do senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, o Projeto de 

Lei n.o 3.284, de 2021319, tomou por referência alguns trechos do texto do Decreto 

n.o 9.977/2019 e as proposições que vêm sendo publicadas em legislações 

internacionais referentes às Sociedades de Benefício (de influência norte-americana). 

O Projeto de Lei (PL) propõe a criação de um Sistema Nacional de Investimentos e 

Negócios de Impacto (Simpacto) e das Sociedades de Benefício. 

O Simpacto é descrito como uma instância de promoção e fomento dos 

negócios e investimentos de impacto, coordenado pelo Poder Executivo e composto 

por (i) "órgãos e entes federais, estaduais, distritais e municipais" e (ii) "entidades 

privadas da sociedade civil".320 

Pela leitura do PL n.o 3.284/2021, observa-se que o Simpacto possui os 

mesmos eixos estratégicos de atuação da ENIMPACTO, dispostos no Decreto 

n.o 9.977/2019:  

(i) ampliação da oferta de capital para os negócios de impacto, (ii) aumento 
da quantidade de negócios de impacto, (iii) fortalecimento das organizações 
intermediárias, (iv) promoção de um ambiente institucional e normativo 
favorável aos investimentos e aos negócios de impacto e (v) fortalecimento 
da geração de dados que proporcionem mais visibilidade aos investimentos 
e aos negócios de impacto.321 

 

318 Decreto n.o 9.977/2019, art. 3.o, IV.  
319 O PL encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça aguardando nomeação de relator desde 

03 de março de 2002. O texto integral do PL e sua tramitação podem ser encontrados em 
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/149934. Acesso em 18 de set. 
2022. 

320 Projeto de Lei n.o 3.284 de 2021, art. 7.o, caput e §1.o, incisos I e II. 
321 Projeto de Lei n.o 3.284 de 2021, art.7o, §3o, incisos I a V. 
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Esse PL também se utiliza da mesma definição para "negócios de impacto", 

"investimentos de impacto" e "organizações intermediárias" constantes do Decreto 

n.o 9.977/2019, parecendo demonstrar interesse em transformar o conteúdo de 

trabalho e objetivos desenvolvidos pela ENIMPACTO em legislação federal.322 No 

tocante às Sociedades de Benefício, o PL segue a tendência legislativa implementada 

pelo modelo das Benefit Corporations (Empresas de Benefício) nos Estados Unidos 

e Canadá. 

Como ocorre com as legislações observadas no capítulo três deste estudo, o 

PL não cria um novo tipo societário, mas introduz uma "roupagem" específica para 

modalidades jurídicas já existentes, dispondo que as sociedades simples, 

as sociedades empresárias e as empresas individuais de responsabilidade 

limitada323 podem adotar a qualificação de "Sociedades de Benefício" ou "Empresas 

de Benefício".  

Para adquirir a qualidade de Sociedade de Benefício, os empreendimentos 

devem estabelecer em seus atos constitutivos: (i) propósito de impacto social e 

ambiental positivo; (ii) determinação das obrigações dos administradores quanto ao 

propósito estabelecido; (iii) obrigação dos órgãos de administração e, em sua falta, do 

administrador, em implementar e monitorar os impactos social e ambiental positivos 

propostos; (iv) elaboração, aprovação e publicação periódica de relatório de impacto; 

e (v) a existência de um Comitê de Impacto, de caráter consultivo, caso seja 

constituída como sociedade anônima ou seja empresa de grande porte, nos termos 

definidos pela Lei n.o 11.638/2007.324 Para a adoção ou exclusão da qualificação "de 

Benefício", o PL prevê a necessidade do voto concorde de três quartos do capital 

social ou das ações com direito a voto.325 

 

322 Projeto de Lei n.o 3.284 de 2021, art. 3.o, §único, art. 4.o, art. 5.o e art. 6.o. 
323 As empresas individuais de responsabilidade limitada, conhecidas pela sigla EIRELI, foram 

excluídas do rol de pessoas jurídicas de direito privado constantes do art. 44, inciso VI do Código 
Civil Brasileiro pela Medida Provisória n.o 1.085 de 27 de dezembro de 2021. 

324 Segundo o art. 3.o, §único da Lei n.o 11.638/2007, são consideradas de grande porte "a sociedade 
ou conjunto de sociedades sob controle comum que tiver, no exercício social anterior, ativo total 
superior a R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual 
superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais)".  

325 Projeto de Lei n.o 3.284 de 2021, art. 9.o, §2.o. 
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Quanto à responsabilidade dos administradores, o PL dispõe que eles são 

responsáveis pela avaliação do efeito das atividades empresariais em âmbito 

econômico, social e ambiental, de forma local, regional, nacional e global, a depender 

do porte da empresa326, sobre comunidades, colaboradores, fornecedores, consumidores 

e pessoas físicas ou jurídicas afetadas.327  

Essa responsabilidade também é estendida a sócios e acionistas controladores, 

orgãos de fiscalização e controle, e membros de órgãos técnicos e consultivos da 

empresa.328 Essa possibilidade, diferentemente do modelo estrangeiro, pode ter sido 

inspirada no art. 116, parágrafo único, da Lei das Sociedades por Ações329, em que se 

encontra estabelecido que o acionista controlador possui "deveres e responsabilidades 

para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a 

comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar 

e atender". 

Enquanto o envolvimento de sócios, acionistas e administradores parece 

fazer sentido para o controle do impacto produzido pelas atividades empresariais, 

pois são instâncias decisórias de gestão, a obrigação ampliada ao corpo técnico não 

parece adequada, pois este grupo não participa da tomada de decisão, nem possui 

os mesmos deveres fiduciários dos administradores. 

Por outro lado, o PL não estabelece o dever das sociedades de benefício de 

criarem ou produzirem um impacto sociambiental positivo geral e um ou mais 

impactos positivos específicos, como se observa nas legislações americana e 

canadense. Há somente a previsão de indicar o propósito de impacto social positivo 

no objeto social empresarial330, o que difere de comprometer-se a criar ou gerar um 

valor social e ambiental, o que justifica a existência de uma legislação própria para 

negócios de impacto. 

A proposta legislativa dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção de um 

comitê de impacto pelas empresas de grande porte e companhias de capital aberto, 

o qual deve ser integrado por pessoas físicas afetadas direta ou indiretamente pelas 

atividades da empresa e, de forma opcional, por especialistas no assunto referente 

 

326 Projeto de Lei n.o 3.284 de 2021, art. 10, caput. 
327 Projeto de Lei n.o 3.284 de 2021, art. 10, §1o. 
328 Projeto de Lei n.o 3.284 de 2021, art. 10, §2.o. 
329 Lei n.o 6.404 de 15 de dezembro de 1976. 
330 Projeto de Lei n.o 3.284 de 2021, art. 9.o, I. 
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ao impacto positivo constante do objeto social.331 Nas empresas com conselho de 

administração, este órgão deverá escolher os membros do comitê de impacto. 

Embora a redação do artigo não seja clara, o mesmo conselho deve apresentar uma 

lista aos acionistas, contendo de três a cinco nomes dentre os membros do comitê de 

impacto, os quais escolherão um deles para compor o conselho de administração.332 

Essa previsão aproxima o PL ao modelo europeu de empresas sociais, que 

estabelece a governança inclusiva como um de suas carcaterísticas. O PL parece 

buscar a integração e o envolvimento dos stakeholders direta ou indiretamente afetados 

pelas atividades empresariais, na estrutura de governança corporativa, ainda que 

somente obrigatório para empresas de grande porte ou de capital aberto. 

Por fim, a proposição legislativa obriga as sociedades de benefício a 

publicarem um relatório de impacto, com periodicidade anual, cujo descumprimento ou 

reprovação em assembleia geral pode levar à perda da qualificação de benefício.333 

De forma diversa das demais legislações, não há obrigação de produzir um relatório 

de impacto utilizando critérios padronizados de uma terceira parte, independente. 

Esse projeto de lei é aderente às principais características existentes nas 

legislações internacionais das Benefit Corporations, como (1) utilização de tipos 

societários já conhecidos no direito brasileiro para constituição de uma Sociedade de 

Benefício, (2) necessidade de estabelecer um propósito de impacto social e 

ambiental no ato constitutivo, (3) responsabilidade dos administradores pela 

avaliação do efeito das atividades empresariais em partes interessadas como 

comunidade e meio ambiente, e (4) necessidade de publicação de relatório de 

impacto. Por outro lado, a redação da proposição legislativa não é clara em aspectos 

importantes para a constituição de uma sociedade de benefício, cuja razão de 

existência é propiciar benefícios à sociedade e ao meio ambiente de modo 

justaposto ao interesse de sócios e acionistas.  

 

331 Projeto de Lei n.o 3.284 de 2021, art. 12, caput e §2.o. 
332 Projeto de Lei n.o 3.284 de 2021, art.12, §4.o. 
333 Projeto de Lei n.o 3.284 de 2021, art.14, §4.o. 
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Como contribuição ao debate para criação das Sociedades de Benefício, 

este trabalho sugere alguns pontos de reflexão para aprimoramento do texto legal 

proposto: 

(1) Sugestão sobre a criação de impacto social e ambiental: determinação 

de criação ou geração de um ou mais impactos sociais e ambientais 

positivos pela sociedade de benefício, como critério obrigatório constante 

em seu objeto social. 

Justificativa: obrigações vagas ou imprecisas no que se refere à produção 

do impacto social e ambiental desejado podem esvaziar o objetivo de 

existência das sociedades de benefício. 

(2) Sugestão sobre deveres dos administradores: determinação de obrigação 

aos administradores de observarem o interesse de vários stakeholders 

na tomada de suas decisões. 

Justificativa: a ausência de proposição afirmativa de responsabilidade 

dos administradores diante de vários stakeholders pode ocasionar a 

condução das atividades empresariais para priorizar o interesse de 

sócios, acionistas e investidores, como usualmente ocorre. 

(3) Sugestão sobre deveres de sócios, acionistas e administradores: 

dispor sobre a responsabilidade ou não de sócios, acionistas e 

administradores quando o propósito de impacto positivo não for atingido. 

Justificativa: a lei deve informar se os sócios, acionistas e administradores 

terão responsabilidade pelo não alcance do impacto socioambiental 

informado nos atos constitutivos. A intenção de geração de objetivos 

socioambientais, sem nenhum incentivo, pode tornar inócua sua efetiva 

realização. A perda da qualidade como sociedade de benefício pode 

representar um dos incentivos ao cumprimento dos objetivos estabelecidos 

nos atos constitutivos empresariais. 

(4) Sugestão sobre legitimidade para enforcement (cumprimento/execução) 

da geração de impacto socioambiental: dispor sobre quem poderá acionar 

os administradores em razão do descumprimento dos deveres de 

promover impacto social e ambiental positivo assumido pela empresa. 
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Justificativa: os mecanismos de controle de atuação dos agentes devem 

estar dispostos na norma como meio de garantir a segurança de 

atuação dos administradores e como incentivo ao alcance dos objetivos 

da sociedade de benefício. 

(5) Sugestão sobre elaboração do relatório de impacto: a norma deve 

informar com clareza sobre quem ou qual órgão deverá recair a 

responsabilidade pela elaboração do relatório de impacto e quais são os 

critérios que deverão ser adotados na sua confecção.  

Justificativa: a ausência de responsabilidade específica para elaboração 

do relatório de impacto dificulta, em empresas sem governança bem 

estruturada, a cobrança por sua elaboração. A ausência de métricas 

para monitoramento e avaliação de impacto dificulta o estabelecimento 

de padrões e comparabilidade de resultados entre as sociedades 

de benefício. 

(6) Sugestão sobre governança: inclusão da participação de stakeholders 

afetados pelas atividades empresariais ou beneficiados pelo impacto 

positivo proposto, seja em órgãos consultivos ou administrativos, 

independentemente do porte da sociedade. 

Justificativa: para empresas que se propõem a solucionar desafios 

sociais e ambientais, a participação de partes afetadas e/ou beneficiadas 

pelas atividades empresariais na estrutura de governança, representa o 

comprometimento efetivo com a geração de impacto positivo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente trabalho buscou expor uma visão global sobre as organizações 

híbridas identificadas como empresas sociais, negócios sociais e negócios de 

impacto, tendo como objetivo apresentar a definição desses termos e as principais 

características dessas organizações, tanto no ambiente internacional (notamente 

Europa e Estados Unidos), quanto no Brasil. A identificação do conceito, ainda 

aberto e sem limites estruturais muito bem definidos (BATTILANA; LEE, 2014), foi 

elaborada de acordo com os livros e artigos acadêmicos estudados e com a 

definição trazida pelos próprios atores do ecossistema, que fomentam esse novo 

modelo de negócio. 

As denominações social business (negócio social) e social enterprise 

(empresa social), mais utilizada no continente europeu e na América do Norte, 

surgiram a partir da produção de atividades econômicas, por meio da lógica de 

mercado tradicional, por organizações sem fins lucrativos que buscavam alternativas 

de renda para cumprir sua missão social. Com o tempo, as empresas com finalidade 

lucrativa passaram a atuar com o mesmo objetivo (endereçar problemas sociais), 

dando surgimento a novos modelos de negócios dentro do termo guarda-chuva 

"empresa social" (DEFOURNY; NYSSENS, 2010a).  

A principal característica definidora das empresas sociais e dos negócios 

sociais é ter um ou mais objetivos sociais, com utilização de metodologia dos 

negócios tradicionais (BATTILANA; LEE, 2014; DEES; ANDERSON, 2003; REISER, 

2013). Entre as peculiaridades existentes nos modelos europeu, norte-americano e 

aquele sugerido por Muhammad Yunus, que os diferenciam entre si, estão o limite 

para distribuição de lucros e utilização dos ativos no modelo europeu, o que é 

vedado para o modelo de Yunus (o lucro é totalmente reinvestido no negócio) e a 

estruturação da governança, prevista de modo a incluir partes interessadas para 

tomada de decisão no modelo europeu, e não prevista nos demais modelos. 

No Brasil, o termo utilizado tem sido "negócios de impacto", cuja definição 

apresenta semelhança com as características identificadoras das empresas e 

negócios sociais estudados internacionalmente, unindo "em sua natureza básica, a 

busca pelo impacto social, por meio de um modelo de mercado" (COMINI; BARKI; 

AGUIAR, 2012). 
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A conceituação desses negócios foi utilizada como base para abordar os 

novos modelos jurídicos que vêm surgindo ao redor do mundo para identificá-los e 

regulá-los. Este estudo abordou especificamente as legislações que introduziram 

modelos societários identificadores de empresas sociais na América do Norte e 

América do Sul, além da legislação inglesa referente à Community Interest Company 

(CIC), que influenciou a publicação de duas leis no Canadá. O olhar panorâmico 

sobre o desenvolvimento das empresas e negócios sociais no cenário internacional, 

a fim de possibilitar a compreensão do crescente surgimento de modelos jurídicos 

para esses negócios em vários países do mundo, é uma das principais contribuições 

deste estudo. 

A partir da pesquisa sobre o tema, constatou-se que a introdução do debate 

no Brasil seguiu o mesmo percurso da União Europeia e dos Estados Unidos, 

tendo-se iniciado com discussões protagonizadas pelos atores do ecossistema 

atuantes no setor privado e por pesquisas acadêmicas, as quais deram origem à 

estruturação do debate no ambiente público. As primeiras iniciativas de 

endereçamento do assunto no Brasil surgem com a Aliança pelos Investimentos e 

Negócios de Impacto (antiga Força Tarefa de Finanças Sociais), que passou a 

produzir conteúdo para identificar, caracterizar, orientar e fomentar os negócios de 

impacto no país. 

A constituição do grupo de trabalho denominado ENIMPACTO, em 2017, 

elevou o tema à política de Estado, demonstrando o interesse público em endereçar 

o assunto de forma organizada, com ativação de vários atores públicos, privados e da 

sociedade civil. O grupo de trabalho tem fomentado o conhecimento, desenvolvimento, 

divulgação e investimento para os negócios de impacto. 

Observou-se convergência no ambiente acadêmico quanto ao caráter 

abrangente e polissêmico do termo negócios de impacto, cuja definição abrange as 

organizações sem fins lucrativos, tais como associações, fundações e cooperativas 

sociais, bem como sociedades empresárias com missão social (BARKI; 

RODRIGUES; COMINI, 2020; COMINI; BARKI; AGUIAR, 2012; COMINI, 2016). 

Nesse sentido, conclui-se que a definição dos negócios de impacto no Brasil, 

constante do Decreto n.o 9.977/2018, é coincidente com o cenário acadêmico 

internacional, no qual não se condiciona o seu reconhecimento em razão da 

existência ou não de finalidade lucrativa. Diante das principais convergências do 

processo de reconhecimento e identificação das empresas/negócios sociais e dos 
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negócios de impacto, questiona-se a importância de uma lei específica no Brasil, nos 

moldes desenvolvidos internacionalmente, para regulação e fomento desse modelo 

de negócio. Destacam-se alguns pontos levantados para conduzir a reflexão sobre 

uma lei brasileira para os negócios de impacto que tenham finalidade lucrativa. 

5.1 O INTERESSE DOS ATORES DO ECOSSISTEMA DE IMPACTO 

Segundo a publicação da Pipe Social (2019, p. 14), 92% dos empreendedores 

ouvidos em consulta aberta desejavam uma definição dos negócios de impacto, 

acreditando com isso poder construir maior engajamento dos atores do ecossistema. 

Esse ponto, fundamental para o início do debate sobre o tema, encontra-se em 

discussão no Brasil, conduzido pela ENIMPACTO, cujos trabalhos deram origem ao 

Decreto n.o 9.944/2017, posteriormente substituído pelo Decreto n.o 9.977/2019, os 

quais definem negócios de impacto.  

Ainda segundo a pesquisa (PIPE, 2019, p.21), algumas das vantagens para 

existência de um conceito identificador dos negócios de impacto são evitar o mau 

uso do termo – como sua utilização para efeito de marketing e publicidade 

(greenwashing) –, criar uma identidade que facilite seu reconhecimento por 

empreendedores, aceleradoras e investidores, fomentar a captação de investimentos, 

facilitar a geração e organização de informações para fins acadêmicos, políticos e 

legais, entre outros.  

No sentido apresentado, entende-se que uma legislação que defina e 

regulamente os negócios de impacto é relevante para o desenvolvimento de um 

ecossistema já existente e em crescimento, pois as normas são criadas para dar 

vazão às necessidades sociais. Os modelos jurídicos que visam acolher os negócios 

de impacto com finalidade lucrativa podem satisfazer a busca dos emprendedores 

sociais por maior liberdade de atuação diante dos modelos tradicionais. 

5.2 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS MODELOS JURÍDICOS OBSERVADOS 

E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA  

Os modelos jurídicos adotados internacionalmente preveem, de modo geral, 

a necessidade de comprometimento do negócio com a geração de impacto positivo 

na sociedade e/ou no meio ambiente, a responsabilidade dos administradores em 
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agir ativamente para a realização do propósito estabelecido, a necessidade de 

serem observados os interesses de vários stakeholders e não somente de sócios, 

acionistas e investidores, a produção de um relatório de mensuração de impacto e a 

estruturação da governança com inclusão de partes beneficiadas ou afetadas pelas 

atividades empresariais (no modelo europeu). 

A legislação brasileira não traz impedimentos para inserção das características 

apontadas pela legislação estrangeira em contratos e estatutos sociais dos tipos 

societários existentes. Diante dos debates internacionais sobre as empresas e 

negócios sociais, observa-se que o Brasil possui uma legislação moderna, prevendo 

em vários dispositivos legais a necessidade da observação da função social da 

propriedade334 e da função social da empresa pública e da sociedade de economia 

mista.335 Na lei das sociedades por ações336, tanto o administrador deve zelar pelas 

"exigências do bem público e da função social da empresa"337, quanto o acionista 

controlador deve cumprir a função social da empresa. O acionista controlador 

também possui "deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da 

empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos 

direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender". 

Embora o bem público e a função social da empresa sejam conceitos de pouca 

concretude (SALOMÃO FILHO, 2019), podendo gerar interpretações genéricas e 

diversas, eles parecem estar alinhados ao movimento regulatório das empresas sociais 

e negócios de impacto que, utilizando tipos societários com fins lucrativos, desejam 

alcançar um ou mais benefício(s) público(s) na esfera socioambiental, além do 

endereçamento de interesses não exclusivamente direcionados aos proprietários do 

capital empresarial. 

Contudo, a força do mercado tradicional, com foco na maximização de 

resultados para acionistas e investidores (LIAO, 2015; 2016), também parece suplantar 

no Brasil, a norma legal autorizadora de uma conduta pró-ativa na direção do bem 

 

334 Constituição Federal, art. 5.o, XXIII, art. 170, III, Art. 173, §1.o, I.  
335 Lei n.o 13.303/2016, art. 27. O artigo do professor Mario Engler Pinto Junior traça um paralelo 

entre a sociedade de economia mista brasileira e a benefit corporation norte-americana. 
(Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/341137191_O_interesse_publico_na_sociedade_de_eco
nomia_mista_brasileira_aproximacao_com_a_benefit_corporation_do_direito_norte-
americano/link/5eb0bdd2299bf18b95959c56/download. Acesso em: 04 out. 2022). 

336 Lei n.o 6.404, de 15 de dezembro de 1976.  
337 Lei n.o 6.404/76, art. 154. 
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público, da função social da empresa e do interesse de stakeholders diversos. Como 

bem observado por Salomão Filho (2019, p. 18), a previsão da lei das sociedades por 

ações brasileira é um "bom exemplo de regra profunda e rica em possibilidades de 

utilização e interpretação, e de limitada aplicação na prática".  

Nesse sentido, a elaboração de uma legislação específica para a identificação 

dos negócios de impacto que pretendem utilizar de tipos societários com finalidade 

lucrativa parece ter relevância para (1) reconhecimento público, (2) possibilidade de 

utilização pelas sociedades empresárias em geral, (3) direcionamento dos proprietários 

do capital social para um modelo diferente dos tradicionais, onde não prevaleça de 

modo absoluto o interesse dos proprietários, sócios e acionistas e (4) autorização para 

os administradores agirem de modo a atender vários interesses de partes envolvidas e 

afetadas pelas atividades empresariais. 

5.3 O MODELO JURÍDICO PARA ESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA DE NEGÓCIOS 

DE IMPACTO 

Os novos modelos jurídicos são majoritariamente direcionados a negócios 

com finalidade lucrativa338, utilizando de tipos societários já estabelecidos no direito 

vigente de cada país, tais como corporações, companhias, sociedades limitadas, 

sociedades por ações, entre outras possibilidades existentes. O que os diferencia 

dos negócios tradicionais, de modo geral, ocorre por meio da inserção de cláusulas 

em seus atos constitutivos que os identificam com o propósito de gerar um ou mais 

benefício(s) público(s), pela previsão de deveres e responsabilidades de diretores e 

administradores com o propósito social estabelecido e com partes interessadas que 

não somente sócios e acionistas, além da obrigação de mensuração e monitoramento 

do impacto socioambiental escolhido.  

A utilização de uma nova "roupagem" para modelos jurídicos já existentes 

não é uma novidade no Brasil (DE SOUZA, 2019). Exemplificativamente, a legislação 

das OSCIP´s (Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público)339, publicada 

 

338 Alguns tipos societários adotadas em países anglo-saxões, como as companhias limitadas por 
garantia, não podem distribuir lucros, razão pela qual não são consideradas organizações sem 
finalidade lucrativa. 

339 Lei n.o 9.790, de 23 de março de 1999.  
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em 1999, e das OSC´s (Organizações da Sociedade Civil)340, publicada em 2014, 

abriga regras que podem ser utilizadas por organizações sem fins lucrativos, como 

associações, fundações, organizações religiosas e cooperativas sociais, desde que 

atendam aos requisitos previstos em lei. Com o cumprimento das disposições legais 

referentes às cláusulas de inclusão obrigatórias em seus atos constitutivos, passam 

a adotar a denominação e o reconhecimento como OSCIP´s ou OSC´s. Por esse 

aspecto, uma nova legislação que acolhesse os negócios de impacto por meio de 

regras específicas para modelos jurídicos já existentes no direito societário 

brasileiro, não encontraria desafios desconhecidos de implementação. 

5.4 A ESCOLHA DE MODELOS JURÍDICOS PARA OS NEGÓCIOS DE IMPACTO  

Embora sob o "guarda-chuva" do termo négocio de impacto caibam vários 

modalidades jurídicas distintas, com ou sem fins lucrativos, como apresentado neste 

estudo, o modelo jurídico discutido nesta seção trata especificamente daqueles 

direcionados para negócios com finalidade lucrativa.  

Nesse sentido, as leis publicadas internacionalmente podem servir de 

inspiração ao direito societário brasileiro. Contudo, a importação de um modelo, sem 

observar as caracteríticas culturais, as peculiaridades regionais e a complexidade 

dos empreendimentos e do direito societário brasileiro pode tornar inócuo um novo 

modelo jurídico. Embora este estudo tenha se limitado à introdução dos modelos 

inglês, canadense, norte-americano e sul-americano, há inúmeros outros que podem 

ser utilizados como forma de análise comparativa. 

O Projeto de Lei n.o 3.284/2021, que visa introduzir a Sociedade de 

Benefício no Brasil, se inspira no modelo norte-americano das B Corporations. 

Em que pese esse modelo venha sendo utilizado em muitos países, ele reflete 

peculiaridades específicas de demandas existentes no sistema jurídico norte-

americano341 que não são, necessariamente, as do Brasil.  

Os legisladores precisam ficar atentos para promoverem o debate público e 

a análise de diversos modelos jurídicos já existentes para construção de uma 

estrutura normativa que atenda aos interesses de empreendedores, investidores, 

 

340 Lei n.o 13.019, de 31 de julho de 2014.  
341 Vide notas 196, 197 e 198. 
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organizações intermediárias de apoio e desenvovimento dos negócios de impacto, 

além da própria sociedade, como interessada final em ter os desafios sociais e 

ambientais solucionados. 

Pela observação do panorama internacional, do cenário brasileiro e da 

experiência profissional da pesquisadora, este trabalho buscou identificar modelos 

jurídicos aderentes ao conceito de empresas sociais e negócios de impacto e trazer 

reflexões para o processo de produção de uma nova legislação no Brasil. 

Conclui-se que um novo modelo jurídico para caracterização e fomento de 

negócios de impacto é relevante e traduz o interesse de um ecossistema já 

desenvolvido no país, que demanda seu reconhecimento e regulação.  

Este estudo não pretendeu exaurir o tema, mas a partir de sua contextualização, 

trazer algumas reflexões e deixar caminhos abertos para pesquisadores, acadêmicos, 

legisladores e operadores do direito que intencionam se debruçar sobre o instigante 

e inovador assunto das empresas sociais e negócios de impacto. Nesse sentido, o 

estudo sugere alguns temas de pesquisa: 

I. Necessidade ou não de previsão legal quanto à especificação de benefícios 

públicos a serem adotados; 

II. Estruturação de governança corporativa para o equilíbrio entre busca 

pelo lucro e missão socioambiental, notadamente em razão de situações 

de estress; 

III. Implementação de governança inclusiva de stakeholders; 

IV. Medida de priorização de escolhas feitas por administradores diante de 

interesses diversos a serem atendidos; 

V. Possibilidade total ou parcial de distribuição de dividendos; 

VI. Transferência de ativos em caso de transformação do negócio em um 

tipo societário tradicional; 

VII. Necessidade ou não de um órgão regulador para um novo modelo jurídico; 

VIII. Padrões e métricas para os relatórios de mensuração de impacto. 

Dessa forma, este estudo espera contribuir de maneira significativa para a 

disseminação e os debates sobre o assunto no meio jurídico brasileiro e deixar 

questões em aberto para futuras pesquisas.  
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