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RESUMO 

 

Este estudo investiga o potencial de micro e pequenas organizações do terceiro setor 

tornarem-se negócios sociais, entendido aqui como aqueles que garantem o compromisso com a 

missão socioambiental e buscam constantemente a sua sustentabilidade financeira. Por meio de 

uma pesquisa empírica, utilizando a teoria fundamentada em dados, foi construída uma estrutura 

de análise para identificar as potencialidades e oportunidades de trinta e duas organizações do 

terceiro setor. Foi possível concluir que existe potencial de transformação dessas organizações em 

negócios de impacto devido ao seu compromisso com a missão socioambiental e com os públicos 

impactados e também dados os mecanismos de negócios que estão começando a ser adotados. 

Porém, o perfil das lideranças dessas micro e pequenas organizações não apresenta as 

características dos empreendedores tradicionais, o que traz desafios para uma transição. Este 

trabalho gera insights e subsídios para organizações que tem entre suas atividades práticas de 

responsabilidade ou inovação social e buscam nas parcerias com essas micro e pequenas 

organizações reduzir riscos e aproveitar oportunidades.  

 

Palavras-chave: negócios sociais, empreendedorismo social, impacto social, terceiro setor. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

This study investigates the potential of third sectors micro and small organizations to 

become social business, understood here as one that is commitment to the socio-environmental 

mission and constantly seeks its financial sustainability. Through empirical research, using 

grounded theory, a framework was constructed to identify the potentialities and opportunities of 

thirty-two third sectors organizations. It was possible to conclude that there is potential for 

transformation of these organizations into social business given their commitment to the socio-

environmental mission and the impacted stakeholders and given the business mechanisms that are 

beginning to be adopted. However, the leader´s profile of these organizations does not show the 

characteristics of traditional enterprises, it represents a challenge for a transition. This work 

generates insights for organizations that act on social responsibility or social innovation and seek 

in partnerships to reduce risks and seize opportunities. 

 

Keywords: social business, social entrepreneurship, social impact, third sector. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, as conquistas da humanidade no que diz respeito ao desenvolvimento, 

inclusão social e consciência ambiental foram vastas, porém, existem ainda uma série de desafios 

a serem superados.  

Há um número significativo de países em que as pessoas vivem em condições críticas: cerca 

de 700 milhões de indivíduos viviam em 2015 com menos de U$ 1,90 por dia estando abaixo da 

linha da pobreza e, em 2014, 22% dos países do mundo ainda apresentavam baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH (FGV-GVCes, 2016).  

A intensificação das atividades humanas desde a Revolução Industrial em relação ao seu 

modo de produção e consumo vem aumentando a desestabilização dos sistemas naturais que podem 

desencadear mudanças rápidas e irreversíveis no planeta, prejudiciais não só para o ambiente como 

para o próprio bem-estar humano na Terra (ROCKSTRÖM et. al, 2009). De nove fronteiras 

ambientais do planeta, quatro já foram ultrapassadas conforme estudo do Stockholm Resilience 

Centre, realizado em 2009: mudanças climáticas, perda de integridade da biosfera, mudança no 

uso do solo e alteração de ciclos biogeoquímicos. Além disso, todos os cenários previstos pelo 

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas indicam que a continuidade das emissões 

de gases do efeito estufa agravarão o aquecimento global, o que implicará em alterações sem 

precedentes no âmbito da produção e consumo humanos (FGV-GVCes, 2016). 

Estes dilemas dão luz ao paradigma do desenvolvimento econômico que permanece, em 

grande parte, alheio ao risco de desastres ambientais e impactos sociais negativos que podem 

colocar em risco a vida humana na Terra (STERN, 2007). 

Outro fator a ser considerado é o crescimento populacional, que pode agravar este cenário. 

Como destaca Ojima (2006), com esse crescimento e a escassez de recursos, as sociedades 

compartilharão um mundo cada vez mais integrado e, provavelmente, pouco justo. Em muitas 

localidades os idosos serão tão numerosos quanto as crianças. Grandes centros urbanos, onde 

conviverão cada vez mais pessoas, se multiplicarão e, com isso, novas formas de cidadania, 

participação social e gestão pública precisarão ser experimentadas e desenvolvidas.  

Para Krugman (2009), somente o progresso tecnológico e a capacidade de exploração de 

novas possibilidades pelo homem poderão amenizar este contexto. 
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Desafios políticos e geopolíticos também ascenderam no século XX. Atores não estatais 

ganharam relevância devido à descentralização dos estados nacionais, o que no Brasil veio como 

uma resposta ao regime militar, momento em que o estado detinha a maior parte das atribuições 

no âmbito do desenvolvimento econômico e social (ARRETCHE, 2002). Organizações 

empresariais do segundo setor também se destacaram, tornando a tomada de decisão mais 

complexa, uma vez que muitas delas passaram a fazer parte da construção e elaboração de políticas 

que impactam a vida de pessoas por todo o mundo (FGV-GVCes, 2016). 

Essas mudanças aceleradas, que são forças concretas que se infiltram na vida dos indivíduos 

(TOFFLER, A.; TOFFLER, H., 2006), tornam cada vez mais necessário que eles ocupem novos 

papéis e sejam mais ativos na construção de resoluções para as dificuldades que afetam sua vida e 

seu entorno.  

Para Bauman (2007), o mundo contemporâneo produziu um novo tipo de indivíduo que 

carrega consigo uma obsessão por valores, um indivíduo que precisa descobrir o que é capaz de 

fazer, ampliar essa capacidade ao máximo e escolher a que fins essa capacidade pode melhor servir, 

seja para alimentar sua individualidade seja pela coletividade. 

Esse indivíduo, que se empodera pela motivação de servir em prol do benefício coletivo, é 

quem busca criar soluções para os problemas sociais, fazendo emergir de baixo para cima, em meio 

à complexidade do mundo contemporâneo aqui brevemente descrita, as resoluções para as questões 

de interesse social.  

As organizações criadas com este objetivo – especialmente as ambientadas no terceiro setor 

– são formadas por conjuntos de indivíduos com este objetivo.  Essas organizações muitas vezes 

enfrentam dificuldades de manutenção e sustentação devido à escassez de recursos, especialmente 

financeiros, que viabilizam sua continuidade e crescimento (ESTIVALETE et al., 2016). Por isso, 

este estudo se propõe a mapear as características de micro e pequenas organizações brasileiras do 

terceiro setor que têm potencial para tornarem-se autossustentáveis por meio da sua transformação 

em negócio social neste complexo contexto de mudanças. 
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1.1. Objetivo 

 

 O objetivo geral deste estudo é analisar o potencial de transformação de micro e pequenas 

organizações brasileiras do terceiro setor em negócios sociais1 com foco em identificar suas 

principais fortalezas e oportunidades para essa transição gerando conhecimento para organizações 

públicas e privadas que têm entre suas atividades práticas de responsabilidade social ou inovação 

social e investem neste tipo de organização.  

Para isso, parte-se do entendimento de que a adoção de mecanismos de negócio por essas 

micro e pequenas organizações do terceiro setor, como a produção e comercialização de produtos 

ou serviços, é uma das possibilidades para sua autossustentação e longevidade, o que pode dar 

maior segurança às organizações públicas e privadas no momento de definir onde e como investir 

seus recursos.  

Esta discussão foi construída a partir da estruturação de um framework de análise descrito 

no capítulo 4.1.2. Dimensões das avaliações de negócios de impacto, que traz cinco critérios: I. 

Missão Socioambiental; II. Perfil da Atuação; III. Perfil do Empreendedor; IV. Impacto e V. 

Governança.  

 

1.2.  Abordagem 

 

 O presente trabalho aplicado discute na primeira parte os tipos de organizações do terceiro 

setor, localizando o conceito de negócios sociais e clarificando distintas definições sobre o tema.  

 Na segunda parte, apresenta a abordagem metodológica da pesquisa realizada e as etapas 

cumpridas para a coleta e tratamento dos dados empíricos.  

 Na parte final, são apresentados os resultados: as dimensões que surgiram com a análise e 

o tratamento dos dados e a teoria fundamentada a partir do estudo.  

 

                                                 

1 Neste estudo, a definição de negócio social refere-se à empresa que tem a missão de apoiar a resolução de uma 

questão social ou a organização do terceiro setor que garante sustentação financeira. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Conforme descrevem Barki et al. (2013), as organizações do terceiro setor têm origem nas 

organizações filantrópicas do século XVI quando especialmente a igreja católica, com o suporte 

do Estado, era responsável por grande parte das instituições que prestavam algum tipo de 

assistência à população, especialmente com foco em serviços médico-hospitalares.  

Para os autores, mesmo com mudanças significativas no contexto socioeconômico ao longo 

dos séculos e, especialmente, durante o século XX com a industrialização e a urbanização que 

trouxeram uma nova complexidade para os problemas sociais e o surgimento de novos tipos de 

organizações sem fins lucrativos, essas instituições sempre funcionaram de maneira similar: 

desenvolveram-se de forma assistencialista, baseadas nos princípios da solidariedade e da caridade 

e estiveram ligadas ao objetivo de minimizar ou sanar os problemas mais urgentes vividos pelas 

populações mais pobres. 

Essas populações, com acesso restrito aos serviços básicos de saúde, educação e moradia, 

estão em sua maioria localizadas nos países em desenvolvimento e, geralmente, estão posicionadas 

na chamada base da pirâmide social. 

 

2.1.  Base da pirâmide 

 

A expressão tem diversas definições e ganhou destaque nos últimos anos no mundo dos 

negócios com a discussão de Prahalad e Hart (2002) em relação às articulações sobre como os 

negócios podem apoiar o combate à pobreza e, ao mesmo tempo, gerar valor ao acionista, por meio 

do atendimento às necessidades dessa população mais carente, visão que questiona a percepção de 

que essas populações não fazem parte da economia, reconhecendo o seu poder de compra. 

Podem ser considerados ocupantes dessa base as pessoas que vivem com menos de 2 

dólares por dia usando o cálculo da paridade do poder de compra (PPC), método de cálculo 

alternativo à taxa de câmbio que, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), foi 

elaborado para medir o quanto uma determinada moeda pode comprar internacionalmente.  

Porém, outros estudos consideram essa base ainda mais ampla incluindo pessoas que vivem 

com menos de 8 dólares por dia. Usando um conceito ou outro, pode-se afirmar que essa é uma 

parcela da população com baixa renda que, por conseguinte, encontra-se à margem da sociedade 
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de consumo. Estima-se hoje que a base da pirâmide mundial seja formada por 4 bilhões de pessoas 

(BARKI et al., 2013).  

A pirâmide é formada por quatro grupos, como mostra a Figura 1: no topo estão os mais 

ricos, pessoas de alta e média renda de países desenvolvidos com renda média anual acima de 

20.000 dólares - grupo 1; no centro estão as pessoas de renda baixa dos países desenvolvidos, os 

poucos grupos mais ricos e a classe média dos países em desenvolvimento - grupos 2 e 3; e na base 

estão os mais pobres dos países em desenvolvimento – grupo 4 (PRAHALAD; HART, 2002). 

 

Figura 1 - Renda per capita anual em dólares 

 

Fonte: Adaptada de PRAHALAD; HART, 2002 

 

No Brasil, segundo dados de 2015 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), 23,3% das famílias têm faixas de renda mensal abaixo de 26 reais por dia, ou seja, quase 

um quarto das famílias vivem com menos de 8 dólares, a faixa mais ampliada da linha da pobreza, 

conforme apontado na Figura 2. Outras 21,6% estão vulneráveis, vivendo com até 42 reais por dia, 

cerca de 12 dólares. 
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Figura 2 - Distribuição das famílias brasileiras de acordo com sua faixa de renda 

 

Fonte: Adaptada de PNAD (2015) e Plano CDE, 2016  

Nota: dados adaptados pela autora 

 

Hart (2010) defende que, neste contexto, existe uma oportunidade para os negócios e que 

essa oportunidade vai além da ideia de pensar as classes mais pobres como consumidores em 

potencial ou como produtores, pois o aumento da renda e ampliação do consumo reduziriam o 

olhar para a pobreza.  

Ir além significa, para o autor, não se limitar à apresentação de modelos e soluções prontas 

para esse público, pois a possibilidade de os negócios fracassarem não atendendo a demanda real 

desta população desta forma é muito grande. Só é possível gerar valor mútuo se as empresas 

envolverem a população mais carente na concepção de novos modelos nas diversas etapas da 

cadeia os enxergando como empreendedores e parceiros. 

Ampliar o olhar significa também entender que o estímulo ao aumento do consumo para as 

camadas mais baixas da pirâmide também poderá acelerar os problemas ambientais já enfrentados 

pela humanidade – pois gerará aumento da produção, do uso de recursos e do descarte de materiais. 

A solução, segundo Prahalad (2005), está nas companhias enxergarem a base da pirâmide como o 

público com o qual é possível se experimentar o uso de tecnologias limpas e soluções que 

viabilizam novos modelos de se pensar e de usar recursos naturais. 

Essas visões já receberam uma série de críticas de outros autores, especialmente pelo fato 

de elas terem foco em aspectos econômicos, ligados ao acesso dessas populações mais pobres a 

produtos e serviços, e trazerem como referência casos controversos como, por exemplo, o caso de 

uma empresa varejista brasileira que, segundo o Prahalad, teve habilidade para entender as 

necessidades emocionais e os hábitos de compra dos clientes de baixa renda criando caminhos para 
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viabilizar seus sonhos de consumo por meio do acesso facilitado ao crédito, o que na percepção 

dos críticos não reflete os conceitos mais amplos de desenvolvimento.  

Dados os desafios para geração de valores mútuos, torna-se relevante compreender e 

incorporar os aprendizados das organizações do terceiro setor, que entendem com maior 

profundidade as demandas dessa parcela da população por sua longa história de busca de inclusão 

e melhoria da qualidade de vida desses grupos de pessoas.  

 

2.2.  Organizações do terceiro setor 

 

 Para explorar os tipos de organizações que ao longo da história atuaram com foco em gerar 

de impactos positivos para este público que está, em especial, na base da pirâmide, é necessário 

entender as categorias e definições da organização social que, segundo a Lei 9.637 do Código Civil 

brasileiro, é a qualificação que se dá a pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 

cujas atividades são dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à 

proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde (BRASIL, 1998). 

 Essas organizações em geral são do terceiro setor, nome que se dá a todas as associações 

organizadas pela sociedade civil com o intuito de apoiar o poder público em questões de cunho 

social de interesse ou necessidade da sociedade. 

 As associações por sua vez, segundo a Lei 10.406, são definidas como a união de pessoas 

que se organizam com uma finalidade comum sem objetivos econômicos (BRASIL, 2002). 

Portanto, também são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que se formam em 

prol de um objetivo compartilhado entre seus membros. Apesar de os fins das associações não 

serem de ordem econômica, elas podem realizar atividades geradoras de receita desde que essas 

atividades se caracterizem como meios para o atendimento de seus fins e não propiciem lucro para 

associados, dirigentes ou instituidores. 

 Essas agregações privadas de utilidade pública, normalmente, são mantidas por doações de 

empresas, de indivíduos e verbas públicas, o que durante muito tempo gerou facilitações e abertura 

para possíveis favorecimentos indevidos. Em busca de segurança jurídica nessas relações, em 

2014, o chamado Novo Marco Regulatório do Terceiro Setor, fundamentado por meio da Lei 

13.019, de 2014, trouxe novas definições para a formalização de parcerias entre essas organizações 
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da sociedade civil e a administração púbica, se propondo a dar mais eficiência e transparência na 

gestão e controle do uso de recursos públicos. 

 Nesta lei também são definidas as características das chamadas Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIP), que são essas entidades sem fins lucrativos que atuam em áreas 

de interesse social e podem ser financiadas pelo Estado ou pela iniciativa privada. Ela determina 

que a entidade sem fins lucrativos é a pessoa jurídica que não distribui, entre seus associados, 

conselheiros, sócios, empregados ou doadores, excedentes operacionais, dividendos, bonificações 

ou parcelas do seu patrimônio. Além disso, seus objetivos sociais devem estar ligados à promoção 

de assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, 

saúde, segurança alimentar e nutricional, preservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável, combate à pobreza em geral, sistemas alternativos de produção, 

promoção da ética, paz, cidadania e direitos humanos, democracia, estudos e pesquisa, 

desenvolvimento de tecnologias e pesquisa para o desenvolvimento (BRASIL, 2014). Ou seja, uma 

vasta gama de atuações. 

 Outras denominações para este tipo de organização, como Organização da Sociedade Civil 

(OSC) e Organização Não-Governamental (ONG) não existem no ordenamento jurídico brasileiro. 

A denominação OSC foi adotada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento na década de 

1990 e a denominação ONG tornou-se a mais amplamente utilizada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) e com isso se popularizou. Ambas são formas genéricas de designar organizações 

do terceiro setor que atuam sem fins comerciais e com objetivos de interesse público (BARKI et 

al., 2013).  

Sendo assim, ser uma OSCIP é uma opção institucional das OSCs ou ONGs e não uma 

obrigação. Por isso, pode-se afirmar que toda OSCIP é uma OCS ou uma ONG, mas nem toda 

OSC ou ONG é uma OCIP.  

 O mais relevante nesta discussão é que as características dessas organizações são similares: 

tratam-se de agrupamentos de pessoas que trabalham por seus interesses e objetivos comuns, 

realizando ações solidárias de ajuda mútua e filantrópicas com autonomia dos participantes. Além 

disso, a adesão é livre e voluntária. 

Dadas as características descritas, pode-se encaixar na denominação das ONGs ou OCS 

também outras instituições como cooperativas, fundações e institutos – esses dois últimos criados 

e mantidos geralmente por uma empresa ou por seus acionistas, geridos por pessoas ligadas às 

empresas que as mantém (FGV-GVCes, 2016). 
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2.3.  Desafios das organizações do terceiro setor no Brasil 

 

 Segundo o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), o século XX marcou 

importantes mudanças para essas instituições do terceiro setor no Brasil. 

No início deste período, o relacionamento entre elas e o Estado era intenso, pois sua atuação 

focada principalmente nas áreas de educação e saúde contava com a participação ativa do poder 

público na gestão como provedor de recursos, o que reforçava a sua dependência. Ao mesmo 

tempo, o país vivia o início da industrialização e urbanização (que trouxe uma nova complexidade 

aos problemas sociais) e isso culminou no surgimento de sindicatos e associações de classe criadas 

para dar auxílio à trabalhadores do setor público e privado. 

 Entre as décadas de 1960 e 1970, com o regime militar, houve um forte processo de ruptura 

nessa relação e as organizações da sociedade civil deixaram de depender do Estado passando a 

lutar pela defesa de direitos políticos, civis e humanos.  

 Na sequência, na década de 1980, essas instituições se fortaleceram e seu papel foi 

fundamental, pois os problemas e as desigualdades sociais no país também cresceram. Para se 

sustentar, elas começaram a estabelecer alianças com agências de cooperação e desenvolvimento 

internacionais que tinham interesse em fortalecer a democracia no Brasil. Porém, no final da 

década e início dos anos 1990 com a abertura política e econômica de regiões como a África e 

países do leste europeu que evidenciou seus problemas sociais, essas agências passaram a 

direcionar seus recursos para essas localidades. Em paralelo, o próprio Estado brasileiro reduziu o 

volume de investimentos sociais feitos por meio dessas organizações. 

 Com isso, os anos 1990 foram marcados pela escassez de recursos que obrigou as 

instituições a buscarem alternativas para se sustentar. Foi neste momento que as empresas privadas 

entraram com mais intensidade no campo social influenciadas pelas tendências da responsabilidade 

social empresarial e do investimento social privado: inicialmente financiando causas e instituições 

da sociedade civil e depois iniciando atividades próprias por meio de fundações e institutos. 

 Já na primeira década do século XXI, em busca de diminuir a dependência financeira e 

aumentar a possibilidade de se sustentar e se profissionalizar, as organizações da sociedade civil 

se fortaleceram por meio de parcerias com empresas que passaram a influenciar os seus modelos 

de gestão e administração.  
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Assim, surgiram com esta relação novas possibilidades para essas organizações lidarem 

com o antigo fenômeno da restrição de recursos financeiros, como a prestação direta de serviços 

para as empresas públicas e privadas, a criação de uma unidade de negócios para a prestação de 

serviços, a criação de uma empresa com autonomia e liberdade para a prestação de serviços ou a 

mudança de modelo central de atuação, possibilidades que não se excluem e dependem do 

amadurecimento e interno da organização do terceiro setor (ASHOKA; FEA/USP; ICE, 2017).  

Neste estudo, o objetivo principal da análise está relacionado ao entendimento da última 

possibilidade descrita em que há mudança de modelo de atuação para negócio de impacto, ou seja, 

quando a organização passa a utilizar mecanismos de mercado para gerar mais autonomia e escala 

sem perder de vista o objetivo de gerar impactos sociais positivos. 

 

Figura 3 – Movimentos do terceiro setor no Brasil 

 

Fonte: Adaptada de BARKI et al., 2013 

 

 

2.4.  Negócios Sociais, negócios de impacto e negócios inclusivos 

 

O conceito de negócio social ainda não apresenta consenso, mas é possível identificar que 

existem duas vertentes nas tentativas de aproximar-se de sua definição: uma mais próxima da 

lógica social e outra mais próxima da lógica de mercado. 

Na vertente mais próxima da lógica social está o conceito definido pelo economista 

bengalês Muhammad Yunus, fundador do Grameen Bank – primeiro banco especializado em 

microcrédito do mundo que começou suas atividades em Bangladesh. O autor define o negócio 
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social como um negócio que tem como objetivo resolver um problema social fazendo uso dos 

métodos de gestão de negócios tradicionais, inclusive criação e venda de produtos e serviços, para 

ser financeiramente autossustentável.   

Para o autor, dois tipos de negócio social podem ser identificados. O primeiro é a empresa 

que se dedica a resolver um problema social, com receitas e despesas equilibradas, sem perdas e 

sem dividendos, em que seus proprietários são investidores que investem todo o lucro na expansão 

e melhoria do negócio, ou seja, não distribuem dividendos. Neste modelo, o que os diferencia de 

proprietários e investidores tradicionais é o fato deles não terem lucros, nem qualquer outra forma 

de benefício financeiro (YUNUS; WEBER, 2008).  

Já o segundo tipo é uma empresa com fins lucrativos que pertence a pessoas de baixa renda, 

seja diretamente ou por meio de um fundo que se destina a apoiar uma causa social. Com o lucro 

gerado para essas pessoas, esse tipo de empresa atua para diminuir a pobreza e, por consequência, 

está minimizando um problema social (YUNUS; WEBER, 2008). 

Mais próximos da lógica de mercado estão os conceitos trabalhados no Brasil por diversas 

instituições destacadas a seguir, que denominam este tipo de organização como negócio social ou 

negócio de impacto. 

A Artemísia, uma das organizações pioneiras na disseminação e no fomento de negócios 

de impacto social no Brasil, segundo informações institucionais2, define este tipo de negócios como 

as empresas que oferecem, de forma planejada e estruturada, soluções que sejam escaláveis para 

problemas enfrentados pela população de baixa renda e entende alguns fatores como centrais na 

sua caracterização: a intenção explícita de causar impacto social, o potencial de replicação, a 

rentabilidade que garante que a empresa não dependa de doações ou subsídios e o foco na 

população de baixa renda. Diferentemente do conceito de Yunus e Weber (2008), para a Artemísia 

a distribuição de dividendos não é um fator decisivo na definição do negócio de impacto, por isso, 

ele pode distribuir ou não.  

Para o Instituto de Inovação em Cidadania Empresarial (ICE), conforme conteúdos 

institucionais3, a visão é que os negócios de impacto são empreendimentos que têm a missão 

explícita de gerar benefícios socioambientais e, ao mesmo tempo, devem gerar resultados 

financeiros de forma sustentável. Entre os fatores centrais para a caracterização surgem dois 

                                                 

2 Disponíveis em: www.artemisia.org.br 
3 Disponíveis em: www.ice.org.br 
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elementos adicionais: conhecer, mensurar e avaliar seu impacto periodicamente e ter processo de 

governança que leva em consideração os interesses de investidores, clientes e da comunidade.  

O fundo de investimentos em negócios de impacto Vox Capital, pioneiro na gestão deste 

tipo de investimento no Brasil, também descreve esses negócios como sendo empresas com fins 

lucrativos que têm o impacto socioambiental como objetivo central, desenvolvendo soluções em 

escala para a população da base da pirâmide, segundo informações institucionais4. A sua 

capacidade de quantificar e qualificar impacto também é fator decisivo para a definição de quem 

recebe os investimentos do fundo. 

BARKI et al. (2013) também descrevem definições de outras organizações internacionais 

que trazem referências para o Brasil. A Emergence of Social Enterprise in Europe (EMES) define 

a empresa social como uma empresa que tem como missão o cumprimento de objetivos sociais 

acordados e mensuráveis e prioriza a ética e seus valores num regime democrático e social. A 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) conceitua as empresas 

sociais como organizações que buscam objetivos sociais e econômicos como um propósito 

primário, não considerando a maximização dos lucros como seu principal foco. A Coalizão 

Empresarial Social também define a finalidade social ou ambiental como o centro dos negócios 

sociais, trazendo o lucro com papel importante para reivestimento no negócio. 

Outros conceitos relacionados também tangenciam a visão de negócio social, como é o caso 

dos negócios inclusivos.  

São assim denominadas empresas destinadas a gerar emprego e renda para populações de 

baixa ou nenhuma mobilidade no mercado de trabalho – como pessoas com pouca escolaridade, 

jovens sem experiência profissional, membros de comunidades com fortes laços étnicos, mulheres 

e homens de mais de 40 anos, entre outros (TEODÓSIO; COMINI, 2012), ou seja, populações 

vulneráveis. Essas empresas, segundo Teodósio e Comini (2012), devem estabelecer uma relação 

com as empresas tradicionais, seja como fornecedoras de bens e serviços, seja na distribuição. 

Neste contexto brasileiro de negócios focados em gerar impactos para a sociedade, é 

possível identificar que diferentes características se destacam nas duas vertentes descritas - a mais 

próxima da lógica social e a mais próxima da lógica de mercado, segundo Barki et al. (2013): 

                                                 

4 Disponíveis em: www.voxcapital.com.br 
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Naqueles negócios sociais criados com maior ênfase no benefício social, em geral, o 

objetivo principal do negócio é reduzir a pobreza (e os clientes são essencialmente da base da 

pirâmide); são ofertados produtos ou serviços ligados à serviços básicos como educação, saúde, 

habitação, crédito e alimentação; a geração valores sociais é a base do negócio; os stakeholders 

participam ativamente da tomada de decisão; os lucros (que não excluem subsídios cruzados e 

doações) são reinvestidos no negócio e seus indicadores são menos tangíveis - ligados à cidadania, 

autoestima e capital social.  

Já nos negócios criados com maior ênfase para o mercado, em geral, o objetivo principal 

do negócio é acessar o mercado da base da pirâmide (que normalmente não é seu único público); 

são ofertados produtos ou serviços em geral para este público; a geração de benefícios sociais se 

apresenta como um componente relevante, porém não necessariamente central, assim eles 

contribuem para a redução da pobreza, mas de forma indireta; praticamente não existe participação 

dos stakeholders no processo de tomada de decisão; há distribuição de dividendos; o lucro é 

baseado em vendas menos despesas e seus indicadores são tangíveis - ligados à venda dos produtos 

ou serviços. 

 Apesar da existência de diferentes conceitos e dimensões do negócio social conforme 

destacado, alguns fatores são centrais: o negócio deve gerar impactos positivos para a sociedade e, 

para isso, deve usar métodos de gestão de negócios garantindo a sua autossustentação de forma 

que não dependa de outras instituições para a execução de suas atividades.  

Para atender esses requisitos de gestão de negócios, elas devem se basear nos conceitos da 

área da estratégia, buscando vantagem competitiva – que pode ser tratada de forma ampla trazendo 

aspectos que afetam toda a sociedade, mas está focada na visão do acionista considerando o valor 

econômico criado pela empresa ao operar (DE BRITO, R.; LEDUR BRITO, L., 2012).  

Esse valor é compreendido pela diferença entre a disposição em pagar dos clientes pelos 

seus produtos ou serviços oferecidos e o custo de oportunidade dos seus fornecedores de matérias-

primas (BRANDENBURGUER; STUART, 1996).   
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Figura 4 - Valor criado x valor apropriado 

 
Fonte: BRANDENBURGUER; STUART, 1996 

 

  

Esta concepção apresenta um grau de complexidade alto para micro e pequenas 

organizações que têm foco na resolução de problemas sociais, foco deste estudo, por isso ela não 

foi considerada como característica central.  

Indo além do conceito e de como ele deve operar, uma dificuldade a ser considerada na 

criação de negócios sociais é que eles não têm espaço exclusivo nos atuais sistemas legais e 

regulamentares como as empresas voltadas para a maximização do lucro ou as organizações do 

terceiro setor e o impacto disso está no fato de não haver regras claras que pautem sua estrutura 

organizacional, governança, princípios de tomada de decisão, questões fiscais, divulgação de 

informações e transparência.  

Para Yunus e Weber (2010), no atual modelo legal, a melhor opção é organizar o negócio 

social de acordo com a estrutura de uma empresa tradicional, voltada para o lucro, pois dessa forma 

ela tem diversas opções para levantar capital: pode solicitar investimentos particulares, empresas 

e fundos de investimento e também pode vender ações e pedir empréstimos. A dificuldade nesta 

escolha está no fato de que as empresas com fins lucrativos pagam impostos sobre os eventos 

excedentes que geram e não existe nenhum tratamento diferenciado para atrair capital – ao 

contrário do que acontece com as instituições sem fins lucrativos. Por conta disso, segundo ele, a 

empresa social que opta por se enquadrar legalmente no segundo setor precisa ser tão eficiente em 

termos financeiros quanto uma empresa tradicional, já que não contará com isenções fiscais e 

outros benefícios.  

Outras alternativas têm surgido também em alguns países específicos. No Reino Unido foi 

criado um tipo de organização denominada Companhia de Interesse Comunitário (CIC), que é um 

modelo que se assemelha em conceito à visão de negócio social de Yunus, porém diferencia-se 

pela possibilidade de pagar dividendos aos acionistas – ainda que limitados por lei a até 35% dos 

lucros, além disso existe um órgão regulador que avalia o seu enquadramento neste tipo de 
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organização. Segundo dados do governo, mais de 3.300 CICs já são cadastradas em todo o Reino 

Unido.  

Já nos Estados Unidos foi criada a empresa L3C – empresa de responsabilidade limitada e 

baixo lucro que tem fins lucrativos e se dedica a apoiar a melhoria de uma questão social 

problemática. Neste modelo, a vantagem está nas exigências para sua criação que são projetadas 

para refletir as regras do código de imposto de renda americano que facilitam o recebimento de 

investimento, além disso não há limites para o lucro e também não há entidade reguladora como 

no caso da CIC (YUNUS; WEBER, 2010). 

No Brasil, não há alternativas como estas definidas no sistema legal, por isso segundo o 

ICE os negócios de impacto podem assumir os diferentes formatos legais - empresas, associações, 

fundações e cooperativas – uma vez que a centralidade da discussão está no objetivo do negócio 

de resolver alguma questão socioambiental. 

Algumas iniciativas, como a do Quitessa – organização que tem como propósito 

transformar a realidade do Brasil por meio do impulsionamento de empreendedores sociais - que 

criou o chamado Guia 2.5, vêm trazendo atenção para essa discussão no país.  

Este guia tem como objetivo trazer clareza sobre o suporte existente para o 

desenvolvimento de negócios de impacto e facilitar a conexão entre empreendedores brasileiros do 

chamado setor 2.5, que é justamente uma referência à união entre características do segundo setor, 

de empresas privadas focadas em gerar lucro, e do terceiro setor, de organizações sem fins 

lucrativos focadas em gerar impacto para a sociedade.   

 Dada a falta de consensos em relação ao conceito e o fato de que no Brasil ainda não há 

formato legal específico que defina os negócios sociais, sem alternativas como a Companhia de 

Interesse Comunitário (CIC) do Reino Unido e a empresa de responsabilidade limitada e baixo 

lucro (L3C) dos Estados Unidos, para este estudo será considerado negócio social a empresa que 

tem a missão de apoiar a resolução de uma questão social ou a organização do terceiro setor que 

garante sustentação financeira. 
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2.5.  Micro e pequenas organizações do terceiro setor no Brasil 

 

Para analisar o potencial de transformação das organizações do terceiro setor tornarem-se 

negócios sociais conforme a delimitação da definição destacada, alguns dados do setor foram 

analisados, conforme descrito a seguir. 

Segundo a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (ABONG), entre 

2002 e 2005 o crescimento de registros de fundações privadas e associações sem fins lucrativos no 

país foi de 22,6%, dado que confirma o reflexo do movimento do final dos anos 1990 e início dos 

anos 2000 que foi marcado pela entrada das empresas privadas no campo social influenciadas pelas 

tendências de responsabilidade social descrito no capítulo 2.3. Desafios das organizações do 

terceiro setor. 

Entre 2006 e 2010, ainda segundo a ABONG, o crescimento no número de registros foi de 

8,8%, o que indica que houve uma desaceleração do crescimento atingido no período anterior. 

Além disso, metade das novas entidades eram religiosas, sendo sustentadas pelas atividades de 

igrejas e congregações.    

Essa desaceleração, entre outros fatores, foi causada pelas dificuldades financeiras 

enfrentadas pelas organizações não governamentais, segundo dados da Pesquisa Fundações 

Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil, realizada pela última vez em 2010 pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA). A disponibilidade de recursos financeiros para garantir o funcionamento de suas 

operações é apontada como um dos maiores desafios enfrentados. 

Os dados mostram que este panorama se intensifica quando são analisadas especificamente 

as micro e pequenas organizações do terceiro setor – foco deste estudo, dado que muitas vezes seu 

financiamento se dá apenas por meio de doações e seu funcionamento acontece por meio do 

voluntariado.  

Por isso, serão avaliados neste estudo os potenciais dessas micro e pequenas organizações 

se tornarem independentes, uma vez que elas são as que apresentam maiores desafios neste sentido. 
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3. MÉTODO 

 

Partindo da teoria explorada, este estudo propõe uma abordagem de pesquisa empírica que 

recorre a dados coletados em atividade de campo e levantamento de dados secundários para 

aproximar teoria e prática e investigar os fenômenos que permitem a avaliação do potencial de 

transformação de micro e pequenas organizações do terceiro setor em negócios sociais5, com a 

ciência das limitações de uma pesquisa como esta, como os recursos e o tempo para sua realização. 

A opção pela pesquisa qualitativa se deu pelo entendimento de que este trabalho não busca 

representatividade estatística e sim um aprofundamento da compreensão do comportamento de um 

grupo social. Como o objetivo do estudo é identificar motivações e padrões que possam gerar 

conhecimento para potenciais empreendedores e organizações que têm entre suas atividades as 

práticas de responsabilidade social, a busca desta pesquisa foi produzir e analisar informações de 

forma aprofundada.  

Para isso, a abordagem metodológica utilizada foi a teoria fundamentada (grounded 

theory), que permite a compreensão de fenômenos pela percepção dos sujeitos envolvidos, suas 

ações e interações (BANDEIRA-DE-MELLO; CUNHA, 2006).   

A teoria fundamentada, criada no campo da sociologia, objetiva gerar construtos teóricos 

para explicar ações no contexto social. Nela todos os dados coletados em campo são usados para 

identificar, desenvolver e relacionar conceitos, assim, a busca é por identificar processos que estão 

acontecendo na cena social que, unidos, podem explicar o fenômeno ou comportamento estudado 

(STRAUSS; CORBIN, 2008). 

A metodologia tem características essencialmente indutivas e admite que o pesquisador, de 

forma consciente e baseado na investigação, interaja com a realidade. Assim, o que é narrado pelos 

envolvidos na coleta de dados – suas palavras e interpretações – têm muita relevância, pois a teoria 

emerge disso. 

A utilização do método consiste em três etapas descritas por Glauser e Strauss (1967) e 

Strauss e Corbin (2008), detalhadas a seguir: 

 

                                                 

5 Neste estudo, a definição de negócio social refere-se à empresa que tem a missão de apoiar a resolução de uma 

questão social ou a organização do terceiro setor que garante sustentação financeira. 
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Coleta de dados empíricos 

Neste método, a coleta de dados em geral acontece por meio de entrevistas, que podem ser 

formais – estruturadas ou não estruturadas - ou informais, permitindo ao pesquisador determinar a 

sequência do questionário, escolher as palavras apropriadas para a captura de informações de cada 

entrevistado e validar respostas com base na observação do comportamento não verbal do 

respondente (LODI, 1991). 

Outras formas de coleta de dados em sequências alternadas também podem ser utilizadas 

para a obtenção de informações e análise: uma primeira coleta de dados – que pode incluir várias 

fontes, como entrevistas, observações e documentos – pode levar à próxima entrevista ou 

observação, seguida de análise posterior e assim por diante (BANDEIRA-DE-MELLO; CUNHA, 

2006). 

Neste estudo três tipos de coleta de dados foram realizados em sequência gerando 

interpretações para as etapas subsequentes: entrevistas em profundidade com empreendedores, 

levantamento de dados secundários (documentos de estruturas de análise de negócios de impacto) 

e pesquisa aberta com líderes de organizações do terceiro setor. 

 

Tratamento e análise de dados 

A codificação ou análise é o procedimento por meio do qual os dados são divididos, 

conceituados e correlacionados. Este processo tem como foco construir a teoria, dar ao processo 

rigor metodológico, auxiliar o pesquisador na detecção de vieses e desenvolver o fundamento 

(STRAUSS; CORBIN, 2008). 

O pesquisador determina nesta etapa as unidades de análise nomeando-as com palavras ou 

sentenças que exprimem seu significado. São gerados, assim, códigos substantivos – baseados na 

pesquisa empírica – e códigos teóricos – baseados na teoria.  

Neste trabalho um software de análise qualitativa de dados, o Atlas/TI, foi utilizado para 

facilitar a análise e trazer rigor metodológico ao tratamento dos dados. 

 

Delimitação da teoria 

Para delimitar a teoria é necessário reduzir as categorias para descobrir uniformidades que 

ajudem na sua formulação.  
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Nesta fase, alguns passos devem ser seguidos: relacionar as categorias em torno de 

categorias centrais, validar relações com os modelos e complementar as categorias com dados 

adicionais que precisem de refinamento ou desenvolvimento (STRAUSS; CORBIN, 2008).  

A seguir estão descritos os métodos específicos de cada etapa seguidos neste estudo.  

 

3.1. Coleta de dados empíricos 

 

A coleta de dados se deu em sequência e cada etapa gerou direcionamentos para as etapas 

posteriores. Entrevistas em profundidade permitiram o mapeamento do perfil dos negócios sociais. 

Esse mapeamento, aliado ao levantamento de dados secundários de estruturas de análise deste tipo 

de negócios levou à construção de um framework de análise para este estudo. Esta estrutura 

permitiu a elaboração do questionário de uma pesquisa aberta aplicada com uma base pré-existente 

de líderes de organizações do terceiro setor, o que constituiu a principal base de dados para a 

elaboração de teoria fundamentada nas atividades de campo.  

 

3.1.1. Entrevistas em profundidade 

 

Para identificar características que definem o perfil dos micro e pequenos empreendedores 

sociais e gerar conhecimento para embasar a construção de uma estrutura de análise para este 

estudo (framework), na primeira etapa, cinco entrevistas em profundidade foram realizadas com 

empreendedores sociais e especialista, selecionados aleatoriamente e conforme os perfis indicados 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Entrevistas em profundidade – perfil dos entrevistados e das entrevistas 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Perfil Entrevista(s) Gênero(s) Formato

Empreendedor que fundou negócio de impacto 2
Homem e 

Mulher

One-to-one 

e Skype

Empreendedor que transformou organização social sem 

fins lucrativos em negócio social
2 Homens

One-to-one 

e Skype

Especialista em negócios sociais, diretor da operação 

brasileira de uma aceleradora de negócios sociais
1 Homem One-to-one
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As entrevistas foram realizadas entre 2 e 23 de fevereiro de 2018 nas sedes das organizações 

sediadas em São Paulo/SP e por Skype com os empreendedores de outras localidades: Campinas/SP 

e Rio de Janeiro/RJ. 

Na abordagem das entrevistas (Apêndice A – Roteiro de entrevistas) foram identificadas: 

as motivações dos empreendedores para se envolverem com negócios deste tipo, a linha conceitual 

desses micro e pequenos negócios sociais, as características pessoais que mais influenciaram os 

empreendedores na sustentação dos negócios e geração de impactos socioambientais positivos, o 

potencial deste tipo de negócio no Brasil e os principais pontos que dificultam que esse potencial 

se manifeste.  

 

3.1.2. Levantamento de dados secundários 

 

Também com o objetivo de fundamentar a construção do framework, foi realizado um 

levantamento de dados secundários: documentos que registram quais as estruturas de análise de 

negócios de impacto utilizadas por fundos de investimentos, aceleradoras e guias de inovação nos 

seus processos de seleção. 

O levantamento foi realizado com base em dados públicos disponibilizados pelas 

organizações detalhadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Estruturas de análise de negócios de impacto 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Organização

Instituto de Cidadania Empresarial (ICE)

Vox Capital

Yunus Negócios Sociais

ICV-Global - GVCes (FGV-EAESP)

Carta de Princípios para Negócios de 

Impacto no Brasil (2015)

Relatório de Impacto Social (2017)

Relatório de Impacto (2016)

Guia de Inovação para Sustentabilidade em 

MPEs (2016)

Fonte
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3.1.3. Pesquisa aberta (survey aberta)  

 

Um novo processo de coleta de dados foi realizado na sequência com base na estrutura de 

análise criada para este estudo: uma survey aberta aplicada com uma base pré-existente de 

organizações que foram apoiadas por uma empresa brasileira de cosméticos em um dos seus 

programas de investimento social privado. 

Este programa atrai e seleciona projetos e negócios de impacto socioambiental que são 

conduzidos por revendedores da marca, seu principal canal de vendas, e oferece apoio financeiro 

e técnico para esses líderes investirem na ampliação do impacto da sua organização. 

A base completa conta com 64 organizações sociais que já foram beneficiadas pelo 

programa em uma das suas seis edições e, para a coleta de dados deste estudo, foi aplicado um 

questionário que teve 32 respondentes (taxa de resposta de 50%). 

Este questionário (Apêndice B – Questionário para organizações do terceiro setor) foi 

disponibilizado eletronicamente por meio da plataforma SurveyMonkey, no período de 10 a 25 de 

março de 2018, e foi composto por uma breve explicação sobre a pesquisa e seus motivos, três 

questões de identificação do empreendedor social e outras questões baseadas nos itens que 

caracterizam os negócios de impacto, mapeados na etapa anterior da pesquisa: 

a. Perfil das organizações: segmento ou setor, objetivos, beneficiários, abrangência da 

atuação, mensuração do impacto gerado, envolvimento de stakeholders na tomada de 

decisão, grau de dependência de doações e existência de atividades que geram lucro; 

b. Perfil dos empreendedores: principal atividade, renda, visão da organização e seu 

potencial de ampliação e replicação, além da gestão;   

c. Demanda de mercado: mapeamento de potenciais mercados consumidores de produtos 

e serviços prestados pela organização; 

d. Gestão de sustentabilidade: segmento ou setor em que atua a organização – 

correlacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

acompanhamento e reporte de resultados e engajamento de partes interessadas. 
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3.2.  Tratamento e análise de dados 

 

Para a realização da análise dos dados coletados após a estruturação do framework, foi 

utilizado um software de análise qualitativa de dados (qualitative data analysis – QDA), conforme 

citado no capítulo anterior. Esse tipo de ferramenta, frequentemente utilizada em pesquisas da área 

de ciências sociais, tem como principais funções armazenar e gerenciar bases de dados e anotações, 

codificar e associar dados, gerar visualizações para análise das informações no seu contexto e 

auxiliar o desenvolvimento e verificação empírica da teoria gerada (WEITZMAN, 2000; LACEY; 

LUFF, 2001). 

O software escolhido foi o Atlas/TI (versão 8.0). Ele é indicado para análises longitudinais 

em que são utilizados diversos e complementares tipos de documentos e instrumentos de coleta de 

dados como respostas à questionários e relatórios de observação em formato de texto, áudio, 

imagem e vídeo (CEPELLOS, 2016). O software também permite reclassificações e alterações nas 

conexões entre categorias, o que é necessário na abordagem metodológica da teoria fundamentada, 

uma vez que novos conceitos e relações vão surgindo durante o processo de análise. 

O tratamento dos dados da pesquisa começou com a codificação aberta, que permitiu a 

identificação de conceitos, suas propriedades e dimensões entre os dados coletados. Eles foram 

analisados a partir da busca de similaridades e diferenças e posterior agrupamento dos dados 

abstratos e concretos.  

As unidades de registro selecionadas e codificadas foram os temas e subtemas contidos no 

framework criado para esta avaliação que geraram 33 códigos de classificação dos dados coletados 

divididos em 5 famílias descritos na Tabela 3. 

Depois, foi realizada a codificação axial, em que os conceitos e suas subcategorias foram 

relacionados. Esta codificação é apresentada no capítulo 4.1.3. Avaliação do potencial de 

transformação de micro e pequenas organizações do terceiro setor, onde são descritos também os 

resultados do processo interpretativo gerado por essa codificação.  
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Tabela 3 - Codificação aberta 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos temas e subtemas contidos no framework criado para esta pesquisa 

 

 

3.3.  Delimitação da teoria 

 

As codificações aberta e axial e sua interpretação aproximaram a pesquisa da teorização 

que Strauss e Corbin (2008) definem como o momento de explicar os fenômenos sociais relevantes.  

Na sequência, a teoria foi validada com os empreendedores sociais envolvidos na primeira 

etapa da coleta de dados empíricos descritos no capítulo 3.1.1. Entrevistas em Profundidade. 

Na Figura 5 estão representadas as etapas que levaram à construção da teoria fundamentada. 

 

 

 

 

 

Família Código 1 Código 2

Tem compromisso de geração de impacto socioambiental

Não tem compromisso de geração de impacto socioambiental

Compromisso formal comunicado

Compromisso informal

- de 50% filantrópico

+ de 50% filantrópico

Líder não tem clareza da distribuição

Tem produto e mercado estabelecidos

Não tem produtos e mercado estabelecidos

Apaixonado pela causa

Sem conexão direta com a causa

Gestor de negócios

Gestor de projeto

Público em vulnerabilidade

Público geral

Atividade replicável

Atividade específica não replicável

Acompanhamento formal com compartilhamento

Acompanhamento formal

Acompanhamento informal

Stakeholders fazem parte da construção

Stakeholders são ouvidos

Não envolve stakeholders

Envolvimento de stakeholders

Acompanhamento de resultados

Replicabilidade

Público

Gestão

Missão

Atuação

Perfil Empreendedor

Impacto

Governança

Paixão

Produto / Mercado

Dependência financeira

Formalização do compromisso

Compromisso socioambiental
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Figura 5 - Etapas da construção da teoria 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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4. RESULTADOS 

 

A seguir estão dispostas as interpretações que emergiram dos dados e, na sequência, é 

apresentada a teoria fundamentada criada a partir deste estudo com a posterior validação da teoria 

pelo grupo de empreendedores envolvidos na etapa de coleta de dados. 

 

4.1.  Interpretações que emergiram dos dados  

 

As interpretações dos dados que embasaram a construção da teoria estão dispostas em: 

4.1.1. Perfil dos negócios sociais; 4.1.2. Dimensões das avaliações de negócios de impacto; e 4.1.3. 

Avaliação do potencial de transformação de organizações do terceiro setor. 

   

4.1.1. Perfil dos negócios sociais 

 

Os dados coletados a partir de entrevistas em profundidade realizadas com os 

empreendedores sociais que assim já se caracterizam e com o especialista em negócios sociais 

envolvido neste estudo explicitaram que este tipo de negócio se aproxima mais do negócio social 

descrito por Yunus e Weber (2010), próximo à lógica social – em que há geração de lucros, mas 

não há distribuição de dividendos conforme descrito no capítulo 2.4. Negócios Sociais, por isso, 

eles estão mais distantes da lógica de mercado – em que há geração de lucros com retorno para 

investidores, fundadores e outras partes interessadas.  

 Isso porque eles têm pequenas operações e grandes desafios no que diz respeito aos tributos, 

taxas de juros e capital de giro e, com isso, seu lucro é voltado para sua autossustentação: 

pagamento de todas as despesas operacionais, pagamento de funcionários com salários que 

apresentem paridade com o mercado e pró-labore do empreendedor. 

Também ficou evidente que os fatores que mais influenciam os empreendedores sociais na 

construção e manutenção dos seus negócios são:  
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 I. O perfil do gestor 

 Na visão dos entrevistados, é importante que o gestor de um negócio social tenha perfil 

semelhante ao do empreendedor de um negócio tradicional que considera aspectos econômicos no 

eixo central do seu negócio. Isso significa, segundo mapeou a pesquisa Potencial para Empreender 

com Alto Impacto, realizada pela Endeavor Brasil em parceria com o instituto inglês Meta 

Profiling e com o apoio da Opinion Box, ter quatro principais atitudes: a) visão de oportunidade: 

suas ideias devem partir de um problema existente no mercado; b) proatividade: ter atitude para 

transformar ideias em ações; c) criatividade: ser original e inovador; e d) sonhar grande: ter 

ambição de realizar feitos com propósito (EBERT, 2017). 

 II. A existência de uma demanda real de mercado 

 Ainda que seja desafiador que o consumidor da base da pirâmide possa valorizar alguns 

tipos de produtos e serviços, como por exemplo, usar parte de seu orçamento para pagar – mesmo 

que pouco – por um curso de outro idioma, os empreendedores apontam que a existência de uma 

demanda real de mercado, logicamente, é um ponto de extrema relevância para o sucesso dos 

negócios de impacto, também como acontece com os negócios tradicionais. A diferença está na 

capacidade de encontrar essas demandas e equilibrá-las com a realidade e poder de compra do seu 

público-alvo. 

 

Figura 6 - Características dos negócios sociais 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Outro elemento que chamou atenção nos relatos dos envolvidos na pesquisa é alta confiança 

no potencial do Brasil como um país onde os negócios sociais podem prosperar, dada a realidade 

socioeconômica de parte significativa da população: 44,9% têm renda média familiar que as 

posiciona entre os pobres e extremamente pobres – conforme dados da PNAD (2015) e Plano CDE 

– descritos no capítulo 2.1 Base da Pirâmide.  
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 Apesar disso, eles apontaram os tributos e a legislação trabalhista brasileira como desafios 

para este tipo de negócio no Brasil por eles não favorecerem o empreendedorismo para micro e 

pequenas empresas na sua visão. 

 

4.1.2. Dimensões das avaliações de negócios de impacto  

 

Conforme descrito no capítulo 3.1.2. Levantamento de dados secundários, quatro estruturas 

de avaliação de negócios de impacto descritas a seguir foram mapeadas com o objetivo de compor 

as informações necessárias para a elaboração de um framework próprio para este estudo de micro 

e pequenas organizações do terceiro setor. 

 O Instituto de Cidadania Empresarial (ICE) - que reúne empresários e investidores em torno 

de inovações sociais que possam alavancar seus investimentos pessoais e filantrópicos, de suas 

fundações e também seus investimentos corporativos com o objetivo de provocar mudanças para 

comunidades de baixa renda - utiliza uma estrutura dividida em quatro princípios segundo a Carta 

de Princípios para Negócios de Impacto no Brasil (2015): compromisso com a missão social e 

ambiental, compromisso com o impacto social e ambiental monitorado, compromisso com a lógica 

econômica e compromisso com a governança efetiva. Em cada princípio é definido o nível de 

desenvolvimento do negócio, conforme descrito na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Avaliação de negócios de impacto do ICE 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base na Carta de Princípios para Negócios de Impacto no Brasil (2015) 

 

Já o fundo de investimentos Vox Capital - que investe em negócios que criam soluções para 

problemas da população de baixa renda – utiliza cinco direcionadores para as avaliações, segundo 

dados publicados no seu Relatório de Impacto Social (2017): proposta de valor, perfil do negócio, 

replicabilidade, equipe empreendedora e relação com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) conforme descrito na 

Tabela 5. 

Princípios Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4

Compromisso 

com a missão 

social e 

ambiental

Explicita sua Teoria de 

Mudança na Missão, 

na Visão e

nos Valores 

Institucionais

Inclui no Contrato 

Social, no Estatuto

Social ou em 

documento

equivalente a 

transformação que 

pretende gerar

Comunica a todos os 

seus públicos sua 

Missão, Visão e 

Valores em 

documentos internos e 

externos da 

organização

-

Compromisso

com o Impacto 

Social

e Ambiental 

Monitorado 

Explicitam a 

transformação

socioambiental que 

pretendem

gerar, deixando claras 

quais métricas de 

resultado e de impacto

Coletam e analisam

dados para o 

acompanhamento

dos resultados 

alcançados

Reportam os 

resultados fazendo uso 

de meios e linguagem 

acessíveis e

explicitam se estão ou 

não alcançando seus 

objetivos

Têm seus resultados

auditados por 

organização externa

independente

Compromisso

com a Lógica 

Econômica

O Negócio de 

Impacto depende de 

capital filantrópico 

para cobrir mais de 

50% de

seus custos 

operacionais

O Negócio depende 

de capital filantrópico 

para cobrir de 25% a 

50% de seus custos 

operacionais

O Negócio depende 

de capital filantrópico 

para cobrir até 25% 

de seus custos 

operacionais

O Negócio de 

Impacto não depende 

de capital filantrópico

Compromisso

com a 

Governança 

Efetiva 

Deixa um legado 

socioambiental 

superior ao valor 

econômico extraído, 

com 

distribuição 

balanceada do risco 

entre investidores, 

empreendedores e a 

sociedade

Tem transparência na

tomada de decisões e 

mantém informados os 

stakeholders, 

garantindo

a esses públicos o 

direito

de serem ouvidos (em 

conselhos consultivos 

ou deliberativos)

Possibilita à 

comunidade

apoiada ou ao público-

alvo compartilhamento

oficial da propriedade,

da governança e do 

desenho do negócio

-
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Tabela 5 - Direcionadores da avaliação de negócios de impacto do Vox Capital 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base no Relatório de Impacto Social do Vox Capital (2017) 

 

 A Yunus Negócios Sociais – que desenvolve negócios de impacto através de seu fundo de 

investimentos e de uma aceleradora para negócios sociais – segundo informações publicadas no 

seu Relatório de Impacto (2016), utiliza para este tipo de análise de micro e pequenas organizações 

sociais uma matriz que cruza o impacto e a sustentação financeira do negócio, levando em conta a 

urgência do seu foco central e a situação dos beneficiários no pilar do impacto e a dependência de 

recursos filantrópicos ou capacidade de geração de receita no pilar de sustentação financeira, 

conforme mostra a Figura 7. 

 

 

 

 

Direcionador Detalhamento

Proposta de Valor / 

desafios de impacto 

setoriais

Proposta de valor que ofereça resposta a problemas reais da 

população brasileira de baixa renda.

Perfil de Negócio

Produto, Mercado, Operação, Finanças, Pessoas e Impacto e 

outras dimensões de análise identificadas de acordo com a atuação 

do negócio.

Replicabilidade

Os negócios devem ser escaláveis e/ou replicáveis e usarem 

tecnologias com soluções capazes de atender à população como um 

todo, mas que sejam especialmente voltadas para resolver 

problemas de pessoas de baixa renda.

Equipe Empreendedora

A equipe empreendedora deve ser proativa e ter intenção de atender 

a uma demanda real da população de baixa renda para gerar 

impacto social positivo.

ODS
Os negócios devem estar alinhados a algum dos 17 ODSs e suas 

169 metas.
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Figura 7 - Matriz de avaliação de negócios da Yunus Negócios Sociais 

 

   Fonte: Elaborada pela autora com base no Relatório de Impacto da Yunus Negócios Sociais (2016) 

 

 Por fim, o programa de Inovação e Sustentabilidade na Criação de Cadeias Globais de Valor 

(ICV-Global), do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (GVCes) - 

que busca promover a inovação em modelos de negócios, estratégias, relacionamentos e práticas 

empresarias, em sintonia com o desenvolvimento sustentável – utiliza três critérios para a seleção 

de micro e pequenas empresas segundo o Guia de Inovação para Sustentabilidade em Micro e 

Pequenas Empresas (2016): inovação para sustentabilidade, potencial de replicação e 

escalabilidade e gestão conforme descrito na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Critérios de avaliação do ICV-Global 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base no Guia de Inovação para Sustentabilidade em Micro e Pequenas Empresas 

(2016) 

Critério Detalhamento

Relação entre inovação e desafios de sustentabilidade

Aspectos inovadores no modelo de negócio

Produtos

Serviços

Processos

Impactos positivos ou negativos que a organização pode proporcionar à 

sociedade

Potencial de ganho de escala

Boas práticas

Estratégia para ganho de escala

Inovação para Sustentabilidade

Potencial de replicação e 

escalabilidade

Gestão
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 Os quatro modelos têm características em comum sendo o compromisso com a missão 

socioambiental e o impacto gerado com o negócio os elementos que se destacam nas quatro 

estruturas, seja com foco na proposta de valor da organização, seja nos processos para sua 

operação.  

O compromisso com a lógica econômica também está presente em todas as estruturas de 

análise, porém com abordagens distintas: as estruturas do ICE e da Yunus medem o grau de 

dependência do negócio de recursos filantrópicos e qual sua capacidade de geração de recursos 

próprios. Já a estrutura do Vox Capital e do ICV-Global, por entenderem o negócio essencialmente 

como uma empresa com fins lucrativos, avaliam neste quesito elementos da operação do negócio: 

produtos ou serviços, mercado, finanças e processos. 

Outros quatro elementos diferenciam os modelos entre si: replicabilidade, perfil da equipe 

ou do empreendedor, processo de governança e inovação para sustentabilidade. 

A replicabilidade do modelo de negócio com foco na ampliação de impacto está presente 

nas estruturas de análise do Vox Capital, da Yunus – dentro do item impacto – e do ICV-Global. 

Já o perfil da equipe empreendedora e dos gestores do negócio são elementos de destaque 

especialmente no modelo do Vox Capital e do ICV-Global. O processo de governança se apresenta 

como essencial na estrutura do ICE e a inovação para sustentabilidade na estrutura do ICV-Global. 

Apesar dessas diferenças identificadas entre os modelos na avaliação temática, é possível 

notar que os itens contêm elementos que se cruzam e isso depende do entendimento e subdivisão 

de cada item feito pelas instituições nos seus modelos de análise.  

Este levantamento das estruturas de avaliação dos negócios sociais e a retomada da 

literatura abordada no capítulo 2. Referencial Teórico e dos pontos levantados nas entrevistas em 

profundidade descritos na etapa 4.1.1 Perfil dos negócios de impacto social orientaram a criação 

de uma estrutura de avaliação (framework) focada no objetivo deste estudo de mapear o potencial 

de micro e pequenas organizações do terceiro setor se tornarem negócios de impacto social.  

Com isso, foram selecionados os itens que mais se aplicam a essa realidade e alguns itens 

identificados nos modelos foram simplificados para viabilizar a análise dessas organizações. Ainda 

alguns elementos, especialmente do Vox Capital e do IVC-Global, foram desconsiderados por se 

aplicarem a negócios que já operam na lógica do negócio de impacto social, diferentemente das 

organizações que são foco deste estudo.   



 

44 

 

 

 O modelo criado traz os elementos centrais que caracterizam os negócios de impacto social 

identificados na literatura (capítulo 2.4. Negócios Sociais) – seja estando mais próximos da lógica 

social ou da lógica de mercado: 1. O negócio deve ter como foco uma atividade que gere impactos 

positivos para a sociedade, ponto detalhado no item Missão da Tabela 7 a seguir; 2. Deve usar 

métodos de gestão de negócios para garantir sua autossustentação, ponto descrito no item Atuação 

da Tabela 7. 

O framework traz também os elementos identificados como relevantes no perfil dos 

negócios de impacto social descritos no capítulo 4.1.1 Perfil dos negócios de impacto social: 1. 

Importância do perfil do empreendedor, ponto detalhado no item Perfil Empreendedor da Tabela 

7; 2. Existência de demanda de mercado, ponto também descrito no item Atuação da Tabela 7, 

assim como os métodos de gestão de negócios identificados na literatura. 

O modelo engloba, por fim, alguns dos elementos identificados no levantamento das 

estruturas existentes neste capítulo: a) atender demanda urgente da população e ser replicável, 

elemento detalhado no item Impacto da Tabela 7; b) governança, ponto descrito no item de mesmo 

nome na Tabela 7.  

Com isso, cinco focos centrais formaram o modelo criado para mensurar o potencial de 

transformação das micro e pequenas organizações do terceiro setor em negócios de impacto: 

Missão, Atuação, Perfil Empreendedor, Impacto e Governança, que foram divididos em níveis de 

maturidade para tornar mais clara a análise. 
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Tabela 7 - Estrutura de análise  

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

4.1.3. Avaliação do potencial de transformação de organizações do terceiro setor 

 

Com a definição do framework, foi realizada a pesquisa aberta com os líderes de micro e 

pequenas organizações sociais e, para a interpretação dos dados, foi utilizada a ferramenta de 

análise qualitativa de dados Atlas/TI.  

Os resultados por temas – descritos a seguir - apresentam breve avaliação da frequência das 

respostas entre os 32 casos estudados e, na sequência, sua interpretação. 

 

Nível 1 Nível 2

Organização 

Filantrópica

Potencial negócio 

social

Missão

1. Tem compromisso com o 

impacto positivo para a sociedade

2. Formaliza o compromisso com 

os envolvidos

Cumpre 1 dos 

requisitos

Cumpre os 2 

requisitos

Atuação

1. Depende de recursos 

filantrópicos para menos de 50% 

de seus custos de operação

2. Possui produtos e/ou serviços e 

mercado estabelecidos

Não cumpre nenhum 

ou cumpre 1 dos 

requisitos

Cumpre os 2 

requisitos

Perfil 

Empreendedor

1. Paixão pela causa

2. Gestão de negócio

Cumpre 1 dos 

requisitos

Cumpre os 2 

requisitos

Impacto

1. Está focada em um público em 

vulnerabilidade

2. É replicável para mais pessoas 

ou contextos

Cumpre 1 dos 

requisitos

Cumpre os 2 

requisitos

Governança

1. Acompanha resultados 

2. Envolve os stakeholders na 

tomada de decisão

Cumpre 1 dos 

requisitos

Cumpre os 2 

requisitos

Critério Propriedades
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Missão 

Na avaliação da missão das organizações estudadas duas propriedades foram analisadas: a 

existência de um compromisso socioambiental e como se dá a formalização deste compromisso.  

Todas as organizações envolvidas no estudo mostram ter compromisso com a geração de 

impacto socioambiental com atuações relacionadas à educação, à cultura, à geração de renda, à 

assistência social e à melhoria da qualidade de vida de grupos de pessoas em situação de 

vulnerabilidade ou da comunidade em geral. 

Vinte e seis dos trinta e dois empreendedores sociais envolvidos no estudo indicam que 

essas organizações têm este compromisso formalizado, o que é comunicado periodicamente aos 

seus principais públicos. Os outros seis têm esse compromisso firmado de maneira informal – como 

mostra a Figura 8 onde “E” (enraizamento) é a frequência de vezes em que uma citação foi 

identificada dentro de um código e “D” (densidade) é a quantidade de conexões que aquele código 

tem na rede. 

 

Figura 8 - Rede de conexões da temática Missão 

 

Fonte: Atlas/TI 

 

Esses resultados sugerem que essas micro e pequenas organizações sociais têm forte 

compromisso com a missão socioambiental e isso pode ser atribuído a dois fatores identificados 

nas informações trazidas pelos respondentes na pesquisa:  

I. a maior parte dos líderes dessas organizações do terceiro setor é motivado a se envolver 

com a iniciativa por dificuldades enfrentadas por eles próprios ou por pessoas do seu círculo de 
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relacionamento que as fazem se sensibilizar para aquela questão ou então estão ligadas ao forte 

propósito de servir que alguns deles têm inerente; 

II. a totalidade dessas organizações estudadas surgiu baseada na estrutura das Organizações 

Não-Governamentais (ONGs) ou Organizações da Sociedade Civil (OSCs), ou seja, surge com o 

intuito de apoiar o poder público em questões de cunho social de interesse ou necessidade da 

sociedade, conforme abordado no Referencial Teórico - capítulo 2.2. Tipos de organização da 

sociedade civil. 

 

Atuação 

Na análise da atuação também foram avaliadas duas propriedades definidas no framework: 

a dependência financeira dessas organizações de recursos filantrópicos e a existência de atividades 

que caracterizem o uso de mecanismos de gestão de negócios (ter produtos ou serviços para 

comercializar e ter mercado para seus produtos ou serviços).  

Em relação à dependência de doações, apenas onze organizações envolvidas no estudo não 

dependem de doações gerando receita com suas próprias atividades ou dependem de doações para 

menos da metade dos seus custos de operação. Outras dezessete dependem de doações para mais 

da metade de seus custos e quatro empreendedores não têm clareza desta distribuição da origem 

dos recursos.  

Em relação aos produtos e mercado, vinte e duas organizações das trinta e duas estudadas 

demonstram tê-los estabelecidos, sendo os produtos da agricultura sustentável, os produtos 

artesanais e os serviços ligados as suas atividades os principais produtos listados pelos 

respondentes. As comunidades locais, o setor público e o setor privado local são os principais 

mercados identificados por estes líderes.  

Os outros onze empreendedores apontam não ter produtos ou serviços e mercado – como 

mostra a Figura 9.  
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Figura 9 - Rede de conexões da temática Atuação 

 

Fonte: Atlas/TI 

 

Esses resultados apontam que a independência financeira ainda está distante da realidade 

das organizações estudadas, apesar de alguns mecanismos de negócio, como a venda de produtos 

ou serviços, já ser vista como um caminho para geração de recursos. 

De toda forma, mesmo nas organizações que geram alguma receita por meio da 

comercialização de produtos e serviços é possível notar limitações na capacidade produtiva e, em 

alguns casos, baixa competitividade de seus produtos seja pelo tipo de produto ou serviço oferecido 

ou pelo preço (muitas vezes mais alto em relação a outros produtores). Por exemplo, uma das 

organizações que produz pães artesanais em Curitiba, no Paraná, tem um preço médio de venda 

para o consumidor final até 30% mais alto do que o valor médio de produtos semelhantes das 

padarias da região – que produzem em maior quantidade. 

É interessante destacar ainda dois fatores que emergem no item Atuação, mas têm também 

relação com o perfil do empreendedor – que será discutido a seguir no item 4.3.3. Perfil 

Empreendedor:  

I. quatro empreendedores sociais deste grupo de trinta e dois não têm clareza da distribuição 

da origem dos recursos que mantém as suas organizações, o que demonstra baixo envolvimento 

com o processo de gestão; 

II. alguns líderes de organizações que não têm produtos ou serviços e mercado 

estabelecidos acreditam que ao tê-los poderia haver maior dificuldade de captar recursos vindos de 

outras fontes – como empresas e o poder público. Isso demonstra que o modelo mental enraizado 
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nestas instituições é o modelo do terceiro setor que busca financiamento de empresas privadas ou 

públicas que estejam atuando nas frentes de responsabilidade social, conforme abordado no 

capítulo 2.2. Tipos de organização da sociedade civil. 

 

Perfil Empreendedor 

Na avaliação do perfil dos líderes dessas organizações do terceiro setor foram analisadas as 

propriedades: paixão do empreendedor pela sua atividade e pela atividade da organização e seu 

perfil de gestão.  

Todos os respondentes demostraram forte conexão e paixão pela sua atuação, o que foi 

evidenciado pelas respostas às questões relacionadas à motivação e dedicação à organização 

presentes no questionário. 

Em relação ao perfil de gestão, apenas oito dos trinta e dois empreendedores sociais 

envolvidos neste estudo demonstram ter perfil de gestão de negócios, enquanto os outros vinte e 

quatro mostram ter maior proximidade com o perfil de gestor de projetos - como mostra a Figura 

10. 

 

Figura 10 - Rede de conexões da temática Perfil Empreendedor

 

Fonte: Atlas/TI 

 

Esses resultados sugerem que existe um distanciamento entre o perfil desses 

empreendedores sociais e o perfil dos empreendedores de negócios tradicionais, pois o olhar dos 
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micro e pequenos empreendedores estudados não está, em geral, voltado para os mecanismos de 

negócios como é inerente aos empreendedores tradicionais. 

Apesar da importância deste olhar levantado pelos entrevistados na primeira etapa de coleta 

de dados deste estudo descrita no item 4.1.1. Perfil dos negócios de impacto social que aponta que 

os líderes de negócios de impacto devem ter perfil semelhante ao perfil do empreendedor de um 

negócio tradicional, é importante destacar duas fortalezas do perfil dos envolvidos na pesquisa: 

I. existe paixão inata dessas pessoas por suas atividades, o que as mobiliza a superar 

barreiras que vão desde as suas próprias dificuldades pessoais - de falta de acesso à educação 

formal, por exemplo - até dificuldades da própria organização - como, por exemplo, a escassez de 

recursos. Em alguns relatos essa paixão demonstra ter impulsionado evoluções para alguns 

empreendedores que com capacitação adequada conseguiram apoiar a evolução das suas 

organizações, como é o caso de uma empreendedora envolvida no estudo em que a organização 

liderada por ela não depende mais de recursos filantrópicos para a sua operação que trabalha o 

fortalecimento da agricultura familiar no município de Primavera, no Pará, gerando renda para os 

agricultores; 

II. a capacidade de execução e ação desses empreendedores é bastante alta, o que pode ser 

percebido pelos avanços nos impactos causados pelas organizações que eles conduzem mesmo 

com pouca estrutura e recursos humanos e financeiros, como por exemplo o caso de uma outra 

empreendedora social que participou desta pesquisa que trabalha a alfabetização de pescadores em 

Miranda, no Mato Grosso do Sul. A organização possui materiais didáticos próprios e leva os 

educadores até o ambiente onde está o seu público beneficiado: o rio.  

 

Impacto 

Na análise do impacto foram avaliadas duas propriedades: o tipo de público impactado ou 

atendido pela organização e a replicabilidade das atividades da organização (para mais pessoas, 

para outros contextos ou para outras localidades). 

Vinte e oito das trinta e duas organizações estudadas impactam ou atendem públicos em 

situação de vulnerabilidade, como crianças e adolescentes, idosos, mulheres, portadores de doenças 

como HIV e a população indígena. Quatro atendem ou impactam o público geral. 
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No quesito replicabilidade, trinta líderes apontam que suas atividades têm potencial para 

serem ampliadas e somente dois entendem que a sua atividade já está no seu potencial máximo 

seja em quantidade de pessoas ou geograficamente – conforme mostra a Figura 11.   

 

Figura 11 - Rede de conexões da temática Impacto 

 

Fonte: Atlas/TI 

 

Os resultados apontam que quase todas as micro e pequenas organizações sociais 

envolvidas no estudo são estruturadas para a gerar impacto em realidades onde há urgência, ou 

seja, onde há pessoas em situação de vulnerabilidade e que elas são replicáveis para mais pessoas 

ou para outros contextos. Com isso, estão deixando legado socioambiental maior do que o valor 

econômico extraído, o que é necessário para caracterizar um negócio social.  

 

Governança 

Na avaliação dos processos de governança das organizações foram analisados como se dá o 

acompanhamento de resultados e como é o envolvimento dos stakeholders na tomada de decisões. 

Dezenove empreendedores dos trinta e dois envolvidos no estudo mostraram que 

acompanham formalmente seus resultados e impactos, sendo que doze desses dezenove têm um 

processo ainda mais estruturado, que conta com o compartilhamento desses resultados. Treze 

líderes demostraram acompanhar seus resultados de maneira informal. 
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Trinta organizações envolvem seus stakeholders na tomada de decisão, sendo onze de forma 

mais estruturada na construção do seu planejamento e dezenove de forma consultiva. Duas 

organizações demonstraram não envolver seus stakeholders - como mostra a Figura 12. 

 

Figura 12 - Rede de conexões da temática Governança 

 

Fonte: Atlas/TI 

 

Esses resultados indicam que o processo de governança deste grupo de organizações sociais 

não tem um padrão como os demais quesitos.  

Um terço das organizações envolvidas no estudo apresentam processos estruturados de 

acompanhamento de resultados com compartilhamento de informações e também envolvem 

stakeholders nas suas decisões, já as demais organizações possuem um processo ou outro, com 

maior destaque para o envolvimento de stakeholders que é citado com maior frequência e menor 

destaque para o acompanhamento de resultados formal que é citado com menor frequência entre 

os respondentes. 
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Ambas as propriedades da governança se mostram correlacionadas ao nível de 

desenvolvimento da organização nas demais temáticas: as instituições com processos de gestão 

mais definidos, naturalmente, são as que se destacam mais na governança e as organizações mais 

informais são as que têm menos se destaque neste quesito. 

 

Análise de co-ocorrência 

Após a constatação dos resultados descritos, foi realizada uma análise de co-ocorrência dos 

temas. Para isso, foram utilizadas matrizes de frequências relativas que cruzam códigos entre si 

indicando com qual frequência uma característica está presente junto com outra no mesmo caso.  

Foram cruzadas as propriedades, dimensões ou tipos de classificação das organizações 

dentro dos temas: Missão (Tabela 8), Atuação (Tabela 9), Perfil Empreendedor (Tabela 10), 

Impacto (Tabela 11) e Governança (Tabela 12) conforme abaixo. Essas matrizes indicam a co-

ocorrência das propriedades com destaque para as maiores frequências. 

 

Tabela 8 - Matriz de co-ocorrência das propriedades da Missão 

 

Fonte: Adaptada do Atlas/TI 

 

Tabela 9 - Matriz de co-ocorrência das propriedades da Atuação 

 

Fonte: Adaptada do Atlas/TI 
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Tabela 10 - Matriz de co-ocorrência das propriedades do Perfil Empreendedor 

 

Fonte: Adaptada do Atlas/TI 

 

Tabela 11 - Matriz de co-ocorrência das propriedades do Impacto 

 

Fonte: Adaptada do Atlas/TI 

 

 

Tabela 12 - Matriz de co-ocorrência das propriedades da Governança 

 

Fonte: Adaptada do Atlas/TI 

 

Essas visualizações permitiram a distribuição dos casos estudados no framework de análise 

criado para este estudo trazendo a frequência por temas em que os casos estão posicionados no 

Nível 1 - Organização Filantrópica e no Nível 2 - Potencial Negócio Social. A Tabela 13 mostra a 

frequência dos casos distribuídos no framework de análise. 
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Tabela 13 - Framework de análise com a distribuição dos casos estudados  

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 A partir dessa visualização, também foi possível classificar o potencial de transformação 

por organização do terceiro setor estudada, analisando caso a caso onde elas estão posicionadas 

(no Nível 1 ou no Nível 2 da estrutura de análise criada). 

 Para essa classificação por organização, foram atribuídos pesos distintos para os critérios 

do framework com base no processo de análise realizado: os critérios Missão e Atuação são os que 

melhor representam a conceituação de negócios sociais explorada no capítulo 2.4 Negócios 

Sociais, por isso também estão presentes em todos os modelos de avaliação estudados (ICE, Vox 

Capital, Yunus Negócios Sociais e ICV-Global). Já o critério Perfil do Empreendedor reflete os 

pontos mapeados nas entrevistas em profundidade pelos empreendedores sociais como sendo 

Nível 1 Nível 2

Organização 

Filantrópica

Potencial negócio 

social

Missão

1. Tem compromisso com o 

impacto positivo para a sociedade

2. Formaliza o compromisso com 

os envolvidos

6 (19%) 26 (81%)

Atuação

1. Depende de recursos 

filantrópicos para menos de 50% 

de seus custos de operação

2. Possui produtos e/ou serviços e 

mercado estabelecidos

25 (78%) 7 (22%)

Perfil 

Empreendedor

1. Paixão pela causa

2. Gestão de negócio
24 (75%) 8 (25%)

Impacto

1. Está focada em um público em 

vulnerabilidade

2. É replicável para mais pessoas 

ou contextos

5 (16%) 27 (84%)

Governança

1. Acompanha resultados 

2. Envolve os stakeholders na 

tomada de decisão

14 (43%) 18 (57%)

Critério Propriedades
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essenciais para a sustentação deste tipo de negócio, além de ele ter apresentado relação com o 

critério Atuação devido à influência que o perfil dos líderes de organizações do terceiro setor tem 

nas decisões que impactam a atuação da organização (uso de mecanismos de negócio e 

dependência financeira).   

Sendo assim, os três critérios (Missão, Atuação e Perfil Empreendedor) ganharam peso 

dobrado em relação aos critérios Impacto e Governança na estruturação desta visualização da 

análise disposta nas Tabelas 14, 15 e 16 a seguir. 

Nessas tabelas as organizações estão dispostas do maior para o menor potencial, indicado 

na última coluna pela frequência de critérios em que a organização se encaixa no Nível 2 – 

Potencial Negócio Social, já com os pesos atribuídos. 

 

Tabela 14 - Ranking das organizações – Parte 1 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Nota: “P” indica o peso dado à avaliação no critério que o antecede. 

 

Organização Local Segmento Missão P Atuação P
Perfil 

Empreendedor
P Impacto P Governança P

Potencial 

negócio 

social

A Goiânia/GO

Geração de 

renda para 

mulheres 

Nível 2 2 Nível 2 2 Nível 2 2 Nível 2 1 Nível 2 1 8

B
Passo 

Fundo/RS

Meio 

ambiente
Nível 2 2 Nível 2 2 Nível 2 2 Nível 2 1 Nível 2 1 8

C
Primavera/

PA

Geração de 

renda para 

agricultores

Nível 2 2 Nível 2 2 Nível 2 2 Nível 1 0 Nível 2 1 7

D
Rio de 

Janeiro/RJ
Educação Nível 2 2 Nível 1 1 Nível 2 2 Nível 2 1 Nível 2 1 7

E
Caxias do 

Sul/RS
Educação Nível 2 2 Nível 1 1 Nível 2 2 Nível 2 1 Nível 2 1 7

F
São Paulo/

SP
Educação Nível 2 2 Nível 1 1 Nível 2 2 Nível 2 1 Nível 2 1 7

G
Pedra 

Lavrada/PB

Meio 

Ambiente
Nível 2 2 Nível 2 2 Nível 1 1 Nível 2 1 Nível 2 1 7

H
Aquidauana/

MS

Arte e 

cultura
Nível 1 1 Nível 2 2 Nível 2 2 Nível 2 1 Nível 2 1 7

Posicionamento no framework  de análise
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Tabela 15 - Ranking das organizações – Parte 2 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Nota: “P” indica o peso dado à avaliação no critério que o antecede. 

 

 

Local Segmento Missão P Atuação P
Perfil 

Empreendedor
P Impacto P Governança P

Potencial 

negócio 

social

I Passos/MG
Terceira 

Idade
Nível 2 2 Nível 1 1 Nível 1 1 Nível 2 1 Nível 2 1 6

J
Umuarama/P

R

Direitos 

humanos
Nível 2 2 Nível 1 1 Nível 1 1 Nível 2 1 Nível 2 1 6

L

Santa 

Bárbara 

D´Oeste/SP

Assistência 

Social
Nível 2 2 Nível 1 1 Nível 1 1 Nível 2 1 Nível 2 1 6

M Curitiba/PR Educação Nível 2 2 Nível 1 1 Nível 1 1 Nível 2 1 Nível 2 1 6

N

Belo 

Horizonte/M

G

Assistência 

Social
Nível 2 2 Nível 1 1 Nível 1 1 Nível 2 1 Nível 2 1 6

O
São José dos 

Campos/SP
Educação Nível 2 2 Nível 1 1 Nível 1 1 Nível 2 1 Nível 2 1 6

P
Catanduva/S

P
Saúde Nível 2 2 Nível 1 1 Nível 1 1 Nível 2 1 Nível 1 0 5

Q
Balneário 

Camburiú/SC

Assistência 

Social
Nível 2 2 Nível 1 1 Nível 1 1 Nível 2 1 Nível 1 0 5

R Aracaju/SE Educação Nível 2 2 Nível 1 1 Nível 1 1 Nível 2 1 Nível 1 0 5

S
Duque de 

Caxias/RJ

Combate à 

violência 

doméstica

Nível 2 2 Nível 1 1 Nível 1 1 Nível 2 1 Nível 1 0 5

T
Campos 

Novos/SC
Educação Nível 2 2 Nível 1 1 Nível 1 1 Nível 2 1 Nível 1 0 5

U Miranda/MS Educação Nível 2 2 Nível 1 1 Nível 1 1 Nível 1 0 Nível 2 1 5

V Birigui/SP
Meio 

ambiente
Nível 1 1 Nível 2 2 Nível 1 1 Nível 1 0 Nível 2 1 5

X Cotia/SP Educação Nível 2 2 Nível 1 1 Nível 1 1 Nível 2 1 Nível 1 0 5

Posicionamento no framework  de análiseOrganização
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Tabela 16 - Ranking das organizações – Parte 3 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Nota: “P” indica o peso dado à avaliação no critério que o antecede. 

 

25% das organizações do terceiro setor envolvidas no estudo (oito de trinta e duas) – 

destacadas em cinza na Tabela 14 - demonstraram maior proximidade das características que as 

habilitam para se transformar em negócio social6, com avaliações que variam entre 7 e 8 pontos (a 

pontuação máxima). 70% (vinte e duas de trinta e duas) se mostram num patamar intermediário de 

                                                 

6 Neste estudo, a definição de negócio social refere-se à empresa que tem a missão de apoiar a resolução de uma 

questão social ou a organização do terceiro setor que garante sustentação financeira. 

Local Segmento Missão P Atuação P
Perfil 

Empreendedor
P Impacto P Governança P

Potencial 

negócio 

social

Z
Pindamo-

nhangaba/SP

Meio 

ambiente
Nível 1 1 Nível 1 1 Nível 1 1 Nível 2 1 Nível 2 1 5

AA
Rio de 

Janeiro/RJ
Educação Nível 2 2 Nível 1 1 Nível 1 1 Nível 2 1 Nível 1 0 5

BB Valença/RJ
Proteção 

animal
Nível 2 2 Nível 1 1 Nível 1 1 Nível 1 0 Nível 2 1 5

CC
Glaucilândia/

MG

Meio 

Ambiente
Nível 1 1 Nível 2 2 Nível 2 2 Nível 1 0 Nível 1 0 5

DD
São José dos 

Campos/SP

Arte e 

cultura
Nível 2 2 Nível 1 1 Nível 1 1 Nível 2 1 Nível 1 0 5

EE Teresina/PI Educação Nível 2 2 Nível 1 1 Nível 1 1 Nível 2 1 Nível 1 0 5

FF Bezerros/PE
Arte e 

cultura
Nível 2 2 Nível 1 1 Nível 1 1 Nível 2 1 Nível 1 0 5

GG
São Paulo/

SP
Educação Nível 2 2 Nível 1 1 Nível 1 1 Nível 2 1 Nível 1 0 5

HH

Campo Novo 

de Rondônia/

RO

Educação Nível 1 1 Nível 1 1 Nível 1 1 Nível 2 1 Nível 1 0 4

II
Poços de 

Caldas/MG
Educação Nível 1 1 Nível 1 1 Nível 1 1 Nível 1 1 Nível 1 0 4

Posicionamento no framework  de análiseOrganização
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proximidade - com avaliação entre 5 e 6 - e os 5% restantes (dois de trinta e dois) têm pontuação 

abaixo de 5, indicando maior distanciamento da possibilidade se habilitarem como negócios 

sociais.  

 Isso indicou que neste grupo de micro e pequenas organizações do terceiro setor o potencial 

de transformação está presente, porém não se aplica à todas as organizações. O maior impacto para 

esta constatação está nas características de sua atuação (em relação à dependência financeira e 

existência de produtos ou serviços e mercado) e nas características do perfil do líder.  

A dependência financeira de recursos filantrópicos é o ponto nevrálgico mesmo para as 

organizações que atendem todos os demais requisitos que as habilitam para a transformação em 

negócios de impacto. 

No que diz respeito ao perfil dos líderes, todos os líderes com perfil de gestão de negócios 

estão à frente das organizações com potencial de transformação e os líderes com perfil de gestão 

de projetos estão à frente das organizações que estão mais distantes deste potencial.  

 

4.2. Teoria que emergiu a partir da pesquisa de campo 

 

Após o tratamento dos dados, as visualizações e análises descritas anteriormente, foi criado 

o esquema teórico deste estudo que apoiou a construção da teoria fundamentada da presente 

pesquisa. Assim, o que segue é a teorização sintetizada que emergiu. 

 

Desafios socioeconômicos, políticos e geopolíticos vêm se intensificando com as 

aceleradas mudanças vividas pela humanidade desde a Revolução Industrial. A população cresce 

e vive cada vez mais, o consumo se intensifica e os recursos ficam cada vez mais escassos, o mundo 

está mais integrado o que traz cada vez mais complexidade aos processos decisórios e o capital 

não é distribuído a todos de forma a dar acesso aos serviços básicos para uma vida saudável. Neste 

contexto, os indivíduos vêm ocupando novos papéis sendo chamados a serem mais ativos na 

construção de resoluções para as dificuldades que afetam sua vida e seu entorno.  

As organizações do terceiro setor surgem dessa motivação dos indivíduos que se envolvem 

com iniciativas voltadas para o bem comum como forma manifestar seus valores descobrindo a 

que fins sua capacidade pode melhor servir. 
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As micro e pequenas organizações, ambientadas neste universo, se constituem 

especialmente a partir de dois tipos de motivação de suas lideranças: dificuldades enfrentadas por 

eles próprios ou por pessoas do seu círculo de relacionamento e desejo inerente de servir para 

contribuir com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Com isso, o compromisso 

com a missão de gerar impactos socioambientais se apresenta como uma fortaleza deste tipo de 

organização que nasce deste incentivo pessoal. 

Dados estes fatores, a caracterização dos impactos gerados também se apresenta como um 

destaque, pois elas estão voltadas para a geração de benefícios para grupos de pessoas de 

populações em situação de vulnerabilidade e onde há urgência para o seu atendimento.   

O funcionamento dessas entidades se dá conforme o modelo das Organizações Não 

Governamentais ou Organizações da Sociedade Civil, sendo um desafio a mudança de modelo 

mental que aponta para a necessidade delas se tornarem autossustentáveis mesmo quando sua 

atuação já conta com alguns mecanismos de gestão de negócios, como a existência de produtos ou 

serviços e um mercado consumidor para o que é produzido. Muitas lideranças têm a percepção de 

que gerar receitas pode afastar outros tipos de entrada de capital, enxergando antagonismo nesta 

relação entre uso de mecanismo de negócios e o recebimento de recursos filantrópicos - tipo de 

entrada de capital mais comum para a maioria. Há ainda que se notar a existência de limitações na 

capacidade produtiva deste tipo de micro e pequena organização que, na maior parte dos casos, 

torna seu produto ou serviço pouco competitivo em relação a outros produtores por sua baixa escala 

e, por vezes, por conta da qualidade dos produtos ofertados.  

Neste contexto, o perfil das lideranças é um dos fatores mais desafiadores para a busca de 

autossustentação, pois a maior parte dos líderes dessas micro e pequenas organizações está voltada 

para a sobrevivência dessas entidades tendo fortalezas no âmbito da execução e ação, não no 

âmbito de gestão. Apesar disso, a paixão dessas lideranças por suas atividades é um destaque que, 

muitas vezes, as mobiliza a superar barreiras de forma criativa e inovadora. 

Quanto ao processo de governança, não existe um padrão. O envolvimento de stakeholders 

de forma mais estruturada se destaca em relação ao processo de acompanhamento de resultados, 

que um grupo representativo de organizações ainda faz de maneira informal, sem indicadores bem 

definidos e rastreáveis. 
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Sendo assim, existe potencial para as micro e pequenas organizações do terceiro setor se 

tornarem negócios sociais7, especialmente pelas suas características inerentes às organizações não 

governamentais: seu compromisso socioambiental e sua capacidade de geração de impactos para 

públicos pouco amparados. Porém, como intuitivamente se supõe, as características de gestão de 

negócios que habilitam, na prática, a transformação dessas organizações em negócios sociais 

precisa ser amplamente trabalhada. 

O olhar para as lideranças é a chave desta transição que só pode ser iniciada com um 

profundo entendimento da disposição dessas organizações a atuarem como negócios.  

Se entendido que existe essa disposição, o segundo passo é estabelecer novos limites para 

os modelos mentais instaurados buscando a visão de que os fins (a geração de impactos) se 

sobrepõe aos meios (como operar e se sustentar), uma vez que o objetivo dessas organizações é 

atender uma demanda de um grupo de pessoas em situação vulnerável. Diferentes fontes de receita 

não se excluem, elas podem se complementar e potencializar o impacto gerado. 

O terceiro passo está ligado à importância da capacitação formal dos líderes e potenciais 

empreendedores com foco em gestão. Mecanismos de planejamento, entendimento ampliado do 

setor de atuação, precificação, operação e finanças precisam fazer parte do dia a dia dessas 

organizações para que elas possam garantir sua autossustentação ou para que possam produzir, 

vender e comercializar produtos ou serviços. 

 

4.3. Validação da teoria 

 

Para a validação da teoria descrita, os quatro empreendedores envolvidos neste estudo na 

etapa inicial da coleta de dados foram consultados. 

 

 

 

                                                 

7 Neste estudo, a definição de negócio social refere-se à empresa que tem a missão de apoiar a resolução de uma 

questão social ou a organização do terceiro setor que garante sustentação financeira. 
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Conceito dos negócios sociais 

 Assim como acontece entre os autores que abordam a temática, o entendimento do conceito 

de negócio social pelos envolvidos na validação da teoria também se mostrou distinto, tendo sido 

este o principal ponto levantado.  

Dois dos quatro consultados consideraram que as micro e pequenas organizações 

envolvidas neste estudo se encaixam na classificação do tipo 2 de negócio social descrito por 

Yunus e Weber (2008): uma empresa com fins lucrativos de propriedade de pessoas da base da 

pirâmide ou que vivem muito perto dela, que com o lucro gerado atuam para diminuir a pobreza, 

conforme abordado no capítulo 2.4. Negócios Sociais. 

Outros dois empreendedores ouvidos consideram que a empresa pode ter ou não fins 

lucrativos, pois o foco está na geração dos impactos socioambientais, como define o Instituto de 

Inovação em Cidadania Empresarial (ICE), como também foi descrito no capítulo 2.4. Negócios 

Sociais. 

 Por conta disso, foi definido para este estudo um entendimento do conceito que reúne as 

diferentes visões sobre ele trazendo como elementos centrais a missão de apoiar a resolução de 

uma questão social e a sustentação financeira. 

 

Motivação das lideranças 

 As duas motivações das lideranças citadas na teoria foram validadas pelos consultados: 

dificuldades enfrentadas por eles próprios ou por pessoas do seu círculo de relacionamento e desejo 

inerente de servir para contribuir com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

 Segundo eles, na experiência cotidiana de relacionamento com este tipo de pequena 

organização esses dois motivadores são os que mais se destacam, assim o estudo traz confirmação. 

 

Mudança de modelo mental 

 Todos os consultados validaram também o ponto destacado na teoria em relação à 

resistência para a mudança de modelo mental. Para um dos empreendedores ouvidos, “essa é uma 
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das principais barreiras que impedem a ampliação do impacto de pequenas organizações no 

mundo atual que exige operarmos dentro do sistema. Ainda existe uma visão binária entre ONGs 

e negócios”. 

 Para outra empreendedora consultada, “esse é um processo natural, uma vez que esse é o 

modelo mental que vem da história. Só com o tempo isso irá se transformar”.  

 

Perfil das lideranças 

 Por fim, três dos quatro consultados validaram o trecho da teoria que cita a importância da 

capacitação formal dos líderes e potenciais empreendedores com foco em gestão. Porém, um deles 

apontou a relevância de não haver generalizações neste ponto. 

 Com base neste argumento, o último trecho da teoria foi ajustado para: “O terceiro passo 

está ligado à importância da capacitação formal dos líderes e potenciais empreendedores com 

foco em gestão. Mecanismos de planejamento, entendimento ampliado do setor de atuação, 

precificação, operação e finanças precisam fazer parte do dia a dia dessas organizações para que 

elas possam garantir sua autossustentação ou para que possam produzir, vender e comercializar 

produtos ou serviços.” 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS     

 

Este estudo investigou o potencial de micro e pequenas organizações brasileiras do 

terceiro setor se tornarem autossustentáveis, baseando-se nos conceitos de negócios sociais 

(YUNUS; WEBER, 2010) ou negócios de impacto, como são mais comumente conhecidos no 

Brasil (BARKI et al., 2013).  

Para isso, foi construída uma estrutura de análise fundamentada na coleta de dados em 

atividade de campo e em modelos pré-existentes criados por aceleradoras deste tipo de negócio. A 

estrutura de avaliação se baseou em cinco critérios: Missão, que explorou a existência de um 

compromisso socioambiental e como se dá a formalização deste compromisso; Atuação, que 

identificou a dependência financeira dessas organizações de recursos filantrópicos e a existência 

de atividades que caracterizem o uso de mecanismos de gestão de negócios; Perfil Empreendedor, 

que investigou a paixão do empreendedor pela sua atividade e pela atividade da organização e 

também seu perfil de gestão; Impacto, que explorou o entendimento do público impactado e a 

replicabilidade das atividades da organização; e Governança, que permitiu a análise de como se dá 

o acompanhamento de resultados e como é o envolvimento dos stakeholders na tomada de 

decisões.  

Foi possível verificar por meio da investigação do campo realizada com líderes das 

organizações estudadas que essas entidades, estruturadas no contexto das ONGs, tem forte 

compromisso social, geram impactos positivos especialmente para públicos em situação de 

vulnerabilidade - sendo replicáveis para outros contextos - e seus líderes têm forte conexão (por 

vezes, emocional) com as atividades realizadas. Porém, sua atuação ainda depende em grande parte 

de doações, sendo os mecanismos de negócios complementares e ainda frágeis: a maior parte delas 

produz e comercializa produtos ou serviços para um mercado consumidor, porém apresenta 

limitações na capacidade produtiva o que as torna pouco competitivas. 

Os líderes entendidos neste estudo como gestores de negócios são minoria, sendo as 

demais lideranças pessoas que apresentam perfil de gestão de projetos. Ambos os perfis 

demonstram serem apaixonados por suas atividades, o que os mobiliza a superar barreiras que vão 

desde as suas próprias dificuldades pessoais até as dificuldades da organização. 
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5.1. Principais conclusões 

 

A análise dos resultados permitiu concluir que existe potencial de transformação das 

micro e pequenas organizações do terceiro setor em negócios sociais8, uma vez os dados sugerem 

que há forte compromisso delas com a missão socioambiental, o que é definido e compartilhado 

de forma estruturada, há geração de impactos para alguns grupos da população com baixo acesso 

à serviços básicos e há sinais de que alguns mecanismos de negócios estão começando a ser 

adotados, como a comercialização de produtos e serviços.  

O maior desafio para essa transformação identificado neste estudo está no perfil da 

liderança - identificada como fator central para a construção de uma operação autossustentável.  

Os líderes envolvidos no estudo apresentam forte orientação para ação como um ato de 

cidadania, tendo visão limitada, na maioria dos casos, aos processos de execução que tornam o dia 

a dia e a existência de suas organizações possíveis. A gestão de processos, pessoas e o 

entendimento de possíveis mercados é restrita. Falta, na maior parte deles, a visão da importância 

do equilíbrio financeiro como um meio para se potencializar o impacto gerado pelas atividades 

dessas organizações. 

Além disso, no mapeamento realizado alguns líderes mostraram ter a percepção de que a 

busca por outras formas de sustentação - além dos recursos filantrópicos - poderia gerar conflitos 

para o seu atual modelo de geração de receita, pois eles não demonstram em grande parte dos casos 

ter a percepção de que pode haver complementaridade entre fontes de recursos.   

Com isso, é possível concluir que esta é a principal barreira para a transformação dessas 

organizações em negócios autossustentáveis uma vez que suas lideranças não apresentam no seu 

perfil características das lideranças dos negócios tradicionais e elas ainda têm pouco conhecimento 

e pré-disposição para fazer este tipo de movimento. O modelo mental instaurado na maior parte 

dos integrantes deste grupo estudado baseia-se na tradicional divisão entre os setores 2.0 e 3.0.   

 A profissionalização da atuação dessas organizações no que diz respeito aos mecanismos 

de negócio, como a produção e venda de produtos ou serviços e o entendimento do mercado, é 

fortemente impactada por este fator, pois a liderança não está voltada para ela. Essas atividades 

                                                 

8 Neste estudo, a definição de negócio social refere-se à empresa que tem a missão de apoiar a resolução de uma 

questão social ou a organização do terceiro setor que garante sustentação financeira. 
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são executadas geralmente como mais uma forma de gerar recursos financeiros, com um papel de 

menor destaque, assim como muitas grandes corporações fazem com suas atividades voltadas para 

a geração de impactos para a sociedade: aquela não será na maior parte das vezes a sua prioridade. 

Apesar dessas questões ligadas ao perfil do empreendedor terem sido identificadas neste 

estudo como o principal desafio para a transformação, há de se considerar também que outros 

fatores do contexto externo e interno também podem criar barreiras relevantes para uma mudança 

de modelo de atuação.  

 Entre os fatores externos figuram as mesmas dificuldades dos pequenos negócios 

tradicionais, como tributos, acesso ao capital e legislação trabalhista, apontados pelos entrevistados 

na primeira etapa deste estudo, além de outros desafios específicos ligados à resistência do 

mercado, por exemplo. Já entre os fatores internos podem ser observadas dificuldades relacionadas 

à cultura organizacional e ao desenvolvimento de novas competências nos times.    

 

5.2.  Implicações para práticas de responsabilidade social corporativa 

 

Esta pesquisa contribuiu com informações para auxiliar a compreensão dos perfis das 

organizações do terceiro setor gerando conhecimento que pode direcionar novas e promover a 

revisão de práticas de responsabilidade social e inovação nesta área. 

Ela mostrou a importância do uso de mecanismos de avaliação como o que foi utilizado 

neste estudo – o framework de análise - para mapeamento das potencialidades de cada organização 

e reforçou, por meio da sua utilização na observação do campo, o papel que essas ferramentas têm 

no aprofundamento da compreensão dos perfis das organizações e seus líderes. Este tipo de 

avaliação apoia o entendimento dos seus potenciais e oportunidades e indica seu estágio de 

maturidade em cada critério de análise. 

Além disso, dado que o perfil e a capacitação das lideranças foram identificados neste 

estudo como os maiores os desafios para a autossustentação das micro e pequenas organizações do 

terceiro setor, emerge para as empresas privadas ou públicas uma oportunidade de direcionar seus 

investimentos para programas de formação de líderes que já atuam nesta área e têm seus 

compromissos, mas não tiveram ou estão tendo acesso a capacitações formais. Porém, para isso é 

importante avaliar se existe ou não essa ambição por parte da organização.  
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Havendo a ambição, os programas já existentes voltados para a formação em 

empreendedorismo social podem ser utilizados, mas é importante garantir que haja adaptação aos 

contextos e realidades desses potenciais empreendedores: na maior parte dos casos as lideranças 

das micro e pequenas organizações do terceiro setor estão em contextos de vulnerabilidade e 

tiveram acesso restrito à educação formal. 

 

5.3. Implicações para potenciais empreendedores 

 

Apesar do objetivo central do estudo estar focado nas implicações para organizações que 

têm entre suas atividades as práticas de responsabilidade social ou inovação social, esse trabalho 

levantou pontos que permitem aos líderes das micro e pequenas organizações do terceiro setor (os 

potenciais empreendedores sociais) utilizarem a ferramenta de análise criada, o framework, para 

se autoavaliarem em cada um dos critérios, o que pode gerar insights para a profissionalização de 

algumas atividades comumente informais neste tipo de organização como o acompanhamento de 

resultados, o envolvimento de stakeholders e a formalização de compromissos. 

Além disso, este processo pode apoiar a identificação de oportunidades de evolução em 

processos e na sua atuação – entendendo eventualmente se as entidades têm potencial e ambição 

para se tornarem negócios sociais9.  

 

5.4.  Oportunidades e pesquisas futuras  

 

A inexistência de consenso para o conceito de negócio social gerou desafios na definição 

dos objetivos do trabalho aplicado, fazendo-se necessária a adoção de um conceito próprio para o 

estudo que reuniu variadas definições.  

                                                 

9 Neste estudo, a definição de negócio social refere-se à empresa que tem a missão de apoiar a resolução de uma 

questão social ou a organização do terceiro setor que garante sustentação financeira. 
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Em relação ao método qualitativo selecionado para esta pesquisa, a teoria fundamentada, 

observou-se que ele apresenta alta complexidade. Assim, dado o tempo para a execução do estudo, 

algumas etapas foram simplificadas, como a codificação e a validação da teoria. 

Na coleta de dados, a maneira como o mapeamento das potencialidades das organizações 

do terceiro setor se deu gerou uma limitação: especialmente na pesquisa aberta com as lideranças, 

os dados foram coletados em apenas 1 aplicação, novamente por conta da limitação do tempo. Com 

isso, os dados trabalhados foram estáticos e não foi possível mensurar os processos que estão em 

evolução nas organizações e seus líderes em cada critério avaliado. Uma nova aplicação da 

pesquisa após um período poderá gerar novas visualizações e interpretações das informações.  

Outra oportunidade mapeada é a ampliação do estudo para outras organizações de mesmo 

perfil, uma vez que pode ter havido um viés de amostra neste estudo, já que foi utilizada uma base 

pré-existente de organizações apoiadas por uma empresa brasileira de cosméticos para a coleta de 

dados. Essa empresa aplica um filtro de avaliação para a escolha das organizações a serem 

apoiadas. 

Por último, uma oportunidade identificada na análise dos dados com foco em dar maior 

robustez aos resultados é a possibilidade de realizar uma análise de clusters das organizações 

estudadas, pois o uso do ranking utilizando uma média numérica como forma de comparação entre 

as avaliações das organizações estudadas não permitiu diferenciação na avaliação do potencial de 

cada critério do framework, apesar de terem sido atribuídos pesos em cada um. 
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7. APÊNDICES 

 

Apêndice A – Roteiro de Entrevistas 

Introdução 

 

1. Breve apresentação da pesquisadora: histórico profissional, acadêmico e sobre a 

experiência no Mestrado em Gestão para Competitividade – Sustentabilidade. 

2. Contextualização sobre o estudo e os objetivos da entrevista. 

 

Questões  

 

Sobre o entrevistado 

1. Qual sua atuação profissional hoje? Como você a define? 

2. Como você chegou até aqui? Por onde passou e o que te despertou interesse e vontade de 

ter essa atividade? 

 

Sobre o negócio social 

3. Qual é e como funciona o negócio que você conduz / trabalha? 

4. A organização se encaixa em qual modelo do sistema jurídico? É uma ONG ou um 

negócio? 

 

Sobre sua percepção do cenário onde o negócio está inserido 

5. Quais questões, na sua visão, mais influenciam a capacidade de se sustentar dos negócios 

de impacto? Por favor, explique o porquê. 

6. Quais os pontos que mais dificultam essa sustentação a longo prazo? Por favor, explique 

o porquê. 

7. Você acredita no potencial deste tipo de negócio no Brasil? Por favor, explique o porquê. 

8. Na sua visão, quais os principais pontos em que o Brasil se destaca para o 

desenvolvimento de negócios deste tipo? 

9. Quais pontos dificultam o desenvolvimento dos negócios de impacto no cenário 

brasileiro?  
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Apêndice B - Questionário para organizações do terceiro setor 

 

Abertura 

 

Você foi convidado(a) para participar de um estudo da Fundação Getúlio Vargas em parceria com 

o Prêmio Acolher sobre o perfil de organizações sociais. 

 

Você será orientado(a) a responder algumas perguntas referentes a sua atuação na sua organização 

e isso deve levar de 15 a 20 minutos. 

 

Não há respostas certas ou erradas. O mais importante é que dê sua opinião sincera.  

         

Muito obrigado por sua participação! 

 

 

Questões  

 

Identificação 

1. Qual seu nome? 

 

2. Qual o nome do projeto / organização social? 

 

3. Qual sua principal atividade no momento? 

(   ) Trabalhador assalariado 

(   ) Trabalhador autônomo 

(   ) Empreendedor social 

(   ) Outra. Qual? 

 

4. Qual a renda média da sua família (considerando o valor atualizado do salário mínimo: R$ 

954,00)? 

(   ) Até 1 salário mínimo 

(   ) De 1 a 3 salários mínimos 

(   ) De 3 a 5 salários mínimos 

(   ) De 5 a 10 salários mínimos 

(   ) Mais de 10 salários mínimos 

(   ) Prefiro não responder 

 

5. Qual o segmento principal do seu projeto / organização social? 

(   ) Educação 

(   ) Meio Ambiente 

(   ) Arte e Cultura 

(   ) Assistência Social 

(   ) Outro - Qual? 

 

6. Seu projeto / organização social continua funcionando? 
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(   ) Sim 

(   ) Não 

 

Sobre o projeto social 

7. Qual o objetivo principal do seu projeto ou negócio de impacto social? Qual problema 

social ele se propõe a solucionar? 

 

8. Qual a sua principal motivação para estar hoje à frente deste projeto ou envolvido 

diretamente com ele? 

 

9. Como é a sua dedicação ao projeto? 

 

10. Quais as atividades do projeto / organização hoje? 

 

11. Quem são os beneficiados? 

 

12. A atuação do seu projeto se dá onde? 

(   ) No meu bairro 

(   ) Na minha cidade 

(   ) No meu estado 

(   ) No Brasil todo 

 

13. Quantas pessoas estão sendo beneficiadas pelo projeto hoje? 

 

14. Você diria que este impacto pode ser classificado como: 

(   ) Muito alto 

(   ) Alto 

(   ) Médio 

(   ) Baixo 

(   ) Muito baixo 

 

15. Como é o compromisso da iniciativa com a missão que cumpre para a comunidade? 

(   ) O compromisso é informal. 

(   ) O compromisso está descrito em documentos da organização. 

(   ) O compromisso está descrito em documentos da organização e é comunicado a todos 

os envolvidos na iniciativa. 

 

16. Como estão sendo obtidos recursos hoje? 

(   ) A iniciativa depende de doações para cobrir mais de 50% dos seus custos. 

(   ) A iniciativa depende de doações para cobrir de 25% a 50% dos seus custos. 

(   ) A iniciativa depende de doações para cobrir até 25% dos seus custos. 

(   ) A iniciativa não depende de doações gerando lucro para cobrir seus custos. 

(   ) Não sei informar. 

 

17. Por favor, explique quais são as fontes de recursos. 
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18. Você acredita que exista oportunidade de o projeto ou negócio produzir e vender algum 

produto / serviço para sustentar sua operação (caso não faça isso) ou que exista 

oportunidade de potencializar uma atividade como esta (caso já faça)? 

 

19. Se respondeu "sim" na questão anterior, você acha que existe um público disposto a 

comprar esse produto / serviço (caso ainda não tenha) ou que existem novos públicos 

dispostos a comprar esse produto / serviço (caso já tenha)?  

 

20. Como o projeto ou negócio acompanha hoje o impacto das suas ações? 

(   ) Por meio do acompanhamento das histórias e casos das pessoas beneficiadas. 

(   ) Por meio do acompanhamento de resultados definidos pelos envolvidos na gestão do 

projeto / negócio.  

(   ) Por meio do acompanhamento de resultados definidos pelos envolvidos na gestão do 

projeto / negócio, o que é divulgado a todos. 

(   ) Hoje não há acompanhamento. 

 

21. Compartilhe aqui os principais impactos do projeto / organização hoje.  

 

22. Como é a participação dos envolvidos na iniciativa (parceiros, comunidade e etc.) nas 

decisões sobre o projeto / negócio? 

 

23. Você vê possibilidade da sua iniciativa crescer ou ser replicada em outras localidades ou 

realidades? 

 

24. Como você enxerga a organização daqui a 5 anos? 

 

25. Você acredita que falte algo para você conduzir hoje a organização? Se sim, o quê? 


