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RESUMO 

 
Título:  
Caracterização e Funcionamento dos Negócios de Impacto Social da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro: Um Estudo Multicasos. 
 
Objetivo do trabalho: 
A região metropolitana do Rio de Janeiro passa por diversos desafios no que tange 
aspectos sociais e ambientais. Diante desses desafios, e da dificuldade do poder 
público em mitiga-los, modelos de negócios de impacto social vêm surgindo com a 
proposta de contribuir para a melhoria do cenário. Todavia não existe uma clareza 
quanto as características e limites dos modelos de negócios sociais, sendo esses 
ainda alvo de debates. Assim, o presente projeto tem por objetivo apresentar uma 
caracterização dos negócios sociais na região metropolitana do Rio de Janeiro de 
forma a contribuir para a consolidação do conhecimento nesta área, e verificar se os 
padrões encontrados são condizentes ou complementares à literatura acadêmica. 
 
Procedimentos/ Método para a solução do problema: 
Essa pesquisa pode ser classificada em exploratória, descritiva e qualitativa. Para 
tanto, foi realizado um estudo multicasos, com entrevistas direcionadas a 
empreendedores e gestores de negócios sociais da região metropolitana do Rio de 
Janeiro, facilitadas por meio de um roteiro semiestruturado, construído a partir da 
pesquisa bibliográfica presente no estudo. A revisão da literatura foi baseada nos 
conceitos de empreendedorismo social e nas perspectivas dos negócios sociais em 
relação a: missão; tipos de clientes; sustentabilidade financeira; fatores críticos de 
sucesso; e modelos de negócios. A busca por negócios sociais foi realizada por meio 
da plataforma PipeSocial, jornais, revistas e sites especializados. Ao final, quatro 
casos foram realizados nos seguintes negócios sociais: AbeLLha (incubadora), Cia 
Wooleefer (cidadania), Estante Mágica (educação) e Sistema Edux (educação).  
 
Resultados: 
Os resultados foram apresentados de forma separada para cada negócio de impacto 
social da região metropolitana do Rio de Janeiro investigado, para depois realizar uma 
análise conjunta dos casos, onde os resultados foram correlacionados com a teoria. 
Foi possível discutir os fatores críticos de sucesso, os modelos de negócios e as 
diferentes perspectivas sobre os negócios sociais na região. Foram identificados 
aspectos comuns às organizações. Entre eles pode-se mencionar (1) a grande 
importância da internet, sendo esta a principal ferramenta para comunicação externa 
nas organizações, com destaque para as redes sociais; (2) a alta incidência de 
práticas de gestão horizontal; (3) alta escolaridade dos empreendedores sociais; (4) 
incidência frequente de parcerias nas organizações; (5) dificuldades recorrentes para 
o desenvolvimento de indicadores de impacto; (6) comunicação interna efetiva; (7) os 
modelos encontrados não se opõem a distribuição de dividendos; entre outros.  
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Implicações práticas: 
Os resultados obtidos pelo trabalho podem: (1) auxiliar as agências de fomento aos 
negócios sociais a desenvolverem políticas mais assertivas; (2) contribuir para o 
conhecimento sobre a gestão de negócios sociais, uma vez que se discute aspectos 
importantes para o funcionamento deste modelo de negócio; e por fim (3) fornece 
informações relevantes sobre estes modelos de negócios para a academia, 
promovendo assim maior clareza quanto suas características e delimitações. 
 
Originalidade e contribuições: 
A abordagem da investigação (categorias de análise) foi construída de maneira 
original, por meio da literatura sobre os negócios de impacto social. Os casos 
analisados (AbeLLha, Cia Wooleefer, Estante Mágica e Sistema Edux) nunca foram 
objeto de estudo acadêmico anterior. A dissertação contribui para uma área que 
carece de estudos e ainda não possui delimitações bem definidas entre negócios 
sociais, ONG’s e fundações filantrópicas empresariais. Traz como contribuição 
conhecimentos sintetizados a partir da literatura acadêmica e dos casos práticos.  
 
Produção Técnica/Tecnológica:  
Apesar de não ter sido o foco deste trabalho a elaboração de ferramentas técnicas ou 
tecnológicas, o desenvolvimento teórico consolidado nos quadros 10, 16 e 24 da 
dissertação constituem ferramentas técnicas adequadas para a avaliação de negócios 
de impacto social. 
 
Palavras-Chave: Negócios Sociais; Fatores Críticos de Sucesso; Modelos de 
Negócio; Organizações Híbridas.  
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ABSTRACT 

 
Title:  
Characterization and Operations of Social Business from the Metropolitan Region of 
Rio de Janeiro: A Multicase Study. 
 
Purpose of this paper: 
The metropolitan region of Rio de Janeiro faces several challenges in terms of social 
and environmental issues. Faced with these challenges, business models of social 
impact are emerging with the proposal to contribute to the improvement of the scenario. 
However, there is no clarity as to the limits and characteristics of social business 
models, and these are still subject to debate. Thus, this project aims to present social 
business of the metropolitan region of Rio de Janeiro, in order to contribute to the 
consolidation of knowledge in this segment, and verify if the models found are 
consistent with the academic literature or are complementary,  
 
Method for solving the problem: 
Multicase study was conducted, with interviews directed applied to entrepreneurs and 
social business managers from the metropolitan region of Rio de Janeiro, facilitated by 
means of a semi-structured script, based on the review of the literature present in this 
study. The literature review was based on the concepts of social entrepreneurship and 
the perspectives of social business in relation to: mission; customers; financial 
sustainability; critical success factors; and business models. The search for social 
business was carried out through the PipeSocial platform, newspapers and specialized 
websites, the sample consisted in 4 social business: AbeLLha, Cia Wooleefer, Estante 
Mágica e Sistema Edux.  
 
Results: 
As results it was possible to discuss critical success factors, business models and 
different perspectives of social business present in the literature. After that, the four 
social business investigated were presented separately, and then the joint analysis of 
the cases was performed, where the results were correlated with theory. Thus, 
common and divergent factors of the organizations were identified. Among the 
common factors can be mentioned that: (1) the great importance of the internet, for 
being the main tool for external communication; (2) the high incidence of horizontal 
management practices; (3) all entrepreneurs had undergraduate degrees; (4) frequent 
incidence of partnerships; (5) recurrent difficulties in the development of impact 
indicators; (6) effective internal communication; (7) the models found do not oppose to 
the distribution of dividends; and others.  
 
Practical Implications: 
The results obtained with this paper can: (1) Assist social business development 
agencies in developing more assertive policies; (2) contribute to the knowledge about 
social business management, since it discusses important aspects for the operation of 
this business model; and finally (3) provides relevant information on social business to 
the academy, thus promoting greater clarity as to its characteristics and delimitations.  
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Originality and contributions: 
The research approach (category of analysis) was constructed in an original way, 
through the literature of social business. The cases (AbeLLha, Cia Wooleefer, Estante 
Mágica and Sistema Edux) have never been object of academic study before. The 
dissertation contributes to an area that lacks studies and do not have yet defined well 
its delimitations. It brings as contribution knowledge synthesized from academic 
literature and practical cases.  
 
Technical / Technological production:  
Although the development of technological tools was not the focus of this paper, the 
theoretical development consolidated in text box 10, 16 and 24 constitute technical 
tools for analyzing social business. 
 
Keywords: Social Business; Social Enterprises; Hybrid Organizations; Business 
Models; Case Study. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização do problema de pesquisa 
 

A maior parte das pesquisas que envolvem o processo de inclusão econômica 

e social dos mais pobres é ligada a grandes atores como governos e grandes grupos 

de negócios, deixando assim de lado as micro soluções geradas por atores menores 

(MAIR; MARTI, 2009), como é o caso da maioria dos negócios sociais. 

Ao contrário do setor comercial tradicional onde oportunidades são mais 

difíceis de serem encontradas, a demanda por negócios sociais geralmente excede a 

capacidade de surgimento dos mesmos (AUSTIN; STEVENSON; WEI-SKILLERN, 

2006). Com isso, os negócios sociais vêm ganhando destaque na mídia brasileira e 

sendo estimulados por meio de premiações (CASAQUI, 2014). 

Esse modelo de negócio possui uma missão social que guia suas 

perspectivas de oportunidade. A sua principal orientação não é a geração de riqueza, 

mas sim os impactos gerados a partir de sua atuação, ou seja, atingir um problema 

social e tentar minimiza-lo (AUSTIN; STEVENSON; WEI-SKILLERN, 2006; DEES, 

2001). 

A plataforma PipeSocial (2017), um portal que serve para apresentar e 

conectar os negócios sociais, realizou um grande mapeamento nacional em 2017. De 

acordo com os dados da pesquisa, de um total de 579 negócios analisados, 38% deles 

estão ligados a educação, 23% a tecnologias verdes, 12% a cidadania, 10% a saúde, 

9% ligados a finanças sociais e 8% ligados a soluções para cidades.  

No entanto, apesar do tema ainda não ter recebido a atenção acadêmica 

merecida (YIU; WAN; NG; CHEN; SU, 2014), existem diversos autores com visões e 

perspectivas diferentes sobre o que um negócio social (GALERA; BORZAGA, 2009), 

fazendo com que não existem um consenso sobre seus limites (COMINI, 2016). Esta 

ausência de delimitação clara dificulta a realização de estudos (YOUNG; LECY, 2014). 

Por um lado, Yunus (2008), criador do termo, defende que esses negócios 

devem se portar como empresas tradicionais, porém tendo como objetivo o 

desenvolvimento social. Para ele, esse modelo de empresa deve obter lucro, mas 

esse lucro não deve ser retirado pelos investidores, exceto para recuperar o valor 

equivalente ao montante investido.  
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Outra corrente defendida por Michael Chu1 têm a visão de que essas 

organizações devem ter a liberdade para distribuir ou não dividendos, não sendo este 

um critério para seu enquadramento dentro deste grupo. O critério deve ser apenas o 

foco de sua atuação, que deve estar centrado no desenvolvimento social. Essa 

vertente é defendida sob a alegação de que a distribuição de lucros permite atrair mais 

investidores e assim aumentar a quantidade de negócios sociais existentes, 

contribuindo assim para a superação dos desafios sociais (CHU, 2007; BARKI; 

COMINI; CUNLIFE; HART; RAI, 2015; PETRINI; SCHERER; BACK, 2016) 

Nesse sentido, os negócios sociais misturam aspectos filantrópicos e 

empresariais, como pode ser observado no quadro 1. Essa dualidade pode criar 

desafios para a obtenção do equilíbrio entre aspectos políticos, econômicos, humanos 

e sociais na empresa (GIBBONS; HAZY, 2017) uma vez que existe sempre uma 

tensão entre lutar por seus ideias e manter um negócio viável (DIXON; CLIFFORD, 

2007). Mas quando bem trabalhada, também pode fornecer as ferramentas, 

estratégicas e a paixão necessária para se resolver um problema social (DEES, 2012).  

 

Quadro 1 – Objetivo e meio de um negócio social. 

 ONGs/Filantropia Negócios Sociais 
Negócios 

Tradicionais 

Objetivos 
Maximização do 
Impacto social  

Maximização do impacto 
social 

Maximização dos 
lucros 

Meios Doações Autossustentável Autossustentável 

Fonte: Yunus Negócios Sociais (2017). 

  

Outro ponto de divergência são as personalidades jurídicas que essas 

organizações podem assumir. Por um lado, Yunus, Moingeon e Leahmann-Ortega 

(2010) defendem que devem ter personalidade jurídica de uma empresa tradicional. 

Porém, existem perspectivas que consideram válidas como negócios sociais diversos 

formatos organizacionais, incluindo associações, cooperativas, fundações, etc. 

(YOUNG; LECY, 2014; COMINI, 2016).  

Ademais, Petrini, Scherer e Back (2016, p. 214) propõem um modelo para 

entender o funcionamento de um negócio social conforme pode ser observado na 

figura 1. O modelo apresentado demonstra como os lucros econômicos e sociais 

                                                 
1 Michael Chu é pesquisador e professor de Harvard, suas pessoas tem foco em negócios que servem a base da 
pirâmide. 
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podem ocorrer de forma combinada, em um modelo de negócio com expertise no 

contexto social, em que está inserido e dotado das competências e parceiros para 

uma adequada proposição de valor.   

 

Figura 1 – Modelo de Negócio de Impacto Social  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Petrini, Scherer e Back (2016, p. 214). 

 

Portanto, os negócios sociais possuem sustentabilidade financeira por meio 

de modelos de negócios que estão aliados a missão organizacional de propor 

transformação social, ou seja, o negócio social executa atividades que objetivam o 

lucro, porém o ganho é usado para alcançar os objetivos de transformação social 

pretendidos (BORZAGA; DEPERI; GALERA, 2012; IIZUKA; VARELA; LARROUDÉ, 

2015). 

Nessa linha, vale ressaltar que nem todos os negócios que se auto intitulam 

como de impacto social e ambiental realmente são. Alguns princípios fundamentais 

podem ser observados, como as definições geradas pela Força Tarefa de Finanças 

Sociais (2015). Esses princípios são baseados em: (1) compromisso com a missão 

social e ambiental; (2) monitoramento de seus impactos; (3) compromisso com a 

lógica econômica; (4) compromisso com a governança efetiva (FORÇA TAREFA DE 

FINANÇAS SOCIAIS, 2015). 
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Porém, na pesquisa da PipeSocial (2017), com negócios sociais no Brasil, 

alguns números chamam a atenção. Quanto ao compromisso com a missão social e 

ambiental, 26% não sabem ou não responderam. Quanto ao compromisso com o 

impacto social e ambiental monitorado, 28% não acham necessário medir ou 

acompanhar o impacto social. Quanto ao compromisso com a lógica econômica, 48% 

ainda não geram receita. E quanto ao compromisso com a governança efetiva, 12% 

não sabem ou não responderam. 

De qualquer forma, estudos ligados aos negócios sociais são especialmente 

importantes uma vez que grande parte dessas organizações enfrentam dificuldades 

relacionadas a eficiência de suas atividades. Ao mesmo tempo, poucas são as 

publicações que envolvem os fatores mais importantes para o desempenho dessas 

organizações (WRONKA, 2013).  

Algumas pesquisas realizadas no exterior, apontam que alguns aspectos 

podem ser decisivos para o estabelecimento dos negócios sociais, sendo eles: 

liderança; estratégias de motivação; expertise em gestão; envolvimento da 

comunidade local; relatórios financeiros acurados; conhecimento do mercado; a 

estrutura organizacional; equilíbrio entre objetivos financeiros e sociais; entre outros 

(WAPPEN, CONCHRANE, 2012; WRONKA, 2013, NEUMEIER, 2017). 

Nesse sentido, para o estudo foram escolhidos negócios sociais da região 

metropolitana do Rio de Janeiro. Esta região teve uma grande evolução em seu IDH2 

nas últimas décadas, porém ainda sofre com diversos problemas sociais nas áreas de 

educação, trabalho, habitação e saúde (PNUD, 2010; IBGE, 2015).  

Esse contexto cria um ambiente propício para o desenvolvimento de diversos 

modelos de negócios sociais, e por isso, esse projeto pretende responder a seguinte 

pergunta problema: Como se caracterizam e funcionam alguns dos negócios 

sociais existentes na região metropolitana do Rio de Janeiro? 

 

1.2 Objetivo geral 
 

Caracterizar e descrever o funcionamento de alguns dos negócios sociais 

existentes na região metropolitana do Rio de Janeiro, para entendimento dos seus 

                                                 
2 IDH – O índice de desenvolvimento humano é calculado a partir de indicadores relativos a saúde, grau de 
instrução e renda.  
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modelos de negócios e fatores críticos de sucesso até o presente momento dos seus 

ciclos de vida. 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

• Apresentar as diferentes perspectivas e características relacionadas aos 

negócios sociais; 

• Discutir os fatores críticos de sucesso e os modelos de negócios sociais;  

• Entender as características, os modelos de negócios sociais e os fatores 

críticos de sucesso dos casos analisados na região metropolitana do Rio de 

Janeiro. 

• Fazer uma análise crítica dos modelos de negócios sociais existentes e sua 

correlação com literatura. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

 Após essa introdução que traz a contextualização do problema, objetivos e 

estrutura do trabalho. É apresentada a revisão de literatura abordando os seguintes 

tópicos: empreendedorismo social; perspectivas e características dos negócios 

sociais conforme missão, sustentabilidade financeira, clientes e/ou beneficiários, 

personalidade jurídica e fatores críticos de sucesso; modelos de negócios sociais, 

casos internacionais de negócios sociais e estudos de casos na região analisada. 

Após a revisão literária são apresentados os procedimentos metodológicos, a análise 

e discussão de resultados, as considerações finais, as referências e o apêndice com 

o roteiro de entrevista.  

A figura 2 traz as etapas da dissertação, ajuda a entender como ela foi 

construída e a relação entre as etapas. Primeiramente foi feita a definição do tema e 

na sequência foi realizado o levantamento bibliográfico. A partir deste, a definição do 

problema foi sendo feita conforme o fluxo contínuo de leituras e a redação da revisão 

da literatura. Em seguida foi construída a metodologia e o instrumento de coleta de 

dados aplicado aos estudos de casos. Depois de realizada a transcrição das 

entrevistas, análise dos resultados e o estudo comparativo com a literatura 
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selecionada, foi possível a elaboração das conclusões gerais, observações sobre as 

limitações da pesquisa e sugestões de trabalhos futuros. 

 

 

Figura 2 – Divisão das etapas do projeto de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Definição do 
Tema, Problema 
e Objetivos da 
Pesquisa. 

Levantamento 
Bibliográfico e 
Revisão Crítica 
da Literatura 

Elaboração da 
Metodologia e do 
Instrumento de 
Coleta de Dados 
(Roteiro) 

Aplicação do 
Instrumento de 
Coleta de Dados 
(Roteiro)  

Compilação e 
Análise dos 
Resultados 

Estudo 
comparativo da 
literatura 
selecionada com 
os resultados 
obtidos 

Elaboração das 
Considerações 
Finais, 
Observações sobre 
as Limitações do 
Estudo e 
Sugestões de 
Trabalhos Futuros 



24 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 A revisão da literatura é pautada em cima dos temas observados no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Temas e Principais Contribuições da Revisão de Literatura do Projeto. 

Temas Contribuições 

Empreendedorismo 

social 

• Conceito 

• Características  

• Empreendedorismo Social x Tradicional 

• Perfil do Empreendedor Social 

Negócios sociais sob a 

perspectiva da missão e 

sustentabilidade 

financeira 

• Conceito sobre o que é um Negócio Social 

• Debate sobre a distribuição de dividendos 

• Culturas ligadas ao Negócios Sociais 

• Diferentes Modelos de Negócios  

• Princípios dos Negócio de Impacto Social 

Negócios sociais sob a 

perspectiva dos clientes 

vs beneficiários 

• Híbridos de mercado; mistura; ligação e acoplamento 

• Empresas sociais de integração por meio do trabalho (WISE); 

empresas sociais de base da pirâmide (BOP); híbridos de comércio 

justo (Fair-trade) 

Negócios sociais sob a 

perspectiva da missão 

social e personalidade 

jurídica  

• Perspectiva Europeia 

• Perspectiva Norte-Americana 

• Perspectiva de Países Emergentes 

• Perspectiva no Brasil 

Negócios sociais sob a 

perspectiva dos fatores 

críticos de sucesso 

(FCS) 

• Definição dos FCS 

• Origem dos FCS 

• Perspectivas de Sucesso para um Negócios de Impacto Social  

• Fatores Críticos de Sucesso para Negócios de Impacto Social na 

Literatura 

Modelos de Negócios 

Sociais 

• Conceito 

• Origem 

• Modelos para Negócios Tradicionais, Medição de Impacto Social, 

Medição de Impacto Ambiental e Modelos para NIS 

• Componentes Centrais dos Modelos de Negócios para NIS 

Casos internacionais de 

negócios sociais 

• Estudo de Caso da Goodwill Inc.  

• Estudo de Caso da Energy for Opportunity 

• Estudo de Caso da The Colour Kitchen 

• Estudo de Caso da Solar Ear 
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Temas Contribuições 

Casos na região 

analisada 

• Estudo de Caso da Policlínica Granato 

• Estudo de Caso da Rede Asta 

Fonte: Elaborado pelo autor 

2.1 Empreendedorismo social 
 

Não existe uma visão única referente aos limites do empreendedorismo 

enquanto objeto de pesquisa (VENKATARAMAN, 1997). Uma das definições é que 

ele pode ser percebido como uma tentativa de criação de um novo empreendimento, 

seja ele uma nova empresa, uma atividade autônoma ou a expansão de um 

empreendimento existente (GEM, 2016). 

Todavia a definição do empreendedor como alguém que inicia um negócio 

pode ser problemática, por não considerar as variações na qualidade das 

oportunidades que são exploradas (SHANE; VENKATARAMAN, 2000). Para 

Schumpeter (1934) o empreendedor é alguém com iniciativa, autoridade e visão, 

capaz de transformar ideias e invenções em inovações.  

Sabe-se que o empreendedorismo é uma ótima forma para a expansão de 

empregos e que contribui para um maior dinamismo na economia, uma vez que 

empreendedores são grandes agentes de mudança econômica (VEIGA, 2001). 

Porém, apesar do aumento da quantidade de organizações e das atividades das 

empresas por meio do mercado, muitas pessoas não foram beneficiadas. 60% da 

população mundial sobrevive com 6% da renda gerada no mundo, metade das 

pessoas no mundo sobrevive com dois dólares por dia ou menos (YUNUS, 2008). 

A razão para isso é simples, as empresas e o modelo de mercado atual não 

foram desenvolvidas para resolver problemas sociais. Nesse sentido, mostra-se 

importante estudar modelos alternativos que buscam resolver esses problemas. Entre 

os modelos que se enquadram como empreendedorismo social, pode-se citar os 

negócios sociais (BAVA, 2004; YUNUS, 2008). 

O conceito de empreendedorismo social desafia as premissas econômicas e 

de negócios. A noção tradicional assume que a busca pela maximização do lucro é a 

motivação principal do empreendedor (YADAV, 2015). Já os empreendedores sociais 

tem como principal alvo atingir um objetivo social (AUSTIN; STEVENSON; WEI-

SKILLERN, 2006), de forma a extingui-los ou minimiza-los (DEES, 2001). Uma das 

formas de atuação de empreendedores sociais é através do desenvolvimento de 
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inovações sociais, ou seja, criando novas soluções para necessidades e problemas 

sociais (JENSEN; FERSCH, 2016).  

De um lado, o principal fator que impede os empreendedores tradicionais de 

desenvolverem organizações voltadas para a responsabilidade social, são as 

barreiras culturais e uma mentalidade acostumada a pensar que a busca pela 

melhoria social é incompatível com os objetivos de uma empresa (MAON, 

LINDGREEN, SWAEN, 2009). 

Do outro, os empreendedores sociais devem prezam por práticas econômicas 

justas como o fair-trade (KHANAPURI; KHANDELWAL; 2011). É importante que 

esses atores não analisem apenas aspectos econômicos, já que podem contribuir 

também para os aspectos sociais (MARTIN; NOVICEVIC, 2010). A escolha de 

atuação e foco do empreendedor social geralmente está ligado a aspectos do seu 

conhecimento, valores, visões e plano de vida (PINTO; BRUSTEIN; MARTINS; 

DESIDÉRIO; SOBRINHO, 2016). 

O Quadro 3 demonstra as principais diferenças entre o Empreendedorismo 

Empresarial e o Empreendedorismo Social. Como pode ser observado, a principal 

diferença entre os dois modelos é que, enquanto o primeiro visa o crescimento da 

organização, do lucro e a satisfação dos clientes, o segundo, a promoção da 

comunidade e das pessoas em condições adversas. 

 

Quadro 3 – Diferenças entre o Empreendedorismo Empresarial e 

Empreendedorismo Social. 

Empreendedorismo Empresarial Empreendedorismo Social 

É individual É coletivo 

Produz bens e serviços Produz bens e serviços à comunidade 

Tem foco no mercado Tem o foco na busca de soluções para 

problemas sociais 

Sua medida de desempenho é o lucro Sua medida de desempenho é o impacto social 

Visa satisfazer necessidades dos clientes e 

ampliar as potencialidades do negócio 

Visa respeitar pessoas em situação de risco 

social e promovê-las 

Fonte: Melo e Froes, 2002. 

 

Dentre os desafios que podem estar ligados ao empreendedorismo social 

pode-se citar questões referentes a dinâmica do ambiente, dilemas socioeconômicos, 
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configurações informais de mercado e mobilização de recursos (GOYAL; SERGI; 

JAISWAL, 2016). 

Além disso, o empreendedor social possui mais dificuldades para medir a 

performance de sua organização. Enquanto o empreendedor comercial tradicional tem 

ao seu dispor indicadores tradicionais como indicadores financeiros, participação de 

mercado, satisfação do cliente, e indicadores de qualidade; o empreendedor social, 

adicionalmente, necessita analisar indicadores ligados ao seu propósito e lidar com 

um número maior de stakeholders interessados em suas ações (AUSTIN; 

STEVENSON; WEI-SKILLERN, 2006). 

De qualquer forma, sabe-se que o empreendedor social necessita de uma 

combinação de habilidades distintas. Ele deve ser capaz de ser inovador e 

sustentável, se preocupar com o benefício da comunidade, mas também ser capaz de 

sensibilizar investidores (CASAQUI, 2014). Oliveira (2003) define o perfil do 

empreendedor social de acordo com o quadro 4, por meio dos conhecimentos, 

habilidades, competências e posturas necessárias para seu sucesso.  

 

Quadro 4: Perfil do Empreendedor Social. 

Conhecimento Habilidade Competência Posturas 

Gestão 

Organizacional; 

Ter visão clara; Apreender a 

apreender; 

Ser inconformado e 

indignado com a 

injustiça e 

desigualdade; 

Gerencial; Ter iniciativa; Ter senso de 

responsabilidade; 

Ser determinado; 

Trabalhar de modo 

empresarial para 

resolver problemas 

sociais; 

Ser equilibrado; Ter senso de 

solidariedade; 

Ser persistente e 

esperançoso; 

Das Políticas Sociais; Participação; Ser sensível aos 

problemas sociais; 

Ser engajado; 

Da história e 

configuração dos 

conflitos e das 

desigualdades sociais; 

Saber observar e ser 

perceptivo e atento 

aos detalhes; 

Saber usar forças 

latentes e regenerar 

forças pouco usadas; 

Ser comprometido e 

leal; 

Da realidade local; Saber negociar Ser persistente; Ser ético; 
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Conhecimento Habilidade Competência Posturas 

Do comportamento 

humano; 

Saber pensar e agir 

estrategicamente; 

Ser consciente; Ser profissional; 

Legislativo; Saber trabalhar em 

equipe; 

Ser competente; Ser transparente; 

Logístico e estratégico Ser ágil; Saber correr riscos 

calculados; 

Pragmática 

responsável; 

 Ser criativo; Saber integrar vários 

atores em torno dos 

mesmos objetivos; 

Ser apaixonado pelo 

que faz; 

 Ser crítico; Saber interagir com 

diversos seguimentos 

e interesses de 

diversos setores da 

sociedade; 

 

 Ser flexível; Saber improvisar;  

 Ser focado; Ser líder;  

 Saber consultar; Ser visionário;  

 Saber Inovar Comunicação;  

 Saber solucionar 

problemas; 

Dirigir reuniões;  

 Ser objetivo. Tecnologia.  

Fonte: Oliveira, 2003. 

 

É importante lembrar que uma liderança com visão estratégica é capaz de 

contribuir para uma comunidade desde que haja uma responsabilidade social, ou seja, 

a responsabilidade das pessoas entre si. O empreendedor social não pode enfrentar 

sozinho os problemas sociais, é preciso uma responsabilidade coletiva como base do 

capital comunitário (MARTIN; NOVICEVIC, 2010).  

Os empreendedores sociais precisam construir estruturas organizacionais 

porosas e colaborativas, capazes de absorver o conhecimento de múltiplos 

stakeholders, inclusive dos próprios clientes e beneficiários, para conseguir enfrentar 

sistematicamente os problemas sociais (CHALMERS, 2013).  

Um ponto importante que pode ser estimulado por empreendedores sociais é 

o empoderamento dos grupos o qual pretende alcançar (MAAK; STOETTER, 2012). 

Isso envolve uma quebra de status-quo, onde a pessoa sai de uma posição de ser 

incapaz, para uma posição de ator de suas próprias escolhas. Problemas de 
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empoderamento podem ter suas raízes em questões econômicas, culturais, sociais e 

políticas (HAUGH; TALWAR, 2014). 

A vinda do empreendedorismo social ainda traz muitas dúvidas acerca de seu 

caráter de mudança. Não se sabe se é um sinal de um capitalismo em transformação 

ou se esse movimento vai seguir sem alterações significativas no modelo econômico 

(CASAQUI, 2014). O que se sabe é que diante da racionalidade instrumental do 

capitalismo e da insuficiência do Estado, soluções estão sendo geradas de forma 

empresarial no terceiro setor3 (BAGGENSTOSS; DONADONE, 2013).  

Com base nos autores apresentados anteriormente procurou-se compilar e 

definir os elementos essenciais para o empreendedor social. Os elementos 

compilados geraram o Quadro 5 

 

Quadro 5 - Aspectos Críticos para o Empreendedor Social. 

Habilidades Conhecimentos Personalidade 

Lidar com o coletivo Gestão Ético 

Mobilizar diferentes atores Tecnologia Persistente 

Estimular o empoderamento Dilemas Socioeconômicos Transparente 

Aprendizagem continua Indicadores Empresariais Crítico 

Conciliar mentalidade empresarial e 

social 
Indicadores Sociais 

Consciente das 

desigualdades sociais 

Resolver problemas sociais Configurações de Mercado Solidário 

Trabalhar de modo empresarial Fair-trade Flexível 

Analisar o quadro inteiro (Big 

Picture) 
Sustentabilidade Comunicador 

Lidar com múltiplos stakeholders Solução de problemas Preza pela comunidade 

Saber lidar com o mercado informal Estratégias empresariais Objetivo 

Liderança Gestão de Pessoas Inspirador 

sensibilizar investidores Responsabilidade Social Inovador 

 Gestão da Inovação Equilibrado 

 Fontes de recursos financeiros Visionário 

 Estruturas Organizacionais  

                                                 
3 Organizações que atuam de forma empresarial no terceiro setor, são frequentemente citadas na literatura 
como integrantes do setor 2.5.  
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Habilidades Conhecimentos Personalidade 

Oliveira (2003); Austin, Stevenson e 

Wei-Skillern (2006); Maon, 

Lindgreen e Swaen (2009); Martin e 

Novicevic (2010); Dees (2012); 

Chalmers (2013); Casaqui (2014) 

Maak e Talwar (2014) 

Melo e Froes (2002); Oliveira 

(2003); Khanapuri e 

Khandewal (2011); Dees 

(2012); Casaqui (2014); Goyal, 

Sergi e Jairwal (2016); 

Melo e Froes (2002); 

Oliveira (2003); Martin e 

Novicevic (2010); Dees 

(2012); Casaqui (2014); 

Pinto et al. (2016). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

2.2 Negócios sociais sob a perspectiva da missão e sustentabilidade financeira 
 

O termo Negócio Social foi criado por Muhammad Yunus, professor de 

economia, ganhador do Nobel da Paz de 2006 e fundador do Grammen Bank4, o 

banco dos pobres (PETRINI; SCHERER; BACK, 2016).  

Yunus percebeu que o empreendedorismo era uma característica comum em 

pessoas pobres, porém as altas taxas de juros e a necessidade de garantias cobradas 

pelos bancos, inviabilizavam muito seus projetos. A partir daí, decidiu emprestar 

dinheiro com taxas menores e sem a necessidade de garantias, e assim foi criado o 

Grammen Bank (YUNUS; MOINGEON; LEHMANN-ORTEGA, 2010).  

 Para Yunus, Moingeon e Lehmann-Ortega. (2010, pg. 310-311) um negócio 

social deve seguir as seguintes características:  

 

“Em sua estrutura organizacional, está nova forma de organização é 

basicamente a mesma das empresas orientadas para o lucro: ele não é 

caridade, mas uma empresa em todos seus sentidos. A perspectiva da 

gerência deve ser a mesma que em uma empresa: quando se dirige um 

negócio social, você pensa e trabalha de forma diferente de quando se dirige 

caridade, mesmo que seu objetivo seja diferente de uma empresa tradicional. 

Ao mesmo tempo que tenta atingir seu objetivo social, um negócio social 

precisa ser capaz de recuperar todo seus custos para ser sustentável. Seus 

fundadores não planejaram ter lucro para eles mesmos, mas tem direito a 

recuperarem seu investimento caso desejem. Então ao invés de ser 

repassado para os investidores, o lucro é repassado para um grupo alvo de 

beneficiários através de preços mais baixos, melhores serviços, ou maior 

acessibilidade[...]” (YUNUS; MOINGEON; LEHMANN-ORTEGA, 2010, 

p.310-311) 

                                                 
4 O Grammen Bank é um banco especializado em microcrédito para fomento ao Empreendedorismo, e em 
empréstimos destinados à educação. O banco pratica juros abaixo do mercado e não distribui dividendos. 

A
u
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s
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A Incubadora Yunus Negócios Sociais5 (2018) classifica os negócios sociais 

conforme os seguintes critérios: 

 

1. A empresa deve ser criada para resolver um problema social; 

2. A empresa deve medir o sucesso em uma perspectiva social; 

3. Ela é financeiramente autossustentável, ou busca ser; 

4. Ela é legalmente estruturada como empresa; 

5. Os empreendedores ou investidores se comprometem formalmente a nunca 

retirar qualquer dividendo da empresa além do valor investido.  

 

Yunus com seu trabalho no Grammen Bank inspirou muitos empreendedores 

e organizações à criarem novos modelos de negócios mais envolvidos em propósitos 

sociais. Com isso diferentes formas de empreendedorismo social se proliferaram na 

última década, com novas nomenclaturas e até mesmo novas perspectivas sobre seus 

limites (BARKI et al., 2015).  

O reconhecimento sobre o que é uma empresa ou negócio social é um 

assunto que se espalha por diversos países, e apesar de muito se falar sobre, ainda 

não existe uma concepção única aceita pela maior parte dos pesquisadores 

(GALERA; BORZAGA, 2009). Apesar de ter sido o inventor do termo, nem todos 

concordam com a concepção inicial de Yunus. Outra corrente representada por 

professores como Michael Chu defende a distribuição de lucros uma vez que assim é 

possível atrair mais investidores (CHU, 2007; BARKI et al., 2015).  

Muitas das organizações de fomento ao empreendedorismo no Brasil, como é 

o caso da Artemisia6 e do Sebrae7, aceitam a segunda corrente como a mais 

adequada e recentemente optaram por uma nova nomenclatura, a de negócios de 

impacto social.  

Os negócios de impacto social costumam estar ligadas a duas culturas 

diferentes. De um lado, a caridade, que seria um fator ligado ao emocional, e aos 

                                                 
5 Incubadora de negócio sociais brasileira ligada a empresa global, Yunus Social Business Global Initiatives.  
6 Artemisia – É uma organização sem fins lucrativos, pioneira na disseminação e fomento de negócios de 
impacto social no Brasil. 
7 SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, é uma entidade privada sem fins 
lucrativos que tem por objetivo auxiliar o desenvolvimento de micro e pequenas empresas. 
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valores morais. E, do outro, a cultura de resolver problemas, que está diretamente 

ligada a ciência, industrialização, e a era do empreendedorismo (DEES, 2012). 

 A Artemisia (2018) considera cinco dimensões para a avaliação de negócios de 

impacto social baseadas na atuação orientada para população de baixa renda, são 

eles:  

1. Redução de custos de transação: Oferecer produtos e serviços que diminuam 

ou eliminem barreiras de acesso a produtos essenciais; 

2. Redução de condições de vulnerabilidade: Oferecer produtos que facilitem a 

proteção dos bens conquistados e antecipação de riscos futuros (Ex: seguros 

de vida, saúde, trabalho, e assistência funeral); 

3. Ampliação das possibilidades de aumento de renda: Atuar no aumento das 

possibilidades de emprego estável e melhorias das condições de trabalho do 

microempreendedor; 

4. Promoção de oportunidades de desenvolvimento: Promover oportunidades 

para que pessoas de baixa renda fortaleçam seu capital humano e social; 

5. Fortalecimento da cidadania e dos direitos individuais: Ações que visam o 

fortalecimento da cidadania e serviços acesso a essenciais. 

 

No entanto, em entrevista ao MGov Brasil, Rogerio Oliveira8 (2016) explica a 

diferenciação que vem ocorrendo entre os negócios sociais e os negócios de impacto 

social que até então eram vistos como sinônimos:  

 

“Houve um processo bastante natural de amadurecimento do setor, que 

começou com o nome negócio social sendo usado de uma forma mais 

genérica e à medida que os anos foram passando [...] os modelos existentes 

precisaram começar a se tornar mais claros, e com nomes diferentes 

também, com o objetivo de ficar mais claro pro empreendedor, pro investidor 

e pra todo mundo que estava começando a se aproximar desse setor [...] Hoje 

eu vejo a Artemisia, o próprio Sebrae chamando de negócios de impacto de 

uma forma mais ampla, como a gente também se chama, ou seja, o modelo 

do Yunus está dentro do setor de impacto social, então os negócios sociais 

fazem parte de um setor mais amplo de impacto social, onde existem vários 

formatos e várias modalidades, diferentes modelos, não só o nosso’’. 

                                                 
8 Rogério Oliveira é um dos fundadores e diretor da Yunus Negócios Sociais Brasil, além de ser um importante 
ativista sobre a propagação desse modelo de negócio. 
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A fala de Rogério indica que o termo negócios de impacto social (NIS) seria 

um grupo maior ao qual os negócios sociais podem ser incluídos. Basicamente a 

diferença entre os dois é que, enquanto os negócios sociais não podem distribuir 

dividendos além do que foi investido pelo empreendedor e/ou investidores, nos 

negócios de impacto social, não é essa a questão que o define, sendo a distribuição 

de dividendos facultativa. Porém, está diferenciação não é percebida na literatura, e 

em função disso, este trabalho considera os termos negócios sociais e negócios de 

impacto social como sinônimos.   

 Ademais, uma nova vertente surge com os negócios inclusivos. No Brasil não 

existe preocupação em criar essa distinção entre os negócios inclusivos e os negócios 

de impacto social (PETRINI; SCHERER; BACK 2016). No entanto, os negócios 

inclusivos podem ser vistos como negócios que procuram gerar oportunidades de 

emprego e renda para grupos que geralmente encontram maiores dificuldades no 

mercado de trabalho, como por exemplo: pessoas com necessidades especiais, 

jovens sem experiência de trabalho e que vivem em áreas carentes, homens e 

mulheres acima dos 40 anos, etc. (TEODÓSIO; COMINI, 2012). Junto a isso eles 

oferecem serviços ou produtos para a população de baixa renda, mantendo a 

característica tradicional dos negócios de buscar o lucro (PETRINI; SCHERER; BACK 

2016).  Sendo assim, a categoria negócio de impacto social (NIS) engloba os negócios 

sociais e os negócios inclusivos. 

Diante desse contexto, a incubadora Yunus Negócios Sociais (2018) propõe 

a figura 3 para o entendimento desses diferentes modelos de negócio. O mesmo 

gráfico pode ser encontrado no livro “Empreendedorismo com Foco em Negócios 

Sociais” de Santana e Souza (2015, p. 115), escrito em parceria com o Sebrae, o que 

indica uma tendência de aceitação dessa perspectiva de entendimento sobre os 

diferentes modelos de negócios.  

A figura 3 apresenta os negócios sociais um pouco mais a direita em direção 

a missão social do que os negócios de impacto social e inclusivos, mas todos estão 

nos quadrantes referentes a autossustentabilidade financeira. Comini, Bark & Aguiar 

(2012) corroboram a ideia, mencionando que essas três terminologias são geralmente 

utilizadas por organizações que tentam de forma financeiramente autossustentável 

resolverem problemas sociais. 
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Figura 3 – Diferentes Modelos de Negócios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Incubadora Yunus Negócios Sociais, 2017. 

 

Esses modelos de empreendedorismo social costumam causar uma influência 

regulatória informal sobre os competidores comerciais tradicionais, que muitas vezes 

tem que se acostumar com as novas expectativas dos stakeholders em relação a 

responsabilidade social deles (MACKINTOSH; CHAUDHURI; MUJINJA, 2011). 

Além disso, independente da variação do conceito, vale comentar que a Força 

Tarefa de Finanças Sociais (2015) procurou apresentar uma carta de princípios para 

negócios de impacto no Brasil na tentativa de melhor diferenciar os reais negócios de 

impacto social e ambiental daqueles que por enquanto apenas têm potencial para ser.  

O princípio 1 versa sobre o compromisso com a missão social e ambiental. A 

organização, em seus documentos legais e de comunicação (interna e externa), deve 

explicitar como suas operações e seus produtos e serviços irão, continuamente, gerar 

impacto social e/ou ambiental positivo. O princípio 2 trata do compromisso com o 

impacto social e ambiental monitorado, isso quer dizer que a organização deve 

monitorar e reportar periodicamente, por meio de indicadores, o impacto social e/ou 

ambiental gerado (FORÇA TAREFA DE FINANÇAS SOCIAIS, 2015).  

Já o princípio 3 aborda o compromisso com a lógica econômica, ou seja, o 

modelo de negócio social tem que ter sustentabilidade financeira, dependendo menos 
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de capital filantrópico e mais de receitas oriundas da comercialização de bens e 

serviços. E, por fim, o princípio 4 traz o compromisso com a governança efetiva, isto 

é, a capacidade da organização em alinhar seus interesses com os dos seus 

stakeholders, de maneira transparente e ética (FORÇA TAREFA DE FINANÇAS 

SOCIAIS, 2015). 

 

2.3 Negócios sociais sob a perspectiva dos clientes vs. beneficiários 
 

Os negócios sociais podem ser classificados a partir de quem é o cliente e/ou 

beneficiário (ALBERTI; GARRIDO, 2015). Isto ocorre por que essas organizações 

possuem desafios ligados a atender seus objetivos sociais e suas operações de dia-

a-dia (YANG; WU, 2016).  

Por possuírem fortes objetivos sociais e atuarem por meio de mercado, essas 

organizações também são conhecidas como híbridas, em uma referência a mistura 

de duas espécies (ALBERTI; GARRIDO, 2015). Mas está interação não ocorre de 

maneira fluída. É necessário gerenciar objetivos sociais e de mercado de forma a 

evitar situações caóticas que podem levar a dissolução da organização (YANG; WU, 

2016). 

Para isso, são observados quatro modelos de organizações híbridas, sendo 

eles os: híbridos de mercado, híbridos de mistura; híbridos de ligação e híbridos de 

acoplamento (SANTOS; PACHE; BIRKHOLZ, 2015; ALBERTI; GARRIDO, 2015). 

Os híbridos de mercado têm como principal beneficiário o próprio cliente 

(pagante) e seu valor social é distribuído sem necessitar de intervenções adicionais. 

Essas organizações costumam atuar por meio do fornecimento de produtos e serviços 

que causam impacto social, a baixos custos para a população da base da pirâmide, 

como energia e produtos ligados a saúde (SANTOS; PACHE; BIRKHOLZ, 2015). 

Esses híbridos estão próximos de modelos comerciais puros, com a diferença 

de que a organização adota uma missão social e assume o desafio de abrir e atender 

novos mercados em contextos de negócios difíceis, devido ao impacto social que pode 

ser criado ao oferecer essa nova oferta (BIRKHOLZ, 2015).  

Graças ao grande alinhamento entre a atividade de mercado e a missão social, 

esses híbridos são os menos difíceis de serem gerenciados, apresentando pouco 

risco de ter sua missão social desviada. Todavia, deve-se monitorar regularmente a 
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segmentação de clientes, a fim de evitar a priorização de clientes mais afluentes ou 

menos excluídos (BIRKHOLZ, 2015). 

Os híbridos de mistura, assim como os de mercado, têm seu cliente também 

como beneficiário. Porém, esse grupo também inclui intervenções adicionais na 

sociedade/ comunidade para alcançar seus objetivos sociais (SANTOS; PACHE; 

BIRKHOLZ, 2015). Ou seja, além de ter foco na geração de benefícios sociais para 

seus clientes, a organização também tem beneficiários através de ações sociais. Um 

exemplo deste tipo de organizações é a Pontinho de Luz, que atua no mercado por 

meio de cursos relacionados a gentileza e cidadania - e adicionalmente realiza ações 

que visam combater a fome.  

Uma vez que para estas organizações a criação de valor social requer uma 

intervenção orientada socialmente (que constitui, de fato, uma cadeia de valor social9 

paralela que precisa ser desenvolvida além da cadeia de valor comercial), o risco é 

que, com o tempo, a organização se concentre cada vez mais nas atividades que 

geram receitas. Além disso, essas organizações incorrem em custos adicionais para 

realizar suas intervenções, o que gera um maior desafio para que consigam alcançar 

a sustentabilidade financeira que os híbridos de mercado (BIRKHOLZ, 2015). 

Os híbridos de ligação não têm seu cliente como alvo principal de sua missão 

social. Mas, os clientes e beneficiários estão conectados de alguma forma através de 

sua atividade principal. Esse modelo incluí, por exemplo, empresas que contratam 

majoritariamente pessoas em desvantagens. Também incluí negócios onde clientes 

com maior poder aquisitivo pagam mais por produtos/serviços, financiando um acesso 

mais barato ou gratuito aos mais pobres (SANTOS; PACHE; BIRKHOLZ, 2015). 

Este modelo de híbrido tem grande risco de desvio de sua missão devido ao 

perigo de priorizar as necessidades dos clientes sobre os beneficiários. Além disso, 

precisa saber lidar com diferentes stakeholders uma vez que os clientes e os 

beneficiários são grupos distintos (BIRKHOLZ, 2015).  

 No caso dos híbridos de acoplamento, assim como os híbridos de ligação, o 

cliente não é o principal beneficiário de sua missão social. Está é realizada por meio 

de intervenções na sociedade que vão além das atividades principais da empresa 

(SANTOS; PACHE; BIRKHOLZ, 2015). Como exemplo podemos citar organizações 

                                                 
9 Entende-se aqui a cadeia de valor social como um modelo de estruturação das atividades realizadas por uma 
organização para garantir a oferta de um serviço ou produto que tenha por objetivo a gerar benefícios sociais.  
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que atuam de maneira tradicional através do mercado, porém utilizam seus lucros 

para financiar atividades e ações ligadas a diminuição de problemas sociais que não 

estão relacionados aos seus produtos, equipes ou clientes.  

 Essas organizações são as que apresentam maior complexidade para a 

gestão, por que eles necessitam realizar simultaneamente atividades distintas para 

atingir sua sustentabilidade financeira e para alcançar seus objetivos sociais. A 

governança destes negócios deve sempre reforçar a necessidade de beneficiários não 

serem negligenciados em relação aos clientes (BIRKHOLZ, 2015).  

 

Quadro 6 – Diferentes relações entre clientes e beneficiários nos NIS. 

Modelos de NIS Descrição 

Hibrido de Mercado O cliente é beneficiário da missão social 

Hibrido de Mistura Sua missão social envolve os clientes e atividades de intervenção na 

sociedade. 

Hibrido de Ligação Clientes e beneficiários são grupos diferentes, porém conectados pelo 

mesma atividade principal (core business). 

Hibrido de 

Acoplamento 

Os clientes e beneficiários são grupos diferentes, e seus objetivos sociais 

são alcançados por meio de intervenções na sociedade, que não estão 

ligadas à sua atividade principal (core busines). 

Fonte: Santos, Pache e Birkholz, 2015. 

 

Outra categorização para os negócios sociais é dada por Hockerts (2015), e 

está baseada em como a organização inclui o beneficiário em sua missão social. 

Dentre as possibilidades de atuação dos negócios sociais, destacam-se três 

categorias: as empresas sociais de integração por meio do trabalho (WISE)10; os 

híbridos de base da pirâmide (BOP)11 e os híbridos de comércio justo (Fair-trade). 

As empresas sociais de integração por meio do trabalho (WISE) são aquelas 

em que os beneficiários são os funcionários. Essas organizações trazem indivíduos 

que estão em risco de exclusão permanente do mercado trabalho de volta aos 

empregos (HOCKERTS, 2015). 

As WISE são organizações bastante heterogêneas (LYSAGHT; ROY; 

RENDALL; KRUPA; BALL; DAVIS, 2018). Porém, em suas diversas formas espera-

se que estas organizações mantenham o estabelecimento de uma governança 

                                                 
10 WISE – a sigla significa Work Integration Social Enterprise 
11 BOP – A sigla é formada partir do termo Based of the Pyramid Hybrids 
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inclusiva, que leve em conta não só o interesse do dono, mas também de todos as 

partes interessadas (COLENBRANDER; AGYROU; LAMBOOY; BLOMME, 2017). 

Já as organizações híbridas de base da pirâmide são aquelas que fornecem 

produtos e serviços essenciais (exemplos: remédios, transporte, água potável e 

serviços financeiros), de forma acessível aos mais pobres, que de outra forma não 

teriam acesso a estes produtos (HOCKERTS, 2015).  

Essas organizações enfrentam desafios de um mercado complexo, que 

envolvem a presença de instituições informais, falta de políticas governamentais 

efetivas, e subdesempenho dos governos. Além disso, o foco na baixa renda torna 

mais complexa as relações com o cliente, uma vez que este grupo apresenta fluxos 

de dinheiro e padrões de poupança irregulares, junto a baixos níveis de alfabetização 

(GOYAL; SERGI; KAPOOR, 2017). 

Já os híbridos de comércio justo são organizações que visam manipular as 

relações comerciais gerando mais renda para produtores pobres e marginalizados, a 

partir da cobrança de valores mais altos de consumidores conscientes (HOCKERTS, 

2015), e/ou do encurtamento da distância entre produtor e consumidor (ALVES; 

SILVEIRA; CONEJERO, 2017). O Quadro 7 traz um resumo entre o tipo de 

organização e a sua descrição.  

 

Quadro 7 - Categorias de Empresa Social por Execução da Missão. 

Tipo de Organização Descrição 

Empresas sociais de integração por 

meio do trabalho (WISE) 

Trazem indivíduos em risco de exclusão permanente do 

mercado de trabalho de volta aos empregos. 

Híbridos de base da pirâmide 

(BOP) 

Fornecem produtos a um preço acessível para clientes 

“pobres” que, de outra forma, não teriam acesso. 

Híbridos de comércio justo 

(Fair-Trade) 

Facilitam as relações comerciais, criando renda para os 

produtores marginalizados pobres. 

Fonte: Hockerts, 2015. 

 

2.4 Negócios sociais por perspectivas regionais e personalidades jurídicas 
 

Mesmo após mais de uma década de pesquisas e debate, ainda não existe um 

consenso sobre o que é um negócio social (YOUNG; LECY, 2014). Todavia pode-se 

dizer que existem correntes predominantes na literatura. Essas correntes podem ser 
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divididas por perspectivas: a europeia, a norte-americana e a dos países em 

desenvolvimento (COMINI, 2016). 

No caso da perspectiva europeia, a missão de um negócio social geralmente 

está ligada a inserção de pessoas em desvantagens12 no mercado de trabalho e a 

prestação de serviços de assistência social e comunitária. A inserção das pessoas em 

desvantagens no mercado de trabalho geralmente é feita com salários similares aos 

dos outros funcionários. Já a assistência social e comunitária costuma estar ligada a 

atividades e serviços direcionados às pessoas que não têm suas necessidades 

reconhecidas pelas autoridades públicas ou são excluídas dos serviços públicos 

(BORZAGA; DEFOURNY, 2001).  

Essas organizações europeias costumam atuar no mercado de forma 

semelhante as organizações sociais (O.S.) no Brasil (COMINI, 2016), com 

financiamento e suporte do governo para atingir objetivos sociais, em um contexto de 

organização privada que não distribui dividendos (YOUNG; LECY, 2014). 

Muito embora no Brasil, as O.S. possuem regras bastante restritivas de 

operação (BRASIL, 1998),  na Europa, os negócios sociais podem se apresentar como 

O.S., associação, cooperativa e outros modelos empresariais privados (YOUNG; 

LECY, 2014). No Brasil, adequado a realidade europeia, tem-se o caso da Viva Rio, 

um negócio social que atua em parceria com prefeituras realizando a gerência de 

unidades hospitalares municipais e em ações ligadas a promoção da educação, 

inclusão social, reciclagem, empreendedorismo e até segurança (VIVA RIO, 2018).  

Já ocorreram outras tentativas de fomentar a parceria dos negócios sociais com 

os governos no fornecimento de serviços públicos. Em 2016, após o prefeito eleito de 

São Paulo, João Dória, anunciar que iria privatizar ciclovias e parques públicos, a 

Rede Yunus lhe enviou uma carta-aberta, propondo que os mesmos fossem 

administrados por negócios sociais, todavia sem resposta (FREITAS, 2016).  

Na perspectiva norte-americana, o termo está ligado a empresas que possuem 

objetivos sociais, principalmente fornecendo produtos e serviços que atendem a 

população da base da pirâmide, e organizações sem fins lucrativos, que atuam no 

mercado por meio de venda de bens e serviços (COMINI, 2016). Seu foco principal 

                                                 
12 O termo pessoas em desvantagens se refere a pessoas que encontram mais dificuldades dentro do mercado 
de trabalho tradicional, são eles: idosos, pessoas sem experiência, ex-presidiários, deficientes, moradores de 
rua, etc. (COONEY, 2016).  
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está na geração de receitas por meio de atividades contínuas e socialmente benéficas 

(KEVIN, 2006).  

Já a perspectiva mais comum nos países emergentes é de organizações ou 

empreendimentos que buscam a transformação social por meio de atividades de 

mercado. Dessa forma, a caracterização de um negócio social está diretamente 

relacionada a sua intencionalidade, e não a atuação orientada para um grupo 

beneficiário específico, ou a uma personalidade jurídica (ASSAD, 2012; COMINI, 

2016).  

No Brasil, pode-se observar diversas formas de atuação dos negócios sociais, 

dentre elas pode-se citar: a inclusão de pessoas com desvantagens em sua estrutura 

organizacional; a contribuição para renda e/ou formação educacional de pessoas em 

situação de vulnerabilidade econômica; ajudas assistencialistas; oferta de 

produtos/serviços acessíveis para a base da pirâmide; entre outros (COMINI, 2016).  

Diante de todas essas perspectivas, e as visões de negócios sociais 

apresentadas em outras seções, é possível observar que os negócios sociais são um 

campo de estudo complexo e multifacetado, o que o torna difícil de ser estudado 

(YOUNG; LECY, 2014). 

Vale salientar que na maior parte dos países da Europa e nos Estados Unidos, 

essas organizações possuem a opção de se enquadrarem dentro de uma 

personalidade jurídica própria (ASSAD, 2012; COMINI, 2011, YOUNG; LECY, 2014). 

No Brasil, no entanto, não existe essa opção, o que acaba gerando entraves na busca 

por meios de financiamentos e doações (MOURA; COMINI; TEODÓSIO, 2015). 

O Quadro 8 foi construído visando apresentar um resumo das perspectivas 

europeia, norte americana e dos países em desenvolvimento e facilitar o entendimento 

das características dos negócios sociais. 

 

Quadro 8 – Diferentes Perspectivas Quanto a Missão e Personalidade Jurídica. 

Perspectiva Personalidade Jurídica Missão Fontes 

Norte Americana Empresas; Organizações 

sem Fins lucrativos; 

ordenamento jurídico 

próprio. 

Atender a população da 

base da pirâmide; gerar 

receitas por meio de 

atividades socialmente 

benéficas. 

KEVIN (2006); 

YOUNG; LECY 

(2014); COMINI 

(2011); COMINI 

(2016). 
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Perspectiva Personalidade Jurídica Missão Fontes 

Europeia Cooperativas; 

Associações; 

Organizações sem fins 

lucrativos; Empresas; 

ordenamento jurídico 

próprio. 

Inserção de pessoas em 

desvantagens no mercado 

de trabalho; a prestação de 

serviços de assistência 

social e comunitária. 

BORZAGA; 

DEFOURNY 

(2001); COMINI 

(2011); COMINI 

(2016). 

Países em 

desenvolvimento 

Não importa sua 

personalidade jurídica ou 

não existe um 

ordenamento jurídico 

próprio. 

Organizações criadas com 

o intuito de gerar 

transformação social por 

meio de atividades de 

mercado. 

ASSAD (2012); 

COMINI (2016). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Na figura 4, Young e Lecy (2014) buscam agrupar as diversas perspectivas 

existentes sobre o que é um negócio social, incluindo até percepções alternativas e 

menos frequentemente aceitas. Pode-se desprender que a delimitação se mostra 

excessivamente abrangente, considerando como negócios sociais até empresas que 

são apenas socialmente responsáveis. 

 

Figura 4 – Zoológico das Empresas Sociais 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: YOUNG; LECY (2014). 
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Responsáveis 

Corporações 
com 

propósitos 
sociais 

Cooperativas 
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Comercial 
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Social 
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De maneira geral, as organizações que trabalham com o fomento aos negócios 

sociais no Brasil possuem visões não homogêneas quanto a delimitação do conceito 

de negócio social. O Quadro 9 reúne as diferenças com base nas perspectivas 

discutidas nessa seção, e nas seções anteriores, assim como agregando outras 

perspectivas interessantes para caracterizar os negócios sociais. 

 

Quadro 9 – Visão dos Negócios Sociais por Organizações de Fomento no Brasil. 

Definições Rede Yunus Artemisia ICE Sebrae 

Estrutura Jurídica Empresa Empresa 

Associação, 
Fundação, 

Cooperativa e 
Empresa 

Empresa 

Distribuição de 
Dividendos 

Não é permitida 
a distribuição 
além do valor 

investido 

Permite 
Distribuição 

Permite 
Distribuição 

Permite 
Distribuição 

Objetivos 
Sociais e/ou 
Ambientais 

Objetivos sociais 
direcionadas a 
população de 
baixa renda 

Sociais e/ou 
Ambientais 

Objetivos sociais 
direcionadas a 
população de 
baixa renda 

Autossustentável 
Devem ser ou 

Buscar ser 
Devem ser ou 

Buscar ser 
Deve ser ou 
Buscar ser 

Deve ser ou 
Buscar ser 

Monitora Impacto 
Utiliza 

indicadores de 
impacto social 

Não especificado 
Utiliza indicadores 

de impacto 
socioambiental 

Não especificado 

Funcionários 

Exigência de 
Remuneração 
de Mercado e 

Boas 
Condições e 

Trabalho 

Não especificado 

Devem buscar 
decisões 

participativas que 
incluam diversos 

funcionários 

Devem buscar 
melhorar a 

qualidade de 
vida dos 

funcionários 

Atividade 
Principal 

Não 
especificado 

O produto ou 
serviço deve 
gerar impacto 

direto, ou seja, o 
impacto não 

pode ser uma 
iniciativa 

separada do 
negócio 

Não especificado 

Produtos e 
Serviços que 

gerem valor para 
as comunidades 
de baixa renda 

Fonte: Autor, baseado em Sebrae (2013) Rede Yunus (2018) Artemisia (2018) ICE13 (2018). 

  

2.5 Negócios sociais sob a perspectiva dos fatores críticos de sucesso 
 

                                                 
13 ICE – Instituto de Cidadania Empresarial é uma organização que promove o fomento as finanças sociais, 
negócios de impacto social e inovações sociais no Brasil.  
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A forma com que os fatores críticos de sucesso são definidos auxiliam a 

entender a estrutura de um negócio, e sua forma de atuação, a partir do que é visto 

como mais importante para o seu funcionamento. Com isso a revisão realizada nesta 

seção fornece apoio para a construção das categorias de análise da pesquisa de 

campo.  

O conceito dos FCS foi introduzido por Rockart (1979). Os fatores críticos de 

sucesso (FCS) são também conhecidos como fatores chave de sucesso (FREUND, 

1988), e podem ser definidos como sendo um número limitado de áreas que devem 

apresentar um resultado satisfatório para garantir que a organização tenha uma boa 

performance (ROCKART, 1979). A princípio o conceito estava ligado a gerência de 

projetos, mas com o tempo expandiu-se para os mais diversos contextos 

organizacionais (ZHOU; HUANG; ZHANG, 2011).  

Considerando que é difícil trabalhar todos os fatores que influenciam um 

negócio de maneira simultânea, a abordagem dos FCS ajuda os gestores a aprimorar 

progressivamente e de maneira eficiente suas organizações (ZHOU; HUANG; 

ZHANG, 2011). Para pesquisas, esses fatores podem ser obtidos por meio da síntese 

de entrevistas (CORTIMIGLIA; GHEZZI; RENGA, 2011). 

Para sua aplicação é recomendável que os FCS sejam observados 

primeiramente para toda a organização, para certificar-se que os FCS dos 

departamentos estejam contemplados. Além disso, é importante que não sejam 

identificados muitos FCS, pois isso pode levar a confusões e má gerência dos 

principais fatores (FREUND, 1988).  

Quando se fala de negócios sociais, existem poucas publicações relacionadas 

aos FCS, sendo que os artigos existentes tratam de informações encontradas em 

outros países. Por exemplo, em um estudo na Polônia, utilizando um questionário, 

Wronka (2013) encontrou 10 principais FCS de um negócio social, são eles: forte 

liderança; motivação e comprometimento dos funcionários; ambiente regulatório bem 

definido; clareza nas inovações; expertise na gestão; características pessoais 

adequadas para serviço de linha de frente; colaboração efetiva com o setor público; 

capital social; envolvimento da comunidade local; armazenamento e distribuição de 

relatórios financeiros acurados. 

Quando se compara os achados de Wronka (2013) com a realidade nacional 

nota-se algumas diferenças. Por exemplo, o estudo da Pipesocial (2017) identificou 
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que a principal dificuldade dos empreendedores sociais no país é conseguir 

investimentos. De acordo com o estudo, os empreendedores sociais e os investidores 

“falam diferentes línguas”. Nesse caso, existe um indicativo de que a capacidade de 

mobilizar investidores, estaria entre os primeiros FCS no Brasil, ou talvez, a 

distribuição de relatórios financeiros acurados possuiria maior destaque. 

Outros autores que buscaram identificar os FCS para negócios sociais são 

Weppen e Cochrane (2012). Os autores indicam que, mesmo em diferentes modelos 

de NS aplicados ao turismo, os FCS se mantêm os mesmos, são eles: consciência 

das condições de mercado e da importância do desenvolvimento de um produto 

competitivo; liderança coerente, capaz de influenciar positivamente a cultura da 

organização; equilíbrio entre objetivos financeiros e sociais. 

Já em um estudo considerando todas as formas de iniciativas sociais, e não 

apenas os modelos empresariais, Neumeier (2017) identificou seis FCS: 

comprometimento dos atores envolvidos; habilidades e conhecimentos práticos (know 

how) dos atores envolvidos; estrutura organizacional; definição de metas e formas de 

mensuração adequadas para a motivação dos atores envolvidos; clima de cooperação 

e acesso a recursos financeiros.  

Por conseguinte, de acordo com a pesquisa feita por Sarir e Lerner (2006), oito 

FCS de um negócio social foram identificados, sendo eles: as conexões sociais do 

empreendedor; a total dedicação ao sucesso do empreendimento; disponibilidade de 

capital para a fase de estabelecimento; a aceitação do risco da abertura do negócio 

perante a sociedade; a experiência gerencial do empreendedor; a equipe do 

empreendimento, incluindo voluntários e funcionários; parcerias com o setor público e 

ONGs; a capacidade do negócio para suportar testes de mercado. 

Outras questões relacionadas aos FCS de um negócio social também foram 

encontradas novamente por Wronka (2016), como é o caso das competências e 

características para uma gerência efetiva desses modelos de negócios, são elas: 

criativo uso dos recursos; habilidade para a implementação do plano de negócio; 

habilidade de resolução de conflitos; boa comunicação com clientes, fornecedores e 

outros stakeholders; identificação com a economia social; confiança no sucesso em 

tarefas desafiadoras; habilidade para gerenciar trabalhos administrativos; otimismo; 

capacidade de identificar problemas sociais; habilidade para liderar. 



45 

 

Um importante FCS para um negócio social é a capacidade de analisar a 

viabilidade econômica do plano de negócios, de forma atenta para o percentual de 

financiamento, uma vez que este pode influenciar a autonomia do negócio e dificultar 

a fidelidade aos valores. Existem também desvantagens e vantagens de custos em 

se tratando desse modelo de negócio que devem ser considerados ao estruturar o 

plano (DIXON; CIFFORD, 2007). Além disso, é necessário descrever a missão do 

negócio, criar uma marca que dê identidade a organização e uma estratégia coletiva 

(GIBBOMS; HAZI, 2017). 

Outro ponto importante é que os negócios de impacto social devem ter sua 

própria agenda de ativismo ao invés de se limitarem apenas a substituir o trabalho mal 

feito pelo governo e autoridades locais. Devem também, trabalhar com a comunidade 

para moldar o ambiente a sua volta, de forma a reter a capacidade local e a riqueza 

em benefício comunitário (ZOGRAFOS, 2007).  

 Por fim, Bagnoli e Megal (2011) trazem três perspectivas de se avaliar um 

negócio social, são elas:  

1) Perspectiva Gerencial: nesse aspecto a análise é feita por meio da 

performance econômico-financeira da organização (lucro, valor agregado, custo de 

produção, indicadores de eficiência). As contribuições nessa área são muito ligadas 

ao que já é conhecido pelas organizações empresariais tradicionais. Como a 

importância da alocação dos custos de forma correta, e a importância de dados que 

apoiem a tomada de decisão. 

2) Perspectiva da Eficiência Social: busca avaliar a quantidade e qualidade do 

trabalho realizado de forma a identificar seu impacto na comunidade a qual tem a 

intenção de beneficiar. Neste aspecto o artigo traz a importância das seguintes ações: 

a) Escolher fornecedores locais; 

b) Preferência por fornecedores ambientalmente e/ou socialmente certificados; 

c) Adotar condições dignas de trabalho; 

d) Empregar pessoas marginalizadas ou que possuem desvantagens (doenças 

mentais, deficiências físicas, ex-detentos, etc.); 

e) Avaliar a quantidade e qualidade do serviço/produto como forma de medir seu 

impacto;  

f) Oferecer um produto/serviço que traga satisfação aos usuários; 

g) Buscar a redução da poluição e/ou a recuperação de áreas degradadas. 
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3) Legitimidade Institucional: verificar a conformidade da atuação da 

organização com as leis e com a sua missão.   

 

Com base nos trabalhos apresentados nesta seção, foi possível construir o 

Quadro 10. Para isto, procurou-se compilar os FCS para negócios sociais, com uma 

definição para cada item e autores correspondentes. 

 
Quadro 10 – Fatores Críticos dos Negócios de Impacto Social 

Fatores críticos (FCS) Definição Autores 

Ambiente legal/ 
regulamentação clara 

Esse item visa avaliar a situação do ambiente 
legal e regulatório, se é bem definido, e se a 
empresa está de acordo a regulamentação. 

Bagnoli e Megal 
(2011); Wronka 
(2013). 

Atratividade e clareza do 
conceito inovador/ teste de 
mercado 

Esse item visa avaliar a proposta de valor do 
negócio de impacto social e se ela é clara, 
inovadora, competitiva, adequada ao 
mercado e testável. 

Bagnoli e Megal 
(2011); Weppen e 
Cochrane (2012); 
Wronka (2013); 
Sarir e Lemer 
(2017). 

Liderança forte 

Esse item visa avaliar a qualidade de 
liderança, principalmente no que tange: Sua 
aceitação ao risco; dedicação; capacidade de 
influenciar positivamente o clima da 
organização; conhecimento administrativo; 
experiência gerencial; saber resolver 
conflitos; identificar problemas sociais; 
iniciativa e conexões. 

Weppen e 
Cochrane (2012); 
Wronka (2013); 
Wronka (2016); 
Sarir e Lemer 
(2017) 

Equipe do 
empreendimento/ 
Qualidades pessoais para 
prestação de serviços/ 
Estrutura Organizacional 
bem definida 

Esse item visa avaliar a qualidade da equipe/ 
pessoas do negócio e se estão aptas 
prestação do serviço e se existe uma 
estrutura organizacional bem definida e se 
recebem treinamentos 

Dees (2012); 
Wronka (2013); 
Neumeier (2017); 
Sarir e Lemer 
(2017). 

Motivação/ 
Comprometimento das 
pessoas/ Clima 
Organizacional/ Metas 

Esse item visa avaliar a motivação, 
comprometimento, dedicação, o clima 
organizacional e o desenvolvimento de metas 
que contribuam para a motivação de 
funcionários 

Wronka (2013); 
Neumeier (2017); 
Gibbons e Hazi 
(2017). 

Redes/ Parcerias/ Capital 
Social/ Colaboração com 
Setor Público/ Cooperação 
cm outras Organizações/ 
Envolvimento da 
Comunidade Local 

Esse item visa avaliar a rede de 
parceiros/stakeholders e como o 
empreendedor/ empreendimento estão 
envolvidos com eles. 

Bagnoli e Megal 
(2011); Wronka 
(2013); Sarir e 
Lemer (2017). 

Capital básico/ Capital 
próprio ou de terceiros 

Esse item visa avaliar a disponibilidade de 
recursos financeiros para iniciar/ operar o 
negócio. 

Dixon e Clifford, 
(2007); Pipesocial 
(2017); Sarir e 
Lemer (2017). 
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Fatores críticos (FCS) Definição Autores 

Comunicação externa/ 
Marketing   

Esse item visa avaliar a comunicação 
externa, a divulgação das ações, marketing, e 
o desenvolvimento de uma identidade/marca. 

Dixon e Clifford 
(2007); Dees 
(2012); Wronka 
(2013); Força 
Tarefa de 
Finanças Sociais 
(2015); Wronka 
(2016); PipeSocial 
(2017); Gibboms 
e Hazi (2017). 

Relatórios gerenciais, 
indicadores de 
desempenho adequados/ 
Transparência e Precisão 
dos registros financeiros 

Este item visa avaliar os relatórios gerenciais, 
a qualidade dos registros financeiros, o 
desenvolvimento de indicadores financeiros, 
sociais e/ou ambientais, assim como discutir 
a prestação de contas aos stakeholders. 

Bagnoli e Megal 
(2011); Dees 
(2012); Força 
Tarefa de 
Finanças Sociais 
(2015). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.6 Modelos de negócios sociais 
 
 

Dando continuidade à discussão iniciada nos FCS, é necessário entender como 

esses fatores se relacionam para entregar valor aos stakeholders. Nesse trabalho, 

entende-se que a forma como os fatores se relacionam entre si compõe o que é 

chamado de modelo de negócio. 

Na visão de Osterwalder e Pigneur (2011, p. 14) “um modelo de negócios 

descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma 

organização.”. Segundo a cartilha do SEBRAE (2013), modelo de negócio é a 

possibilidade de visualizar a descrição do negócio, das partes que o compõem, de 

forma que a ideia sobre o negócio seja compreendida.  

Yunus, Moingeon e Lehamnn-Ortega (2010) entendem que o modelo de 

negócio tem três elementos: (i) proposição de valor; (ii) constelação de valor; e (iii) 

equação de lucro, conforme disposto na figura 5. A proposição de valor procura 

responder a seguinte questão: “quem são nossos clientes e o que nós oferecemos 

que é valorizado por eles?”. A constelação de valor busca a resposta para a questão 

“como nós entregamos nossa oferta aos clientes?”. Isso envolve não apenas a cadeia 

de valor interna, mas também toda a rede de negócios com fornecedores e parceiros. 

Já a equação de lucro tem que ser positiva, que é o resultado financeiro dos outros 

dois elementos, e inclui como o valor é capturado a partir das receitas geradas pela 

proposição de valor, e como os custos estão estruturados e o capital é empregado na 

constelação de valor. 
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Figura 5 – Modelo de Negócio Convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Yunus, Moingeon e Lehmann-Ortega, 2010. 

 

O tradicional Modelo de Negócios em Quadros (Canvas) foi proposto por 

Osterwalder e Pigneur (2011), tendo se tornado uma ferramenta amplamente adotada 

para ajudar no desenvolvimento e inovações em modelos de negócios (JOYCE; 

PAQUIN, 2016).  

O modelo Canvas descrito no Quadro 11 se baseia em nove componentes 

básicos, que mostram a forma lógica com que a organização pretende gerar valor. Os 

componentes cobrem as quatro principais áreas de um negócio: clientes, oferta, 

infraestrutura e viabilidade financeira, sendo eles (OSTERWALDER e PIGNEUR, 

2011): 

1. Segmento de Clientes – Este componente define diferentes grupos de pessoas 

ou organizações que a empresa busca alcançar servir. 

2. Proposta de Valor – Descreve o pacote de produtos e serviços que criam valor 

para um segmento de cliente específico. 

3. Canais – Descreve como a empresa se comunica e alcança seus clientes para 

entregar uma proposta de valor. 

4. Relacionamento com Clientes – Este componente define os tipos de relação 

que uma empresa estabelece com segmentos de clientes específicos. 

5. Fontes de Receita – O dinheiro que uma empresa gera a partir de cada 

segmento de clientes. 

6. Recursos Principais – Descreve os recursos mais importantes exigidos para 

fazer um modelo de negócio funcionar. 

Proposição de Valor 

• Clientes 

• Produtos / Serviços 

Constelação de Valor 

• Cadeia Interna de Valor 

• Cadeia Externa de Valor 

Equação de Lucro 

• Receita de Vendas 

• Custos de Estrutura 

• Capital Empregado 
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7. Atividades-Chaves – Descreve as ações mais importantes que uma empresa 

deve realizar para fazer seu modelo de negócio funcionar. 

8. Parcerias Principais – Se refere a rede de fornecedores e os parceiros que 

põem o Modelo de Negócio para funcionar. 

9. Estrutura de Custos – Todos os custos envolvidos na operação de um modelo 

de negócio.  

 

Quadro 11 – Modelo de Negócios CANVAS

Estrutura de Custos Fontes de Receitas

Parcerias 

Principais

Atividades 

Chave

Recursos

Proposta de Valor

Canais

Relacionamento 

com Clientes

Segmento de 

Clientes

 

Fonte: Osterwalder e Pigneur’s (2011). 

 

A partir da proposta original de Osterwalder e Pigneur (2011), foram publicados 

modelos adaptados para organizações socialmente e ambientalmente responsáveis. 

É o caso do Tripple Layer Business Model Canvas (TLBMC) que adiciona os impactos 

ambientais e sociais de uma empresa, proporcionando assim uma maior atenção a 

estes aspectos (JOYCE; PAQUIN, 2016). Os nove componentes do quadro 12 (Ciclo 

de vida ambiental do modelo de negócio em Canvas) chamam atenção aos aspectos 

ambientais: 
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Quadro 12 – Ciclo de vida ambiental no Modelo de Negócios em Canvas.

Suprimentos e 

Terceirizações
Produção Fim de Vida 

Fase de Uso

Materiais
Distribuição

Representa 

todos os outros 

materiais e 

atividades de 

produção que 

são 

necessários, 

mas não são 

considerados 

"essenciais" 

para a 

organização.

referem-se aos 

estoques 

biofísicos 

principais usados 

para produzir o 

valor funcional 

(Exemplo: 

Pegada de 

carbono). 

Foco aqui é nas 

atividades 

principais, que 

têm alto impacto 

ambiental

Se refere aos custos ecológicos da organização, 

podem estar relacionados a emissão de CO2, 

saúde humana, impactos em ecossistemas, 

depredação ambiental, consumo de água e 

energia.

Impactos Ambientais

Engloba o valor ecológico que a organização cria 

através da redução de impactos e regeneração do 

valor ecológico. 

Questões relativas 

ao descarte como: 

Reutilização de 

materiais, 

reciclagem,  

desmontagem, 

incineração, etc.

Se concentra na 

fase em que o 

cliente tem um 

papel a 

desempenhar 

para o serviço ou 

produto 

oferecido. 

(Exemplo: Água 

e energia 

utilizados para o 

cliente preparar 

seu café).

Este aspecto 

envolve transporte, 

o que incorre 

também em 

impactos 

ambientais, aqui é 

possível analisar 

aspectos como a 

caixa em que o 

produto é 

transportado, e o 

modelo de 

transporte que é 

utilizado.

Valor Funcional

Descreve os valores 

dos principais outputs 

relacionados a um 

produto ou serviço 

oferecido pela 

organização.

Beneficios Ambientais

Fonte: Adaptado a partir de Joyce e Paquin, 2016.  

 

Já o quadro 13 (Modelo de Negócio em Canvas para Aspectos Sociais dos 

Stakeholders) fornece nove componentes dedicados aos aspectos sociais (JOYCE; 

PAQUIN, 2016). 
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Quadro 13 – Modelo de Negócio em Canvas para Aspectos Sociais dos Stakeholders  

Comunidades 

Locais

Governança Cultura Social
Usuário Final

Funcionários Escala

Valor Social

É necessário 

analisar a 

comunidade a 

qual a 

organização está 

inserida. Inclusive 

se uma 

organização 

possui instalações 

em diferentes 

países, é 

importante 

considerar cada 

comunidade como 

uma parte 

interessada 

diferente com 

necessidades e 

realidades 

culturais 

diferentes.

Beneficios Sociais

Este componente é para considerar os 

benefícios sociais que vêm das ações da 

organização. Assim como os custos sociais, 

os benefícios sociais podem ser medidos 

usando uma ampla gama de indicadores.

Impactos Sociais

Aborda os custos sociais da organização. 

Apesar de uma ampla gama de indicadores, 

não existe um consenso sobre quais 

impactos sociais considerar ou como 

quantifica-los.

Este espaço é 

dedicado a 

forma como o 

produto ou 

serviço atende 

às 

necessidades 

do usuário 

final, 

contribuindo 

para sua 

qualidade de 

vida.

Se refere ao aspecto 

da missão de uma 

organização que se 

concentra em criar 

benefícios para seus 

stakeholders e para 

a sociedade de 

forma mais ampla. 

Para empresas 

orientadas para a 

sustentabilidade, a 

criação de valor 

social é 

provavelmente uma 

parte clara de sua 

missão.

incluir a ideia de 

desenvolver 

relacionamentos 

integrativos de 

longo prazo e o 

alcance do 

impacto 

geograficamente - 

por exemplo, foco 

local, regional ou 

global.

Valores, 

informações 

demográficas 

salientes, como 

variações 

salariais, 

gênero, etnia, 

educação, etc.

Captura a 

estrutura 

organizacional 

e as políticas 

de tomada de 

decisão da 

organização.

Descreve o 

impacto cultural 

da organização na 

sociedade e como 

através de suas 

ações ela pode 

influenciar 

positivamente a 

sociedade

Fonte: Adaptado a partir de Joyce e Paquin, 2016. 

 

Além dos modelos de negócios que foram criados para empresas em geral, que 

querem melhorar seus impactos sociais e ambientais, existem também os modelos 

voltados diretamente para o negócio social. Esse é o caso da estrutura analítica de 

Yunus, Moingeon e Lehmann-Ortega (2010), presente na figura 6 (Modelo de Negócio 

Social). Nesse modelo é apresentado de forma conjunta questões relativas a aspectos 

mercadológicos, estratégicos, sociais e ambientais. A proposição de valor não é 

direcionada apenas para os clientes, mas principalmente para todos os stakeholders 
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alvos do negócio social. Além disso, a modelo considera a existência da equação de 

lucro social, a qual depende da combinação dos demais elementos. E, por fim, a 

equação de lucro econômico deve ser capaz apenas de cobrir os custos e capital 

investido. 

 

Figura 6 – Modelo de Negócio Social 
 

 
 

Fonte: Yunus, Moingeon e Lehmann-Ortega, 2010. 

 

 

De maneira complementar, alguns autores, com base no quadro do modelo 

Canvas, apresentaram diferentes propostas para se construir o modelo de negócio 

social, sendo eles: Social Business Model Canvas I (THE YOUTH FOUNDATION, 

2013) e Social Business Model Canvas II (STANFORD UNIVERSITY, 2014). 

O Social Business Model Canvas disponível no quadro 14 foi criado pela The 

Youth Foundation (2013) e propõe uma estrutura bastante similar ao tradicional 

modelo Canvas. De forma abrangente, inclui-se no modelo de negócio, o ponto de 

vista social, tornando explícita a proposta de valor para os usuários/ beneficiários e 

Equação de Lucro 
Social 

• Lucro Social 

• Lucro Ambiental 

Proposição de Valor 

• Stakeholders 

• Produtos / 
Serviços 

Constelação de Valores 

• Cadeia de Valor 
Interna 

• Cadeia de Valor 
Externa 

Equação de Lucro 
Econômico 

• Receita de Vendas 

• Estrutura de Custos 

• Capital Designado 
 Sem perda 

econômica 
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clientes, e principalmente, tornando possível mensurar o impacto social do 

empreendimento. Também dá um destaque especial aos excedentes e como eles 

serão utilizados (reinvestimento no negócio ou distribuição de dividendos). 

 

Quadro 14 - Social Business Model Canvas I 

Recursos-chave 
 
Quais recursos 
você vai precisar 
para executar 
suas atividades? 
Pessoal, 
financeiros, 
acessos? 
 

Atividades-
chave 
 
 
 
 
 
Quais atividades 
serão 
executadas pela 
sua 
organização? 

Tipo de 
Intervenção 
 
Qual o formato 
da sua 
intervenção? Um 
produto? Um 
serviço? 

Segmentos  
 
Beneficiários: 
Quem se 
beneficia com a 
sua 
intervenção? 
 
Clientes: Quem 
são as pessoas 
ou organizações 
que irão pagar 
para resolver 
esse problema? 

Proposição de 
valor 
 
Proposição de 
valor ao usuário 
 
Medidas de 
Impacto: Como 
você irá mostrar 
que você está 
criando impacto 
social? 
 
Proposição de 
valor ao cliente: 
O que seus 
clientes querem 
obter a partir 
desta iniciativa? 

Parceiros + 
Stakeholders-
chaves 
 
Quais são os 
grupos 
essenciais que 
você precisa 
envolver para 
entregar seu 
valor? Você 
precisa de 
acesso especial 
ou permissões? 

Canais 
 
 
 
Como você vai 
atingir seus 
usuários e 
clientes? 

Estrutura de custo 
 
Quais são suas maiores áreas de 
despesas? Como elas mudam à 
medida que o seu negócio cresce? 

Excedentes 
 
Onde você 
planeja investir 
seus lucros? 

Receita 
 
Quais são suas fontes de receita 
em %? 

Fonte: The Youth Foundation, 2013. 
 
 

O outro modelo foi o construído pelo Social Entrepreneurship Hub da Stanford 

University (2014) e está disponível no Quadro 15. Nesse modelo, o ideal de impacto 

social é o mesmo do modelo anterior, porém traz um foco maior sobre a influência de 

fatores macroeconômicos que atingem o negócio, a concorrência com outras 

organizações sociais, e as estratégias de marketing e vendas. 

Outro ponto importante também é a citação de doações como fonte de receita, 

além dos ganhos próprios do empreendimento, seguindo o conceito de venture 

philanthropy ou filantropia de risco. Nesse sentido, as doações podem ser 

consideradas como investimentos para que o negócio se desenvolva e cause um 

impacto social ainda maior por meio de sua atividade. Trata-se da aplicação do 
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conceito de venture capital (capital de risco) em benefício da filantropia tradicional 

(LETTS; RYAN; GROSSMAN, 1997). 

 

Quadro 15 – Social Business Model Canvas II 

Segmento de 
Clientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quem são as 
pessoas que 
irão pagar por 
seu 
produto/serviço? 
Quem são as 
pessoas que 
irão se 
beneficiar? 

Ambiente macro 
econômico 
 
Qual é o 
mercado 
(geográfico) 
alvo? 
Quais são as 
mudanças 
econômicas, 
sociais e 
tecnológicas que 
afetam seu 
mercado agora e 
no futuro? 
 

Proposta de 
valor 
 
 
 
 
 
Qual problema 
você está 
tentando 
resolver? 
Qual é a falha 
de mercado? 
Qual valor você 
distribuirá para 
os beneficiários?  
...para os 
clientes? 
...para os 
financiadores/ 
doadores? 
Como você irá 
mensurar o 
impacto social? 

Parceiros 
 
Quem ajuda 
você fazer seu 
modelo de 
negócio 
funcionar  
(fornecedores, 
distribuidores, 
parceiros 
estratégicos)? 

Atividades + 
recursos 
 
 
 
 
 
 
Quais atividades 
seu negócio foca 
para ser bem-
sucedido? 
O que você 
pessoalmente 
faz em um dia 
típico de 
trabalho? 
Quais recursos 
(físico, 
intelectual, 
humano e 
financeiro) você 
tem ou vai 
precisar adquirir/ 
desenvolver? 

Concorrentes 
 
Quem mais 
“compete” no 
seu mercado? 
Por que sua 
solução é 
melhor ou 
atende uma 
necessidade não 
atendida? 

Vendas + 
marketing 
 
Qual é seu plano 
de vendas e 
marketing? 
Como você 
alcança os 
beneficiários 
Como você 
alcança os 
clientes? 
Que tipo de 
relacionamento 
cada segmento 
de cliente 
espera/ 
necessita? 

Estrutura de custo 
 
Quais são seus maiores 
direcionadores de custos? 

Fluxos de receita 
 
Quem paga por isso? 
Doações vs. Vendas/ Rendimentos? 

Fonte: Stanford University, 2014. 

 

Vale comentar ainda o modelo de negócio social revisitado proposto por Petrini, 

Scherer e Back (2016). A figura 7 é importante pois demonstra de forma clara as 

dimensões dos elementos de um negócio de impacto social. Na camada da rede de 

parceiros tem-se os investidores, fornecedores e parceiros; em seguida tem-se a 

camada das competências, com o conhecimento do contexto, conhecimento do 

negócio e as pessoas; e por último a proposição de valor por meio dos clientes e 



55 

 

produtos/serviços. A figura 7 permite também a visualização das relações desses 

elementos entre si para gerar lucro econômico e social.  

 

Figura 7 – Modelo de Negócio de Impacto Social Revisitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Petrini, Scherer e Back, 2016, p. 219. 

  

 

Por fim, a plataforma Babele14, especializada em facilitar a geração de 

modelos de negócios sociais, permite a visualização de modelos de negócios reais, e 

a interação com os empreendedores sociais e outros usuários, criando uma 

comunidade colaborativa, similar a um fórum de apoio para o aprimoramento dos 

negócios sociais. 

Com base nos modelos apresentados anteriormente (YUNUS, MOINGEON, 

LEHMANN-ORTEGA, 2010; THE YOUTH FOUNDATION, 2013; STANFORD 

UNIVERSITY, 2014; JOYCE & PAQUIN (2016); PETRINI; SCHERER; BACK, 2016), 

procurou-se no Quadro 16 compilar e definir os elementos/ componentes do modelo 

de negócio social.  

 

 
 

                                                 
14 Endereço da Plataforma Babale: https://babele.co/ 
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Quadro 16 – Componentes Centrais do Modelo de Negócio Social 
 

Componentes Definição Autores 

Ambiente de 
Negócios 

Aqui deve-se investigar a realidade política, econômica, 
tecnológica, social, ambiental e cultural em que está 
imerso o negócio de impacto social, dando destaque a 
aspectos que podem influenciar positiva ou 
negativamente o desempenho do negócio. 

Universidade de 
Stanford (2014). 

Proposta de 
Valor 

Na proposta de valor deve-se especificar claramente 
quem são os clientes atendidos pelo projeto, dividindo-
os entre beneficiários, compradores, financiadores/ 
doadores. E detalhar como esses clientes são atendidos 
com produtos e serviços, dando destacado aos canais 
de acesso e as formas de relacionamento. 

Yunus, Moingeon e 
Lehmann-Ortega 
(2010); Osterwalder 
e Pigneur (2011); 
Joyce e Paquin 
(2016); The Youth 
Foundation (2013); 
Stanford University 
(2014). 

Parcerias/ 
Fornecedores 

Nesse item, especificar quem são os parceiros e 
fornecedores e como cada um agrega valor ao negócio 
social. 

Yunus, Moingeon e 
Lehmann-Ortega 
(2010); The Youth 
Foundation (2013); 
Stanford University 
(2014); Joyce e 
Paquin (2016); 
Petrini, Scherer e 
Back (2016). 

Competências Nas competências, por ser difícil especificar claramente 
os recursos chaves (físicos, intelectuais, humanos e 
financeiros) disponíveis assim como as atividades 
chaves envolvidas, pode-se com apoio dos quadros 5 e 
10 destacar: 
- Liderança/ empreendedor (experiência) 
- Existência de um plano de negócios 
- Equipe (tamanho, diversidade, experiência e política 
de contratação) 
- Práticas de gestão de pessoas (motivação) 
- Estratégia de captação de recursos financeiros 
- Disponibilidade de informações no site institucional 
(transparência) 
- Capacidade para lidar com diferentes stakeholders 

Yunus, Moingeon, 
Lehmann-Ortega 
(2010); Osterwalder 
e Pigneur (2011); 
Stanford University 
(2014); Petrini, 
Scherer e Back 
(2016). 
 

Concorrentes Deve-se ficar com o radar atento aos “concorrentes”, 
negócios de impacto social com propostas similares, 
procurando boas ideias que podem servir de benchmark 
a organização foco. Além disso, conhecer os 
“concorrentes”  fornece a possibilidade de entender 
como sua organização pode se diferenciar. 

Stanford University 
(2014). 

Excedentes Por fim, também por ser difícil detalhar todos os custos 
e receitas, pode-se investigar apenas as suas principais 
fontes, e o que feito com os excedentes, se existe 
alguma política de reinvestimento e/ou distribuição de 
lucros. Se possível, analisar os excedentes sociais e 
ambientais resultantes da atuação da organização. 

Yunus, Moingeon e 
Lehmann-Ortega 
(2010); The Youth 
Foundation (2013); 
Joyce e Paquin 
(2016). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

2.7 Casos internacionais na literatura acadêmica 
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Esta seção apresenta de forma resumida informações de negócios sociais 

obtidas a partir de publicações internacionais de forma a exemplificar sua atuação. 

Para isto, foi feita uma pesquisa, utilizando a ferramenta pesquisa avançada na Web 

of Science, com os seguintes critérios: TS = ("Social Enterprises" OR "Social 

Enterprise" OR "Social Business") AND TS=("Case Study"). 

 O recorte foi feito em artigos científicos de língua inglesa com acesso aberto 

até 2017, gerando um total de 22 artigos. Destes, 4 continham problemas em seus 

links de acesso aberto e por isso foram descartados e outros 2 não se referiam a 

estudos de casos de negócios sociais.  

A partir dos 16 artigos restantes foi criado o Quadro 17, que dispõe os artigos 

por ordem de maior quantidade de citações para menor. Foi observado que devido ao 

tamanho característico de um artigo científico, frequentemente os estudos multicasos 

apresentavam menos informações de cada caso específico, em comparação com o 

estudo de caso único.  

Sendo assim, como objetivo desta seção é de exemplificar a atuação de um 

negócio social foi dado preferência aos estudos de caso único. Em seguida foram 

selecionados quatro casos que permitissem a maior quantidade de critérios do quadro 

16, ou seja, a apresentação do modelo de negócio social.  

Estes artigos tratam das seguintes organizações e países de origem: Goodwill 

Inc (Estados Unidos); Energy for Opportunity (Serra Leoa); The Colour Kitchen 

(Holanda) e Solar Ear (República da Botsuana). As informações sobre os casos 

escolhidos estão disponibilizadas nas próximas seções, onde ao final de cada seção 

é apresentado um quatro com a síntese do modelo de negócio social do caso. 

 



Quadro 17 – Estudos de Casos de Negócios Sociais com Acesso Aberto na WOS. 

Autores Artigo Ano 
Tipo de Estudo de 

Caso 

Vickers, Ian; Lyon, Fergus 
Beyond green niches? Growth strategies of environmentally-motivated social 

enterprises 
2014 Multicasos 

Pervez, Taimoor; Maritz, Alex; de Waal, 
Anton 

Innovation and Social Entrepreneurship at the Bottom of the Pyramid - A 
conceptual Framework 

2013 Multicasos 

Munro, Paul; van der Horst, Greg; 
Willans, Simon 

Social enterprise development and renewable energy dissemination in Africa: 
The experience of the community charging station model in Sierra Leone 

2016 
Caso Único: Energy 

For Opportunity  

Kummitha, Rama Krishna Reddy 
Social Entrepreneurship as Tool to Remedy Social Exclusion: A Win-Win 

Scenario? 
2016 Multicasos 

Masum, Hassan; Chakma, Justin; Simiyu, 
Ken 

Venture funding for science-based African health innovation 2010 Multicasos 

Kurland, Nancy B Accountability and the public benefit corporation 2017 
Caso Único:  

EA Engineering 

Diochon, Monica; Ghore, Yogesh Contextualizing a Social Enterprise Opportunity Process in Emerging Market 2016 Não Revelado 

Katonane Kovacs Judit; Varga Eszter; 
Nemes Gusztav 

Understanding the process of social innovation in rural regions: some 
Hungarian case studies 

2016 Multicasos 

De Moura, Anita Maria; Comini, Graziella; 
De Sousa Teodosio, Armindo Dos Santos 

The International Growth of a Social Business: a Case Study 2015 
Caso Único:  

Solar Ear 

Vickers, Ian; Lyon, Fergus; Sepulveda, 
Leandro 

Public service innovation and multiple institutional logics: The case of hybrid 
social enterprise providers of health and wellbeing 

2017 Multicasos 

Lessa, Bruno de Souza; Aparecida Alves 
de Souza, Ana Clara; Ferreira, Roberto 

Cunha 

Innovating for Social Demands - a Double Case Study In Effective Social 
Enterprises from the Brazilian Semiarid 

2017 Multicasos 

Stubbs, Paul; Vidovic, Davorka Social Enterprise in Transition: A Case Study of Act Group 2017 
Caso Único: The 

Autonomous Centre 

Gibbons, Jim; Hazy, James K. 
Leading a Large-Scale Distributed Social Enterprise: How the Leadership 

Culture at Goodwill Industries Creates and Distributes Value in Communities 
2017 

Caso Único: 
Goodwill Inc. 

Salamzadeh, Aidin; Arasti, Zahra; Elyasi, 
Ghanbar Mohamadi 

Creation of ICT-Based Social Start-Ups in Iran: A Multiple Case Study 2017 Multicasos 

Slintak, Karel; Tuckova, Zuzana Citizen corporation as a form of social enterprise 2017 
Caso Único: W.L. 
Gore & Associates 

Smeets, Dominique Jozef Alfons 
Collaborative Learning Processes in Social Impact Bonds: A Case Study from 

the Netherlands 
2017 

Caso Único: The 
Colour Kitchen  

Fonte: Web of Science, 2018. 



2.7.1 O caso da Goodwill Inc.  
 

 As informações discutidas nesta seção foram retiradas do artigo “Leading a 

Large-Scale Distributed Social Enterprise: How the Leadership Culture at Goodwill 

Industries Creates and Distributes Value in Communities” de autoria de Gibboms e 

Hazi e publicado na revista Nonproft Management & Leadership, em 2017. 

 O estudo de caso apresenta a Goodwill Inc., uma organização de grande porte, 

de origem centenária, sem fins lucrativos, que trabalha como um negócio social. 

Talvez o maior negócio social autossustentável no mundo. Sua missão é ajudar 

pessoas necessitadas a alcançar seu potencial por meio do aprendizado e do poder 

do trabalho. 

A organização funciona em um formato onde pessoas de comunidades locais 

doam itens que são depois revendidos pela empresa. Conta com aproximadamente 

5.600 postos de doação ao longo dos Estados Unidos e Canadá, além de 

aproximadamente 3.100 lojas. Em 2015 alcançou 5,5 bilhões de dólares em receita.  

A Goodwill se dividi por regiões e cada região tem seu próprio CEO e um 

conselho diretor administrativo. Isso para que as decisões possam ser tomadas por 

pessoas conscientes das necessidades de cada região. O conselho é composto por 

membros da comunidade que atuam como voluntários. 

A empresa possui 128 mil funcionários, onde grande parte é composta por 

pessoas em desvantagens diante do mercado de trabalho, como: pessoas sem 

experiência, ex-condenados, idosos, jovens, imigrantes, veteranos de guerra e 

deficientes.  

Além disso, fornece aconselhamento de carreira e treinamentos profissionais 

direcionados para pessoas que buscam empregos. Em 2015 aproximadamente duas 

milhões de pessoas participaram de algum desses projetos de forma presencial. 

Possui também uma plataforma online com mais de 35 milhões de usuários, onde são 

fornecidos treinamentos na mesma linha que os presenciais. 

Apesar de ser uma marca que opera com milhares de unidades de varejo, não 

existe uma hierarquia nacional ou uma autoridade central como na maioria das 

organizações. Seus estatutos e regras gerais são definidos por maioria de votos, em 

uma assembleia anual onde todo o funcionário tem direito ao voto. Devido a sua 

característica social, parte dessas regras estão diretamente relacionadas a como os 

recursos devem/podem ser gastos.  
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Apesar de não existir distribuição de dividendos, e da ausência de uma 

autoridade central, as unidades regionais contribuem financeiramente para que a 

organização nacional possa ganhar mais escala. Fora isso, os excedentes costumam 

ser direcionados para criação de valor na comunidade local.  

A organização utiliza práticas de gestão como: planejamento financeiro, 

analises de custos e outros indicadores econômicos de forma a buscar margens 

positivas, além de indicadores sociais como: nº de indivíduos que conseguiram 

empregos. 

 

Quadro 18 – Síntese do modelo de negócio social do caso Goodwill Inc. 

Categorias Descrição 

Classificação 
Jurídica 

• Organização sem fins lucrativos 

Ambiente de 
Negócios 

• Atua nos Estados Unidos e Canadá, países desenvolvidos.  

Proposta de 
Valor 

• Clientes: Seus clientes são pessoas que buscam comprar roupas e 
acessórios de baixo custo. 

• Beneficiários: Funcionários e profissionais em desvantagens que 
participam de suas orientações e treinamentos. 

• Conta com cerca de 3.100 lojas e 5.600 postos de doações. 

Parcerias/ 
Fornecedores 

• Parceria com a comunidade Local. 

Competências 

• Sua estrutura organizacional é descentralizada, seus estatutos são 
definidos por votos de maneira democrática. 

• A equipe é composta por 128 mil pessoas, sendo grande parte oriundas 
de situação de desvantagem em relação ao mercado de trabalho. 

• A organização utiliza indicadores sociais ligados a quantidade de pessoas 
que utilizam sua plataforma e quantidade de pessoas que participam de 
seus treinamentos.  

Concorrentes • Não mencionado. 

Excedentes 
• Os lucros são reinvestidos em projetos direcionados as necessidades das 

comunidades locais, e também para que a organização ganhe mais 
escala. 

Fonte: Baseado em Gibboms e Hazi (2017). 

 

2.7.2 O caso da Energy for Opportunity 
 

As informações discutidas nesta seção foram retiradas do artigo “Social 

Enterprise Development and Renewable Energy Dissemination in Africa: The 

Experience of the Community Charging Station Model in Sierra Leone”, de autoria de 

Mouro, Horst, Willans, Kemeny, Christiansen e Schiavone e publicado na revista 

Progress in Development Studies, em 2016. 
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O artigo é um estudo de caso da Energy for Opportunity (EFO), uma 

organização sem fins lucrativos, que atua com a instalação de estações comunitárias 

de energia solar em Serra Leoa, um país que possui diversos problemas políticos, 

econômicos, tecnológicos e sociais. O país em sua história recente passou por guerra 

civis; décadas de disputas por poder; políticas mal direcionadas e negligências do 

governo. 

O desenvolvimento de redes elétricas ainda é um desafio considerado 

financeiramente inviável em muitas regiões de Serra Leoa, assim como em diversas 

outras partes da África subsaariana. Com isso, parte da população, principalmente em 

áreas rurais, não tem acesso à energia elétrica. Neste sentido, há um crescente 

interesse em organizações que fornecem energia elétrica de maneira descentralizada, 

tipicamente baseadas em energias renováveis. 

A Energy for Opportunity (EFO) atua por meio da instalação de quiosques, onde 

vende a energia elétrica, gerada a partir da energia solar, para carregar celulares, 

lanternas e baterias. Além de vender lanternas recarregáveis, que possuem preços 

acessíveis. Seus clientes são pessoas que não possuem acesso a rede elétrica.  

Em algumas regiões onde atua, a EFO não possui concorrentes, e é nestas 

onde ela obtém maior receita. Já em outras regiões existem outros pontos de venda 

de energia elétrica, porém majoritariamente gerada a partir da combustão de gasolina 

ou diesel.  

A organização investe substancialmente em treinamentos relativos a aspectos 

gerenciais e técnicos para seus funcionários. Ainda assim, muitos dos quiosques 

sofrem com falta de conhecimento relativa a financiamentos, orçamento, controle de 

custos e dívidas. Com isso, muitas unidades tiveram dificuldades financeiras.  

A empresa realiza análises de preço (pricing) buscando manter margens de 

lucro na faixa dos 10 a 15% das receitas. E conta com um alto grau de participação 

da comunidade em todas as fases de seus projetos.  

A necessidade de uma comunicação clara com os clientes se mostrou evidente 

neste caso. Isso, pois concorrentes que utilizavam outras fontes para geração de 

energia começaram uma campanha alegando que a energia solar danificava os 

aparelhos celulares. A EFO então realizou reuniões com a comunidade local para 

explicar a tecnologia e utilizou suas conexões locais para esclarecer os rumores.  
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Seu capital inicial foi obtido por meio de doações similares ao que ocorre em 

ONGs, mas a organização atua no mercado de forma empresarial, buscando 

lucratividade para sustentar suas operações. Os excedentes obtidos são utilizados 

para financiar projetos comunitários, como instalações de placas de energia solar em 

escolas e clínicas hospitalares, desenvolvimento de sistemas de purificação de água 

e iluminação de ruas. 

 

Quadro 19 – Síntese do caso Energy for Opportunity 

Categorias Descrição 

Classificação 
Jurídica 

• Organização sem fins lucrativos 

Ambiente de 
Negócios 

• Atua em Serra Leoa, um país com grandes desafios políticos, 
econômicos, sociais e tecnológicos. 

Proposta de 
Valor 

• Clientes: Pessoas que não possuem acesso a rede elétrica orientações e 
treinamentos. 

• Beneficiários: Seus clientes, o meio ambiente e a comunidade local. 

• Produto/Serviços: Energia elétrica, lanternas e baterias recarregáveis. 

• Canal de acesso: Quiosques presentes em nove vilas de Serra Leoa. 

Parcerias/ 
Fornecedores 

• Parceria com a comunidade Local. 

Competências 
• São mencionados treinamentos relacionados a finanças e em aspectos 

técnicos do serviço.  

Concorrentes 

• Em algumas regiões não existem concorrentes. Em outras seriam os 
fornecedores de equipamentos (geradores) e insumos para geração de 
energia a partir da combustão de gasolina e diesel. Não foram 
disponibilizadas informações relativas a práticas de benchmark. 

Excedentes 

• Os investimentos são reinvestidos no negócio e utilizados para financiar 
projetos comunitários, como instalações de placas de energia solar em 
escolas e clínicas hospitalares, desenvolvimento de sistemas de 
purificação de água e iluminação de ruas. 

Fonte: Baseado em Mouro et al (2016). 

 

2.7.3 O caso do The Colour Kitchen  
 

  
As informações discutidas nesta seção foram retiradas do artigo “Collaborative 

Learning Processes in Social Impact Bonds: A Case Study from the Netherlands” de 

autoria de Dominique Jozef Alfons Smeets e publicado na revista Journal of Social 

Entrepreneurship, em 2017. 

A The Colour Kitchen atua no mercado por meio de seus restaurantes e de 

serviços de terceirização de alimentação para outras organizações (buffet). Ao mesmo 
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tempo que desenvolve suas atividades comerciais, a empresa treina jovens 

desempregados para aprender serviços ligados a gastronomia e recepção de clientes.  

A ideia por trás da organização é que seus beneficiários (os alunos), possam 

aprender uma nova profissão, desenvolver suas habilidades e serem absorvidos pelo 

mercado de hotelaria da região. Os estudantes recebem bolsas sociais durante sua 

participação no projeto, e são indicados pelo governo municipal de Utrecht, na 

Holanda.  

A empresa se localiza em Utrecht, e foi pré-concebida após uma reunião 

organizada pelo governo municipal com empreendedores sociais e investidores com 

o intuito de fomentar negócios sociais direcionados para a diminuição do desemprego. 

Seu modelo de financiamento inicial se deu de uma forma um pouco diferente. 

Dois investidores (Rabobank Group e Start Foundation) injetaram o dinheiro 

diretamente na organização, porém com a promessa do governo municipal de que 

receberiam o valor investido (payback), mais uma participação entre 2% a 6% dos 

lucros, caso a organização atingisse os indicadores sociais estipulados. Se por acaso 

os resultados excedessem a expectativa, aos financiadores poderia ser pago um 

bônus. 

Os indicadores sociais estipulados pelo governo municipal de Utrecht foram de: 

percentual de graduados no programa, empregos obtidos após a conclusão do 

programa, e capacidade dos graduados de se manter no emprego. 

A transparência, comunicação clara, comprometimento das partes envolvidas 

(funcionários, governo e investidores), e a motivação e capacidade de liderança dos 

empreendedores sociais foram consideradas cruciais para o estabelecimento da 

organização. 

Para essa colaboração entre duas diferentes organizações e governo foi 

necessária uma grande quantidade de confiança, que só existia graças a pré-

existência de um networking entre as lideranças. O artigo também menciona que os 

líderes do negócio social possuíam grande capacidade de lidar com diferentes grupos 

de stakeholders e unir as pessoas.  

   

 

 

 

 

 



64 

 

Quadro 20 – Síntese do caso The Colour Kitchen 

Categorias Descrição 

Classificação 
Jurídica 

• Estrutura legal não mencionada. 

Ambiente de 
Negócios 

• A organização atua no município do Utrecht na Holanda, o local tem 
passado por dificuldades ligadas ao desemprego. 

Proposta de 
Valor 

• Clientes: Empresas que terceirizam a alimentação e clientes dos 
restaurantes. 

• Beneficiários: Jovens que recebem educação profissional, mentoria e 
bolsas estudantis. 

• Missão: Preparar os jovens para o mercado de trabalho, diminuindo o 
desemprego. 

• Investidores: Rabobank Group e Start Foundation em parceria com o 
governo municipal de Utrecht. 

• O acesso dos clientes à organização é feito por meio de seus 
restaurantes. 

Parcerias/ 
Fornecedores 

• Rabobank Group, Start Foundation e o governo municipal de Utrecht. 

Competências 

• Captação de Recursos Financeiros: o projeto foi pré-financiado por dois 
investidores privados, por meio de um acordo envolvendo o governo 
municipal. 

• Indicadores Sociais: Percentual de graduados, trabalhos pagos obtidos 
após a conclusão dos cursos e indicadores ligados ao tempo que seus 
alunos se mantêm no emprego. 

• A organização preza pela comunicação clara. 

• A motivação e a liderança dos empreendedores sociais são consideradas 
fatores cruciais para a empresa. 

• É mencionada a capacidade de lidar com grupos diferentes de 
stakeholders. 

Concorrentes • Não mencionado. 

Excedentes • Não mencionado. 

Fonte: Baseado em Smeets (2017). 

 

 

2.7.4 O caso da Solar Ear 
 

 
As informações discutidas nesta seção foram retiradas do artigo “The 

International Growth of a Social Business: A Case Study” de autoria de Anita Moura, 

Graziella Comini e Armindo Teodósio. O artigo foi publicado na Revista de 

Administração de Empresas (RAE), em 2015. 

A Solar Ear contrata jovens com deficiência auditiva para montar aparelhos 

auditivos, carregadores alimentados por energia solar e baterias recarregáveis para 

aparelhos auditivos. Estes produtos são distribuídos a um preço acessível, 

principalmente para crianças de países em desenvolvimento que sofrem de perda 

auditiva.  
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A organização permite que pessoas marginalizadas física e economicamente 

obtenham produtos acessíveis que possam melhorar sua qualidade de vida, além de 

treinar e empregar jovens surdos para atuar dentro da organização. A organização 

teve início na República da Botsuana e se expandiu para o Brasil e para o Oriente 

Médio.  

Sua missão é prevenir a perda auditiva e reduzir o impacto das deficiências de 

audição na vida das pessoas. E ela realiza essa missão por meio de três pontos 

principais: (1) disponibilização de equipamentos auditivos para pessoas com 

deficiência auditiva, particularmente crianças menores de três anos, que usando 

essas próteses auditivas cedo passam a poder desenvolver sua comunicação oral e 

frequentar escolas regulares; (2) empregando pessoas surdas, melhorando assim sua 

autoestima e desenvolvendo suas habilidades profissionais; (3) transformando o 

senso comum de que deficientes podem ser tão eficientes em trabalhos complexos 

quanto qualquer outra pessoa, desde que fornecido o treinamento adequado. 

Além disso, a organização desenvolve outras missões específicas relacionadas 

a realidade de cada região. Na Botsuana, desenvolve projetos ligados a redução das 

infecções por HIV entre os deficientes auditivos. No Brasil, desenvolve terapias 

relacionadas a comunicação para deficientes auditivos. Já no Oriente Médio, sua 

missão adicional é ligada a construção da paz entre deficientes auditivos de Israel, 

Jordânia e Palestina. 

Os produtos que a organização comercializa são: quatro modelos de aparelhos 

auditivos recarregáveis; um modelo de carregador solar; e três modelos de baterias 

recarregáveis. A questão do carregador solar e dos modelos de baterias recarregáveis 

se mostrou extremamente importante na República da Botsuana, já que lá em 

algumas regiões não existe acesso a rede elétrica, e o custo das baterias descartáveis 

é considerado alto pelos usuários.  

A Solar Ear conta com dois grupos de clientes indiretos. O primeiro é composto 

por organizações filantrópicas e humanitárias, que compram seus produtos para doar 

para organizações de países em desenvolvimento, principalmente para escolas. O 

segundo são lojas que revendem seus produtos para clientes de baixa renda e classe 

média. No entanto, os principais beneficiários do projeto são: os consumidores finais 

do produto e os jovens surdos que integram sua estrutura organizacional.   
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Cada nova unidade produtiva da Solar Ear é financiada da seguinte forma: 20% 

do valor necessário é obtido através de um parceiro local, como forma de 

comprometimento com a iniciativa, e os outros 80%, vem de agências de 

empréstimos. No Brasil, seu parceiro foi o instituto CEFAC (Centro de Especialização 

em Fonoaudiologia Clinica); na Botsuana, teve o apoio da ONG Godisa; e no Oriente 

Médio contou com o apoio da CISEP. 

Em sua gestão é priorizado o relacionamento próximo com toda a cadeia de 

produção, sendo esse considerado um aspecto estratégico para a empresa. Não 

existe uma estrutura hierárquica central formal entre os três países. As unidades são 

ligadas através da figura do seu criador, porém as compras de matéria prima são 

centralizadas, e os pedidos são gerados por meio da unidade do Brasil.  

Seus principais fornecedores também são vistos como parceiros e no início do 

projeto investiram em novos produtos, ferramentas e equipamentos sem repassar 

custos sob a crença de que poderiam crescer junto com a Solar Ear. A organização 

também busca apoio com ONGs, para desenvolvimento de novos modelos de 

aparelhos de audição; audiômetros15; e moldes auriculares instantâneos. 

A organização conta também com diversos outros parceiros, entre eles, 

universidades e centros de tecnologias como o MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) que contribuem para o desenvolvimento de seus produtos.  

A equipe é composta por pessoas com deficiências auditivas. Um componente 

central para a organização são seus treinamentos práticos e teóricos em micro solda 

e eletrônica, que duram em média de 3 a 5 meses, e são lecionados por professores 

surdos, que se comunicam por meio das línguas de sinais oficiais de cada região.  

A Solar Ear utiliza estratégias de marketing, planejamento estratégico, 

desenvolvimento de produto, controle de qualidade e desenvolve relatórios de 

transparência e de impacto social. A empresa conta também com voluntários, 

principalmente nas áreas de engenharia, mídia social e desenvolvimento de marca. 

Seus excedentes são reinvestidos na própria organização.  

 

 

 

 

                                                 
15 Aparelhos utilizados para medir a audição do paciente.  
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Quadro 21 – Síntese do caso Solar Ear. 

Categorias Subcategorias 

Classificação 
Jurídica 

• Não é mencionado. 

Ambiente de 
Negócios 

• A organização atua no Brasil (América do Sul); na República da Botsuana 
(África) e Oriente Médio (Jordânia, Palestina e Israel). 

Proposta de 
Valor 

• Clientes intermediários: ONGs e Lojas. 

• Cliente final: Pessoas com deficiências auditivas. 

• Produtos: Quadro modelos de aparelhos auditivos recarregáveis; um 
modelo de carregador solar; e três modelos de baterias recarregáveis. 

• Beneficiários: Cliente final e funcionários. 

• Missão: Prevenir a perda auditiva e reduzir o impacto das deficiências de 
audição na vida das pessoas. 

Parcerias/ 
Fornecedores 

• Empresas: Parcerias para o desenvolvimento de baterias recarregáveis e 
carregadores solares. 

• As ONGs GODISA, Instituto CEFAC e CINEP atuaram como parceiros 
locais. 

• São realizadas também parceria com institutos de pesquisa e 
universidade para desenvolvimento de produtos.   

Competências 

• Equipe: É composta por pessoas com deficiências auditivas. 

• A organização possui plano de negócio.  

• Indicadores Empresariais: ligados a marketing, planejamento estratégico, 
desenvolvimento de produto e controle de qualidade. 

• Estrutura organizacional descentralizada: não conta com uma estrutura 
hierárquica central e formal entre os três países. 

• Voluntários: Atuam principalmente nas áreas de engenharia, mídia social 
e desenvolvimento de marca. 

• Treinamentos: São considerados um componente central para o sucesso 
da organização. 

Concorrentes 
• Não são mencionadas práticas de benchmarking. 

• A organização compete com empresas que produzem aparelhos de 
audição. 

Excedentes • Os excedentes são reinvestidos na própria organização. 

Fonte: Baseado em Moura, Comini e Teodósio (2015). 

 

2.8 Casos da região analisada na literatura acadêmica 
 

Os casos aqui descritos foram escolhidos por pertencerem a região foco da 

pesquisa (região metropolitana do Rio de Janeiro). As organizações, que compõem 

os estudos de casos que estão apresentados neste tópico, foram encontradas na 

seleção amostral para a realização das entrevistas. Porém, em função de já existirem 

trabalhos acadêmicos relacionados a estas organizações, optou-se por organizações 

ainda não investigadas.  

A seguir são apresentados os casos da Policlínica Granato e da Rede Asta 

conforme o quadro 16 do modelo de negócio social. No final de cada caso é 

apresentado um quadro com a síntese das informações obtidas. 
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2.8.1. O Caso da Policlínica Granato 
  

As informações deste caso foram obtidas por meio de: (1) a tese de livre 

docência da Profa. Graziella Maria Comini, “Negócios Sociais e Inovação Social: Um 

retrato de experiências brasileiras”, defendida na Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo em 2016; e (2) a 

pesquisa Brasil 27 que foi coordenada pelas Profas. Graziella Comini e Rosa Maria 

Fischer em 2014. 

 A Policlínica Granato é uma clínica popular com mais de 40 especialidades 

médicas e odontológicas, exames laboratoriais e exames de imagem disponíveis à 

população de baixa renda a preços acessíveis. 

 A organização possui duas unidades na cidade do Rio de Janeiro (unidade 

Tijuca e São Gonçalo), e tem como proposta ser uma parada única de saúde. Ou seja, 

o paciente deve ser capaz de realizar a consulta e os exames no mesmo dia e local. 

As consultas custam em média R$ 62,00. 

 A organização tem como foco clientes que não possuem convênios ou planos 

de saúde, e também não conseguem atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). 

A maior parte dos clientes pertence as classes C, D e E.  

 Parte da motivação dos funcionários é ligada a sensação de satisfação obtida 

no trabalho. Os funcionários sentem que estão dando acesso a saúde para um público 

que estava desassistido.   

Para manter um atendimento de qualidade à preços acessíveis e ser lucrativa, 

a Policlínica Granato busca estratégias ligadas a redução de custos. Para isso são 

utilizados incentivos baseados em produtividade, processos bem estruturados 

direcionados ao atendimento de um alto volume de pessoas, e por fim, 

responsabilidades claramente atribuídas. Assim, a organização consegue manter uma 

média de 5.000 consultas ao mês.  
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Quadro 22 – Síntese do Caso Policlínica Granato 

Categorias Subcategorias 

Classificação 
Jurídica 

• Não é mencionado. 

Ambiente de 
Negócios 

• A organização atua na região metropolitana do Rio de Janeiro, nos bairros 
de São Gonçalo e Tijuca.  

Proposta de 
Valor 

• Clientes: Pessoas da classe C, D e E que não possuem planos de saúde. 

• Os beneficiários são os próprios clientes. 

• A organização fornece consultas em mais de 40 especialidades médicas e 
odontológicas e exames laboratoriais e de imagem. 

• Os clientes podem ser atendidos em suas duas unidades: Tijuca e São 
Gonçalo. 

Parcerias/ 
Fornecedores 

• Não é mencionado. 

Competências 

• A organização busca clareza em relação as responsabilidades atribuídas. 

• Foi mencionado que o próprio trabalho é fonte de motivação para os 
funcionários, porém a organização também conta com incentivos 
baseados em produtividade.  

• É mencionado um indicador de impacto ligado a quantidade de consultas 
que realizam ao mês (5.000).   

Concorrentes • Não é mencionado. 

Excedentes • Não é mencionado. 

Fonte: Comini (2016). 

 

2.8.2. O Caso da Rede Asta  
 

As informações discutidas nesta seção foram retiradas do artigo “Social 

Business Dilemmas in Brazil: Rede Asta” de autoria de Edson Sadao Iizuki, Carmen 

Augusta Varela e Elisa Rodrigues Alves Larroudé. O artigo foi publicado na Revista 

de Administração de Empresas (RAE) em 2015. Outras informações adicionadas 

foram obtidas por meio do site institucional da empresa, estas estão sempre com a 

devida referência. 

A Rede Asta é uma organização que atua como catálogo para vendas de 

produtos artesanais no Brasil. Os produtos vendidos pela organização são em grande 

parte compostos de materiais reciclados ou reutilizados. Suas vendas ocorrem de 3 

formas: (1) de maneira online em seu site; (2) em sua loja localizada no Rio de Janeiro; 

(3) por meio de revendedores que atuam com catálogo; (4) por encomenda para que 

sejam distribuídos como presentes corporativos customizados. 

A missão da organização é diminuir a desigualdade social brasileira. Eles 

pretendem alcançar esta missão ajudando pequenas empresas comunitárias a 

prosperar, facilitando seu acesso a conhecimento e a mercados, e apoiando o 

desenvolvimento de redes (networking).  
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 Seus escritórios estão localizados no Rio de Janeiro e São Paulo. Sua equipe 

é composta por 19 pessoas, que incluem designers, especialistas em vendas, 

administradores financeiros, especialistas em logística, equipe de loja, e profissionais 

ligados a manutenção do website. A organização prática uma gestão horizontal. 

A rede atua em parceria com aproximadamente 50 grupos produtivos 

(artesãos) de baixa renda, sendo 90% do Rio de Janeiro. Os grupos de artesãos 

totalizam 650 pessoas, sendo 90% mulheres de baixa renda. Cada grupo precisa ter 

pelo menos três pessoas, três diferentes produtos a venda, e a capacidade de produzir 

pelo menos 200 itens por mês. 

 Cada grupo de artesãos apresenta os itens que deseja vender e o valor que 

deseja receber por ele, e a Rede Asta coloca o produto no mercado pelo dobro do 

preço. Caso o produto seja comprado online 50% do valor é direcionado para o grupo 

de artesão e 50% fica com a Rede Asta. Já quando a venda é realizada pelos 

revendedores, 50% do valor vai para o artesão, 28% para Rede Asta e 22% fica de 

lucro para o revendedor.  

Os rendimentos dos artesãos estão distribuídos da seguinte forma: 20% 

ganham mais de US$ 400,00 por mês; 37% ganham entre US$ 140,00 e US$ 400,00; 

e 43% recebem menos de US$ 140,00. Vale mencionar que muitos dos grupos não 

dependem apenas da Rede Asta como fonte de escoamento de sua produção.  

Os gerentes realizam quatro reuniões com os artesãos ao longo do ano 

visando preparar os catálogos de venda, e entregando prêmios relacionados a 

qualidade, velocidade de entrega e outros aspectos. Periodicamente também realiza, 

sessões de treinamento com os artesãos direcionadas para educação financeira e 

qualidade de produto.   

Os designers visitam esporadicamente os grupos de artesãos e trazem 

sugestões de novos materiais e métodos. Muitas vezes as visitam ocorrem em função 

do grupo de artesão estar enviando produtos com preços que a Rede Asta considera 

inviáveis de serem comercializados, e as orientações servem em geral para diminuir 

custos.   

A organização tem que lidar com diversos grupos de artesãos, e cada grupo 

possui diferentes estruturas, culturas e processos. É um desafio lidar com as 

particularidades de cada grupo e ao mesmo tempo buscar melhores resultados 

financeiros. Porém, os artesãos entrevistados consideraram seu relacionamento com 
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a Rede Asta satisfatório, o que demonstra a capacidade da organização de alcançar 

as expectativas de stakeholders. 

A organização atua utilizando dois registros legais diferentes: (1) uma 

empresa orientada para o lucro chamada Asta Corp Produtos Sustentáveis Ltda-ME16; 

e (2) uma organização sem fins lucrativos chamada Instituto Asta, classificada como 

organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP17). O Instituto Asta atua 

com serviços de capacitação e treinamento dos artesãos. Já a empresa atua na venda 

dos produtos. Esta estratégia foi indicada por uma empresa de consultoria em direito 

e contabilidade, como forma de se adaptar a legislação brasileira, que não possui 

classificação específica para negócios sociais.  

A organização produz relatórios de impacto social e de transparência. 

Atualmente conta com diversos financiadores, entre eles pode-se citar: Caixa 

Econômica Federal; Instituto Coca-Cola; International Foundation; Instituto C&A; 

Newton Fund; Coca-Cola Brasil; M Foundation; Chevron; Enel; Instituto Renner; 

Fundação Channel; TIE; Nestle Waters; Instituto Center Norte; Dow Química; 

Fundação Voskwagem; Instituto Porto Seguro; Recicladora Urbana (ASTA, 2016).  

O estudo de caso é de 2015, e aponta que a organização não vinha 

conseguindo cobrir seus gastos, porém suas vendas estavam crescendo e esperava-

se que ela se tornasse lucrativa em dois anos. O último relatório aberto da organização 

é de 2016, neste relatório as receitas ainda conseguiam superar o total de gastos.  

 O quadro 23 apresenta a síntese do estudo de caso de acordo com as 

categorias de análise desta dissertação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Ltda-ME se refere a microempresa, ou seja, empresa de responsabilidade limitada com receita bruta igual ou 
inferior a R$ 360.000,00 (SEBRAE, 2018).  
17 Organização de Interesse da Sociedade Civil é uma qualificação jurídica direcionada para entidades típicas do 
terceiro setor. 
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Quadro 23 – Síntese do caso Rede Asta 

Categorias Descrição 

Classificação 
Jurídica 

• Atua sob dois registros: um como empresa (Ltda, ME); e um como 
organização de interesse civil (OSCIP). 

Ambiente de 
Negócios 

• A organização atua principalmente no Rio de Janeiro, mas também 
mantem um escritório em São Paulo.  

Proposta de 
Valor 

• Os clientes são qualquer pessoa que queria comprar peças de artesanato. 

• Os principais beneficiários são os artesãos que recebem treinamentos e 
passam a ter mais um canal para escoar sua produção. 

• Sua missão é diminuir a desigualdade social brasileira 

• A organização atua como canal de acesso para venda de produtos 
artesanais feitos em maioria a partir de materiais reutilizados ou 
reciclados. 

• Seus canais de acesso aos clientes são seu site de vendas, sua loja 
localizada no Rio de Janeiro e seus revendedores.  

Parcerias/ 
Fornecedores 

• Os grupos de artesãos são considerados parceiros.  

Competências 

• A equipe é composta por 19 pessoas, que incluem designers, 
administradores financeiros, especialistas em vendas, equipe de loja e de 
manutenção do site.  

• A organização utiliza a quantidade de grupos de artesãos, a quantidade 
de artesãos participantes, a renda destinada aos grupos e a quantidade 
de resíduo reutilizado como indicadores de seu impacto social.  

• Comunicação interna e externa 

• A organização conta com um grande grupo de financiadores. 

• O site institucional possui relatórios ligados a transparência da 
organização e seus impactos sociais. 

• A organização apresenta boa capacidade para lidar com os diferentes 
grupos de stakeholders. 

Concorrentes • Não são mencionadas práticas de benchmarking. 

Excedentes 
• A organização atua sob o formato de uma empresa orientada para a 

distribuição de lucro, e sob o formato de um instituto sem fins lucrativos 

Fonte: Baseado em Iizuka, Varela e Larroudé (2015). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

3.1 Tipo de pesquisa 
 

Para a realização desse estudo recorre-se à utilização da pesquisa 

exploratória, descritiva e qualitativa. Para Gil (2002), a pesquisa exploratória 

proporciona uma maior familiaridade com o problema, tendo como principal objetivo o 

aprimoramento das ideias ou a descoberta de intuições. Nesse sentido, essa pesquisa 

procura contribuir com a discussão do que pode ser entendido como um negócio 

social.  

A pesquisa também é classificada como descritiva, que para Gil (2008), tem 

como objetivo a descrição das características de determinado fenômeno e o 

estabelecimento da relação entre variáveis. Nesse ponto, essa pesquisa busca 

descrever os negócios sociais analisados de forma a verificar se seus modelos estão 

alinhados com as teorias existentes ou são complementares. 

Para entender de forma mais aprofundada o fenômeno recorre-se a uma 

pesquisa qualitativa, uma vez que ela exige um maior tempo de contato e maior 

proximidade (FLICK, 2004), e os estudos dessa natureza em negócios sociais são 

escassos (COMINI, 2016). Outro ponto é que a pesquisa qualitativa ajuda a absorver 

mais das experiências e intuições do entrevistado (CRESWELL, 2010) que neste 

caso, são os empreendedores e gestores de negócios sociais. 

 

3.2 Métodos utilizados 
 

Primeiramente foram feitos levantamentos e pesquisas nas bases do Web of 

Science, Scopus, Scielo e bancos de dissertações e teses da CAPES buscando a 

construção teórica e bibliográfica da dissertação. Para isto foi utilizado o método 

Research Profiling, que auxilia a melhorar a tradicional revisão da literatura e amplia 

seu escopo por meio do exame de palavras a partir da mineração de texto (MOTTA; 

MELO; OLIVEIRA; QUINTELLA; GARCIA, 2011). 

Para a obtenção dos artigos foram utilizados principalmente as palavras 

chaves “Social Enterprise*” e “Social Business” nas plataformas internacionais (Web 

of Science e Scopus). Em alguns momentos foram correlacionadas essas palavras 
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com “Business Model”, “Case Study”, “Success” e “Social Entrepreneurship” visando 

a construção das seções da Revisão Literária.  

Já nos bancos de dissertações e teses da CAPES e nas plataformas Scielo e 

Spell foram utilizados os termos “Negócios Sociais”, “Negócio Social” e “Negócios de 

Impacto Social”.  Além disso, foram consultados sites de incubadoras e organizações 

de fomento aos negócios sociais no Brasil, dentre eles destacam-se: Artemísia, ICE, 

Rede Yunus e Sebrae.  

Em seguida, foram realizados os estudos de casos. O estudo de caso pode 

ser classificado como um estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 

forma que permita seu amplo e detalhado conhecimento (GIL, 2002). Se trata de uma 

averiguação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um 

contexto prático da vida, quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é 

claramente evidente, e onde múltiplas fontes de evidência são utilizadas (YIN, 1989; 

CHIZZOTTI, 2006).  

Essa estratégia tem foco no entendimento de um contexto específico, e em 

se tratando de uma pesquisa multicasos, de 4 a 10 casos é o suficiente, podendo-se 

adicionar novos casos, até o instante em que se alcança a saturação teórica 

(EISENHARDT, 1989).  

Neste trabalho foram analisados quatro negócios de impacto social da região 

metropolitana do Rio de Janeiro. A região foi selecionada por possuir uma ampla gama 

de desafios socioambientais que ajudam a fomentar este modelo de negócio, e em 

função da conveniência de acesso do pesquisador.  

Em seguida, foi realizado primeiramente a apresentação de cada um dos 

estudos de caso de forma separada, para depois buscar a identificação dos padrões 

existentes ao se observar o conjunto, conforme recomenda Eisenhardt (1989).  

Um estudo de caso deve conter questões de pesquisa e 

unidades/subunidades de análise (YIN, 2001). A questão de pesquisa já foi descrita 

na introdução e pode ser recordada aqui: Como se caracterizam e funcionam 

alguns dos negócios sociais existentes na região metropolitana do Rio de 

Janeiro? Na sequência, serão detalhadas as unidades/subunidades. 
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3.2.1 Categorias de análise 
 

Com base no referencial teórico foi construído o Quadro 24, que contém as 

categorias e subcategorias de análise, que serão consideradas para a investigação 

dos negócios sociais na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, os fatores críticos 

de sucesso e como estes se reúnem no modelo de negócio.  

 

Quadro 24 – Categorias e Subcategorias de Análise 

Categorias Subcategorias 

Classificação 
Jurídica 

• Registro Legal da Organização 

Ambiente de 
Negócios 

• Ambiente político 

• Ambiente econômico 

• Ambiente social 

• Ambiente tecnológico 

• Ambiente natural 

Proposta de 
Valor 

• Clientes, beneficiários, financiadores/ doadores 

• Missão 

• Produtos/ serviços 

• Canais de acesso 

• Formas de relacionamento 

Parcerias/ 
Fornecedores 

• Fornecedores (relações pontuais) 

• Fornecedores parceiros (relações duradouras, compartilhamento de risco) 

• Parcerias com a comunidade local 

• Parcerias com ONGs e setor público 

• Parcerias com outros NS 

Competências 

• Existência de um plano de negócios 

• Habilidades, experiência e conhecimento dos fundadores 

• Estrutura organizacional 

• Equipe (tamanho, diversidade, experiência, política de contratação) 

• Práticas de gestão de pessoas (motivação) 

• Estratégia de captação de recursos financeiros 

• Utilização de indicadores financeiros e empresariais 

• Utilização de indicadores sociais e ambientais 

• Comunicação interna e externa 

• Disponibilidade de informações no site institucional (transparência) 

• Capacidade de lidar com diferentes stakeholders 

Concorrentes • Benchmarks/ Boas práticas 

Excedentes • Política de reinvestimento e/ou distribuição de lucros. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.3 Plano amostral 
 

Conforme o mapeamento feito pela organização PipeSocial (2017), o Estado 

do Rio de Janeiro concentra 9% dos negócios sociais do Brasil, alcançando um total 

de 52 negócios. Para os estudos de casos buscou-se selecionar negócios sociais de 
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diferentes áreas, sendo as áreas possíveis: Educação, Saúde, Finanças Sociais, 

Tecnologias Verdes e Cidades/Cidadania. 

A amostra da pesquisa consiste dos negócios sociais disponíveis na região 

metropolitana do Rio de Janeiro, os quais foram selecionados por meio de pesquisas 

na internet. A fonte principal foi a plataforma PipeSocial, mas também foram 

encontrados negócios sociais em sites de organizações relevantes para a temática, e 

jornais e revistas que divulgaram notícias referentes a estes negócios. 

No Quadro 25 estão dispostos os negócios sociais encontrados na região 

metropolitana do Rio de Janeiro, e as fontes por onde foram encontrados. Para a 

construção do quadro foram excluídos os negócios sociais que ainda estão em uma 

fase inicial de desenvolvimento.  

 



Quadro 25 – Negócios Sociais encontrados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

Fonte Área Negócio Social Atuação Empreendedores Sociais 

PipeSocial Educação Mão Santa 
Conexão entre profissionais liberais de áreas 

carentes e clientes 
Guilherme Sucupira & Juliana 

Brito 

PipeSocial Educação Sistemas Edux 
Gestão das escolas por meio de um ERP 

integrado a aplicativo de comunicação com os 
país. 

Samuel Rodrigues & Ricardo 
Braga 

PipeSocial Educação BBOX Enviam box com livros de empreendedorismo 
Douglas França & Viviane 

Frazao 

PipeSocial Educação Faz Game 
Software de autoria onde alunos desenvolvem 
games narrativos com conteúdo educacionais, 

sem codificação. 
Carla Zeltzer & Antonio Ramos 

PipeSocial Educação Estante mágica Oferece a oportunidade de cada aluno publica 
um livro 

Pedro Concy & Robson Melo 

PipeSocial Educação Aondê Educacional Plataforma de aprendizados transmídia Rafael Parente & Hélio Sales 

PipeSocial Educação Olabi Makerspace 
Espaço de aprendizagem de novas tecnologias 

e desenvolvimento da criatividade 
Gabriela Agustini & Isabelle 

Goldfarb 

PipeSocial Educação Duna Consultoria Educação para sustentabilidade e diálogo social Edson & Bernadete 

PipeSocial Educação Árvore de Livros Maior plataforma de leitura digital do Brasil João Leal Galeno Amorim 

PipeSocial Educação Tamboro Educacional Plataforma educacional gamificada 
Samara Werner & Maíra 

Pimentel 

PipeSocial Educação Passei Direto Rede acadêmica Rodrigo Salvador 

PipeSocial Educação QG do Enem Cursos Online Ana Martini & Bruno Elias 

PipeSocial Educação Edools Plataforma de EAD Rafael Carvalho 

PipeSocial 
Educação, Cidadania e 

Saúde 
Cia de Teatro e 

Audiovisual Wooleefer 
Profissionalização de jovens e humanização de 

espaços sociais 
Herik Wooleefer 

PipeSocial 
Educação, Finanças 

Sociais e Cidade 
AbeLLha 

Incubadora social, gestora do aplicativo Good 
People e do Sistema HoneyComb 

Ana Julia Ghirello 

PipeSocial Saúde Baktron 
Serviços de análises laboratoriais a baixos 

custos 
Fernando Cruz 

PipeSocial Saúde Abrace a Demência 
Realiza visitas de palhaços terapêuticos em 

abrigos de idosos 
Flavia Antonio  & Olivier 

Terrault 

PipeSocial Saúde Monitore Sem fio 
Monitoramento da temperatura de freezers e 

câmaras frias de remédios 
Elyr Teixeira 
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Fonte Área Negócio Social Atuação Empreendedores Sociais 

PipeSocial Finanças Sociais Benfeitoria 
Consultoria gratuita para captação de recursos 

por meio de financiamento coletivo 
Tati Leite &Murilo Farah 

PipeSocial Tecnologias Verdes Irrigação por gotejo Sistema de irrigação que evita desperdícios Lisiane 

PipeSocial Tecnologias Verdes 
Embalagens 

Comportáveis e 
Biodegradáveis 

Embalagens descartáveis biodegradáveis Claudio Rocha Bastos 

PipeSocial Tecnologias Verdes Ambidados Coleta, análise e processamento de dados Wilsa Atella 

PipeSocial Tecnologias Verdes Ecolivery Courrieros Entregas e coletas por meio de ciclistas 
Alexandre Messina & Vinicius 

Justa 

PipeSocial Cidadania / Cidades Otimiza Benefícios Sistema de controle do uso de vale-transporte Anderson Costa 

PipeSocial Cidadania / Cidades Inova Urbis Serviços de arquitetura e preços acessíveis Alban Drouet 

PipeSocial Cidadania / Cidades Trinques Serviços de arquitetura e preços acessíveis Laure Beringuer 

PipeSocial Cidadania / Cidades Favelar 
Reformas habitacionais em comunidades 

carentes 
Fábio Moraes & Milena Miranda 

Naprática 
Canais de Acesso, 

Educação, Tecnologias 
Verdes 

Rede Asta 
Utilizam resíduos de empresas para 

transformação em produtos artesanais 
Alice Freitas e Rachel Schettino 

OGlobo 
Combate à Fome, 

Educação 
Pontinho de Luz 

Educação orientada para gentiliza e distribuição 
de alimentos 

Luiz Gabriel Tiago 

Projeto 
Brasil27 

Saúde Policlínica Granato Consultas e exames a preços populares Paulo Granato 

OGlobo Ambiental Ciclo Orgânico Coleta e transforma o lixo orgânico em adubo Lucas Chiabi 

Brazil 
Foundation 

Educação Universidade da Correria 
Educação orientada para o desenvolvimento do 
empreendedorismo em comunidades carentes 

Anderson França 

Fonte: Elaborado pelo autor.



 Em seguida um novo filtro foi realizado buscando os dez melhores casos para 

a aplicação do estudo. Procurou-se selecionar os maiores e mais bem estabelecidos 

negócios sociais para os estudos de casos. Para tanto, buscou-se analisar os casos 

noticiados na mídia, ganhadores de prêmios, etc. No caso dos não noticiados, foram 

previamente analisadas as suas informações disponíveis na plataforma PipeSocial, 

como tamanho (quantidade de funcionários) e fase do negócio (tração, pré-escala e 

escala)18, a fim de selecionar os negócios mais maduros. Com isso, foi construído o 

Quadro 26, que representa os negócios sociais priorizados para realização dos 

estudos de casos. 

 

 

                                                 
18 As fases de tração, pré-escala e escala, são consideradas as fases de maior maturidade presentes na 
plataforma PipeSocial. 



Quadro 26 – Negócios sociais selecionados para os estudos de casos 

Contato Fonte Área Negócio Social Atuação Empreendedores Sociais 

Primário 

PipeSocial 
Educação, cidadania e 

saúde 

Cia de Teatro Audiovisual 

Wooleefer 

Profissionalização de jovens e 

humanização de espaços sociais 
Herik Wooleefer 

PipeSocial Finanças Sociais Benfeitoria 

Consultoria gratuita para captação de 

recursos por meio de financiamento 

coletivo 

Tati Leite e Murilo Farah 

OGlobo Tecnologias Verdes Ciclo Orgânico 
Coleta e transforma lixo orgânico em 

adubo 
Lucas Chiabi 

OGlobo 
Cidadania e Combate à 

Fome 
Pontinho de Luz 

Distribuição de Alimentos e Educação 

orientada para gentiliza 
Luiz Gabriel Tiago 

PipeSocial Saúde Baktron 
Serviços de Análises Laboratoriais a 

baixos custos 
Fernando Cruz 

Secundário 

PipeSocial Tecnologias Verdes Ecolivery Corrieros Entregas e coletas por meio de ciclistas 
Alexandre Messina e 

Vinicius Justa 

PipeSocial Tecnologias Verdes Ambidados Coleta, análise e processamento de dados Wilsa Atella 

Naprática Canais de Acesso Rede Asta 
Reutilizam resíduos de empresas para 

transformar em produtos artesanais 

Alice Freitas e Rachel 

Schettino 

PipeSocial Educação Passei Direto Rede acadêmica Rodrigo Salvador 

Projeto27 Saúde Policlinica Granato Consultas e exames a preços populares Paulo Granato 

Fonte: Elaborado pelo autor



 A partir do quadro 26, foram priorizados cinco negócios de impacto social para 

a pesquisa, foi enviado e-mail requisitando a entrevista para os empreendedores dos 

seguintes negócios: Cia de Teatro e Audiovisual Wooleefer; Pontinho de Luz; Ciclo 

Orgânico; Baktron; Benfeitoria. Porém, destes apenas a Cia Wooleefer concordou em 

participar do estudo.  

A priorização do contato primário levou em conta principalmente as 

informações disponíveis relativas ao tamanho dessas organizações, mas também 

ocorreu preferência pelos casos que não possuíam estudos na literatura acadêmica. 

Os casos que já possuem estudos na literatura, conforme relatado no referencial 

teórico, são: Policlínica Granato e Rede Asta.  

 Dado a baixa taxa de resposta do contato primário, em seguida foram enviados 

e-mails para os empreendedores dos negócios sociais classificados como contato 

secundário no quadro 26. Mesmo assim, mediante a falta de resposta do contato 

secundário, buscou-se contato com os negócios sociais restantes do quadro 25. E 

assim, além da Cia. Wooleefer, mais 3 negócios sociais concordaram em participar 

da pesquisa, sendo eles: AbeLLha Incubadora Social, Estante Mágica e Sistema 

Edux, tornando o estudo multicasos em quatro negócios sociais. A imagem 8, 

apresenta as etapas até a seleção final dos casos.  

 

Figura 8 – Contatos com as organizações 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Em seguida foram agendadas as entrevistas. No quadro 27 é possível 

observar o nome dos entrevistados, os cargos e as datas.  

 

Quadro 27 – Informações sobre as entrevistas 

Empresa Entrevistado Cargo Entrevistas 

AbeLLha Betânia Pontelo Coordenadora de Incubação 19/07/2018 

Cia Wooleefer Herik Wooleefer Fundador 12/05/2018 e 18/05/2018 

Estante Mágica Ana Beatriz Castor Líder de Novos projetos 05/07/2018 

Sistema Edux Samuel Carvalho Sócio Fundador 08/08/2018 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.4 Procedimentos de coleta de dados  
 

Para fazer bom uso do método do estudo de caso, Neves e Conejero (2012) 

ressaltam que a definição de um bom instrumento de coleta de dados é imprescindível.  

Para este estudo, a coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas em 

profundidade com auxílio de um roteiro semiestruturado. O roteiro construído para a 

coleta de dados foi criado com base no Quadro 24, e pode ser observado no apêndice 

deste estudo.  

A entrevista é um método alternativo para se coletar dados não 

documentados. É uma técnica de interação social onde uma das partes busca coletar 

informações e a outra parte atuar como fonte (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Na 

entrevista semiestruturada o pesquisador segue com perguntas abertas e fechadas, 

“em um contexto muito semelhante ao de uma conversa informal” (BONI; 

QUARESMA, 2005, p.75). 

Foram utilizados também dados obtidos a partir de pesquisa documental, ou 

seja, dados internos das empresas e documentos disponíveis na internet de modo a 

complementar as entrevistas como fontes de evidências. Para Gil (2002) a pesquisa 

documental é fonte rica e estável de dados que não implica em altos custos e 

possibilita uma avaliação lúcida das fontes.  

 

3.5   Procedimentos de análise de dados 
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Para a realização da análise de dados identificou-se como melhor ferramenta 

para a abordagem metodológica a análise de conteúdo. De acordo com Vergara 

(2008), a análise de conteúdo é considerada uma técnica de tratamento de dados 

objetivando identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema. Esse 

modelo de análise permite o atendimento de diversas necessidades referentes a 

análise de dados e comunicação, especialmente aqueles voltados para abordagens 

qualitativas (MORAES, 1999).  

Trata-se de uma metodologia de interpretação dos dados que se organiza em 

três fases: pré-análise (constitui a etapa organizacional do material com propósito de 

torná-lo operacional), exploração do material (definição de categorias, identificação 

das unidades de registro e das unidades de contexto dos documentos), e, por último, 

o tratamento dos resultados, inferência e interpretação (etapa destinada a condensar 

as informações para análise e deduções lógicas, sendo esse o momento da análise 

crítica e reflexiva) (BARDIN, 1977; BAUER, 2002). 

Essa metodologia, quando aplicada a pesquisas qualitativas, ajuda a identificar 

a presença ou ausência de características nas mensagens que são analisadas 

(BARDIN, 1994).  
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4 RESULTADOS 

 

Neste capitulo primeiramente são apresentados os resultados obtidos por meio 

de entrevistas e análise documentos dos seguintes negócios sociais: AbeLLha 

Incubadora Social, Cia de Teatro e Audiovisual Wooleefer, Estante Mágica e Sistema 

Edux. Em seguida é realizada a análise conjunta dos casos, onde é feita triangulação 

entre os casos e a teoria, e por fim, é feita a discussão dos resultados. 

Os casos são apresentados a seguir sendo divididos entre os seguintes 

subtópicos: (1) O(s) Empreendedor(es); (2) Proposta de Valor; (3) Competências; (4) 

Parcerias; (5) Classificação Jurídica; (6) Concorrentes (7) Excedentes; (8) Ambiente 

de Negócios, e, por fim, é apresentado o (9) Síntese do Caso com as informações 

preenchidas em um quadro de acordo com as categorias de análise. 

 

4.1 O Caso da AbeLLha Incubadora Social 
 

As informações desse caso foram obtidas por meio de pesquisa documental e 

entrevista realizada no dia 19/07/2018, com Betânia Pontelo, coordenadora de 

incubação, na sede da incubadora AbeLLha, localizada na capital do Rio de Janeiro, 

no bairro de Santa Tereza.  

 

4.1.1 A Empreendedora 
 

A organização foi constituída por Ana Julia Ghilrello, que é graduada em 

Publicidade e Propaganda pela The City College of New York. Em seu histórico 

profissional Ana foi parte da equipe fundadora do Bom Negócio19 que depois se fundiu 

a OLX20. Na OLX, alcançou o cargo de diretora de operações. Em seguida fundou as 

organizações: GoodPeople App21, AbeLLha e Honeycomb22. Ana atualmente está 

presente na sede da AbeLLha uma vez por semana, onde atua como CEO. 

 

                                                 
19 Bom Negócio era uma empresa que atuava como plataforma online para compra e venda de produtos que 
eram publicados no formato de anuncio online (OLX, 2018). 
20 A OLX é uma empresa global de compras e vendas de consumidores para consumidores C2C, presente em 45 
países (OLX, 2018). 
21 Goodpeople é um aplicativo que tem por objetivo conectar projetos e pessoas, no aplicativo é possível 
cadastrar seus talentos profissionais e buscar pessoas com talentos complementares que queiram participar do 
seu projeto (GOODPEOPLE, 2018), 
22 Honeycomb é um sistema de gestão de criação própria da AbeLLha que evoluiu até ser transformado em uma 
empresa. 



85 

 

4.1.2 Proposta de Valor 
 

A AbeLLha é uma incubadora de negócios de impacto social, com sede 

localizada na capital do Rio de Janeiro e uma filial em São Paulo. Sua missão é gerar 

impacto em escala por meio do acompanhamento e desenvolvimento de negócios 

disruptivos e sociais. Seu valor é entregue por meio do programa de incubação e pela 

plataforma para empreendedores sociais, a AbeLLha digital.  

Para o programa de incubação é realizado um processo seletivo anual, a 

organização candidata tem que ter como foco o impacto social. Para isso são 

analisados os seguintes aspectos: (1) Ideia - O projeto em si e que valor agrega às 

camadas de baixa renda e minorias. Neste ponto também é analisado se ele ajuda a 

superar algum dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS)23 da 

Organização das Nações Unidas; (2) Impacto - Potencial de crescimento no mercado 

e escalabilidade24; (3) Valores - Comprometimento, foco e valores da equipe 

(ABELLHA, 2018; GOODPEOPLEAPP, 2018). O processo seletivo é realizado em 

duas etapas, sendo a primeira composta por um formulário online e a segunda por 

uma entrevista. 

O custo do programa de incubação é definido como sendo 5% da renda 

familiar média mensal dos empreendedores, sendo que este valor não pode 

ultrapassar o teto de R$ 650,00 mensais (ABELLHA, 2018). Esse valor de teto é 

definido por que em geral as empresas que estão começando têm dificuldade em 

pagar valores superiores (GHIRELLO, 2017).  

Durante o período de incubação são realizadas reuniões quinzenais com a 

equipe da AbeLLha para acompanhamento, após as reuniões os empreendedores 

saem com tarefas para realizar.  

As tarefas constituem pontos que são vistos como importantes para a 

evolução do negócio. Apesar das reuniões serem quinzenais, as organizações 

                                                 
23 Os 17 ODS são: (1) Acabar com a pobreza; (2) Acabar com a fome; (3) Assegurar vida saudável; (4) Assegurar 
a educação inclusiva, equitativa e de qualidade; (5) Alcançar igualdade de gênero; (6) Disponibilidade de água e 
saneamento básico para todos; (7) Assegurar acesso à energia; (8) Promover crescimento econômico inclusivo; 
(9) Infraestrutura, industrialização inclusiva e inovação; (10) Reduzir a desigualdade; (11)  Tornar as cidades 
sustentáveis, seguras e inclusivas; (12) Assegurar padrões de produção e consumo responsáveis; (13) Combater 
mudanças climáticas e seus impactos; (14) Uso sustentável do s oceanos e dos recursos marinhos; (15) 
Proteger, recuperar e promover o uso sustentável de ecossistemas terrestres e da biodiversidade; (16) 
Promover sociedades pacíficas, proporcionar acesso a justiça e construir instituições eficazes; (17) Fortalecer 
parcerias globais para o desenvolvimento sustentável (ONU, 2017). 
24 A escalabilidade é a capacidade de expansão das atividades da empresa para além do nível local (MORAIS-
DA-SILVA; TAKASHI; SEGATTO, 2016).  
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incubadas contam com o apoio dos funcionários da AbeLLha para tirar dúvidas e 

acompanhar a execução de suas tarefas. O processo de incubação é realizado com 

proximidade, e a metodologia utilizada na incubadora foi desenvolvida com a 

participação das organizações incubadas.  

A incubadora conta com funcionários capazes de auxiliar na maior parte dos 

assuntos relacionados aos negócios. Porém, para melhor servir seus clientes, a 

organização desenvolveu uma rede de especialistas voluntários a partir dos contatos 

da empreendedora, Ana Julia, que atuam como mentores. 

As empresas incubadas têm acesso a estes profissionais pelo menos uma 

vez por mês e tiram dúvidas sobre aspectos jurídicos, estratégias de vendas ligadas 

a setores específicos, etc. Essas mentorias podem ocorrer de forma virtual ou 

pessoalmente, sendo esse um ponto que geralmente fica a ser combinado entre o 

mentor e o empreendedor.  

A organização apresenta foco nos empreendedores e não apenas nos 

negócios. Como as empresas são gerenciadas por pessoas, questões relacionadas a 

problemas pessoais e desânimo acabam por afetar os resultados das incubadas. 

Neste sentido, a organização decidiu contratar um coach25 para fazer o 

acompanhamento dos empreendedores. Está estratégia foi muito bem recebida pelos 

clientes. O foco no empreendedor também pode ser observado na fala a seguir: 

 

A gente trabalha muito apostando mais no jóquei do que no cavalo. Por 

que as vezes as pessoas vêm com projetos bons, mas com baixas 

barreiras de entrada etc. Só que as pessoas se mostram tão potenciais, 

que a gente vê, que com o conhecimento adquirido aqui, eles poderiam 

fazer alterações ou seguir a mesma linha, mas com algo diferente. 

Então a gente entra com uma bagagem intelectual. 

- Betânia Pontelo, 2018.  

 
A metodologia da incubação envolve desenvolvimento das seguintes 

competências para as organizações: Estratégia e análise de mercado (Plano de 

Negócios e Canvas); Gestão Estratégica e de Equipe; Construção de Pitch26 

                                                 
25 Coach é o profissional que auxilia pessoas a abordar crenças e comportamentos arraigados que inibem seu 
desempenho em seu contexto atual (BOOYSEN, 2015).  
26 Pitch também conhecido como “discurso de elevador”, é um modelo de fala breve e objetiva para apresentar 
sua empresa ou o que você faz. Geralmente é desenvolvida para gerar novos contatos de vendas ou para 
conquistar investidores (BOND, 1999).  
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(investimento e venda); Acompanhamento de eficácia (ROI27, CAC28, etc); 

Planejamento Financeiro e Controle de Caixa, Gerenciamento de Indicadores (KPIs) 

e Gerenciamento de Produto. 

O principal canal de contato com a organização são as redes sociais: 

Facebook, Linkedin e Instagram. A organização também conta com um site 

institucional bem estruturado e se mostra de portas abertas para receber pessoas para 

conversar de segunda a sexta das 9:30 as 20:00. 

Ao longo do ano são abertas entre três e quatro vagas para novas 

organizações participarem do programa, sendo que no ano passado houveram 49 

candidatos inscritos. A AbeLLha conta com cinco empresas incubadas atualmente, 

conforme pode ser observado no quadro 28.  

 

Quadro 28 – Empresas Incubadas na AbeLLha 

Empresa Função 

Lukre Aplicativo para conciliação de transações de débito e crédito 

Re-Ciclo Compostagem Urbana 

Indique Uma Mina Busca a inserção de mulheres no mercado de trabalho 

Diaspora Black Plataforma de hospedagem e conexão com a cultura negra 

Rede Asta Conecta artesãs e clientes por meio de uma plataforma online 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao longo de em sua história a AbeLLha já incubou outras 15 empresas, essas 

empresas podem ser observadas no quadro 29.  

 

Quadro 29 – Empresas que passaram pela AbeLLHa. 

Empresa Função 

InVento Gerador de baixo custo de energia eólica 

Blass Aplicativo para auxiliar deficientes visuais 

Happymoment Aplicativo para compartilhar experiências 

Clariô Filmes Produção audiovisual 

Barcelona Media  Turismo, Cultura e economia criativa 

Smartbeach Aplicativo para consultar serviços nas praias 

                                                 
27 A sigla ROI, vem de Return on Investment, que em português significa retorno sobre investimento. O ROI é 
calculado utilizando a formula: Lucro Operacional/Investimento (ASSAF NETO; LIMA 2009). 
28 A sigla CAC se refere ao Custo de Aquisição por Cliente, seu é calculo utiliza a formula: (Custo de Marketing + 
Custo de Vendas)/Clientes Conquistados (BLATTBERG, R. C.; KIM, B.; NESLIN, S. A.; 2008).  
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Empresa Função 

SmartAge Agência de marketing digital 

DGMax Interactive Agência de marketing digital 

Coorte Produtora de eventos culturais 

Farmácia do Bem Facilita o acesso a remédios para população de baixa renda 

Serviçaria Site para encontrar profissionais liberais 

Tem açúcar? Plataforma para promover o compartilhamento de diferentes itens 

Live Site para busca personalizada de imóveis 

Moraste Site para busca de imóveis em comunidades carentes 

Vivências Plataforma para promover o aprendizado profissional 

Fonte: Elabora pelo autor. 

 

Existem também pacotes de consultoria para empresas e start-ups29 aplicando 

a mesma metodologia para quem está incubado. Uma vantagem é que neste modo 

não se precisa esperar o processo seletivo anual, ou ser um negócio social. Esse 

serviço geralmente é contratado por investidores que querem mitigar o risco de seus 

investimentos, obtendo uma avaliação detalhada sobre como a empresa e equipe 

evoluem com o tempo (GHIRELLO, 2017).  

A organização está em processo de iniciar uma plataforma chamada de 

AbeLLha Digital. O objetivo é oferecer parte do conhecimento desenvolvido na 

AbeLLha para empreendedores de start-ups de forma online. Existe a intenção de que 

essa seja mais uma forma para obtenção de receita, por meio da cobrança de 

mensalidade. 

 

4.1.3 Competências 
 

A organização tem um organograma bem definido e enxuto, com apenas seis 

funcionários, conforme pode ser observado no quadro 30.  

 

Quadro 30 – Descrição de Cargos da AbeLLha. 

Funcionário Função 

Ana Julia Ghirello CEO 

Maxim Kejzelman Especialista em Desenvolvimento de Produtos 

Betânia Pontelo Coordenação de Incubação 

                                                 
29 Start-up são empresas em fase inicial (CAMBRIDGE UNIVERSITY, 2013).  
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Funcionário Função 

Marcelo Campos Gerência de Negócios 

Gabriel Telhado Designer de Produto (UX) 

Deyse Nunes Copeira 

Fonte: Incubadora AbeLLha, 2018. 

 

De acordo com a entrevistada, a organização possui clima de trabalho 

agradável, e apesar de não existirem programas de motivação ou de treinamento 

periódicos, a equipe é motivada. Quando ocorre alguma desmotivação geralmente 

está ligada a questão salarial.  

 

Somos motivados, mas temos momentos e momentos. Eu acho que a 

parte da grana é que pesa quando existe alguma desmotivação de 

algum lado. E tem a questão de sermos poucos e muitas vezes 

estarmos longe, as vezes não estar reunido faz falta, mas a gente se 

comunica muito então essa parte é bem suprida. 

- Betânia Pontelo, 2018.  

 

A AbeLLha é pautada na gestão horizontal gerenciada por meio do sistema 

Honeycomb, um software de criação própria. Este sistema permite dar apoio ao 

planejamento estratégico das organizações incubadas, e gerenciar a própria 

AbeLLha. Ele tem como pressuposto a comunicação horizontal, transparente e 

colaborativa e permite feedbacks dos incubados sobre o processo de incubação. 

O sistema também permite gerenciar os objetivos dos funcionários, as metas e 

descreve a responsabilidade de todos. É permitido também aos funcionários gerar 

feedbacks sobre sua situação em relação a suas tarefas. Em seu processo 

embrionário o sistema Honeycomb era uma planilha de Excel pautada nos conceitos 

relativos a holocracia30.  

 

Partimos para o Excel e começamos a listar tudo o que queríamos 

atingir ao longo dos 3 meses que viriam [...]. A partir disso começamos 

a listar responsabilidades e papéis que deveriam existir para que 

pudéssemos atingir as metas definidas [...]. A gente tava preocupado 

                                                 
30 Holocracia é um modelo de gestão horizontal, entre suas principais características está que os membros da 
organização possuem maior autonomia para decisões cotiadas, já as decisões de maior impacto na organização 
são geralmente tomadas em conjunto (ROBERTSON, 2007). 



90 

 

em listar tudo o que era essencial pra AbeLLha evoluir. Foi só depois 

que começamos a escolher que responsabilidades cada um teria. 

Ninguém selecionava o outro pra nada, cada um escolhia o que queria.  

- Ana Julia Ghirello, 2016.  

 

Com o tempo, a planilha veio a se tornar o software de gestão, que se divide 

em abas ligadas a Estratégias, Responsabilidades e Pessoas. Eventualmente o 

Honeycomb se tornou um Spinoff da organização, ou seja, uma nova empresa 

constituída a partir da AbeLLha. A imagem da tela inicial do sistema pode ser 

observada na figura 9, que contribui para melhor entendimento da funcionalidade do 

sistema.  

 

Figura 9 – Imagem do sistema Honeycomb. 

Fonte: Ghirello, 2017. 

 

De acordo com a entrevistada, a comunicação da AbeLLha é considerada 

efetiva, sendo realizadas reuniões semanais com toda a equipe para alinhamento. 

Além disso, o programa Slack31 é utilizado para troca de mensagens e o Hangout32 é 

utilizado quanto existe necessidade de fazer ligações.  

                                                 
31 O Slack é um software de terceiros orientado para comunicação de equipes de trabalho. 
32 Hangout é um software do Google desenvolvido para troca de mensagens, multimídia e videoconferências. 
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A organização contou com plano de negócios desde o início de suas 

operações. Já os indicadores empresariais, são os mesmos utilizados nas 

organizações incubadas e que foram apresentados na metodologia de incubação,  

Uma dificuldade encontrada é medir o impacto social da organização, as 

métricas utilizadas para isso são: (1) a quantidade de empresas que completam todo 

o ciclo de incubação; (2) a quantidade de empresas que estão em processo de 

crescimento/ escala. Apesar de essas não serem medidas de impacto muito 

confiáveis, já que não mede o impacto efetivamente, foi a melhor forma encontrada.  

 

Para medirmos impacto é muito complexo, nós somos intermediários 

do impacto, geralmente o impacto mais direto é realizado pela empresa 

que a gente incubada. Até mesmo por que muito do que trabalhamos 

é em cima do conhecimento, e medir quanto de conhecimento é ganho, 

é complicado. - Betânia Pontelo, 2018.  

 

4.1.4 Parcerias 
 

A AbeLLha está localizada em Santa Teresa, um bairro de classe média-alta 

próximo ao centro do Rio de Janeiro. Existem favelas próximas, mas até pouco tempo 

não havia nenhuma entrada nesses lugares. 

 Para auxiliar neste ponto, recentemente a AbeLLha desenvolveu uma 

parceria com a Viva Rio33, com o objetivo de atender jovens e adultos na comunidade 

do Cantagalo-Pavão-Pavãozinho que quisessem empreender na região.  

Com a parceria, a Viva Rio cedeu parte de um espaço que pertencia ao 

programa Criança Esperança34, mas que não estava sendo utilizado. A AbeLLha 

então está desenvolvendo um ponto de coworking35, chamado Favela Hub, onde o 

objetivo é aplicar as mesmas metodologias utilizadas na incubadora.  

                                                 
33 Viva Rio é uma empresa social que realiza trabalhos nas áreas de saúde, educação, preservação ambiental e 
segurança (VIVARIO, 2018) 
34 O Criança Esperança é uma iniciativa da Rede Globo em parceria com a UNESCO, que visa promover inclusão 
social de grupos vulneráveis; apoia políticas públicas para juventude; estimula jovens a completar seus estudos 
em educação básica e técnica; oferece atividades esportivas, de laser e inclusão digital (UNESCO, 2018).   
35 Coworking é uma área destinada ao compartilhamento de espaço e recursos de escritório, reunindo 
pequenos empreendedores e profissionais liberais.  
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Neste novo espaço, não será feito o recorte de negócios de impacto social, a 

AbeLLha se coloca como o próprio realizador do impacto social, à medida que tem 

por objetivo potencializar o desenvolvimento da região.  

De acordo com a entrevistada, a razão para isso é que quem faz 

empreendedorismo social no Brasil geralmente pertence as classes A e B, e este 

recorte seria uma grande restrição para a região. Está parceria constitui não só mais 

uma fonte de renda para a AbeLLha, como também uma forma de ampliar seu 

impacto. 

A parceria com a Viva Rio ocorreu graças as conexões obtidas pelos membros 

da AbeLLha em eventos relacionados ao tema dos negócios de impacto social. Esses 

eventos auxiliam no desenvolvimento de networking e em atividades de benchmark, 

já que os frequentadores possuem o costume de debater, compartilhar ideais, e 

recomendar ações que deram certo em suas organizações. Um exemplo desses 

eventos é o Colaboramérica36, e os eventos que que ocorrem no espaço 

OitoConecta37. 

 

4.1.5 Classificação Jurídica 
 

Trata-se de uma microempresa (ME), lembrando que as microempresas são 

empresas com receita bruta anual de até R$ 360 mil, e até 9 funcionários caso seja 

do ramo comercial, ou até 19 funcionários caso seja do ramo industrial (BRASIL, 

2006).  

 

4.1.6 Concorrentes 
 

De acordo com a entrevistada a organização acompanha o que outras 

incubadoras e o que outros negócios de impacto social estão fazendo. A relação com 

outras incubadoras é positiva, chegando a inclusive existir compartilhamento de 

informações e recomendações de ações entre os integrantes deste setor. 

 

                                                 
36 ColaborAmerica é um evento de inovadores sociais e digitais, cuja missão é promover mudanças sistêmicas e 
construir uma nova economia na América Latina (COLABORAMÉRICA, 2018) 
37 O OitoConecta é um espaço para debate ligado a novas economias, empreendedorismo e inovação. Nele são 
realizados eventos e apresentações com empreendedores sociais e profissionais ligados ao mercado de 
impacto social. Este ambiente foi fundado pela empresa de telecomunicações Oi (OITOCONECTA, 2018).  
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4.1.7 Excedentes 
 

A AbeLLha tem tido lucratividade e conseguiu alcançar o Breakeven38 já no 

primeiro ano de operação. Quanto a distribuição de lucros, é permitida a retirada para 

os sócios e não são divulgados relatórios ligados a transparência.  

 

4.1.8 Ambiente de Negócios 
 

 Não são vistos estímulos ou ameaças a organização no ambiente político. Já a 

nível econômico, em 2017, o Brasil subiu 16 posições no ranking que avalia ambientes 

favoráveis a proliferação de negócios (WORLD BANK, 2018). Além disso, a 

quantidade de novos empreendedores tem se mantido crescentes ao longo dos 

últimos anos (GEM, 2016), o que é favorável para incubadoras.  

 No ambiente sociocultural, os negócios sociais têm nos últimos anos começado 

a ganhar destaque na mídia brasileira e a ser estimulado por premiações como o 

prêmio Empreendedores Sociais da Folha de São Paulo (FOLHA, 2018). Em 2018 

Luiz Gabriel Tiago, empreendedor social do Rio de Janeiro foi um dos indicados para 

o prêmio Nobel da paz (RAMALHO; SALLES, 2017). Estímulos como estes são 

positivos já que os negócios sociais são os clientes da organização. Outro ponto a 

nível sociocultural, é que o uso das redes sociais tem sido cada vez mais frequente, e 

este é um ambiente onde a empresa é bastante atuante.   

 Não foram identificadas ameaças a nível tecnológico. A empresa atua de forma 

bastante alinhada ao ambiente tecnológico atual, tendo inclusive criado o Honeycomb, 

um sistema que se tornou uma empresa de base tecnológica.  

 

4.1.9 Síntese do Caso AbeLLha 
 

A seguir é apresentado o quadro 31 com a síntese do caso apresentado.  

 

 

 

 

 

                                                 
38 Breakeven é o ponto onde as receitas de um negócio passam a ser capazes de cobrir os custos e despesas.  
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Quadro 31 – Síntese do Caso AbeLLha 

Categorias Subcategorias 

Personalidade 
Jurídica 

• Empresa 

Ambiente de 
Negócios 

• Ambiente político não tem apresentado estímulos ou ameaças. 

• Ambiente econômico tem demonstrado maiores índices de 
empreendedorismo inicial o que é positivo para incubadoras. 

• O ambiente social tem sido positivo devido a atuação nas redes sociais, e as 
repercussões positivas geradas a partir de premiações à empreendedores 
sociais.  

• A nível tecnológico a organização tem buscado se manter atualizada, e assim 
foi capaz de constituir um spinoff de base tecnológica. 

Proposta de 
Valor 

• Os clientes da organização são empreendedores, os beneficiários são 
comunidade que recebe o impacto dos empreendimentos incubados, o 
financiamento foi feito exclusivamente pela empreendedora.  

• Sua missão é gerar impacto em escala por meio do acompanhamento e 
desenvolvimento de negócios disruptivos e sociais. 

• Seu principal produto é o programa de incubação, e a AbeLLha Digital, uma 
plataforma de transferência de conhecimento para empreendedores sociais. 
A organização também vem trabalhando com o estabelecimento de um 
coworking em uma comunidade próxima.  

• A empresa é encontrada por clientes principalmente por meio das redes 
sociais e de seu site institucional, a seleção dos empreendimentos a serem 
incubados se dá em um processo seletivo anual.  

• O relacionamento com as incubadas é feito de forma próxima, e conta 
também com um sistema Honeycomb que facilita essa interação. 

Parcerias  
• A organização possui parceria com a Viva Rio para a execução do coworking 

na comunidade do Cantagalo. Esta parceria deve trazer mais receitas e 
ampliar o impacto social da organização.  

Competências 

• A estrutura organizacional assim como as responsabilidades dos funcionários 
está disponível no sistema de TI da organização. 

• A equipe é composta por seis pessoas, que foram escolhidas pela 
capacidade técnica na área de trabalho. 

• A organização conta também com voluntários que atuam como mentores 
para as empresas incubadas. 

• Não são realizados programas de motivação, a motivação se dá pela própria 
razão do trabalho, porém a baixa remuneração é um fator de desmotivação. 

• Ainda não são realizadas estratégias para captação de investimentos. 

• A organização conta com uma série de indicadores empresariais e muito 
conhecimento na área de negócios por parte de seus funcionários. Porém 
enfrenta dificuldade para medir efetivamente seus impactos sociais. 

• A fundadora tem formação acadêmica e é experiente no mundo dos 
negócios.  

• Comunicação interna é efetiva, os funcionários são bastante próximos e são 
realizadas reuniões semanais. A comunicação externa também é efetiva, a 
organização se mostra de portas abertas para atender as pessoas, além de 
ser bastante ativa nas redes sociais.  

• Contou com plano de negócio desde o início de suas operações.  

• O site institucional é muito bem elaborado, porém não são divulgados 
relatórios ligados ao impacto social ou ganhos financeiros.  

• A organização tem como principais stakeholders ativos, seus clientes e seus 
funcionários, sendo que a interação com os dois grupos é bastante fluída.  

Concorrentes 
• É realizado benchmark com outros negócios de impacto social e outras 

incubadoras por meio de eventos como o Oito Conecta. 

Excedentes • A organização permite/almeja a distribuição de lucros para os sócios.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.2 O Caso da Cia de Teatro e Audiovisual Wooleefer 
 

As informações desse caso foram obtidas por meio de duas entrevistas com 

Herik Wooleefer, criador da organização, a participação em uma reunião do 

empreendedor com os atores e, por fim, uma visita a um ensaio realizado na casa de 

repouso Dignus Arte de Viver, localizada no bairro de Botafogo, município do Rio de 

Janeiro. As informações foram obtidas durante o mês de maio de 2018. A organização 

é um projeto social gerenciada pelo empreendedor e voluntários.  

 

4.2.1 O Empreendedor 
 

Herik Wooleefer tem 30 anos de idade, e possui pós-graduação em gestão 

cultural. Iniciou sua carreira aos nove anos de idade em meios aos espetáculos em 

um circo, chegando a ter estudado no Circo de Soleil. De acordo com ele, sua família, 

o circo e o próprio meio artístico tiveram grande impacto nas experiências que o 

levaram a construção da organização.  

  
Eu venho de uma família muito social, e comecei na arte, no circo aos 

9 anos de idade [...] A questão social é muito forte no meio artístico e 

cultural, por que é um trabalho que envolve muito a questão dos 

sentimentos. Além disso, nessa área a gente geralmente precisa doar 

nosso trabalho no início para ser reconhecido, então essa doação pode 

ser de maneira social. - Herik Wooleefer, 2018.  

 

O empreendedor não atua em tempo integral na organização. Ele em geral 

não é remunerado por seus trabalhos na companhia Wooleefer, só sendo remunerado 

quando o edital exige remuneração mínima para cada integrante do projeto. Além da 

direção da Cia Wooleefer, Herik faz trabalhos de consultoria para organizações sem 

fins lucrativos e atua como produtor em outros projetos que não são da companhia.  

Herik demonstrou possuir contatos com produtores que atuam em programas 

de televisão e em projetos de divulgação cultural. Esses contatos advêm de suas 

experiências profissionais anteriores. Ele utiliza esses contatos como forma de 

promover a organização e divulgar os projetos.  

 

4.2.2 Proposta de Valor 
 

A Cia de Teatro e Audiovisual Wooleefer teve suas atividades iniciadas em 

2006, no estado do Espírito Santo, por meio do seu fundador Herik Wooleefer. A 
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principal fonte de renda da organização são as peças realizadas pelo grupo de teatro, 

as quais costumam ter foco em questões sociais como protagonismo negro, violência 

contra mulher, etc. 

Hoje a organização realiza todo ano apresentações em sete estados do Brasil, 

sendo a maior parte concentrada em Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espirito Santo, e 

uma apresentação internacional. 

O grupo geralmente é contratado ao concorrer por editais que são realizados 

por teatros, empresas que apoiam a cultura, governos estaduais, prefeituras, 

fundações de fomento a cultura, etc. Esses editais já definem a data, o horário, e o 

segmento do projeto que será apresentado e cabe aos concorrentes inscreverem o 

roteiro de suas peças para que possam ser selecionados. 

No momento em que a Cia de Teatro e Audiovisual Wooleefer ganha um 

edital, são feitas chamadas para que jovens inexperientes e de baixa renda se 

inscrevam para uma seleção, onde o que melhor se enquadra no papel é selecionado. 

Apesar da seleção pedir jovens de baixa renda, não são requisitados documentos que 

comprovem que estão nesta situação.  

Em seguida, os selecionados recebem treinamentos e ensaios para 

participarem da peça. Todo o treinamento é oferecido de forma gratuita e os alunos 

selecionados já são direcionados para o projeto/ peça de maneira remunerada.  

Os ensaios e treinamentos ocorrem em presídios, casas de repouso, 

organizações hospitalares, orfanatos e unidades de menores infratores. As pessoas 

que vivem nestes lugares são convidadas a assistir os ensaios. Também existe uma 

obrigatoriedade para os participantes dos projetos atuarem em ações sociais 

realizadas pela companhia. Com isso a organização leva cultura e alegria para locais 

carentes com este tipo de atividade. 

No início de suas operações a organização atuava apenas com contratos 

relativos a oficinas de teatro em locais fechados como presídios, unidades para 

menores infratores, orfanatos e casas de repouso. Esses contratos eram realizados 

por meio de editais públicos de patrocínio financeiro.  

Porém, com o passar do tempo os recursos direcionados para cursos de teatro 

foram reduzidos e a organização teve que iniciar novas atividades como 

apresentações em teatros e outros ambientes abertos, e adicionar projetos em: dança, 

produção audiovisual e fotografia.  
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Para o empreendedor os objetivos da organização e sua forma de atuação 

devem mudar constantemente, por questões relativas às necessidades sociais que se 

modificam com o tempo, mas principalmente por questões de mercado.  

 

O público a 10 anos atrás não é o mesmo público de hoje. Os 

adolescentes de 10 anos atrás não são os mesmos hoje. As 

necessidades mudam, a tecnologia, a inovação... Novas coisas 

surgiram, novas profissões [...] é necessário fazer mudanças para 

conseguir se manter, conseguir existir.  

- Herik Wooleefer, 2018.  

 

A remuneração dos atores nas apresentações em teatros segue duas linhas, 

ou é definida pelos valores estipulados nos editais, ou é definida por meio de um 

percentual do que é arrecadado na bilheteria. Não existe relação de trabalho, os atores 

atuam como participantes da peça e são inscritos como pessoas físicas. 

A missão social da organização é levar humanização para espaços que 

carecem dessa característica. Ela é realizada por meio de seus ensaios em 

instituições como presídios, casas de repouso, organizações hospitalares, orfanatos 

e unidades de menores infratores. E por meio de outras ações menos ligadas a suas 

operações, como por exemplo, nas visitas ao Instituto Nacional do Câncer, onde os 

atores se vestem de palhaços e acompanham médicos realizando palhaçadas com o 

intuito de levar alegria para crianças com câncer.  

Na figura 10, apresentada a seguir, pode-se observar Herik Wooleefer e uma 

integrante do projeto em uma visita ao INCA. 

Figura 10 – Cia Wooleefer no INCA. 

 

Fonte: Herik Wooleefer, 2018. 

Uma dificuldade para a companhia é conseguir as autorizações para realizar 

seus ensaios e atividades nas instituições. Isso ocorre por que esses locais, em geral, 
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têm acesso bastante restrito e é necessário comprovar que o grupo não representa 

perigo para as pessoas que estão ali dentro. 

 Também é necessário garantir a segurança do grupo enquanto eles realizam 

suas atividades, em geral existem diversas questões burocráticas ligadas a entrada 

de pessoas dentro dessas instituições, o que faz com o processo seja bastante 

trabalhoso. 

Até o momento a Cia de Teatro e Audiovisual Wooleefer não possui um 

espaço físico próprio, isto ocorre por que não existe verba para arcar com os custos 

fixos relacionados a isto. Neste sentido suas atividades realizadas nas mais diversas 

instituições funcionam não só por um aspecto social, mas também como uma 

necessidade para que o negócio tenha um ambiente para os ensaios. O 

empreendedor menciona também que a visita a esses espaços contribui para o 

desenvolvimento dos alunos como atores. 

 

4.2.3 Competências 
 

A maior parte das atividades de gestão da organização, são concentradas na 

função do empreendedor que também atua como produtor e professor na 

organização. Sendo assim, as decisões da companhia são centralizadas na figura do 

Herik Wooleefer.  

Em alguns editais de apresentações existe a exigência de assinatura de todos 

os envolvidos na apresentação. Neste caso, é necessário que todos os integrantes 

avaliem o projeto de apresentação e concordem com os termos descritos no projeto. 

Então mediante a esta necessidade, suas perspectivas são consultadas de forma a 

desenvolver um projeto aceito pelo grupo.  

A Companhia conta com 50 voluntários, que em geral, ajudam a resolver 

problemas da organização. A maioria atua na parte técnica e burocrática dos projetos. 

Por exemplo, para concorrer a um edital muitas vezes é necessário enviar portfólios 

com vídeos, fotografias, mapas do local de apresentação, mapas de luz, mapas de 

rede elétrica, entre outras requisições das áreas onde ocorrerão as apresentações.  

Alguns editais de apoio financeiro também exigem o envio de relatórios com 

a descrição dos gastos do projeto das apresentações, o que também é feito com o 

apoio dos voluntários.  
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Os voluntários são essenciais para a organização, cobrir os gastos que 

seriam derivados do trabalho desses profissionais seria algo muito 

difícil para a companhia. - Herik Wooleefer, 2018.  

 

No que tange a comunicação interna, a maior parte é realizada por meio de 

Whatsapp, reuniões e e-mails. Os e-mails geralmente são utilizados quando a 

comunicação envolve aspectos ligados a contratos, pedidos de documentos, etc. 

Enquanto o Whatsapp é mais direcionado para questões do dia-a-dia.  

A comunicação externa é feita nas mídias sociais, principalmente no 

Facebook, sendo que este serviço é terceirizado por uma organização contratada para 

fazer as postagens e os comentários na página da companhia.  

A página da organização no Facebook divulga as peças, e os atores 

costumam compartilhar as postagens. A busca por atores também se dá 

principalmente por meio do Facebook e em ações de divulgação da organização em 

universidades.  

Outro importante canal de acesso ao público alvo das apresentações, são as 

ações pontuais direcionadas para cada projeto. Por exemplo, quando ganham um 

edital para uma peça infantil, são realizadas atividades de divulgação em escolas 

próximas ao teatro onde a peça será realizada.  

A página também faz chamadas para voluntários que queiram participar de 

suas ações sociais em instituições. Porém em alguns casos, como é o caso das 

penitenciárias, só são convidadas pessoas já conhecidas, ou que tenham indicação 

de alguém. Isto por que existe um cuidado para evitar que pessoas mal-intencionadas 

utilizem a organização para realizar alguma ação dentro destes locais. 

Apesar do projeto não ter contado com um plano de negócios no início de 

suas operações, o fundador realizou pesquisas de mercado buscando aprimorar seus 

conhecimentos sobre o segmento e entender como posicionar sua organização no 

início de suas atividades.  

A companhia mantém como indicador social a quantidade de instituições 

(presídios, casas de repouso, organizações hospitalares, orfanatos e unidades de 

menores infratores), escolas públicas, beneficiários (pessoas que assistem aos 

ensaios nas instituições), e profissionais (atores, dançarinos, etc.) que participam de 

suas apresentações. Esses indicadores podem ser observados no quadro 32. 
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Quadro 32 – Indicadores Sociais da Cia Wooleefer. 
Indicador Quantidade Período de Tempo 

Instituições 5 ao mês 

Escolas Públicas 30 
ao ano, porém são visitas mais de uma vez 

neste período de tempo. 

Alunos  
(Atores e Dançarinos) 

350 É a quantidade média que integra o projeto 

Fonte: Elabora pelo autor. 

 

No que tange ao clima organizacional, as relações entre os integrantes 

costumam ser tranquilas, porém os ambientes de atuação social envolvem ambientes 

adversos, fora da realidade comum da maioria das pessoas. Os ensaios também são 

realizados em ambiente diferentes o que faz com que os integrantes não se 

acostumem a um ambiente específico.  

Essa situação pode ser difícil para os integrantes, porém Herik, acredita que 

esse choque de realidade, e a experiência gerada por essas visitas, ajuda os atores 

desenvolverem melhor seus personagens, entenderem melhor a vida, seus próprios 

sentimentos, e a superarem seus problemas pessoais.  

 

As pessoas conseguem entender que problemas que eles acham que 

são o “fim da picada”, que não tem mais jeito, são problemas 

pequenos. Quanto eles visualizam essa realidade que não é mostrada 

nos seus contextos originais, eles mudam, é como se fosse uma 

terapia.  -Herik Wooleefer, 2018. 

 

O controle financeiro que a Cia, possui é pouco profissional. O que existe são 

relatórios descrevendo os gastos para cada projeto específico. Esses relatórios são 

feitos por voluntários, seguem as regras de cada edital como exigência para prestação 

de contas. 

O fundador também toma nota em papel dos gastos que por exigência dos 

editais não podem ser alocados dentro dos projetos, como é o caso dos gastos 

administrativos (inscrições, telefonemas). De acordo com os seus cálculos a 

organização tem conseguindo cobrir os custos de suas operações.  

Os resultados econômicos ainda não têm sido satisfatórios, porém a 

organização tem conquistado prêmios e vêm ganhando reconhecimento no mercado 

em que atua. Já os resultados sociais têm sido percebidos como muito significativos, 

se espalhando por diversos grupos diferentes.  
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A companhia ainda não dispõe relatórios de transparência abertos ao público. 

Esses relatórios ainda são restritos aos projetos de apresentação, e seguem os 

critérios estabelecidos por cada edital, sendo enviados apenas para a organização 

responsável pelo edital. A organização também não possui site institucional.  

 

4.2.4 Parcerias 
 

A organização conta com uma série de parceiras pontuais, para cada novo 

evento são pesquisados novos parceiros. Em maior parte, eles se caracterizam como 

profissionais liberais ou microempresários. Geralmente são profissionais ligados a 

produção dos cenários e adereços, fotógrafos, e eventualmente outros profissionais 

ligados a divulgação e produção do evento. Os serviços desses profissionais são 

pagos de acordo com as definições estabelecidas nos editais, ou a partir de um valor 

percentual da bilheteria.  

 

4.2.5 Classificação Jurídica 
 

A companhia concorre nos editais dos órgãos de fomento à cultura como uma 

empresa do tipo MEI39, e sob a figura da pessoa física de seu fundador, porém já 

existe um projeto de formalizar a organização sob a personalidade jurídica de uma 

organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP40). 

No campo das artes, há restrições nos editais quanto à personalidade jurídica 

da organização. Nesse campo, os editais costumam filtrar não só o segmento das 

organizações, mas também sua personalidade. Existem editais que são específicos 

para empresas, outros específicos para pessoa física, e outros específicos para 

OSCIP.  

Os editais específicos pra OSCIP costumam oferecer valores mais altos, 

porém em geral são mais concorridos do que os projetos que são destinados a 

empresas e pessoas físicas. Em função da Cia de Teatro Audiovisual Wooleefer vir 

sendo premiada e conquistando espaço nesse meio, seu fundador já acredita que já 

                                                 
39 MEI se refere a microempreendedor individual. Para ser enquadrado neste modelo a empresa precisa ter 
auferido receita bruta no ano-calendário anterior, de até R$ 86.000,00 (trinta e seis mil reais), ser optante pelo 
Simples Nacional. Não ser sócio, administrador ou titular de outra empresa, ter no máximo um funcionário 
(BRASIL, 2008; RECEITA FEDERAL, 2018). 
40 Organização de Interesse da Sociedade Civil é uma qualificação jurídica direcionada para entidades típicas do 
terceiro setor.  
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está na hora de fazer a transição para OSCIP e concorrer a editais que oferecem 

valores mais altos.  

 

4.2.6 Concorrentes 
 

O empreendedor costuma observar os concorrentes, mas não para buscar as 

melhores práticas. Sua visão é buscar o que os outros não estão fazendo, de modo a 

posicionar suas apresentações com alguma abordagem ou ideia diferente do que vem 

sendo feito. Para ele a diferenciação é a chave para ganhar mais editais de 

apresentação. 

 

4.2.7 Excedentes 
 

Não existe retirada de dividendos nem redistribuição de lucros na 

organização. Porém, não existe um estatuto ou compromisso que defina a regra da 

organização. 

 

4.2.8 Ambiente de Negócios 
 

No ambiente político as restrições de financiamento público se mostraram 

uma adversidade para a organização. Já a nível econômico a crise contribui para que 

mais pessoas busquem aulas gratuitas, e o fator da remuneração pode auxiliar mais 

ainda para que pessoas queiram integrar a equipe de alunos-atores do projeto.  

Em nível sociocultural, o crescente uso das redes sociais tem sido um fator 

positivo para a empresa, já que este é o principal canal da organização com possíveis 

espectadores e futuros alunos. 

No que tange ao ambiente tecnológico o desenvolvimento de novos meios de 

entretenimento podem contribuir para a diminuição dos espectadores, como ocorreu 

com o advento da Netflix41.  

 

4.2.9 Síntese do Caso Cia Wooleefer 
 

A seguir é apresentado o quadro 33, com o caso resumido por meio da visão 

das categorias e subcategorias de análise desta dissertação. 

 

                                                 
41 Netflix é um serviço de entretenimento que funciona por meio da transmissão de filmes e séries online.   
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Quadro 33 – Síntese do Caso Cia Wooleefer. 

Categorias Subcategorias 

Classificação 
Jurídica 

• Empresa/MEI, mas busca de ser uma OSCIP 

Ambiente de 
Negócios 

• No ambiente politico as restrições ligadas a captação de recursos por 
empresas, tem se mostrado uma adversidade.  

• A nível econômico, a crise tem feito com que pessoas busquem as aulas 
que são gratuitas e geram remuneração aos alunos por meio das peças. 

• No ambiente sociocultural, o crescimento das mídias sociais tem sido 
positivo, já que esta é a principal ferramenta para a empresa encontrar 
novos alunos.  

• A nível tecnológico, novos modelos de entretenimento podem contribuir 
para a diminuição da quantidade de espectadores nas peças. 

Proposta de 
Valor 

• O principal cliente da organização são os teatros por meio de editais. 

• Os beneficiários são: aos alunos atores e as pessoas que assistem aos 
ensaios em presídios, casas de repouso, etc. 

• A missão social da organização é levar humanização para espaços que 
carecem dessa característica. 

• Seu principal produto são as peças de teatro, mas também existem cursos 
de maquiagem e fotografia. Tudo é utilizado nas peças.  

• O principal canal de acesso à organização é a sua página no Facebook 

Parcerias/ 
Fornecedores 

• Existem parcerias desenvolvidas para a realização dos ensaios, onde as 
instituições parceiras permitem a entrada da companhia.  

• Também existem parcerias com profissionais liberais que prestam 
serviços ligados a peça de teatro.  

Competências 

• A organização não tem, nem teve em nenhum momento, plano de 
negócios, mas realiza testes de mercado.  

• A equipe é composta apenas pelo produtor e empreendedor Herik 
Wooleefer, seus alunos e os voluntários.  

• Ainda não são utilizadas estratégias para captação de recursos 
financeiros com investidores 

• A organização não utiliza indicadores empresariais. 

• A organização utiliza indicadores sociais ligados a quantidade de 
instituições atendidas, escolas públicas visitadas e pessoas que 
participam dos cursos. 

• Os alunos/atores são selecionados com base em sua adequação ao 
papel, e a chamada para inscrição é feita solicitando pessoas de baixa 
renda.  

• Herik Wooleefer é um produtor premiado e com contatos derivados de 
seus anos de experiência no mundo das artes. 

• A comunicação com os alunos se dá principalmente nas reuniões, 
ensaios. Mas também por whatsapp e e-mail. 

• Decisões são centralizadas. 

• Não são disponibilizadas informações ao público relativas a transparência 
da gestão. 

• A organização não possui site institucional. 

• Possui uma grande capacidade de lidar com diferentes stakeholders, visto 
os locais em que os ensaios acontecem, as necessidades dos atores e a 
necessidade de cativar o público.  

Concorrentes 
• O empreendedor observa os concorrentes de modo a buscar maneiras de 

se diferenciar. 

Excedentes 
• Não existe distribuição de lucros, porém não existe compromisso de que 

isso se mantenha no futuro.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.3 O Caso Estante Mágica 
 

As informações desse caso foram obtidas por meio de pesquisa documental 

e entrevista realizada no dia 05/07/2018, com Ana Beatriz Castor, líder de novos 

projetos, na sede da organização, localizada em um prédio comercial no centro do Rio 

de Janeiro.  

 

4.3.1 Os Empreendedores 
 

 A organização foi constituída por dois advogados, Robson Melo e Pedro Concy. 

Os dois acreditam na mudança do mundo por meio da educação e essa crença foi o 

que motivou a criar e empresa. 

 Pedro é graduado em direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e 

mestre em administração pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC). 

Antes de fundar a Estante Mágica sua única experiência profissional era de pouco 

mais de um ano como estagiário na empresa Vale. Ele dedica-se desde 2009 em 

tempo integral a direção da Estante Mágica. De acordo com a entrevistada, Pedro é 

aficionado por livros, e chega a ler mais de 100 livros por ano.  

 Robson Melo é graduado e mestre em direito pela Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (UERJ). Antes de fundar a Estante Mágica, Robson também só havia 

atuado como estagiário, primeiro no escritório de advocacia Castier & Abelha 

Advogados, por 1 ano e oito meses, e depois por 1 ano e meio na empresa Vale. 

Porém, diferente de Pedro, Robson mantém uma carreira profissional fora da 

organização, e atua hoje como Diretor Nacional de Regulação e Avaliação na 

Universidade Estácio de Sá, dedicando apenas parte de seu tempo para a Estante 

Mágica. 

 

O Robson é um cara que teve a vida mudada pela educação, nascido 

e criado na Rocinha, estudou em uma escola que ficava entre os piores 

IDEP’s42 do Rio de Janeiro, e que tinha até professores que diziam 

ofensas a eles. Mas teve uma professora que sempre dizia para os 

alunos que eles poderiam ser o que quisessem ser, e isso foi um 

grande incentivo pra ele, ele sempre quis tirar a família da Rocinha. 

                                                 
42 IDEP é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, um indicador que reúne dois resultados 
importantes para a educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações do INEP (INEP, 2015). 
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Então estudou muito [...] ele sempre teve uma veia de acreditar que é 

possível mudar de vida pela educação, e isso é muito o que a gente 

acredita. - Ana Beatriz Castor, 2018. 

 

 

4.3.2 Proposta de Valor 
 

A Estante Mágica é atualmente a maior plataforma de projetos pedagógicos 

para escolas no Brasil. Foi constituída em 2009, seu serviço é fornecer as ferramentas 

para que o aluno possa publicar o próprio livro.  

Para isto a organização é contratada por escolas em um modelo conhecido 

como B2B2C43, a escola contrata a Estante, mas não paga pelo serviço. A renda da 

Estante vem da venda dos livros criados pelas crianças. 

Quando a Estante é contratada, as escolas acessam a sua plataforma e 

escolhem um tema de projeto, que pode ser por exemplo: Histórias de Carnaval, 

Cultura Indígena, Meio Ambiente, entre outros. Em seguida os educadores recebem 

o material que serve como um plano de aula para auxiliar as crianças a criarem seus 

livros, durante a execução do projeto cada criança escreve e ilustra um livro de autoria 

própria.  

Nós somos uma plataforma educacional gratuita que junto com as 

escolas a gente transforma os alunos em autores de verdade. A gente 

fecha uma parceria gratuita com as escolas, as escolas selecionam um 

projeto da nossa plataforma para aplicar em sala de aula, então tudo 

acontece dentro da dinâmica pedagógica. - Ana Beatriz Castor, 2018. 

 

Ao fim do projeto, a Estante Mágica recebe os livros de cada aluno, edita o 

material e imprime os livros. Em seguida a organização realiza uma noite de 

autógrafos, com o objetivo de elevar a autoestima dos alunos e dar a oportunidade 

para que os interessados possam comprar os livros escritos e ilustrado pelos “autores 

mirins”. Os livros também podem ser comprados online, o preço do livro é de R$ 80,00.  

Em geral a compra é realizada por pais, parentes e amigos da família, e cerca 

de 70% dos autores tem seu livro comprado. Uma imagem da capa de um dos livros 

criados pelas crianças está disponibilizada na figura 11. 

 

                                                 
43 B2B2C – Se refere a um modelo onde empresas atingem novos mercados e clientes por meio da parceria 
com outras empresas. 
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Figura 11 – Livro Jack Bigodão 

 

Fonte: Estante Mágica, 2018. 

 

O legal do projeto é que une a escola, a criança e os pais. A nossa 

monetização vem da venda do livro impresso. A nossa missão é criar 

um mundo onde a criança possa ser capaz de construir sua própria 

história, seja ela de vida ou escrita.  - Ana Beatriz Castor, 2018. 

 

O foco da organização são crianças do ensino infantil ao fundamental, de 3 a 

11 anos, todas as crianças que participam do projeto ganham um livro digital orientado 

para estimular o protagonismo das crianças na sala de aula. O grande objetivo da 

organização é engajar as crianças no mundo da leitura e escrita.  

 

Estudando o mundo e o mercado a gente entendeu que as crianças 

não conseguem nem ler nem escrever, a gente fez uma imersão, eu e 

Pedro, numa escola aqui do Rio e era gritante o cenário. Segundo o 

MEC, até o segundo ano a criança tem que estar alfabetizada, nós 

ficamos no terceiro ano e a realidade era bizarra. Existiam crianças que 

já sabiam ler e eram bem sagazes, crianças que estavam com 

dificuldade, e crianças que diziam que não sabiam nem juntar as letras. 

- Ana Beatriz Castor, 2018. 
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As escolas geralmente descobrem a Estante Mágica por meio de indicações de 

outras escolas e por sua página no Facebook. A empresa conta também com um site 

institucional bastante completo.  

Além de seus serviços comerciais, a Estante desenvolve e-books, podcasts e 

outros materiais ligados a qualificação do professor. Esses documentos são 

disponibilizados gratuitamente em seu site. E tem um blog com aproximadamente 84 

publicações relacionadas a educação, destinadas a educadores e gestores de 

instituições educacionais, e que se dividem em cinco categorias: “Leitura e Escrita”; 

“Alunos e Sala de Aula”; “Família e Escola”; “Tecnologia e Educação”; “Gestão 

Escolar”. 

 

4.3.3 Competências 
 

A Estante já atendeu aproximadamente 3.000 escolas, somando mais de 

240.000 alunos autores em cerca de 500 cidades brasileiras (Estante Mágica, 2018). 

Em 2017 a organização teve um faturamento de 8 milhões de reais. Em 2018 a 

organização iniciou a expansão de seus serviços para colégios do México, Argentina 

e Colômbia. Atualmente conta com 104 funcionários contratados, não existem 

voluntários.  

A organização não lida diretamente com o aluno, mas sim com dois grandes 

tomadores de decisão na vida da criança durante esta faixa etária, os membros da 

escola e os pais. Lidar com esses dois diferentes grupos pode trazer desafios, mas a 

empresa até o momento não teve problemas. Em geral, o que percebem é que existe 

uma tensão entre os dois grupos.  

 

 

Hoje nós vivemos numa grande dicotomia que é o pai achar que a 

escola é 100% responsável pela educação da criança e a escola achar 

que os pais não educam os filhos. A gente sempre tenta mostrar que o 

que importa é a criança, que é uma corresponsabilidade de todo 

mundo! E a gente estimula o dialogo pra entender que todos são 

educadores, e que as crianças são o futuro.  - Ana Beatriz Castor, 2018. 

 

Os funcionários recebem treinamentos de forma online e presencial. No início 

do trabalho são dois dias de treinamento, onde é reforçado os valores da companhia: 
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Encantamento, diversão, família, sentimento de dono, transformação, autonomia e 

curiosidade.  

O ambiente de trabalho é bastante descontraído, as pessoas se vestem de 

maneira informal, é comum ver pessoas com camiseta bermuda e chinelo 

trabalhando. O escritório tem uma área com puffs44 coloridos, para que as pessoas 

possam relaxar e um sino que é tocado quando alguém do setor comercial consegue 

uma parceria com algum colégio.  

 

A gente se sente em casa, a gente vira muito amigo, e é um ambiente 

que te dá autonomia efetivamente e faz você se sentir útil, você sente 

que faz a diferença. Eu acho que hoje é o ambiente de trabalho dos 

meus sonhos! A gente não tem regra de roupa, a gente é bem livre, se 

quiser trabalhar de homeoffice45 pode. Tem essas conjunturas que 

torna o ambiente muito mais legal. E nós montamos o formato do 

escritório de forma a favorecer que as pessoas se olhem, se 

conheçam. - Ana Beatriz Castor, 2018. 

 

Para sua gestão a estante utiliza os seguintes sistemas externos: Exact Sales46, 

RdStation47, Pipefy48, Pipedrive49. E o processo de decisão na organização segue os 

parâmetros da holocracia, conforme pode ser observado na fala da entrevistada:  

 

A Estante é uma holocracia, nós não temos hierarquias, a gente tem 

um organograma, temos uma diretoria, que são os grandes diretores 

que a gente chama, mas a gente não tem chefe, temos mentores. E 

tudo tem bastante autonomia, então o funcionário que ouve alguma dor 

de uma escola, parte pro “vamos tentar resolver”. Todo mundo aqui 

tem que encantar a escola, então para as pequenas ações existe 

bastante autonomia, agora se é algo que realmente vá mudar muita 

coisa na organização, como não tem muita hierarquia, esse tipo de 

tomada de decisão geralmente é em conjunto. 

- Ana Beatriz Castor, 2018. 

                                                 
44 Puffs são móveis frequentemente utilizados como poltrona. Trata-se de uma lona preenchida por bolas de 
poliestireno que é moldado de acordo com a vontade do seu usuário.  
45 Homeoffice se refere a um modelo de trabalho remoto, onde a pessoa realiza o trabalho a partir de casa.  
46 Exact Sales é um software orientado para vendas de empresas para empresas (b2b). 
47 Rdstation é uma ferramenta para gerenciamento de ações de marketing digital.  
48 Pipefy é um sistema para gerenciar as operações diárias de empresas, o software engloba áreas de recursos 
humanos, administrativo, financeiro, vendas, compras, marketing e tecnologia da informação.  
49 Pipedrive é uma ferramenta de apoio a gestão de vendas.  
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A entrevistada considera a equipe bastante motivada, e que grande parte disso 

se dá em função do propósito da empresa, do ambiente de trabalho e pelos desafios 

que são colocados para cada um. Todavia existem metas para o setor comercial.  

 

A gente fala muito do estado de flow50, que é quando a gente não pode 

puxar de mais da pessoa para que ela não sinta que não consegue, e 

a gente não pode também puxar de menos pra que ela não se sinta 

desmotivada, então a gente tenta sempre manter esse constante 

estado de flow. - Ana Beatriz Castor, 2018. 

 

Em geral a comunicação interna é considerada boa, os departamentos realizam 

uma reunião semanal de gerenciamento e cada área emite um informativo semanal 

sobre o que ocorreu de diferente naquela semana para o resto da empresa. É 

realizada também uma reunião anual onde toda companhia participa, e são abordados 

temas relacionados ao futuro da empresa. 

Em seus contatos externos os funcionários utilizam linguagem informal, 

agradável e simpática, o uso de emoticons51 é frequente em suas mensagens. De 

acordo com a entrevistada, a empresa tenta levar o encantamento por meio de sua 

comunicação.  

A organização utiliza indicadores financeiros e de eficiência para tomada de 

decisão. O indicador social que possuem é um indicador de engajamento. Este 

indicador é baseado nos resultados obtidos por meio de um formulário de percepções 

que é aplicado aos educadores, onde busca-se avaliar se os alunos estão se tornando 

mais engajados na leitura e escrita. Porém, não existe muita confiança no indicador, 

e com isso ele não é frequentemente utilizado.   

 

Esse ano o Pedro e o Robson foram pra Harvard52 tentar aprender 

como medir nosso impacto, e os caras que estão lá a 20 anos 

                                                 
50 A palavra flow vem do inglês e pode ser traduzida como fluxo, ou corrente, um tipo de movimento 
constante. Na metodologia de coaching, flow se refere a um momento em que existe engajamento total com a 
atividade (MARQUES, 2016).  
51 Emoticons são deformações de texto (uso criativo de pontuações, símbolos e letras) tipicamente utilizados 
em comunicações via internet. Estas estratégias discursivas buscam produzir um texto rico o suficiente para 
direcionar o destinatário na interpretação e nas emoções ligadas a mensagem (YUS, 2005).  
52 Harvard é uma universidade centenária, norte americana, com campus localizados em Cambridge e Boston 
(HARVARD, 2018). 
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estudando, disseram: Esquece. Então hoje quando a gente precisa 

gerar número a gente tenta medir pelo engajamento. 

 - Ana Beatriz Castor, 2018. 

 

Não são utilizadas ainda estratégias para captação de investidores. Porém, a 

organização tem sido procurada por investidores potenciais. A razão identificada para 

isso foi ter sido listada nas “100 start-ups to watch53”. Mas ainda está sendo analisada 

a possibilidade de aceitar novos aportes financeiros.  

 

 

4.3.4 Parceiros 
 

As parcerias se limitam as escolas e gráficas que realizam o trabalho de 

impressão dos livros. 

 

4.3.5 Classificação Jurídica 
 

Até o ano passado (2017) a organização era uma empresa privada de 

responsabilidade limitada (Ltda.)54. Em 2018 a organização se tornou uma sociedade 

anônima (S.A.)55.  

 

4.3.6 Concorrentes 
 

A empresa possui dois concorrentes o “Pata Choca” e o “Meu Primeiro Autor”, 

porém em um nível local na cidade do Rio de Janeiro, e de acordo a entrevistada as 

concorrentes apresentam pouca capacidade de escalabilidade. 

A entrevistada diz que o benchmarking que fazem é mais um acompanhamento 

geral do que é feito no mundo da educação. De forma a tentaram estar sempre 

atualizados sobre novos assuntos e temas da área. Não são acompanhadas 

empresas específicas, mas sim o setor como um todo. 

 

4.3.7 Excedentes 
 

                                                 
53 As 100 start ups to watch é uma lista divulgada pela Revista Época Negócios em parceria com a Revista 
Pequenas Empresas Grande Negócios, onde são divulgadas as empresas nascentes mais atraentes para o 
mercado, de acordo com os critérios dos editores (GOMES, 2018).  
54 O termo significa que a organização é organizada por cotas onde cada sócio possui responsabilidade limitada 
de acordo com sua contribuição (BRASIL, 2002). 
55 Se refere a organizações que tem seu capital dividido em ações e a responsabilidade dos sócios ou acionistas 
é limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas (BRASIL, 1976).   
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A empresa tem por objetivo a distribuição de lucros, pois se trata de uma S.A., 

porém não é prevista a distribuição para o ano de 2018, a ideia é que seja reinvestido 

o lucro para que possam crescer em escalabilidade.  

 

4.3.8 Ambiente de Negócios 
 

No ambiente político não foram percebidas formas de estímulo ou ameaças a 

organização. Já a nível econômico, o país tem enfrentado uma crise econômica que 

pode levar a uma menor taxa de compra de livros, e impactar nas receitas da 

organização. Porém, a empresa tem mantido um crescimento considerável mesmo 

dentro deste período.   

Em nível sociocultural o crescente uso das redes sociais pode favorecer a 

organização já que esta é uma das principais formas pelas quais ela é encontrada por 

pais e membros da direção das escolas. Outro ponto a nível sociocultural é que as 

crianças na idade alvo da organização já deveriam estar alfabetizadas, mas muitas 

vezes não estão. Isto pode ser visto como um empecilho à contratação de uma 

empresa que oferece como serviço um plano de aula onde a criança escreve um livro. 

Por outro lado, o desafio da produção de um livro pode estimular o interesse da criança 

e facilitar a sua alfabetização.  

 O ambiente tecnológico é de grande importância para a empresa, é ela está 

presente de forma consistente neste meio. Seu principal canal de acesso aos clientes 

é por meio da internet, e o plano de aula é entregue de maneira online e impresso 

pelo professor.  

 

4.3.9 Síntese do Caso Estante Mágica 
 

A seguir é apresentado o quadro 34, com o caso resumido por meio da visão 

das categorias e subcategorias de análise desta dissertação. 

 

Quadro 34 – Síntese do Caso Estante Mágica. 

Categorias Subcategorias 

Classificação 
Jurídica 

• Se trata de uma empresa classificada como S.A. 

Ambiente de 
Negócios 

• No ambiente político-legal, não foram percebidas formas de estimulo ou 
ameaças a organização.  

• A nível econômico, a crise pode contribuir para a diminuição da compra de 
livros afetando as receitas da organização. 
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Categorias Subcategorias 

• A nível sociocultural o crescente uso das redes sociais favorecem a 
organização à medida que esta é a principal forma na qual ela é encontrada. 
Porém neste campo, existe o fato ligado a baixa escolarização das crianças. 

• O ambiente tecnológico é de grande importância para a empresa, e ela se 
mostra presente neste meio. 

Proposta de 
Valor 

•     A organização atua em um modelo onde quem paga pelo serviço são os 
compradores de livros, que costumam ser os responsáveis pela criança, 
mas o serviço é contratado pela escola, sendo o principal beneficiário os 
alunos.  

• Criar um mundo onde a criança possa capaz de construir sua própria 
história, seja ela de vida ou escrita. 

• Os serviços que a organização oferece são os planos de aula orientados 
para a construção de livros por crianças. Assim como o evento de 
autógrafos e a venda do livro impresso. 

• São oferecidos gratuitamente materiais ligados a formação continua para 
educadores. 

• O principal canal de acesso é o Facebook. Além disso, muitos clientes 
descobrem a organização por indicações boca-a-boca.  

• As formas de relacionamento se dão em maioria remotamente, seja por 
meio do site institucional, Facebook, e-mails ou ligações.  

Parcerias • Escolas e gráficas. 

Competências 

• A organização possui um organograma bem definido, mas prezam por um 
modelo de gestão horizontal.  

• Não contou com um plano de negócios no início de suas operações, mas 
hoje utiliza relatórios empresariais para tomada de decisão.  

• A equipe é composta por 104 pessoas, a maioria é jovem, a política de 
contratação é baseada nas competências do candidato.  

• A motivação do trabalho se dá principalmente em função do propósito, do 
ambiente da empresa e do trabalho em si. O setor comercial é o único a 
utilizar metas.  

• A organização manteve crescimento orgânico, ainda não foram utilizadas 
estratégias para captação de investimentos. 

• São utilizados indicadores empresariais e financeiros para tomada de 
decisão.  

• É utilizado um indicador social baseado no engajamento percebido dos 
alunos, porém não há muita confiança no indicador.  

• Os fundadores só possuíam experiência como estagiários antes de iniciar 
a organização. A titulação acadêmica dos dois atinge o nível de mestrado.  

• A comunicação interna é considerada boa, são utilizados reuniões e 
informativos semanais.  

• A comunicação externa se dá em grande parte por telefone, e-mail e mídias 
sociais e é considerada efetiva.  

• Possuem um site institucional bastante completo.  

• Não existe transparência financeira no site, porém são divulgados dados 
relativos a quantidade de escolas atendidas, número de autores mirins e 
cidades em que a organização atua.  

• A organização tenta lidar com os stakeholders de maneira a encantá-los 
pela forma como realizam as comunicações e pela qualidade de seu 
atendimento.  

Concorrentes 
• Os funcionários acompanham o setor da educação para identificar as 

tendências e realizar benchmark. 

Excedentes • É permitida a distribuição de lucros.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.4 O Caso Sistema Edux 
 

As informações desse caso foram obtidas por meio de pesquisa documental 

e entrevista por Skype56 realizada no dia 08/08/2018, com Samuel Carvalho, fundador 

e presidente da Sistema Edux. Foi realiza também uma visita à sede da organização 

no dia 02/08/2018 no município de Niterói que fica no estado do Rio de Janeiro.  

 

4.4.1 Os Empreendedores 
 

 A organização foi constituída por Samuel Carvalho e Ricardo Santana Braga 

no ano de 2015. Samuel é graduado em Administração pela Universidade La Salle e 

antes de constituir a organização atuou como Analista Comercial da Fundação Getúlio 

Vargas. Atualmente é presidente da Sistema Edux. 

 Já Ricardo é graduado em Educação Física pela Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e até então havia atuado como bolsista de iniciação cientifica e 

monitor na UFF. Ricardo também criou o aplicativo para gestão escolar Eduapp.  

Atualmente é responsável pela área de Marketing e Vendas da empresa. 

4.4.2 Proposta de Valor 
 

A organização atua por meio de seu produto, o Sistema Edux, que é um sistema 

ERP (Enterprise Resource Planning57) orientado para gestão de instituições 

educacionais. Com ele é possível controlar o recebimento de mensalidades, fazer 

matriculas, emitir documentos, controlar o horário das aulas, emitir boletos, enviar 

boletins de notas e gerar relatórios gerenciais. O sistema também possui integração 

com um aplicativo de celular, o mobile Edux, que é feito para comunicação com os 

alunos e responsáveis (SISTEMA EDUX, 2018). 

 

O aplicativo que é conectado ao software, então por exemplo, o 

professor cadastrou a nota no software vai aparecer no aplicativo. O 

professor quer enviar uma notificação vai chegar no aplicativo do pai. 

Na parte de gestão o beneficiário é a própria escola, e no aplicativo os 

beneficiários são os pais e os alunos, que tem as informações todas ali 

na palma da mão. - Samuel Carvalho, 2018. 

 

                                                 
56 Skype é um software desenvolvido para chamadas online (conexões de voz) e mensagens instantâneas.  
57  Enterprise Resource Planning ou Sistema Integrado de Gestão Empresarial, é um software que busca integrar 
todos os departamentos e funções de uma empresa em um único sistema (SOMERS; NELSON, 2001). 
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 A figura 12 apresenta o software de ERP desenvolvido pela organização. Como 

é possível observar, além de suas principais funções já mencionadas, existe um canal 

direto para tirar dúvidas e manter a comunicação com a empresa.  

Figura 12 – Sistema Edux ERP. 

 

Fonte: Sistema Edux, 2018. 

 

Entre as escolas que utilizam o sistema, pode-se citar: Colégio Salesiano Santa 

Rosa; Colégio Objetivo; Centro Educacional Alzira Bittencourt; Loghus Pré-vestibular; 

Vitec Cursos Técnicos e Preparatórios; Mexpe; entre outros.  

A missão da organização é “fazer a educação do nosso país ser cada vez 

melhor. Facilitando as rotinas de gestão das instituições de ensino nós permitimos que 

as escolas se dediquem ao que mais importa, educar” (SISTEMAS EDUX, 2018). A 

missão é desenvolvida por meio do próprio produto da organização e de seu blog.   

O blog tem como foco os gestores de instituições educacionais e educadores. 

O tema de suas publicações varia entre nove categorias: (1) Bullying; (2) Captação de 

Clientes (3) Comunicação Escolar; (4) ENEM; (5) Ensino; (6) Evasão Escolar; (7) 

Financeiro; (8) Gestão Escolar; (9) Tecnologia. 

A maior parte dos clientes em potencial que procuram a empresa a descobrem 

por meio de pesquisa no Google, propaganda na internet ou visita ao seu blog. Apesar 

da organização possuir páginas em redes sociais, elas não são consideradas muito 

efetivas para atrair clientes.  

 

Geralmente eles encontram a gente mais pelo Google quando eles 

pesquisam algo sobre direção de escolas. A gente trabalha também 
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com um blog gerando conteúdo que é interessante para o pessoal 

dessa área acadêmica, e esse blog também ajuda a achar a gente. A 

gente também faz propaganda na internet, mas Facebook e Instagram 

pra gente não funciona tanto. - Samuel Carvalho, 2018.  

  

A empresa Edux por meio do seu sistema pode atuar em todo território nacional, 

sendo que os atendimentos a clientes, manutenção e as vendas são realizadas de 

forma online ou por telefone. Poucas vezes ocorreram visitas até os clientes, e as 

visitas que ocorreram foram a clientes localizados nos municípios Rio de Janeiro e 

São Paulo.  

 

4.4.3 Competências 
 

A organização possui um organograma disponível no escritório, e ao todo são 

11 funcionários, que estão divididos entre as seguintes áreas: desenvolvimento de 

software; atendimento; comercial; e financeiro. Não existe um programa formalizado 

de treinamento para os funcionários. Porém, quando um novo funcionário entra é 

designado algum funcionário experiente para acompanhá-lo, apresentá-lo aos setores 

e passar as informações consideradas necessárias para desenvolver o trabalho.  

Em geral existe bastante autonomia para os funcionários desenvolverem suas 

atividades do dia-a-dia, porém quando é necessário definir algo de maior importância 

a decisão é tomada em conjunto. 

 

Todo mundo aqui toma decisão no dia a dia. E normalmente a galera 

que tá na roda (envolvida), a gente senta, conversa e tenta chegar num 

acordo quando é algo mais complicado. – Samuel Carvalho, 2018. 

 

De acordo com o entrevistado, o clima de trabalho é bom, existe bastante 

flexibilidade, principalmente em relação ao horário, a única exigência é que as tarefas 

designadas sejam feitas. A equipe é unida e motivada, a motivação vem 

principalmente em função do ambiente de trabalho agradável. Não existem voluntários 

que atuem na organização. Existe também o desejo de que os funcionários cresçam 

junto com a empresa, e que alguns venham a se tornar até sócios.  
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A ideia que a gente passa é que a com a empresa crescendo, todo 

mundo cresça junto, e com o tempo algumas pessoas se tornem sócios 

e que o negócio dê certo pra todos. Esse é o lema da gente. 

- Samuel Carvalho, 2018.  

 

Não foram mencionadas políticas de contratação orientadas para os mais 

excluídos ou para a diversidade. O que se busca é que é que a pessoa seja a mais 

qualificada para o trabalho a ser realizado.  

A organização não teve nenhum plano de negócio ao longo de sua história. Em 

função disso, ocorreram dificuldades que não eram esperadas e dinheiro foi perdido. 

Porém, ela foi capaz de ir se adequando ao mercado com o tempo.  

 

A gente foi na cabeçada mesmo, perdemos dinheiro. É normal né, a 

gente erra, mas vai acertando no meio do caminho, é difícil fazer sem 

errar.  - Samuel Carvalho, 2018. 

 A organização utiliza as plataformas RdStation e Zendesk58. Essas próprias 

empresas foram fontes de inspiração e serviram como referência para a Sistema 

Edux.  

De acordo com o entrevistado, a comunicação interna é boa, e este é um fator 

que gera bastante sinergia, principalmente entre as áreas de atendimento e 

desenvolvimento.  

A organização utiliza diversos canais de atendimento aos clientes, entre eles 

pode-se citar: um chat em seu site institucional; um canal de mensagens no próprio 

sistema ERP; WhatsApp; telefone e e-mail. Porém, não existem ferramentas 

específicas para feedbacks e avaliações de clientes.  

O dinheiro para o início das atividades da empresa veio dos próprios sócios. 

Para tentar acelerar o crescimento da organização os sócios tentaram buscar recursos 

em um fundo de investimento. Porém, a empresa foi considerada ainda muito jovem, 

e o fundo optou por não investir. 

Tentou-se também obter investidores por meio de cadastro em plataformas de 

investimentos. Porém, na época a empresa ainda estava tentando resolver problemas 

relativos a emissão de notas fiscais e por conta desta pendência fiscal foi considerada 

                                                 
58 Zendesk é um serviço de atendimento ao cliente em nuvem, o serviço é oferecido pela Zendesk Inc 

uma empresa de desenvolvimento de software Dinamarquesa.  
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inapta. Ainda assim, a organização tem conseguido se manter crescendo e seus 

resultados tem sido considerado satisfatórios. 

 

A gente tem conseguido se manter, crescendo aos poucos, não é tão 

acelerado quanto a gente queria, mas sim tem sido satisfatório. Temos 

ganhado novos clientes, mas se tivéssemos com mais grana esse 

processo seria muito mais rápido. - Samuel Carvalho, 2018. 

 

A pergunta sobre a utilização de indicadores financeiros ou sociais não foi 

respondida neste caso. Sendo assim, não existem informações relativas a este 

aspecto disponíveis para análise.  

 

4.4.4 Parcerias 
 

O único parceiro identificado pelo entrevistado foi a Stone, que é utilizada como 

parceira para os pagamentos. A Stone é uma empresa que trabalha com soluções 

para pagamentos online e fornece maquinas para pagamentos em cartões de débito 

e crédito.  

 

4.4.5 Classificação Jurídica 
 

É uma empresa de sociedade limitada (LTDA).  

 

4.4.6 Concorrentes 
 

A organização desenvolve práticas de benchmark orientadas principalmente 

para as empresas RdStation e Zendesk. 

 

São empresas que a gente se espelha pra tentar fazer algo parecido, 

mas a gente não tem contato, a gente usa e tenta replicar o que a gente 

acha importante. É um certo benchmark, a gente usa e aplica o que a 

gente acha maneiro.  - Samuel Carvalho, 2018. 

 

4.4.7 Excedentes 
 

A organização almeja a distribuição de lucros. Para o empreendedor os 

resultados têm sido satisfatórios, mas considera que caso tivessem obtido os 
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investimentos pleiteados, a organização teria um crescimento mais acelerado e com 

melhores resultados financeiros. 

 

4.4.8 Ambiente de Negócios 
 

No ambiente político, tem sido percebido a intenção de estimular o 

desenvolvimento de start-ups ligadas a tecnologia. Este apoio pode ser observado em 

editais de fomento a este modelo de empresa.  

O Sistema Edux cria contato direto com os responsáveis pelos alunos, este 

aspecto auxilia na cobrança das mensalidades, o que pode ser um fator útil no 

momento atual, já que se percebe uma alta taxa de inadimplência no Brasil (SERASA 

EXPERIAN, 2018). 

O ambiente tecnológico é um fator que afeta consideravelmente a organização, 

e ela busca utiliza-lo como vantagem estratégica, tentando se manter sempre 

atualizada. Isto pode ser observado na integração do sistema ERP com o aplicativo 

para celular buscando facilitar a comunicação e a disponibilidade de informações.  

Os fatores socioculturais têm gerado benefícios para a organização. As 

pessoas têm utilizado cada vez mais o celular, e os aplicativos para smartphones têm 

caído no gosto da população como uma forma conveniente para a comunicação e 

fontes de informação. 

Pela forma como os negócios são realizados, quase que exclusivamente pela 

internet e telefone. O entrevistado tem a percepção de que o ambiente local a sua 

volta não interfere muito nas operações da empresa, este ponto pode ser evidenciado 

na declaração a seguir.  

 

Por ser tudo online, inclusive a manutenção a gente faz tudo de forma 

online, então o ambiente a nossa volta não nos influencia muito. E a 

gente também não se envolve muito com o ambiente a nossa volta. 

- Samuel Carvalho, 2018. 

 

4.4.9 Síntese do Caso Sistema Edux 
 

A seguir é apresentado o quadro 35, com o caso resumido por meio da visão 

das categorias e subcategorias de análise desta dissertação. 

 



119 

 

Quadro 35 – Síntese do Caso Sistema Edux 

Categorias Subcategorias 

Classificação 
Jurídica 

• Trata-se de uma empresa limitada (Ltda) 

Ambiente de 
Negócios 

• O ambiente político tem sido de estimulo a empresas ligadas a tecnologia. 

• No ambiente econômico, a alta inadimplência pode ser um estimulo a 
contratação da empresa. 

• A nível sociocultural, a utilização de aplicativos está cada vez mais 
frequente no país. 

• O ambiente tecnológico tem favorecido a organização, e a mesma busca 
estar sempre atualizada em relação a ele.  

Proposta de 
Valor 

• Os clientes são escolas 

• Os beneficiários são os alunos, responsáveis e as escolas. 

• O projeto foi financiado pelos sócios 

• Sua missão é fazer a educação do país ser cada vez melhor. Facilitando 
as rotinas de gestão das instituições de ensino, a organização permite que 
as escolas se dediquem ao que mais importa, educar. 

• Seus produtos são um sistema ERP para gestão de escolas, integrado 
com um aplicativo desenvolvido para o uso de alunos e responsáveis.  

• Os canais de acesso são por meio de ligação telefônica ou online 
utilizando o próprio chat do sistema, o whatsapp, o site institucional ou e-
mail. 

Parcerias/ 
Fornecedores 

• A Stone foi vista como única parceira do negócio. Sua função é de 
promover formas de pagamento.  

Competências 

• A organização tem sua estrutura organizacional bem definida 

• Não possui plano de negócios. 

• Ao todo são 11 funcionários. 

• A motivação dos funcionários se dá principalmente pelo clima de trabalho. 

• Buscou-se recursos financeiros em plataformas e fundos de 
investimentos, porém não houve sucesso. 

• Um dos fundadores era graduado em Administração e já havia atuado 
como analista comercial; o outro fundador é formado em educação física e 
havia atuado como bolsista de iniciação científica. 

• A comunicação interna é considerada positiva, e existe sinergia entre os 
setores. 

• A comunicação externa também é positiva, e os contatos geralmente são 
feitos pro meio da internet e telefone. 

• A organização conta com um site institucional bem desenvolvido. 

• Não são divulgadas informações relativas a transparência. 

• Não foram encontradas dificuldades em lidar com stakeholders. 

Concorrentes • É realizado benchmark analisando as organizações RdStation e Zendesk. 

Excedentes • É permitido a distribuição de lucros. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.5 Análise Conjunta dos Casos 
 

Neste tópico são discutidos os resultados de forma conjunta dos quatro casos 

anteriormente apresentados: AbeLLHa, Cia Wooleefer, Estante Mágica e Sistema 

Edux. Os subtópicos que seguem são: (1) Os Empreendedores; (2) Proposta de Valor; 
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(3) Competências; (4) Parcerias (5) Classificação Jurídica; (6) Concorrentes; (7) 

Excedentes.  

 

4.5.1 Os Empreendedores 
 
 Em todos os casos analisados os empreendedores possuíam ensino superior. 

Em um dos casos o fundador tem especialização, e em outros, os fundadores 

alcançaram o título de mestre, conforme pode ser observado no quadro 36.  

 

Quadro 36 - Formação dos empreendedores. 

Empreendedores Empresas Maior Formação 

Ana Julia Ghirello AbeLLha Graduação em Jornalismo 

Herik Wooleefer Cia Wooleefer Especialização em Gestão Cultural 

Robson Melo Estante Mágica Mestrado em Direito 

Pedro Concy Estante Mágica Mestrado em Administração 

Samuel Carvalho Sistema Edux Graduação em Administração 

Ricardo Santana Sistema Edux Graduação em Educação Física 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 As experiências anteriores dos empreendedores variam, sendo que apenas 

Ana Julia Ghirello e Herik Wooleefer possuíam experiência gerencial. Ana Julia, havia 

alcançado o cargo de diretora de operações em uma multinacional antes de decidir 

iniciar a AbeLLha. Herik Wooleefer cresceu em meio a apresentações e já atuava 

como produtor antes da Cia Wooleefer. Robson e Pedro haviam atuado como 

estagiários na Vale antes de iniciarem a Estante Mágica. Ricardo havia alcançado o 

cargo de analista comercial na Fundação Getúlio Vargas, e Samuel, havia criado o 

Eduapp, e sido monitor e bolsista de iniciação científica na Universidade Federal 

Fluminense.  

 Os empreendedores de duas organizações, a AbeLLha e Cia Wooleefer, 

demonstraram utilizar os contatos de experiências profissionais anteriores como forma 

de promover a organização. A AbeLLha utiliza ex-colegas de trabalho de Ana Julia 

Ghirello como mentores voluntários das empresas incubadas. Já Herik Wooleefer 

disse utilizar seus contatos para promover suas peças em programas de TV e 

chamadas culturais.  

  



121 

 

4.5.2 Proposta de Valor 
 

Quanto aos clientes (pagantes) da organização, apenas no caso Sistema Edux 

eles foram mencionados como um dos principais beneficiados. Porém, no caso da 

Estante Mágica, quem paga pelo serviço são os responsáveis (frequentemente os 

pais) e os beneficiários são os alunos, neste caso pode-se considerar o beneficiário o 

pagante uma vez que nessa idade, os alunos são em geral financeiramente 

dependentes de seus responsáveis. No Quadro 37 observa-se a relação entre as 

empresas, os clientes e os beneficiários. 

 

Quadro 37 – Negócios Sociais, Clientes (pagantes) e beneficiários 

Empresa Clientes (pagante) Beneficiários 

AbeLLha Empreendedor Social Comunidade Afetada 

Cia Wooleefer Teatros Alunos e Residentes dos locais visitados 

Estante Mágica Responsáveis Alunos 

Sistema Edux Escola Alunos, Responsáveis e Escola 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tendo como base os dados do quadro 37 pode-se inferir que os negócios 

Estante Mágica e Sistema Edux comportam-se de maneira similar ao que é 

informando na teoria dos híbridos de mercado. Ou seja, estão próximos de serem 

modelos comerciais puros, onde os principais beneficiários são os clientes (pagantes) 

e seu valor social é distribuído sem intervenção adicional (BIRKHOLZ, 2015). 

Por outro lado, os casos AbeLLha e Cia Wooleefer comportam-se como 

híbridos de ligação. Ou seja, os clientes e os principais beneficiários não são as 

mesmas pessoas, mas estão conectados de alguma forma através da sua atividade 

principal, sem necessidade de intervenções adicionais (BIRKHOLZ, 2015). 

Todos os entrevistados mencionaram que a internet é uma importante forma 

para conseguirem clientes, sendo que três organizações citaram as redes sociais 

como principal forma pela qual são descobertas por clientes. No Quadro 38 é possível 

analisar as informações relativas a este tópico.  
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Quadro 38 – Forma como a empresa é encontrada por clientes. 

Empresa Geralmente é encontrado pelos clientes por 

AbeLLha Redes sociais e site institucional 

Cia Wooleefer Redes sociais 

Estante Mágica Redes sociais e indicações de boca-a-boca 

Sistema Edux Pesquisas no Google, Site institucional e Blog 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No que tange o atendimento aos clientes, todas as organizações mencionaram 

que o mesmo ocorre por meio da internet ou telefone. No caso da AbeLLha também 

é possível visitar a organização pessoalmente para tirar dúvidas.   

As missões apresentadas pelas organizações estão condizentes com sua área 

de impacto e atuação. Os produtos/ serviços oferecidos estão relacionados 

diretamente ao impacto que buscam causar na sociedade. 

O valor social nos casos AbeLLha e Cia Wooleefer vai além do serviço/produto 

oferecido pela empresa. No caso da incubadora de negócios socais AbeLLha, o custo 

de incubação leva em consideração a renda familiar do empreendedor (respeitando o 

valor de teto de R$ 650 mensal). Dessa forma, pessoas mais pobres são capazes de 

ter acesso ao programa pagando menos. 

Essa estratégia faz com que exista uma proximidade da organização com 

Híbridos de Base da Pirâmide (BOP), já que fornece serviços de forma acessível aos 

mais pobres (HOCKERTS, 2015). Porém, a entrevistada Betânia Pontelo, mencionou 

que quem faz empreendedorismo social no Brasil são pessoas de classe A e B, o que 

limita a configuração dentro deste modelo.  

Na Cia Wooleefer o processo seletivo para os alunos de teatro é orientado para 

jovens de baixa renda. Os jovens não pagam pelo curso de teatro, e recebem dinheiro 

pelas apresentações. Em contrapartida precisam participar das ações sociais da 

organização. Ademais os ensaios da companhia são realizados em presídios, 

orfanatos, casas de detenção para menores infratores e asilos, e assim conseguem 

levar entretenimento e cultura a estes locais. 

Sendo assim, a Cia Wooleefer também possui características que se 

aproximam de atender a base da pirâmide (BOP), e de integrar pessoas ao mercado 

(WISE) (HOCKERTS, 2015). Mas vale lembrar que apesar dos alunos serem 

remunerados, eles não são efetivamente funcionários da organização, ou seja, eles 
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se mantêm no projeto apenas durante as apresentações da peça pela qual são 

selecionados, o que fragiliza a configuração da organização como uma WISE.  

A forma como as empresas atuam no mercado possuem diferenças: a AbeLLha 

e a Sistema Edux oferecem seus serviços para outras organizações de mercado 

(B2B); a Cia Wooleefer atua através de editais patrocinados por esferas do governo 

(B2G59) e empresas (B2B); a Estante Mágica atua em um modelo onde depende da 

parceria com outras organizações para alcançar seu cliente (B2B2C). No quadro 39 é 

possível observar essa informação de maneira resumida.  

 

Quadro 39 - Modo de Atuação das Organizações Investigadas 

Empresa Modo de Atuação 

AbeLLha B2B 

Cia Wooleefer B2B; B2G 

Estante Mágica B2B2C 

Sistema Edux B2B 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.5.3 Competências 
 

No que é relativo as estruturas organizacionais, as empresas AbeLLha, Estante 

Mágica e Sistema Edux mencionaram possuir organograma bem definido. Porém, não 

possuem um sistema de hierarquia rígido. De acordo com os entrevistados, as três 

organizações praticam a gestão horizontal, na qual os funcionários possuem bastante 

autonomia e as decisões importantes são tomadas em grupo.  

A Cia Wooleefer possui apenas o empreendedor como integrante efetivo da 

empresa, os outros integrantes do projeto são voluntários ou alunos-atores, 

contratados por projeto. Nesta organização as decisões são tomadas de forma 

centralizada pelo empreendedor. 

Dos quatro casos analisados apenas as organizações AbeLLha e Cia 

Wooleefer possuíam voluntários. Já a quantidade de funcionários pode ser observada 

na tabela 1.  

 

                                                 
59 B2G é uma sigla derivada de Business-to-Goverment, que se refere a modelos de negócios que tem como 
cliente instituições públicas.  
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Tabela 1 – Nº de Funcionários 
Empresa Funcionários 

AbeLLha 6 

Cia Wooleefer 1 

Estante Mágica 104 

Sistema Edux 11 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  
 

Nos casos AbeLLha, Estante Mágica e Cia Wooleefer foi relatado que a 

principal fonte de motivação nas organizações é o propósito do trabalho desenvolvido 

pela organização. No caso Sistema Edux, a principal fonte de motivação foi o ambiente 

de trabalho. O único caso a relatar o uso de algum incentivo econômico relacionado a 

motivação foi a Estante Mágica, que utiliza metas para o setor comercial. Este achado 

é interessante, uma vez que faltam trabalhos que investiguem práticas de gestão de 

pessoas em negócios de impacto social (COMINI, 2016). 

As organizações AbeLLha e Estante Mágica utilizam indicadores financeiros 

para auxiliar sua gestão. A Cia Wooleefer acompanha suas finanças ainda de maneira 

mais rudimentar, seus relatórios gerenciais em geral se resumem a prestações de 

contas ligadas aos projetos pelos quais são contratados. Esses relatórios são feitos 

por voluntários e não são utilizados indicadores para a organização. Este fator pode 

ser problemático, a ausência de relatórios financeiros bem elaborados pode ser um 

problema para a tomada de decisão e comprometer o crescimento da empresa 

(BAGNOLI; MEGAL, 2011).  

 Já o Sistema Edux não forneceu informações relativas aos indicadores 

financeiros utilizados, nem mesmo sobre a utilização de indicadores de impacto social.   

Os indicadores de impacto foram considerados uma dificuldade para a 

AbeLLha e a Estante Mágica. Os entrevistados dessas organizações mencionaram 

que apesar de terem tentado criar indicadores relacionados a seu impacto, existe uma 

grande dificuldade em medir o real efeito da organização. Este é um problema real 

para os negócios sociais, já que para estas organizações os indicadores de impacto 

são importantes para o monitoramento dos resultados e auxiliam a tomada de decisão 

(BENGO; MAKIRA; GIOVANNI; CALDERINI, 2016). 

Herik Wooleefer, entrevistado da Cia Wooleefer mencionou indicadores de 

impacto ligados a quantidade de alunos e a quantidade de instituições (presídios, 

asilos, reformatórios, etc.) e escolas públicas visitadas para ensaio. Porém, métodos 
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de avaliação de impacto não devem se limitar a aspectos ligados a quantidade - é 

importante também avaliar a qualidade do serviço/produto (BAGNOLI; MEGAL, 2011). 

Todos os entrevistados consideraram tanto a comunicação interna quanto a 

externa boas. No caso da comunicação externa, todas as organizações pesquisadas 

têm a internet como principal forma de contato com os clientes. Já a principal razão 

para a comunicação interna ter sido considerada efetiva é a boa relação entre os 

funcionários e as reuniões que são realizadas regularmente.  

Estes achados vão de acordo com os dados encontrados com Schubert e 

Williams (2013), que mencionam bons índices de satisfação em relação a 

comunicação interna em negócios sociais em função do alto compartilhamento de 

informações.  

Apenas a Cia de Teatro Wooleefer não possui site institucional. Todas as outras 

organizações possuem um site bem elaborado e adequado a divulgação de seus 

produtos/serviços. Porém, em nenhum dos casos são divulgadas informações 

relativas a transparência do negócio.  

A capacidade de lidar com diferente stakeholders foi considerada adequada em 

todos os casos, nenhuma das organizações mencionou ter tido problemas neste 

quesito. 

 Já os planos de negócios não foram percebidos como um fator decisivo para 

as organizações, apenas a AbeLLha utilizou esta ferramenta. A informação vai de 

encontro com as obtidas por Yang e Wu (2016), que diz que empreendedores sociais 

nem sempre possuem planos concretos antes de iniciar seus projetos.  

 

4.5.4 Parcerias 
 

Todas as organizações citaram parcerias. Elas em geral se mostraram 

diversificadas. Existem parcerias com outros negócios sociais como pode ser 

percebido no caso AbeLLha com a Viva Rio; parcerias com profissionais liberais, como 

pode ser observado no caso da Cia Wooleefer; parcerias com colégios públicos, como 

foi observado na Estante Mágica; e parcerias com empresas tradicionais como foi 

apresentado nos casos Estante Mágica e Sistema Edux. 

 

4.5.5 Classificação Jurídica 
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Todas as organizações possuíam classificação como empresa, não foram 

encontradas fundações, cooperativas, organização da sociedade civil de interesse 

público (OSCIP), organizações não governamentais (ONGs) ou associações. Porém, 

existe um planejamento para a Cia Wooleefer se tornar uma OSCIP como forma de 

conseguir captar mais recursos.  

4.5.6 Concorrentes 
 

No que tange a prática de benchmarking, as organizações mencionaram 

respostas distintas. A AbeLLha realiza sua prática principalmente em eventos 

orientados para negócios sociais ou para incubadoras. Já o empreendedor da Cia 

Wooleefer mencionou que só observa o que os concorrentes fazem para se 

diferenciar, e evitar fazer trabalhos parecidos. Na Estante Mágica, a resposta que se 

obteve foi que não são analisadas as organizações em si, apenas o setor como um 

todo, buscando novas tendências. Já no caso Sistema Edux, foi mencionado realizar 

benchmarking a partir das empresas de referência Zendesk e RdStation, buscando 

analisar o que pode ser positivo para a organização.  

 

4.5.7 Excedentes 
 

Nenhuma das organizações se enquadra dentro do conceito de Yunus (2008), 

que considera que para um negócio ser considerado social, os empreendedores ou 

investidores devem se comprometer formalmente a nunca retirar dividendo além do 

que foi investido na organização.  

Até o momento a Cia Wooleefer ainda não possui uma política definida para a 

distribuição de lucro, a organização também pode vir a se tornar uma OSCIP, neste 

caso não poderia mais considerar a possibilidade da distribuição de lucros.  

As outras organizações analisadas almejam a distribuição de dividendos. 

Sendo assim, os casos investigados estão mais adequados a perspectiva de Chu 

(2007) que defende a distribuição de lucros como forma de incentivo para o aumento 

da quantidade de negócios sociais.  

Sendo assim, caso se consolide a diferenciação entre Negócios Sociais e 

Negócios de Impacto Social, os casos analisados poderiam ser classificados apenas 

como NIS.  
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4.6 Discussão de Resultados 
 

Nenhuma das organizações investigadas por meio das entrevistas apresenta 

relatórios relacionados a transparência disponíveis para a sociedade. Porém a Rede 

Asta, um dos negócios sociais da região investigada e que foi apresentado na revisão 

da literatura, desenvolve relatórios relacionados a transparência. 

Analisando os relatórios da Rede Asta foi possível perceber uma grande 

quantidade de organizações que lhe fornecem apoio financeiro, enquanto que as 

organizações investigadas neste trabalho não contam com este tipo de apoio. 

Um aspecto que pode ajudar a explicar esta situação é que a classificação das 

organizações entrevistadas é apenas de empresa, enquanto a Rede Asta tem um de 

seus registros legais classificados como organização da sociedade civil de interesse 

público (OSCIP). Como OSCIP, a organização pode captar doações dedutíveis de 

impostos (BRASIL, 2001), mas deve desenvolver relatórios de financeiros disponíveis 

para serem analisados por qualquer cidadão (BRASIL, 1999). 

Foi mencionada ao longo das entrevistas que a Cia Wooleefer poderia se tornar 

uma OSCIP com o objetivo de captar mais recursos financeiros. Sendo assim, os 

aspectos ligados a transparência que esta classificação legal exige e os incentivos 

relacionados às doações, podem estimular a transformação dos negócios sociais no 

Brasil em OSCIPs. 

Tanto no quadro 10 que trata dos fatores críticos de sucesso dos negócios 

sociais, quanto no quadro 16 que traz os pontos centrais do modelo de negócio social, 

fica evidente que as práticas de gestão de pessoas, sobretudo aquelas ligadas a 

motivação, são aspectos importantes nesse tipo organizacional.  

Nos estudos de casos, por outro lado, não foram percebidas estratégias 

específicas ligadas a motivação, exceto pela Estante Mágica, que utiliza comissão 

para sua equipe comercial. Em geral, nos casos, a perspectiva que se obteve é que 

os funcionários são motivados naturalmente pelo propósito do trabalho e pelo clima 

organizacional.  

Práticas ligadas a gestão horizontal, com ênfase na tomada de decisão, foram 

mencionadas por três das quatro empresas, sendo que o caso negativo, tem como 

funcionário apenas o empreendedor. Em geral, nos casos analisados, os funcionários 

possuem autonomia para as decisões mais corriqueiras e decisões mais complexas 

são tomadas em conjunto pela(s) equipe(s) envolvidas.  
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O caso da Sistema Edux atesta a importância da adequação a regulamentação 

legal (um dos fatores críticos descritos no quadro 10). Isto por que em função de uma 

pendência fiscal, a organização perdeu a oportunidade de receber investimentos que, 

de acordo com o entrevistado (empreendedor), seriam de grande importância para 

acelerar o crescimento da empresa.  

Em relação às perspectivas regionais dos negócios sociais (Norte Americana, 

Europeia e de Países em Desenvolvimento), a que se mostrou mais alinhada aos 

casos analisados foi a perspectiva dos países em desenvolvimento. Esta perspectiva 

considera que os negócios sociais são organizações criadas com o intuito de gerar 

transformação social por meio de atividades de mercado (ASSAD, 2012; COMINI, 

2016). 

Já no que tange as suas classificações como híbridos, foram encontradas 

apenas organizações que atuam de maneira similar as teorias ligadas aos híbridas de 

mercado e híbridas de ligação. Não foram identificados modelos híbridos de 

acoplamento ou mistura. 

Uma diferença notada entre os casos internacionais e os investigados em 

campo neste trabalho foi a destinação dos excedentes. Nos casos internacionais 

descritos no referencial teórico, três casos (Goodwill Inc, Energy for Opportunity e 

Solar Ear) não permitiam a distribuição, e o caso restante (The Colour Kitchen) não 

forneceu informações relativas a este aspecto. Já na pesquisa de campo, nenhum dos 

casos analisados possuíam algum compromisso relacionado a não distribuição de 

lucros e dividendos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo central deste trabalho foi de caracterizar e descrever o 

funcionamento de alguns dos negócios sociais da região metropolitana do Rio de 

Janeiro. Ao longo dos resultados foram apresentados quatro negócios de impacto 

social da região selecionada. Estes negócios tiverem seu funcionamento descrito por 

meio dos modelos de negócios e fatores críticos de sucesso. Por fim, foram 

caracterizados de acordo com as diferentes perspectivas ligadas aos negócios de 

impacto social, organizações híbridas e quanto sua personalidade jurídica. Com isso 

considera-se que o objetivo central tenha sido atingido.  

Foram expostos aspectos que ajudam a compreender melhor em quais 

vertentes da literatura os negócios sociais da região pesquisada se encaixam. Além 

de serem apresentados aspectos ligados ao que a literatura aponta como fatores 

críticos de sucesso para essas organizações; seus modelos de negócio; e como 

buscam gerar impacto social. Em seguida, foi apresentada uma análise dos casos em 

conjunto e a discussão dos resultados. 

Também foi possível entender melhor os pontos em comum entre as 

organizações analisadas. Assim como a forma como os aspectos investigados afetam 

as organizações. 

Dentre os aspectos em comum percebidos, pode-se citar: (1) a grande 

importância da internet, sendo esta a principal ferramenta para comunicação externa 

nas organizações, com destaque para as redes sociais; (2) boa capacidade para lidar 

com os diferentes stakeholders; (3) a escolaridade de todos os empreendedores 

sociais de nível superior ou acima; (4) todas as organizações desenvolvem algum tipo 

de parceria; (5) foram observadas dificuldades para o desenvolvimento e mensuração 

de indicadores de impacto; (6) comunicação interna e externa foi considerada efetiva 

dado o bom relacionamento dos atores e o uso das mídias sociais; (7) nenhum dos 

casos visitados se opõem a distribuição de dividendos; (8) ausência de práticas 

ligadas a transparência; (9) em geral as organizações possuem personalidade jurídica 

empresarial; (10) alta incidência de práticas de gestão horizontal, principalmente 

ligadas aquelas de tomada de decisão.  

Já alguns pontos foram percebidos como distintos entre as organizações, são 

eles: (1) O tipo de parceria que as organizações constroem. Foram identificados NS 

que realizam parcerias com profissionais liberais, outros negócios sociais, empresas 
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tradicionais e instituições públicas; (2) A quantidade de funcionários, a maior 

organização analisada contava com 104 funcionários, já a menor contava com apenas 

o empreendedor e voluntários; (3) a forma como buscam gerar impacto social. 

A revisão da literatura permitiu a criação dos quadros 10 e 16 que constituem 

ferramenta para apoio ao desenvolvimento de estratégias e avaliação de negócios de 

impacto social. Acredita-se que estas ferramentas possam contribuir para 

empreendedores sociais e gestores de negócios de impacto a estruturarem seus 

negócios de maneira mais assertiva. Espera-se também que possam auxiliar 

incubadoras sociais e agências de fomento a selecionarem as organizações que 

possuem maior potencial de sucesso. 

 A revisão também permitiu discutir as diferentes vertentes e configurações 

desse modelo de negócio em relação aos clientes, beneficiários, excedentes e 

personalidades jurídicas. Além de gerar maior familiaridade com o tema, e orientar o 

desenvolvimento das categorias de análise e, por conseguinte o questionário.  

O quadro 5 propõe os aspectos críticos de ser um empreendedor social, 

espera-se que este quadro seja capaz de contribuir para a autoanálise do 

empreendedor social em relação as suas habilidades, conhecimentos e até mesmo 

em sua forma de agir. 

Uma percepção a partir da pesquisa de campo foi de que os empreendedores 

sociais aparentemente eram jovens, nenhum aparentava estar acima dos 40 anos. 

Apesar desta não ser uma constatação verificada por meio do questionário. 

Espera-se que este estudo possa contribuir para ampliar e auxiliar a consolidar 

os conhecimentos sobre os negócios de impacto social. Assim como, contribuir para 

o próprio mercado de impacto social, uma vez que a exemplificação de atuação de 

empresas pode gerar novos insights para pesquisadores e integrantes deste mercado.  

Durante o desenvolvimento deste estudo surgiu a indagação sobre o que é de 

fato um negócio social? Em meio a tantas vertentes e perspectivas acredita-se que a 

falta de uma delimitação clara pode fazer com que empresas sem características ou 

até mesmo propósito de gerar transformação social, possam se declarar como um 

negócio social.  

Sendo assim, corre-se o risco de que organizações possam utilizar esta 

nomenclatura apenas como vitrine para conseguir investidores, como um tipo de selo 

que não requer comprovação.  
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Outra percepção é que alguns negócios se auto intitulam negócios sociais 

apenas em função de sua área de atuação. O que leva a indagação se isso seria 

suficiente para a classificação dentro deste modelo de negócio. A literatura costuma 

apresentar um maior nível de exigência em relação aos objetivos, métricas 

socioambientais e na atuação destas organizações. 

 

5.1. Limitações e Sugestões de Estudos Futuros 
 

Reconhece-se que os resultados se limitaram a apenas quatro organizações, e 

que está representatividade não é suficiente para generalização dos resultados, nem 

mesmo para a região estudada. Outra limitação é que os casos se limitaram a 

organizações das áreas de: Educação, Cidadania e uma Incubadora. O que não 

representa todas as áreas de atividade dos negócios sociais.  

O método de seleção dos casos pode ter deixado de lado casos interessantes 

uma vez que foi dada preferência a organizações em maior estágio de 

desenvolvimento. Isto pode ter feito com que não fosse analisado algum caso 

relevante ainda que em estágio inicial.  

Por fim, percebe-se que existe uma limitação do estudo no que tange a 

apresentação de informações ligadas aos indicadores e métricas utilizados pelas 

organizações. Porém, não se sabe informar se esta é uma fraqueza das empresas ou 

apenas um aspecto ao qual os entrevistados não estavam familiarizados. 

Uma dificuldade ligada a pesquisa é que os estudos de casos presentes na 

literatura acadêmica, listados no referencial teórico, não mencionam todas as 

categorias de análise presentes nesta pesquisa, o que dificulta a triangulação entre 

os casos investigados e os presentes na literatura. 

Diante destas limitações sugere-se novas pesquisas orientadas para 

investigação de outros negócios de impacto social em diferentes áreas de atuação. 

Assim como pesquisas direcionadas às percepções dos stakeholders ligados a estas 

organizações, em especial os grupos considerados beneficiários e clientes.  

Outro ponto a ser recomendado como investigação são os indicadores ligados 

a tomada de decisão utilizados por negócios de impacto. Assim como aspectos 

relacionados a faixa etária dos empreendedores sociais, já que os empreendedores 

dos casos analisados aparentavam estar dentro de uma mesma faixa etária.  
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevista 

• A entrevista será gravada, porém existe a opção de não revelar o nome da 

organização ou do entrevistado. O senhor se opõe a que seja utilizada o nome da 

organização ou do entrevistado? 

• Qual é a sua idade? E escolaridade? 

• Qual é o nome social da organização? Qual foi o ano de fundação? Área de 

atuação? Região de abrangência? Fase do negócio? 

• A gerência do negócio social é hoje sua principal ocupação? 

• Qual é a estrutura jurídica da organização? (Empresa, ONG, Fundação, 

Associação, etc.) 

• Você poderia detalhar como o ambiente em que a organização está inserida 

influência/impacta o seu negócio social? Positivamente e negativamente? 

• Você poderia nos contar um pouco sobre as suas experiências pessoais e 

profissionais anteriores que foram determinantes para estar aqui hoje com o seu 

NIS? 

• Você poderia nos contar como é o seu dia-a-dia na gestão do NIS? Quais são as 

atividades que mais demandam tempo? 

• Poderia detalhar os produtos e serviços oferecidos pelo NIS? E o que ele tem de 

diferente em relação ao que existe no mercado? 

• Qual é a missão social da organização? Como ela é realizada? 

• Quem são os clientes, beneficiários e financiadores/doadores do NIS? Como é 

lidar com as demandas das diferentes partes interessadas na organização?  

• Como você acessa o seu público-alvo? Quais são os canais utilizados para isso? 

Além desses canais, quais são as formas de relacionamento com esse público-

alvo? 

• Como é o relacionamento com a comunidade local?  

• O processo de decisão envolve de alguma forma a comunidade local ou os 

beneficiários? 

• Quem você julga que são seus parceiros nesse NIS? Como foram estabelecidas 

essas parcerias? 

• Quem são as organizações de referência para o seu NIS? Fazem práticas de 

benchmark? Existe algum outro NIS que você se espelha? O que tem aprendido 

com eles? 
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• Vocês possuíam um plano de negócios antes de começar o NIS? Se sim, como foi 

feito? Teve algum apoio profissional? Na sua opinião, ele teve alguma 

importância? Ajudou a obter financiadores/doadores para o NIS? 

• Sabe dizer quantos funcionários a organização possui? São realizados 

treinamentos para a equipe? 

• Como você considera o clima/ambiente de trabalho no NIS? São adotadas práticas 

para motivar sua equipe de trabalho? Você considera sua equipe motivada? 

• Poderia dizer como é a estrutura organizacional da companhia? Essa estrutura 

está disponibilizada para os integrantes em algum lugar? 

• Sua organização trabalha com voluntários? Sabe estimar quantos são atuantes na 

organização? 

• São adotadas estratégias para captar mais recursos e atrair 

financiadores/doadores/investidores para o NIS? 

• Como é feita a gestão financeira e administrativa do NIS? Alguma ferramenta de 

gestão é utilizada?  

• São utilizados indicadores financeiros e empresariais, ou mesmo indicadores 

sociais e ambientais? Quais? 

• Sabem estimar o nº de clientes e de beneficiários? 

• São divulgados demonstrativos financeiros ou relatórios de sustentabilidade?  

• A organização possui um site institucional? Como você avalia a qualidade do seu 

site institucional e o que pode ser melhorado?  

• Quais são as ferramentas e meios de comunicação externa utilizados? Mídias 

sociais, blogs, sites, e-mail marketing, entrevistas em mídias impressas e digitais, 

publicação de artigos em revistas, jornais, etc. 

• Como você considera a qualidade da comunicação interna? Quais ferramentas são 

utilizadas? E-mail, softwares, aplicativos, reuniões, comunicados, quadro de 

avisos, etc. 

• Os resultados econômicos, sociais e ambientais são satisfatórios?  

• A entrada de recursos consegue suportar a saída?  

• Vocês aceitam/ almejam a distribuição de lucros? Existe alguma política definida 

para isso?  


