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Pobreza e desenvolvimento são conceitos que evoluíram muito nas últimas décadas. A 

multidimensionalidade embutida nos termos e a forma como ela influenciou governos, 

entidades públicas e privadas e agendas de desenvolvimento no mundo inteiro, foi fundamental 

para o surgimento dos chamados negócios de impacto social. Atualmente, muitas são as 

empresas que surgem para solucionar uma demanda social e, em decorrência, muitos são os 

atores e conceitos que surgem para tentar potencializar as experiências já existentes e apoiar 

novas. O Ecossistema de Negócios Sociais é um conceito que baseia-se na ideia de criar um 

ambiente de fortalecimento do empreendedorismo social, incluindo atores dos diversos setores 

da sociedade numa rede de articulação para discutir demandas, trocar apoio e difundir 

oportunidades de empreender. 

 

Pobreza e Desenvolvimento 

Na obra “Desenvolvimento como liberdade” (1999), Amartya Sen apresenta sua visão 

de pobreza como “privação de capacidades”, privações essas que seriam de caráter econômico 

(renda), de gênero, saúde, acesso a alimentos, água e educação, por exemplo, e afirma que o 

desenvolvimento deve ser concebido “como processo de expansão das liberdades reais que as 

pessoas desfrutam” (Sen, 1999). Partindo dessas definições, podemos dizer que o 

fortalecimento de uma rede de empreendimentos sociais é uma estratégia de desenvolvimento, 

principalmente em países tão grandes e diversos como o Brasil, onde as políticas públicas que 

promovem dinamização econômica têm dificuldade de promover também soluções endógenas 

para problemas localizados. 
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Negócios de Impacto Social 

          Negócios de impacto social podem ser definidos como aqueles que surgem para “buscar 

a solução para uma questão social” (SEBRAE), e tem como prerrogativa a ideia de que é 

possível unir empreendedorismo a projetos sociais, em busca de uma conciliação de interesses 

e métodos de trabalho. Afasta-se assim da ideia de projetos sociais como assistencialistas e 

promove a realização de organismos auto sustentáveis que geram impacto na sociedade.  

Um exemplo clássico de negócio de impacto social é o banco de microcrédito Grameen 

Bank, idealizado pelo economista Muhammad Yunus, que é também idealizador de uma das 

correntes que norteiam a operação desses negócios: aqueles nos quais o lucro gerado é 

totalmente reinvestido no empreendimento. Além destes, há aqueles que defendem a 

possibilidade de se redistribuir o lucro dos negócios sociais entre acionistas. Para além dessas 

diferenças, o que une todos esses negócios sobre o título de sociais, é a vocação por atender às 

demandas das classes C, D e E e o objetivo de prover produtos e serviços de qualidade que 

resolvam problemas relacionados as condições de vida dessas populações. 

 

Ecossistema de Negócios Sociais 

Ecossistema é uma palavra que remete a relações. A utilização deste termo para definir 

uma teia de conexões entre entes ligados ao empreendedorismo social não é casual, o objetivo 

é deixar claro o entendimento de que esse conjunto tem vida, dinâmicas, influencia e é 

influenciado pelo meio e tem por objetivo o desenvolvimento sustentável. O Ecossistema de 

Negócios Sociais, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

seria “uma rede de atores interconectados e interdependentes, cujas ações tornam possível que 

negócios inclusivos tenham sucesso e gerem impacto em escalas cada vez maiores” e se assenta 

em 4 pilares: Informação, Incentivos, Investimento e Implementação.  

 

Desafios e avanços no Brasil 

             Entre os principais desafios apontados por empreendedores e gestores públicos para 

aqueles que desejam abrir um negócio de impacto social no Brasil, estão: infraestrutura 

deficiente, falta de informação sobre os mercados de baixa renda e ambiente regulatório 

ineficiente (PNUD, 2015). Em relação a legislação, não há no Brasil uma lei que regulamente 

empresas sociais especificamente, mas existem avanços ligados a dinamização de negócios 

pequenos, como por exemplo as Leis 123/2006 - Estatuto da Micro e Pequena Empresa - e 
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128/2008 - Lei do Microempreendedor Individual. Em relação aos outros dois desafios, um 

ambiente que integre Estado, Setor Privado e Organizações da Sociedade Civil pode servir 

como espaço para troca de conhecimentos e definição melhor de demandas comuns. O 

fortalecimento de uma cadeia de atores apoiados na pesquisa, desenvolvimento e 

institucionalização é um caminho para apoiar experiências que surgem com interesse de 

resolver demandas sociais. 

 

Considerações Finais 

             Retomando os conceitos aqui apresentados, pode-se afirmar que os Ecossistemas de 

Negócios Sociais, entendidos aqui como uma rede colaborativa entre Estado, Setor Privado e 

Organizações da Sociedade Civil - ONGS, empresas, institutos de pesquisa, universidades, 

instrumentos legislativos - podem ser considerados uma estratégia de desenvolvimento. 

Principalmente por fomentar a capacidade de agente das pessoas, ou seja, de agir a partir de 

determinado contexto, e promover a dinamização econômica ao mesmo tempo que foca na 

resolução de problemas sociais.  
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