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O Brasil é um país empreendedor, por necessidades e oportunidades. Dados da pesquisa 

Global Entrepreneurship Monitor (2015) sobre as taxas do empreendedorismo no país apontam 

que 40% dos brasileiros entre a população de 18 à 64 anos são empreendedores e o ato de 

empreender foi motivado principalmente pela necessidade. Enquanto no ano de 2014 o 

empreendedorismo por necessidade representava 14% das ações empreendedoras, no ano de 

2015 esse número atingiu o percentual de 36%. Entre 2014 à 2015 os empreendedores nascentes 

foram os que mais cresceram, com a taxa de crescimento de 23%. A faixa etária com maior 

número de empreendedores iniciantes (52%) variou de 18 à 34 anos (GEM, 2015). 

Homens e mulheres são igualmente ativos como empreendedores, apesar da pequena 

diferença da participação: 51% homens e 49% mulheres. Os empreendedores iniciais e 

estabelecidos tem faixa de renda média de 3 salários mínimos mensais, representando 61% e 

51% do universo dos empreendedores brasileiros. A escolaridade de 56% dos empreendedores 

estabelecidos também é baixa, inferior ao ensino médio completo (GEM, 2015). 

A pesquisa realizada pelo SEBRAE e a organização Endeavor Brasil, publicada no ano 

de 2014, intitulada:  Empreendedorismo nas Universidades Brasileiras indicou que quase 6 em 
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cada 10 universitários pensam em empreender, mas poucos pensam em inovar e ter muitos 

funcionários. A amostragem da pesquisa foi composta por mais de 5 mil alunos e 600 

professores de todo o Brasil (ENDEAVOR, 2014). 

Entre outros resultados da pesquisa foi identificado que apesar da maioria dos universitários 

brasileiros terem a vontade de empreender, poucos deles estão pensando em ter empresas que 

cresçam rápido em poucos anos. 

A maioria dos alunos pesquisados também não se prepara para empreender. Dos 

participantes da pesquisa, apenas 14,1% dos pesquisados indicam que gastam tempo 

aprendendo a iniciar um novo negócio. Mesmo entre os alunos que “pensam muito em 

empreender”, apenas 22,6% disseram ter a mesma dedicação para começar a empreender. Entre 

os que dizem se dedicar, o sentimento de confiança é mais presente: 40% se sentem muito 

confiantes para empreender (ENDEAVOR, 2014) 

Os conceitos e as discussões sobre o empreendedor e o empreendedorismo são 

norteados por mitos e verdades: o empreendedor seria um ser humano com características 

diferentes dos demais? Deverá ter disponibilidade de recursos financeiros para empreender? 

Para empreender um plano de negócios seria a ferramenta essencial? O conhecimento 

acadêmico seria dispensável ou indispensável para o empreendedor? 

A partir das reflexões sobre os mitos, verdades e das perspectivas propostas pela 

educação empreendedora, o presente artigo visa apresentar e discutir o relato de experiência de 

extensão da concepção à execução do II Prêmio Geração Empreendedora UFMS – Ideias de 

Negócios Sociais para o Mato Grosso do Sul, atividade integrada à disciplina negócios sociais 

no curso de Administração da UFMS – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no ano 

de 2016. 

Para a obtenção dos resultados foram utilizadas as pesquisas bibliográficas e 

documentais, a partir da análise do relatório de atividades de extensão, técnicas de observação, 

grupos focais e entrevistas diretas junto aos empreendedores, docentes e discentes participantes 

do processo, no período de junho à agosto de 2016. 

 

Negócios sociais 

No presente artigo, utilizaremos a perspectiva conceitual dos “negócios sociais”. Na perspectiva 

de Muhammad Yunus, criador do microcrédito e do conceito de negócios sociais: 

 

 “...Um negócio social é um novo tipo de negócio...Um negócio social está fora 

do mundo que busca lucros. Seu objetivo é resolver um problema social 
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utilizando métodos de negócios, inclusive criação e venda de produtos ou 

serviços. (Yunus, 2010, p.19)” 

 

Para Muhammad Yunus (2010, p.19 e 20), existem dois tipos de Negócios Sociais: 

1) Uma empresa com receitas e despesas equilibradas, sem perdas e sem dividendos, 

que se dedica a resolver um problema social. Os proprietários são os investidores e reinvestem 

todos os lucros na expansão e melhoria do negócio.  

2) Empresa com fins lucrativos de propriedade de pessoas pobres seja diretamente ou 

por intermédio de um fundo destinado a uma causa social predefinida. Os lucros aliviam a 

pobreza, a empresa está ajudando a resolver um problema social. 

O negócio social é muito mais direcionado por uma causa do que pelo lucro, porém o 

lucro faz parte do processo da continuidade do negócio e ampliação da sua capacidade de agir 

em prol de seu propósito (MAGRETTA, 2002). 

Na perspectiva de Baker (2013, p. 301) o negócio social passa por tópicos como 

responsabilidade social corporativa, educação, empreendedorismo, mudança climática e 

ambiental, investimentos e ajuda estrangeira, globalização, inovação, microcrédito e 

microfinanças, sustentabilidade, marketing transformacional, organizações voluntárias e de 

caridade e, bem-estar. 

O conceito de negócios sociais a partir da perspectiva européia, na qual o negócio social 

é considerado como aquele no qual a razão de existir é direcionada pelos impactos sociais e não 

há geração de dividendos para terceiros, ou seja, todo o lucro gerado deverá ser reinvestido na 

ampliação dos impactos sociais propostos, na distribuição justa da renda e na melhoria da 

qualidade de vida dos participantes e comunidades envolvidas na construção, implantação e 

implementação dos negócios sociais (COMINI,FISHER&ASSAD, 2012). 

Para Yunus, Moingeon, Lehmann-Ortega (2009) o negócios sociais não são caridade e a 

mentalidade gerencial deve ser semelhante a um negócio convencional, porém o objetivo é 

diferente de uma empresa que visa apenas a maximização dos lucros.  

French (2013, p. 287) acredita que o desenvolvimento social, promovido por empresas 

com fins lucrativos, somente ocorre a partir de quatro elementos, a saber: revolução tecnológica, 

revolução em ciências comportamentais, demanda e consolidação das ciências gerenciais. 

Apesar do objetivo de incorporar ferramentas e práticas da gestão convencional para 

otimizar a obtenção dos lucros com foco no reinvestimento para a potencialização dos impactos 

sociais, a proposta visa manter também a essência dos princípios da construção coletiva e 

cooperativa de modos alternativos de produção, onde haja maiores perspectivas de justiça, 

solidariedade, distribuição mais igualitária dos lucros nas cadeias de valores. 



 
 

Rio de Janeiro/RJ 
20 e 21 de Julho de 

2017 BRASIL 

II Simpósio Nacional de Empreendedorismo 

Social  Enactus Brasil 

Concepção da disciplina Negócios Sociais para o curso de Administração da UFMS 

No ano de 2015, a professora proponente da disciplina participou de um curso de 

formação para professores de nível superior sobre metodologias de ensino para negócios 

sociais, promovido pela organização internacional Yunus Social Business, com sede no Brasil, 

realizado em parceria com o SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas. 

Após participar do curso, a professora proponente e outros docentes da UFMS sentiram-

se “motivados” para a inserção e implantação de tópicos sobre a temática nas disciplinas de 

graduação e pós graduação da área de Administração, além da promoção de eventos de 

extensão. 

Com a aprovação da coordenação do curso de Administração da UFMS, a disciplina 

Negócios Sociais foi implantada no mês de junho de 2016 com carga horária total de 102 horas, 

entre atividades teóricas e práticas, com 52 (cinquenta e dois) alunos matriculados. No evento 

II Prêmio Geração Empreendedora UFMS: Ideias de Negócios Sociais para o Mato Grosso do 

Sul 

Para a execução das atividades da disciplina, foram utilizadas metodologias ativas, com 

a participação de membros da comunidade externa, empreendedores de negócios sociais e 

representantes de organizações de fomento como Sebrae/MS, nas discussões sobre geração de 

ideias, oportunidades, viabilização e avaliação de impacto social. 

A atividade de geração de ideias, oportunidade e construção de modelos de negócios, 

com base na metodologia CANVAS, conhecido como Business Model Canvas, é uma 

ferramenta de gerenciamento estratégico, que possibilita desenvolver e esboçar modelos de 

negócios novos ou existentes. Foi criada de forma colaborativa com outros profissionais por 

Alex Osterwalder (OSTERWALDER, 2016). 

O conhecimento e uso da ferramenta foi estimulado e desenvolvido durante todos os 

encontros da disciplina.  Através da formação de equipes, 9 (nove) grupos trabalharam a 

discussão e identificação de problemas sociais regionais; identificação de ideias e 

oportunidades de negócios sociais; pesquisas de mercado, construção do mapa de empatia junto 

aos potenciais beneficiários das ideias de negócios sociais e a construção dos modelos de 

negócios com o uso da ferramenta de plano de negócios simplificado - CANVAS.  

Para o desenvolvimento das atividades propostas ocorreram durante toda a disciplina 

processos participativos de discussão, construção e desconstrução de ideias, entre os alunos, 

docentes, empreendedores e comunidades regionais visualizadas como beneficiárias-alvo das 

ideias propostas.  



 
 

Rio de Janeiro/RJ 
20 e 21 de Julho de 

2017 BRASIL 

II Simpósio Nacional de Empreendedorismo 

Social  Enactus Brasil 

Os alunos tiveram como desafio não somente o conhecimento in loco das realidades 

regionais,  mas também o estabelecimento do diálogo e a construção coletiva das ideias de 

negócios, com a consideração do conhecimento vivido e acumulado pelos membros das 

comunidades/potenciais beneficiários. A aprendizagem e a valorização da observação, “saber 

ouvir” e dialogar foram ações estimuladas e desenvolvidas durante os trabalhos propostos. 

Para a apresentação, discussão e avaliação dos trabalhos desenvolvidos durante a 

disciplina para a comunidade externa foi proposta a atividade de extensão do II Prêmio Geração 

Empreendedora: Ideias de Negócios Sociais para o MS, atividade realizada com o objetivo de 

dar ampla visibilidade às ideias e modelos de negócios sociais construídos pelos alunos, assim 

como aproximar a comunidade externa à Universidade, potenciais parceiros e investidores 

locais. 

 

Figura 1: Cartaz de diulgação do II Prêmio Geração Empreendedora UFMS 

 

Fonte: Acervo dos autores (2016). 

 

A avaliação aberta dos trabalhos não foi realizada pelo docente da disciplina. 

Propositalmente, com foco em inovar as formas de avaliação com a proposição de novos 

desafios, foram convidados 5 (cinco) avaliadores externos, entre empreendedores de negócios 

sociais (2), representante do Sebrae MS gestora na área de fomento aos negócios sociais (1) e 

professores de outras disciplinas do curso de Administração da UFMS (2). 
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Através das apresentações das ideias de negócios sociais, realizadas em bancas públicas, 

em evento aberto à comunidade em geral, cada equipe apresentou a ideia de negócio social para 

o MS e receberam o feedback qualitativo dos avaliadores, com foco no retorno construtivo, e 

quantitativo, através da atribuição de uma nota de 0 à 10. 

Participaram da apresentação das ideias de negócios sociais aproximadamente 150 

(cento e cinquenta) pessoas, entre alunos, empreendedores, membros da comunidade externa e 

docentes. Todos os alunos participantes receberam certificados de participação e as três 

melhores equipes sob as perspectivas dos avaliadores externos, receberam menção honrosa e 

medalhas de premiações. 

Os avaliadores e representante do SEBRAE foram convidados a estreitarem os laços 

profissionais junto aos alunos, com foco no apoio e ação para a mentoria voluntária junto aos 

grupos interessados na continuidade da ideia, com foco em empreenderem na prática, após a 

conclusão da disciplina. 

Na avaliação da docente da disciplina, os alunos mostraram-se motivados e interessados 

no processo de construção dos modelos de negócios sociais, da ideia à elaboração do Canvas. 

Apresentaram abordagens críticas e propositivas durante as aulas presenciais e via e-mails de 

orientações. 

Os membros da comunidade externa convidados para participação nas aulas e 

participantes do processo da elaboração das ideias junto aos grupos também se mostraram 

abertos e receptivos ao processo de interação entre a Universidade e comunidade. 

Um número superior à 70% dos alunos manteve a presença nas aulas presenciais, mesmo 

sem a cobrança formal da chamada e lista de presença. Dos 52 (cinquenta e dois) alunos 

matriculados, apenas 2 (dois) desistiram da disciplina. Participaram da atividade final do 

Prêmio, 50 alunos, o que representou uma taxa média de evasão da disciplina de 1%. 

Foram apresentadas no evento 9 (nove) ideias de negócios sociais para a resolução de 

problemas socioambientais do Estado do Mato Grosso do Sul. O resultado da construção das 

ideias aos negócios sociais para o Mato Grosso do Sul pode ser visualizado através do Canvas 

apresentados pelos grupos. A seguir são apresentados os modelos de negócios vencedores. 

 

Figura 2: Vista o Bem – equipe vencedora 
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Fonte: Acervo dos autores (2016). 

 

A equipe vencedora “Vista o Bem” apresentou uma ideia de negócio social para o 

desenvolvimento de um aplicativo com a visualização de uma oportunidade para o incentivo 

do voluntariado, concessão de benefícios e descontos para doadores de roupas, agilizar a 

comunicação e interação entre instituições, empresas e voluntários. 

 

Figura 3: Unicom – aplicativo para redução desperdício de alimentos, segundo lugar 

 

Fonte: Acervo dos autores (2016). 
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A proposta do grupo que apresentou a ideia de negócio social do aplicativo Unicom teve 

como foco a oportunidade de trabalho para a minimização do problema de desperdício de 

alimentos, através da facilitação das interações e conexões entre doadores e potenciais e 

instituições que trabalham o reaproveitamento de alimentos, como o Banco de Alimentos do 

SESC. 

 

Figura 4: Casas Conteiner – terceiro lugar 

 

Fonte: Acervo dos autores (2016). 

 

A proposta da ideia de negócio social Casas Conteineres foi trabalhar com a 

minimização dos problemas de falta de moradias, moradias inadequadas e demanda por baixo 

custo. Após as apresentações e avaliações as equipes premiadas foram convidadas pela gestora 

de negócios sociais do Sebrae/MS para a participação no processo seletivo da Incubadora de 

Startups do Sebrae/MS, com a possibilidade de viabilização da transformação da ideia ao 

negócio social concretizado como empreendimento. 

As demais equipes participantes da atividade também foram incentivadas para buscarem 

empreendedores parceiros interessados no investimento em negócios sociais e também 

incubadoras regionais para viabilização das ideias aos negócios. 

 

Considerações finais 
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Após a conclusão da disciplina e realização da ação de extensão do II Prêmio Geração 

Empreendedora: Ideias de Negócios Sociais para o MS, os alunos foram convidados para 

participarem de uma atividade de avaliação individual da disciplina, com foco em avaliarem 

requisitos como conteúdo, importância identificada com relação ao conteúdo negócios sociais 

para a área de administração, metodologias e formas de avaliação adotadas, entendimento após 

a disciplina sobre a área de negócios sociais e sua relevância ou não para a formação dos 

administradores. 

Em atividade presencial, 37 alunos (74% dos discentes da disciplina) responderam 

individualmente questões fechadas e abertas, através de um questionário on line, com foco na 

coleta de dados para análises e gestão do conhecimento para desenvolvimeto do processo de 

implantação da disciplina. 

A percepção sobre a contribuição da disciplina para sua formação acadêmica geral na 

área de administração e desenvolvimento da capacidade crítica foi considerada como relevante 

e muito relevante para 92% dos alunos. 

Quando questionados se a partir da experiência como alunos da disciplina Negócios 

Sociais, recomendariam a inclusão no currículo do curso de administração, 81,1% responderam 

que recomendariam, enquanto 18,9% afirmaram a não recomendação. As participações como 

discente da disciplina Negócios Sociais motivou a maioria (62,2%) dos alunos para atuação 

como empreendedores sociais, enquanto 37,8% afirmaram não se sentirem motivados. 

Sob as perspectivas dos empreendedores participantes, a integração do tema e atividade 

como ação de extensão, com interação direta dos alunos e docentes junto as comunidades 

regionais para a concepção, discussão e desenvolvimento das ideias de negócios sociais, é 

fundamental para a aproximação da Universidade junto às comunidades, assim como para a 

troca de experiências e a construção de ferramentas de gestão e empreendedorismo que atendam 

às diferentes realidades regionais. 

Sob as perspectivas dos docentes, a partir das discussões teóricas e empíricas sobre a 

educação empreendedora e os negócios sociais, foi possível concluir que para se apresentar 

novos conceitos de negócios, como a proposta das discussões em torno dos negócios sociais, é 

essencial a utilização de novas metodologias de ensino. 

Para a geração e potencializarão dos impactos esperados com a implantação da 

disciplina Negócios Sociais nos cursos de Administração no Brasil, faz-se necessária não 

somente a formação acadêmica teórica convencional dos docentes, com domínio do estado da 

arte sobre a temática, mas principalmente uma capacitação prévia dos docentes e preparação 
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dos discentes para o trabalho com novas metodologias, como as metodologias ativas e 

participativas. 

Trazer os empreendedores e organizações externas para a participação ativa em 

atividades de uma disciplina do curso de graduação em Administração é um processo que exige 

trabalho árduo dos docentes, para o planejamento, organização e controle das atividades. 

Para os discentes a possibilidade de interação com o “mundo real”, além das paredes da 

sala de aula convencional, tende a atrair a curiosidade e o interesse para repensar as vocações 

regionais de uma localidade frente aos seus problemas regionais. Trás também sentimentos 

diversos como a insegurança de lidar com o “novo” e a demanda por posturas ativas, pois 

trabalhar com novas metodologias também não faz do seu cotidiano como universitário. 

Foi possível a partir da experiência apresentada concluir que é viável, necessária e 

urgente a concretização dos pilares da Universidade: ensino, pesquisa e extensão. Também é 

necessária a prática de novas condutas nas relações entre os docentes, discentes e comunidade, 

onde haja o reconhecimento de que o conhecimento é aberto, muda constantemente, deve ser 

compartilhado e está disponível em todos os lugares da sociedade, principalmente nas 

comunidades periféricas. 
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