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Resumo 

O empreendedorismo social vem ganhando grande destaque, assim como a gestão de pessoas, 

é de extrema importância que haja uma correlação entre os mesmos, visto que a gestão de 

pessoas é um fator relevante para o sucesso do empreendedorismo social, a gestão de pessoas 

evoluiu com o passar dos anos e hoje integra fortemente as organizações na busca por novas 

práticas que tenham em vista foco nas pessoas, sejam elas beneficiadas pelo 

empreendedorismo ou até mesmo agentes transformadores, buscando fortalecer na sociedade 

formas sustentáveis de desenvolvimento das pessoas e em contrapartida transformar 

comunidades contribuindo assim significativamente para o empreendedorismo social. 
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destaque.  

 

Introdução 

 

O empreendedorismo social vem ganhando grande destaque no Brasil e no mundo. 

Onde uma pequena ideia se transforma em um negócio excepcional. Deste modo, as 

organizações e as pessoas veem se conscientizando que algo deve ser feito para melhorar o 

ambiente social e ecológico. No empreendedorismo social os avanços tecnológicos e a gestão 

de pessoas são grandes parceiros que se destacam cada vez mais. 

 O empreendedorismo integra a ideia com a proposta de lucro, já o empreendedorismo 

social busca através desse lucro desenvolver social e economicamente a comunidade a qual 

está envolvida. 
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A gestão de pessoas vem ganhando grande espaço dentro das organizações com o 

intuito de facilitar processos, surge como aliada ao empreendedorismo social na busca de 

novos talentos, agregando valor ao negócio, considerada então peça fundamental para o 

sucesso e de grande relevância ao empreendedorismo social.  

 Visto a grande importância do empreendedorismo social e compreendendo que a 

gestão de pessoas tem grande relevância nas organizações é importante detectar qual a 

influência da gestão de pessoas para o empreendedorismo social, uma vez que a gestão de 

pessoas vem em um processo continuo de resultados e cada vez mais ganhando destaque, 

possuindo então um papel de ressalto para os empreendedores. 

 Dentro da tamanha importância é necessário avaliar a magnitude da Gestão de pessoas 

como fomentadora do empreendedorismo social no Brasil, uma vez que, através das pessoas 

se possa alcançar os objetivos e metas. 

 O empreendedorismo social no Brasil está em processo de evolução e é uma 

controvérsia para o capitalismo, no entanto de toda forma influencia a economia brasileira, 

ajuda na retenção de talentos e abre novos horizontes para a gestão de pessoas, visto que, a 

preocupação hoje nas pessoas proporciona impactos positivos para as formas de empreender, 

agregando valor e dando ênfase ao capital humano e intelectual, valorizando e principalmente 

dando autonomia às pessoas. 

  

Empreendedorismo 

 

 Segundo Salim e Silva (2010) empreendedorismo não é uma atividade da atualidade, 

manifestações de empreendedorismo vem sendo registradas na história desde antes das 

pirâmides egípcia, tendo elas como um exemplo disso.  

 Para os autores o empreendedorismo hoje é um motivador da economia, que gera 

empregos e cria produtos melhores usando criatividade e inovação, eles acrescentam que o 

empreendedorismo também envolve o desenvolvimento de questões sociais e inclusões no 

governo. 

 Outra visão sobre o empreendedorismo vem dos autores Brito, Pereira e Linard (2013) 

que conceitua como um termo de origem francesa que significa “assumir riscos e começar 

algo novo”, nessa perspectiva compreende-se que o empreendedor inova e desenvolve ideias 

das quais não tem segurança, e assume as responsabilidades que as ações possam gerar.  

 Schumpeter (1983) apud Salim e Silva (2010) diz que o empreendedor tem 

características de modificador do ambiente utilizando os recursos do espaço ao seu redor. Em 
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sintonia, Bygrace (1997) apud Salim e Silva (2010) defende que o empreendedor percebe 

oportunidades de melhoria e transforma materiais para modificá-la. 

 

Empreendedorismo no Brasil 

 

Salim e Silva (2010) afirmam que o empreendedorismo a partir do final do século XX 

passou a ser tratado diferente, adotado um ensino sistemático de empreendedorismo e criada 

incubadoras de empresas em universidades.  

Oliveira (2004) apud Baggenstoss e Donadone (2012) como um setor que gera 

mudança em questões sociais, utiliza de ferramentas que auxiliem nessas transformações. O 

empreendedor, segundo Filion (1999) apud Baggenstoss e Donadone (2012), é um indivíduo 

inovador e que utiliza da imaginação para desenvolver práticas e administrar instrumentos de 

garantir o sucesso dela. 

Os autores também acrescentam que o empreendedor é responsável por identificar 

oportunidades e as particularidades de cada projeto para que assim sejam trabalhados com 

recursos e ferramentas necessárias para a execução com acompanhamento do processo. 

 

Empreendedorismo Social 

 

Degen (2013) defende que a Pobreza é um grande desafio para o desenvolvimento 

econômico, social e ambiental. As escolas e universidades têm papeis importantes no intuito 

de motivar e apoiar seus alunos na promoção da inclusão social por meio do 

empreendedorismo, assim como desenvolver oportunidades de negócios voltadas para o 

desenvolvimento sustentável, inclusão social e redução da pobreza. 

De acordo com Salim e Silva (2010) o empreendedor social é uma pessoa visionária, 

que através de uma ideia transformadora que tenham uma proposta de impacto social na 

comunidade em que atua. Ainda revelam que o empreendedorismo social é uma inovação, 

onde há uma busca de soluções de problemas através de conhecimentos sólidos. 

Segundo Degen (2013) embora o crescimento econômico seja uma condição para 

reduzir a pobreza no mundo é preciso que haja dentro desse crescimento a preservação dos 

recursos naturais, assim como sustentabilidade, propostas essas que são evidenciadas no 

empreendedorismo social, ou seja, o empreendedorismo é visto como mola propulsora não 

apenas do crescimento econômico, mas também na manutenção de práticas econômicas e 

sustentáveis.  
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Gestão de pessoas 

 

Ávila e Stecca (2015) traz que a gestão de pessoas surgiu no momento em que o pai da 

administração científica, Frederick W. Taylor (1856-1915) identificou um item que 

influenciava na produção dos trabalhadores utilizados em seus experimentos, que ele chamou 

de Escola das Relações Humanas, que segundo os autores tinha a finalidade de trabalhar o 

fator psicológico das equipes de trabalho.  

A questão das relações humanas no ambiente de trabalho começou a ser melhor 

entendida e estudada através de Elton Mayo (1890-1949), segundo Ávila e Stecca (2015), do 

qual apresentou que o psicológico das pessoas era a parte mais complexa e a essência da 

organização. 

A gestão de pessoas tem evoluído através dos tempos, hoje, percebe-se que é 

composta pela forte parceria entre as empresas e as pessoas, como afirma Chiavenato (2014). 

O autor defende que as pessoas são totais ou parcialmente dependentes da organização e uma 

organização só é formada pelas pessoas para se desenvolver. 

Para França (2012), a gestão de pessoas é encarregada de identificar os objetivos do 

colaborador e aferir com a visão da organização a fim de discernir as similaridades e 

controversas com a empresa, conseguindo assim a possibilidade de uma parceria de interesses 

e consequentemente, uma evolução dos processos organizacionais. 

Completando, Dutra (2011), apresenta que na gestão de pessoas, o indivíduo é 

encarregado de desenvolver seus próprios projetos pessoais e profissionais e que a empresa 

tem o dever de encorajar e oferecer recursos para que as competências sejam alcançadas. 

A importância da Gestão de Pessoas para o empreendedorismo Social no Brasil 

Salim e Silva (2010) defendem que uma organização precisa das pessoas visto que, as 

mesmas são de extrema importância, escolher essas pessoas com as devidas competências e 

um preparo adequado é um passo importante e manter esta equipe motivada é essencial para 

alcançar o sucesso. 

 Os autores ainda falam que os Recursos Humanos são importantes, pois através destes 

recursos a empresa poderá alcançar seus objetivos, é considerado o órgão que cuida das 

pessoas e denominando área de talentos, e de extrema importância para empreendedorismo 

social. 

Parente (2014) aposta em uma prática de empreendedorismo social com base e foco às 

pessoas que desenvolvem projetos voltados ao terceiro setor. Colbert (2004) apud Parente 
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(2014) afirmam que é uma vantagem competitiva que o empreendedorismo social tenha um 

embasamento focado nos recursos humanos para melhor desenvolvimento e gestão das 

atividades.  

 Pynes (2009) apud Parente (2014) alega que a gestão de pessoas irá se preocupar além 

das atividades propostas para o desenvolvimento, mas também com as competências de cada 

colaborador que em sua visão determina o nível de desenvolvimento e a qualidade dos 

processos e que ainda esse diferencial está envolvido estrategicamente com diferentes ramos 

de atividades, podendo assim, despertar o interesse de novas organizações.  

 

Metodologia 

 

Para a realização deste artigo foi utilizado como fonte de informações pesquisa 

bibliográfica, utilizando-se de livros e artigos científicos e dessa forma compor o 

embasamento teórico apresentado. Neste tipo de pesquisa as autoras Marconi e Lakatos 

(2015) explicam que é uma busca de informações em documentos já publicados como, por 

exemplo, livros, revistas, artigos, etc. assim como as autoras citadas acima o autor Ludwing 

(2012) diz que é recolher e depois interpretar informações desses registros. 

 

Considerações Finais 

 

O empreendedorismo social vem ganhando destaque no Brasil assim como a Gestão 

de Pessoas, visto que para obter sucesso os empreendedores necessitam do capital humano e 

intelectual. A gestão de pessoas é uma ferramenta de extrema importância dentro do processo 

de obtenção de resultados. 

Importar-se com o meio ambiente e com as classes sociais menos favorecidas pelo 

sistema capitalista é uma preocupação que as empresas e a sociedade vem adotando, 

aplicando medidas ecológicas e sustentáveis através de técnicas que possam conciliar o uso da 

tecnologia dando um retorno positivo ao meio ambiente e possibilitando a redução das 

desigualdades sociais para que todos tenham as mesmas oportunidades.  

Outro problema que ocorre em várias comunidades são os problemas sociais e isso 

afeta não só as pessoas bem como sua saúde, educação, renda, direitos e meio ambiente, nessa 

premissa o empreendedorismo social é uma forma de solucionar essas desigualdades através 

de técnicas que possibilitem que esta comunidade se sustentarem maneira autônoma, 
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reduzindo significativamente as desigualdades e de forma consciente, preocupando-se com as 

futuras gerações e o meio ambiente. 

Observa-se então que a Gestão de pessoas é grande fomentadora do 

empreendedorismo social, na busca pela autonomia das pessoas e das comunidades, preocupa-

se em proporcionar resultados positivos através de técnicas aliadas ao empreendedorismo 

social. É notável que há muito a ser feito em prol dessa prática, mas, a gestão de pessoas é 

uma ferramenta de grande importância para o êxito do empreendedorismo social.  
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