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Resumo

 Ao nos depararmos com a temática de desenvolvimento social atrelados a ação e a

gestão,  uma  série  de  terminologias  surgem  para  exemplificar  e  buscar  conceituar

determinadas  práticas  no setor  de desenvolvimento.   O conceito  empreendedorismo social

surgiu  como  proposta  de  contribuir  na  criação  de  soluções  para  o  desenvolvimento  de

sociedades e grupos vulneráveis para esclarecer quais melhores medidas devem-se tomar ao

inserir  práticas  de  desenvolvimento  sustentável.   Então  advém o  chamado  setor  2.5,  que

correspondem  a  negócios  que  não  se  encaixam  nem no  segundo  setor  empresarial,  mas

também se destoam do setor sem fins lucrativos. Com isso, o presente artigo busca através de

uma pesquisa exploratória conseguir elucidar as principais características a respeito do tema.
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Introdução

 

 Entre  as  diferentes  maneiras   de  se  elucidar  o  conceito  de  globalização,  uma  das

formas mais comuns a este processo, em que autores como Gilberto Dupas (1998)  trabalha é

perceber  como  ele  se  enquadra  ao  explicar  o  fator  da  internacionalização  do  sistema

capitalista  vigente.  Transnacionais,  megalópoles,  sociedades  interconectadas  e  diretamente

acessíveis de se compreender através dos meios de comunicação e internet mostram o que em

III SIMPÓSIO NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

ENACTUS BRASIL



décadas passadas poderia parecer impossível. No entanto, de acordo com o Alto Comissariado

das Nações Unidas para Refugiados (UNHCR), da ONU - estamos vivendo a maior crise de

refugiados do século, superando até mesmo a Segunda Guerra Mundial. Estima-se cerca de

63,5 milhões de pessoas, sendo que sua maioria encontram-se no hemisfério sul. Além disso,

existem  dados de desigualdade de gênero que afetam diferentes países do mundo, como por

exemplo,  o relatório de 2016 da ONG Save The Children. De acordo com esses dados, o

Brasil  encontra-se como um dos piores  países  da América  Latina  para se  nascer  menina.

Somado a isso, com o apoio do Ministério Público e do maior site de notícias do Brasil, o  G1,

estima-se que cerca de 08 a 12 mulheres,  por dia no país, são mortas em crimes de ódio

motivados pela condição de gênero, o que chamamos de crime por feminicídio. Da mesma

forma que nos anos 2000 foram implementados os 8 objetivos do milênio pela ONU, em

menos  de 20 anos estes  quadros tornam-se presentes  e necessários  de serem revistos  por

Estados e diferentes segmentos da sociedade.

 Com o intuito de se amenizar e conseguir instituir objetivos que fossem mensurados e

alcançáveis,  a  partir  de  2013  iniciou-se  uma  série  de  estudos  com  o  envolvimento  da

sociedade civil,  para a promoção em 2015 do relatório dos 17 objetivos sustentáveis da ONU.

Este  tratado  foi  um compilado  partindo  como  pressuposto,  a   Declaração  Universal  dos

Direitos Humanos e os tratados internacionais referentes a esse tema. Além de uma série de

outras convenções internacionais dos cerca de 169 países pertencentes a ONU.

Reafirmamos os resultados de todas as grandes conferências e cúpulas das Nações

Unidas que estabeleceram uma base sólida para o desenvolvimento sustentável  e

ajudaram a moldar a nova Agenda. Estas incluem a Declaração do Rio sobre Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento;  a  Cúpula  Mundial  sobre  o  Desenvolvimento

Sustentável; a Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social; o Programa de Ação

da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, a Plataforma de

Ação  de  Pequim;  e  a  Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  Desenvolvimento

Sustentável  (Rio+20).  Reafirmamos  também  a  continuidade  dada  a  estas

conferências,  incluindo os  resultados  da  Quarta  Conferência  das  Nações  Unidas

sobre os Países Menos Desenvolvidos, a Terceira Conferência Internacional sobre

Pequenos  Estados  Insulares  em  Desenvolvimento;  a  Segunda  Conferência  das

Nações  Unidas  sobre  Países  em  Desenvolvimento  Sem  Litoral;  e  da  Terceira

Conferência Mundial da ONU sobre a Redução do Risco de Desastres. (NAÇÕES

UNIDAS, 2015,p.05)
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Ademais, com a crescente descrença no cenário político do Brasil,   além da crise de

ineficiência de políticas públicas e os escândalos de corrupção, torna-se mais difícil acreditar

em mudanças  em prol do coletivo do país.  No entanto,  o empreendedorismo social  surge

como  um  rompedor  de  barreiras  que  acabam  por  existir  quando  enfrentamos  essas

transformações,  atrelados  ao que o trabalho do terceiro  setor  já  exerce;  não obstante,  em

muitos  casos  não  repercute  uma  mudança  gradual  e  contínua.  De  acordo  com  dados

fornecidos em 2015 pela coordenadora da carteira de Negócios Sociais do SEBRAE, Valeria

Barros, estimava-se cerca de 22 mil empreendimentos sociais em funcionamento no Brasil, os

quais estão concentrados, em sua maioria, nas regiões Sudeste e Sul. 

Empreendedorismo  social,  emerge  exatamente  deste  contexto  de  múltiplas

transformações  e  impactos  da  globalização,  do  enfrentamento  da  pobreza  e  do

desafio de produzir, neste presente século,  ações que superem o ciclo vicioso da

dependência  e  manutenção  da  pobreza  e  que  também  produza  de  fato  o

desenvolvimento humano e a emancipação social. (OLIVEIRA, 2013, p.123)

Assistencialismo vs. Empreendedorismo Social 

 A dificuldade de caracterizar o conceito de empreendedorismo social e se diferenciar

entre o setor assistencialista e de responsabilidade social empresarial ainda surge como um

problema, em virtude, muitas vezes, deste ramo ser estudado e ter surgido recentemente, além

de apresentar  diferentes  ramificações,  incluindo,  também,  diferentes  nomenclaturas.  Neste

presente  trabalho,  os  conceitos  abordados  serão  categorizados  conforme  a  abordagem de

inclusão em seus diferentes setores, além de trazer a colaboração dos conceitos trabalhados

pela aceleradora de negócios Artemísia, precursora  com o trabalho no Brasil e do professor

Muhammad Yunus, criador do Grameen Bank, ao qual, o projeto teve tanta importância que

ele, ganhou o prêmio nobel em 2016. O “banqueiro dos pobres”, como é conhecido, professor

PhD em Economia,   começou a trabalhar  em 1976 com a experiência  de empréstimo de

microcréditos a população de baixa renda em Bangladesh. De acordo com dados fornecidos

de sua organização filantrópica Yunus Social Business (2018) “Hoje o Grameen Bank tem

mais de 8,4 milhões de mutuários, 97% dos quais são mulheres, e desembolsa mais de 1,5

bilhões  de  dólares  por  ano.  A idéia  se  espalhou  por   quase  todos  os  países  do  mundo,

incluindo países desenvolvidos e industrializados.”
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Assistencialismo ou Empreendedorismo Social?

 Muito se confunde os conceitos de empresas do terceiro setor, ou organizações sem

fins lucrativos e iniciativas de empreendedorismo social quando se trata de gestão social. De

acordo  com o Conselho  Federal  de  Serviço  Social,  assistencialismo  significa  um serviço

realizado por meio de boa vontade, favor, doação ou interesse próprio, vinculando-se também

a práticas voluntárias.  

Práticas assistencialistas tradicionais conceituaram o termo, “assistência social”,

ao longo da trajetória da profissão, criando uma idéia distante da assistência

social como direito do cidadão. Assim, antes de 1988, tratava-se de uma política

clientelista  e  assistencialista  destinada  às  classes  mais  pauperizadas,  com

características de favor e benesse.(VICCARI, 2008,p.13)

 Além disso, em decorrência de uma série de programas governamentais, de acordo

com o histórico das políticas públicas do país, ter sido arraigado com esses tipos de práticas, a

terminologia de ação social,  ou trabalho social  deixou intrínseco esse tipo de serviço.  No

entanto, no arcabouço de práticas sociais, esta é apenas uma das formas de ser trabalhado com

esse tipo de eixo. De acordo com o professor Dees (2001) o conceito de empreendedorismo

social  surge em decorrência  de falhas e ineficiência  das organizações  sociais,organizações

filantrópicas e governamentais em resolver os problemas sociais. Dessa forma, introduziu-se

novos métodos e inovações por meio de programas, ou de criações de negócios sociais.  Além

disso segundo Dees (2001, p.1 apud DOURADO, 2016, p.27) “muitas organizações do setor

social  são  vistas  com  frequência  como  ineficientes,  ineficazes  e  sem  respostas  aos

problemas”.  Neste  cenário,  ele  aponta  os  empreendedores  sociais  como  capazes  de

desenvolver  novos  modelos  de  gestão,  pois  acredita  que  eles  possuem  características

diferenciadas.
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Tabela 1: Diferenças básicas entre assistencialismo e empreendedorismo social

Fonte: Elaborada pela autora, com base na tese de OLIVEIRA, 2003 e tcc de VICCARI, 2008.

Organizações empreendedoras sociais: Negócios Sociais e Negócios de Impacto social

 Ao  compreendermos  a  conceituação  de  empreendedorismo  social,  estima-se  que

existem  três  vertentes  que  explicam  o  processo.  De  acordo  com  Comini  (2011),  a

terminologia  de empreendedorismo social  está  presente  em cerca  de três  vertentes,  sendo

essas, a europeia, a norte americana e a dos países em desenvolvimento. De acordo com o

trabalho dos  autores  Trivedi  e  Stoks  (2011,  p.07 apud DOURADO, 2016,  p.  29)  quando

estudamos as definições de empreendedorismo social, surgem quatro temáticas comuns que se

desdobram independente do tipo de organização trabalhada, que são: (1) ênfase dos objetivos

sociais  da  organização,  ou  projeto;  (2)  o  papel  do  empreendedor  social  como  entusiasta

desempenhando o papel mobilizador; (3) fundamentos de empreendedorismo e inovação e (4)

o papel do lucro desempenhado como meio e não fim da organização ou negócio. 

 Quando abordamos diferentes tipos de organizações que estão inseridas na área de

empreendedorismo  social,  notamos  que,   ainda  não  se  existe  uma  regulamentação  que

classifique  e elucide os principais contrapontos desses negócios. De acordo com Rosolen,

Tiscoski e Comini  (2014) o conceito mais  aceito  nas regiões da américa latina advém da

nomenclatura  negócios,  diferentemente  da  adoção estadunidense  que  intitula  organizações

que trabalham com empreendedorismo social como empresas. Estima-se pela Yunus Social

Business, que existem cerca de quatro diferentes tipos de negócios com a missão de impacto

social que são os negócios inclusivos, negócios de valor compartilhado, negócios de impacto

social  e  negócios  sociais.  Trabalharemos  duas  subdivisões  mais  trabalhadas  que  são  os

negócios de impacto social e os negócios sociais.  
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 Negócios sociais são empresas que, além de ser autossustentáveis financeiramente e

ter como sua missão solucionar uma problemática social,  não distribui seus dividendos na

organização. O investidor recupera sua aplicação inicial do negócio, porém o lucro gerado se

reinveste  na  empresa  para  sua  ampliação  de  impacto,  que  espera-se  como  sucesso  da

organização.   Os sete princípios que se propagam quando se monta  um negócio social,  de

acordo com a Yunus Social Business são os seguintes: 

Tabela 2: Princípios do Negócio Social 

Fonte: Adaptado do site Yunus Social Business.

 Negócios  de  Impacto  Social,  para  a  Artemísia,  são  organizações  que  oferecem

intencionalmente soluções escaláveis para problemas sociais  da população de baixa renda,

podendo, ou não, distribuir seus dividendos a acionistas, o que se difere dos negócios sociais.

O conceito de geração de impacto é mensurável a partir de cinco dimensões:

Tabela 3: As dimensões de geração de impacto de um Negócio de Impacto Social

Fonte: Adaptado do site da Artemisia. 
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 De acordo com o Instituto Nacional de Empreendedorismo e Inovação, em parceria

com organizações nacionais e internacionais, em 2013 estimava-se uma quantia de R$ 250

milhões que poderiam ser utilizadas de investimento para estes segmentos no Brasil. Além

disso, outras organizações como o SEBRAE, Semente Negócios, Movimento CHOICE entre

outras brasileiras apoiam e fomentam a criação e propagação desse tipo de negócio no país.

Considerações Finais

 Através dessa iniciativa de elucidação do cenário compreendido entre o setor 2.5 que

se encontram os negócios de empreendedorismo social e o 3º, que corresponde o setor sem

fins lucrativos,  espera-se que a promoção e o aumento de iniciativas  de desenvolvimento

social  possam  ser  cada  vez  mais  frequentes,  a  fim  de  atingir  a  meta  de  reduções  das

desigualdades  do  país,  em seus  diferentes  segmentos.  O setor  2.5  por  alinhar  economia,

transformação social e inovação, deve servir, cada vez mais, como fonte de inspiração, para

que trabalhos que promovam o desenvolvimento social tornem-se mais frequentes e distantes

do ideal utópico de bem estar social. Ele proporciona um novo significado no papel que o

trabalho traz na vida das pessoas, além de atingir e impactar populações mais vulneráveis que

o próprio sistema de organizações não sociais acabam por não supri-los de maneira adequada,

agravando as suas situações de desigualdade.   

 Os  resultados  de iniciativas  brasileiras  expostas  ao  longo do trabalho  demonstram

mudanças  reais  de  organizações  e  pessoas  que  saíram  da  sua  zona  de  conformismo  e

desencanto  com o cenário  atual,  para  propor  mudanças  através  de seu trabalho.  Por  fim,

acredita-se que a contribuição deste trabalho possa contribuir para curiosidade e estímulo, e

assim,a um maior  aprofundamento do assunto abordado. Fazendo com que,  nos próximos

anos,  seja  possível  visualizar  este  setor  do  empreendedorismo  social  tão  forte  quanto  o

segundo setor.
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