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Resumo 

Este artigo se propõe a estudar o conceito dos negócios sociais de impacto descentralizado e 

suas relações com as classes sociais e impacto econômico nas mesmas. Avalia a experiência 

do negócio social Muda Meu Mundo, um empreendimento focado em transformar as 

realidades de agricultores do interior do Estado do Ceará por meio de relações comerciais 

mais equilibradas. Através da análise dessa experiência de negócio social e da discussão das 

relações geradas, é possível confirmar que os negócios sociais podem atingir várias 

comunidades e indivíduos separados positivamente, gerando trabalho, renda e igualdade, para 

assim afirmar o potencial alto que essas iniciativas descentralizadas possuem. 
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Abstract 

This paper proposes the discussion about the concept of decentralized impact social business 

and their relations with social classes and the economical impact over them. Evaluates the 

experience of social business Muda Meu Mundo, an enterprise focused on transforming the 

realities of farmers on the country side of Ceará state by stimulating more balanced 

comercial relations. Through the analysis of this experiment of social business and the 

discussion about the relations it generates, it is possible to confirm that the social business 

can affect multiple communities and individuals apart positively, generating work, income 

and equality, and by this analysis confirm the high potencial that these iniciatives have.  

 

Palavras-chave: ambiental; decentralization; impact; social; business. 
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INTRODUÇÃO 

O aprofundamento no âmbito dos Negócios Sociais exige certa familiaridade com 

diversas áreas de conhecimento. Por este motivo, é sensato direcionar as informações iniciais 

deste artigo pelos próprios conceitos básicos de Negócios Sociais, além de conceitos de 

Empreendedorismo Social, Desenvolvimento Econômico e Impacto Econômico. O objetivo é 

compreender o potencial de um negócio social de impacto descentralizado. 

Primeiramente, é esclarecido o tema de Negócios Sociais, abordando suas duas 

principais linhas de pensamento, características, processos e impactos. Entretanto, há um foco 

maior na perspectiva de Muhammad Yunus, onde todo o lucro é revertido em investimentos 

na própria empresa. 

 A seguir é abordado o conceito de Desenvolvimento Econômico, que se difere do 

termo crescimento econômico por considerar também o caráter social nos seus indicadores, ou 

seja, variáveis quantitativas e variáveis qualitativas. É utilizado o conceito de Amartya Sen 

para se definir o Desenvolvimento Econômico, já que há diversas interpretações possíveis de 

acordo com cada escola econômica. Quando se une o conceito de Desenvolvimento 

Econômico ao de Negócio Social, é possível perceber o impacto econômico que pode ser 

causado. 

É apresentado a experiência da iniciativa Muda Meu Mundo, um exemplo de negócio 

social estabelecido no Estado do Ceará e que segue o modelo de negócio pensado por Yunus. 

O empreendimento cearense é uma forma de amenizar a exploração comercial de agricultores 

por intermediários nesse meio, com o objetivo de distribuir melhor a renda ao mesmo tempo 

que oferece preço mais justo ao consumidor final, e faz isso de maneira descentralizada, 

afetando diversos indivíduos em localidades diferentes. 

 

 

OBJETIVOS 

Analisar o impacto dos negócios sociais de impacto descentralizado. Diferenciar os 

tipos de negócio social. Determinar se o negócio social de impacto descentralizado tem 

participação na macroeconomia. Avaliar o impacto na microeconomia em localidades 

separadas.  
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METODOLOGIA 

Utilizou-se o método histórico e investigativo para definir os conceitos de 

Desenvolvimento Econômico e de Negócios Sociais. O referencial teórico para utilização dos 

conceitos foi obtido de artigos científicos e sites especializados em economia.  

Houve uma pesquisa exploratória, utilizando estudo de caso no exemplo prático da 

empresa Muda Meu Mundo, haja vista que era necessário expor um exemplo de negócio 

social e sustentável inovador, e este cabia em todos os critérios. 

O campo dos negócios sociais é bastante pesquisado, porém, há aspectos específico 

ainda não tão aprofundados, como é o caso das empresas de impacto descentralizado e como 

elas se diferem das restantes. É necessário uma escrita mais longa para um entendimento mais 

profundo, mas este artigo é suficiente para orientar discussões. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O primeiro ponto a ser discutido é a definição de Negócios Sociais. O foco principal 

dos negócios sociais é melhorar algum problema social existente. Porém, esse objetivo 

sozinho não o diferencia das Organizações Não-Governamentais (ONG’s), por exemplo. Em 

um negócio social, tem de haver a sustentação financeira da empresa e ela deve funcionar de 

modo eficiente. Para além disso, é necessário uma proposta de preço acessível. É comum 

atrelar o negócio social à inovação. Prahalad sintetiza que “o problema da pobreza deve 

forçar-nos a inovar e não a exigir “direitos de impor soluções” (PRAHALAD, 2009, p. IX).  

Há duas linhas de pensamento que discordam em relação à utilização e distribuição 

dos lucros do empreendimento. A mais antiga, e que receberá mais ênfase nesse artigo, é 

originada das ideias de Muhammad Yunus, economista e fundador do Grameen Bank. Essa 

corrente defende que os investidores apenas podem recuperar o capital investido, não há 

direito a lucros e dividendos, pois o lucro gerado será completamente revertido na ampliação 

do negócio e seus impactos. A outra definição, que é mais difundida, é liderada por Stuart 

Hart e Michael Chu, professores das Universidades de Cornell e Harvard, respectivamente. 

Para eles, há a necessidade de se distribuir o lucro para que o modelo de negócio se torne 

atrativo ao mercado, atraindo assim mais investidores à criação de novos negócios, só assim 

seria possível superar os problemas sociais. Obviamente, apesar das divergências, as duas 

correntes têm o mesmo propósito.  
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Nesse contexto, este artigo aborda especificamente os negócios sociais que têm um 

impacto descentralizado, ou seja, onde o impacto não fica em uma só comunidade e escalona 

quase que verticalmente, e sim onde o efeito é sentido em vários indivíduos ou comunidades 

separadas.  

 Partindo para a integração entre o desenvolvimento econômico e os negócios sociais, é 

preciso antes definir o primeiro. Desenvolvimento econômico tem, certamente, diversas 

interpretações. Isso porque cada escola econômica elaborou teorias a partir da realidade 

contemporânea à eles, o pensamento econômico esteve ligado aos acontecimentos de cada 

época. Considerando fatores macroeconômicos e microeconômicos, locais e regionais, é mais 

difícil ainda definir o desenvolvimento econômico. Para François Perroux, por exemplo, o 

desenvolvimento estava atrelado ao surgimento de indústrias, utilizando o conceito de 

indústrias motriz. Entretanto, para esse artigo, o conceito utilizado será o de Amartya Sen, que 

avalia o desenvolvimento econômico como algo ligado à liberdade do indivíduo, nas palavras 

de Sen: 

“O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação de 

liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição 

social sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência 

excessiva de Estrados repressivos. A despeito de aumentos sem precedentes na 

opulência global, o mundo atual nega liberdades elementares a um grande número 

de pessoas – talvez até mesmo à maioria.” (SEN, Amartya K. 2000 p. 18). 

A relação entre os negócios sociais e o desenvolvimento econômico é bastante ligada 

ao conceito de Sem. As privações de liberdade sofridas principalmente pelas classes C, D e E 

são problemas econômicos graves, pois não há inserção no mercado desta parcela de 

população, implicando também em problemas sociais alarmantes. No Brasil, por exemplo, 

onde há uma infraestrutura ruim dos serviços essenciais, o acesso à saúde e educação de 

qualidade fica limitado. Há muita mão de obra qualificação baixa e o desemprego se torna 

mais forte. Um efeito dominó é observado diante dessas situações, desaguando de forma 

negativa na economia do país.  Os negócios locais, de impacto descentralizado ou não, entram 

como uma possível solução para inserção de comunidades marginalizadas. A capacitação e 

oportunidade de crescimento profissional da mão de obra das classes e do empreendedorismo 

dentro das classes C, D e E são extremamente benéficas para uma economia, pois representam 

um aumento real do poder de compra, além de uma maior mobilidade entre as classes. Nos 

conceitos de Sen, representa mais liberdade. O fato de empreendedores de negócios sociais 
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não estarem presos aos modos mais comuns de se fazer negócios e de estarem sempre 

próximos à base da movimentação de mercado produz uma capacidade potencial econômica e 

de inovação grande. Combater a pobreza efetivamente passa pelo engrandecimento do 

potencial dos empreendedores locais.  

No meio dos negócios sociais, a Muda Meu Mundo é uma experiência que já alcança 

certo sucesso. Criada em dezembro de 2016 pelas irmãs Déborah Veras e Priscilla Veras, o 

negócio surgiu como uma tentativa de amenizar as explorações comerciais sofridas pelos 

agricultores. O foco são os produtos orgânicos, que normalmente são alimentos fora da 

realidade do brasileiro. A empresa passou a acompanhar e capacitar agricultores familiares e 

famílias para que pudessem produzir de forma agroecológica. A empreitada colecionou 3 

prêmios apenas no ano de 2017. 

 De acordo com reportagem do site Tribuna do Ceará, a iniciativa, no entanto, não se 

resume ao econômico. A Muda Meu Mundo repassa aos produtores informações sobre 

questões como preservação ambiental, reflorestamento e água, estendendo as ações até o 

social, tornando requisito os filhos dos agricultores frequentarem a escola. No quesito 

produtividade, os adeptos do projeto participam de oficinas e cursos gratuitos de culinária e 

plantio de hortas, algumas das capacitações tem parceria com a Universidade Federal do 

Ceará (UFC).  

Os produtos são vendidos em feirinhas itinerantes espalhadas pela cidade de Fortaleza. 

Cerca de 60% do valor arrecadado é direcionado ao agricultor, com o restante sendo 

reinvestido na empresa. Ainda de acordo com informações da reportagem do Tribuna do 

Ceará, foi possível diminuir o preço dos alimentos orgânicos em até 400%. Ou seja, é 

perceptível como a iniciativa melhorou suas 2 frentes, vendedor e comprador, em um modelo 

saudável e rentável de negócio social.  

O impacto descentralizado da empresa é percebido ao se analisar as várias localidades 

em que o projeto é desenvolvido. Em 2017, 35 famílias eram participantes do projeto. 

Provenientes de diversas cidades do interior do Ceará, tais como Capistrano, Baturité, São 

Gonçalo, Paracuru, Caucaia, São Luís do Curu, Pindoretama e Pindoretama, elas provam que 

um projeto não precisa se limitar à uma comunidade atingir certo sucesso. 

 Como iniciativa de consciência ambiental, o Time Enactus IFCE Maracanaú 

desenvolve projeto parecido. O Projeto Hortus é uma iniciativa voltada à alunos de Ensino 

Fundamental, seus pais e servidores das escolas adeptas ao projeto. Somente de estudantes, o 
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número de participantes chega a 750. O projeto desenvolve ações de uso e descarte correto 

dos defensivos agrícolas, oficinas de compostagem e artesanato, além de ações relativas à 

agricultura familiar, agroecologia e empreendedorismo na produção agrícola.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando as grandes prioridades mundiais, encontra-se ao topo os problemas 

sociais e ambientais. Repetidas vezes, os governos e organizações tentam estimular 

mecanismos para combater isso, muitas vezes de forma equivocada e ineficiente, o que abre 

espaço para novas iniciativas.   

Por muito tempo, os negócios sociais não estiveram em cogitação, embora tenham um 

potencial grande de estimular indicadores de desenvolvimento econômico, se relacionando 

com as classes mais baixas como foi proposto no artigo, e têm a chance de aproveitar desse 

momento mundial para prosperar.  

Ações como a da empresa Muda Meu Mundo são capazes de influenciar positivamente 

vidas e gerar desenvolvimento local, agregando a um desenvolvimento nacional e diminuindo 

a retenção de capital nos grandes centros. 

A Muda Meu Mundo é um empreendimento inovador. Segue fielmente todos os 

conceitos de um negócio social, com escalabilidade, preço desempenho, sustentabilidade, 

segurança e estabilidade. Incrementar o poderio econômico das classes C, D e E é uma 

necessidade, e os modelos de negócio social fazem isso muito bem. Esse fenômeno insere 

pessoas na cadeia produtiva e incentiva um capitalismo menos predatório, mais saudável. 
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