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Resumo 

O presente estudo analisa os impactos provenientes da atividade empreendedora social, 

identifica o perfil do empreendedor social e traz o exemplo de Eduardo Lyra no que diz 

respeito ao seu papel transformador quando aplicado na ONG Gerando Falcões, localizada na 

cidade de Poá – São Paulo. A partir deste estudo será possível melhor compreender o que 

abarca o assunto empreendedorismo social, bem como, a sua importância e aplicação dos 

conceitos por meio de um caso real. O estudo busca exemplificar os benefícios provenientes 

da atividade empreendedora de impacto social, e como o empreendedorismo que rompe as 

barreiras do lucro e objetiva ganhos sociais é importante. Nossa atual sociedade vivencia 

inúmeros problemas e enxergamos solução a partir do empreendedorismo social, ações que 

não objetivam o lucro, mas que se propõe a desempenhar um papel de agente de mudança são 

capazes de trazer grandes e significativas melhorias. 

 

Palavras-chave: empreendedorismo social; ONG; impacto; propósito; educação.  

 

Abstract 

 

The present study analyzes the impacts of social entrepreneurship, identifies the profile of the 

social entrepreneur and takes the example of Eduardo Lyra related to his transforming role 

when applied to the NGO Gerando Falcões, located in the city of Poá - São Paulo. From this 

study will be possible to better understand what encompasses the subject social 

entrepreneurship, as well as its importance and application of the concepts through a real case. 

The study seeks to exemplify the benefits derived from the entrepreneurial activity of social 

impact, and how entrepreneurship that breaks the barriers of profit and objective social gains 

is important. Our current society experiences many problems and we see a solution based on 

social entrepreneurship, actions that do not aim at a profit but that propose to play a role an 

agent of change is capable of bringing great and significant improvements. 

 

Palavras-chave: social entrepreneurship; NGO; impact; purpose; education. 
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INTRODUÇÃO 

 Constituir um empreendimento não objetivando apenas o lucro não é o ideal de 

muitos, pois significa ir além do senso comum, propõe-se através dessa pesquisa visualizar o 

empreendedorismo como um instrumento na busca por soluções e ou alternativas que 

atenuem problemas sociais. 

 Mais do que um viés, testemunha-se um pressuposto de transformação e impacto na 

sociedade, pensamentos e comportamentos voltados ao fato de pessoas empenharem-se em 

fazer a diferença na vida de outros. 

 Atualmente ser uma empresa padrão classe mundial significa alcançar sucesso 

autossustentado no mercado, indo além do lucro. A responsabilidade socioambiental torna-se 

cada vez mais, condição fundamental para a organização que deseja destacar-se no mercado, 

dessa forma, alinhá-la ao seu planejamento estratégico, passa a ser intrínseco às suas 

atividades. 

 O papel das empresas, desde a revolução industrial, se tornou imprescindível para o 

desenvolvimento da sociedade, além de gerar ganhos aos donos e investidores, fortalecer a 

economia, gerar empregos, e claro desenvolver produtos e serviços, que ajudem a melhorar a 

qualidade de vida das pessoas. Este movimento é nomeado por Empreendedorismo social, 

segundo Neto et al (2002, p.10):  

O que o empreendedor social busca, na verdade, não é o sucesso de vendas, como 

faz o empreendedorismo privado. Sua medida de sucesso é o impacto social. Ou 

seja, o número de pessoas beneficiadas com a solução proposta no programa ou 

projeto de empreendedorismo social.  

 

 Ainda assim, quando se fala em empreendedorismo social se vai além, nas esferas 

econômicas, sociais e ambientais. Empresas sociais chegam ao lucro fazendo diferente, 

trazendo soluções ainda não pensadas, reduzindo impacto ambiental, adaptando produtos e 

serviços atuais de uma maneira a alcançar as classes sociais desfavorecidas. 

 Os empreendedores sociais, diferem-se, pois, possuem um olhar diferenciado para as 

demandas do mercado, dessa forma, oferecendo produtos e serviços também diferenciados, 

tornando a vida das pessoas melhor, principalmente das classes menos favorecidas. 

 Segundo Yunus, Nobel da Paz 2006 e idealizador do Grameen Bank (2008, p.155), o 

negócio social se difere da caridade pois: 

Na caridade, quando você dá dinheiro, gasta-o e ele nunca mais retorna, portando o 

dólar de caridade tem apenas uma vida, se for utilizado já foi. Mas se você definir ou 
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conceber isso como uma empresa social, então esse dólar de negócio social terá uma 

vida eterna, porque ele é reciclado, ele começa a ir e voltar, novamente e novamente, 

assim você pode tocar mais vidas e continuar para sempre. 

 

 Assim uma empresa social, não só é rentável, como permite que a cadeia de mudança 

do ambiente em que atua, continue sempre constante, alcançando cada vez mais pessoas. 

Segundo Spinola (2016) especialista do Sebrae nacional em negócios sociais:  

O grande desafio do empreendedorismo social no Brasil, é acompanhar o ritmo mundial, e das 

necessidades da sociedade, e fornecer ao empreendedor um conjunto de políticas públicas e 

suporte para dar crescimento.  

 Para Ashoka et al (2001, p17): “Os empreendimentos sociais têm um ciclo de vida 

próprio, com diferentes fases de desenvolvimento, que, por sua vez, requerem diferentes 

instrumentos e ferramentas para que sejam completadas com sucesso”. 

 Outra denominação dada a esse tipo de iniciativa privada é organização com fins de 

benefício. Segundo Sebati empreendedor social serial e cofundador da Forth Sector Network 

(2011, p.57): [...] “veremos o surgimento de um quarto setor da economia - setor que interage, 

mas não se confunde, com o poder público, com organizações sem fins lucrativos e com 

atividade voltada ao lucro. A ascensão desse setor deve redefinir o futuro do capitalismo” 

 Um negócio social preocupa-se com a sociedade como um todo pois tem uma 

característica coletiva, sua medida de desempenho é o impacto social de suas ações. “Sendo 

um tema ainda em fase de desenvolvimento no Brasil, a disseminação do empreendedorismo 

social acaba sendo, em grande parte, por iniciativa de jovens empreendedores”, segundo o 

Sebrae, o Alto Tietê tem 9 mil empreendedores de 16 a 30 anos, correspondendo a 34% do 

número de microempresários da região.  

 Segundo Lyra, empreendedor social e fundador da ONG Gerando Falcões localizada 

em Poá “Há um esforço para potencializar e acelerar a comunidade para que ela possa ter um 

futuro melhor e com mais dignidade”. Lyra defende a ideia de que não quer ganhar um milhão 

até os 30 anos e sim tocar, um milhão de pessoas até os 30 anos, essa é a essência do 

empreendedorismo social. 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo geral 
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• Analisar os impactos provenientes da atividade empreendedora social na ONG 

Gerando Falcões, na cidade de Poá. 

Objetivos específicos 

• Identificar os profissionais mais relevantes dentro do campo de estudo. 

• Identificar as áreas de maior transformação. 

• Identificar o impacto desta atividade na respectiva comunidade. 

• Identificar o perfil de progressistas da atividade empreendedora social. 

 

METODOLOGIA 

 A pesquisa a ser desenvolvida, em relação aos fins, será do tipo descritiva e 

bibliográfica e apresentará um estudo de caso. Descritiva por se tratar de um assunto pouco 

conhecido que demonstra potencial ascensão, tendo em vista, tamanho impacto se bem 

trabalhado em sociedade, bem como, a propagação da atividade por meio de análise, registro e 

característica de sua natureza. Segundo Cervo et al (2002, p.66): “a pesquisa descritiva 

observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los”. 

 A pesquisa bibliográfica pela fundamentação de grandes progressistas da área que 

fortalecerá para a criação de um bom posicionamento. De acordo com Barros (2007, p.85): “A 

pesquisa bibliográfica é a que se efetua tentando-se resolver um problema ou adquirir 

conhecimentos a partir de emprego predominante de informações advindas de material 

gráfico, sonoro e informatizado.” 

 Seguindo essa direção, a presente pesquisa analisará, a partir de um estudo de caso, 

índices de melhoria voltados para uma ONG localizada em Poá - SP. Segundo Cervo et al 

(2002, p.67): Estudo de caso é a pesquisa sobre um determinado indivíduo, família, grupo ou 

comunidade que seja representativo do seu universo, para examinar aspectos variados de sua 

vida. 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O EMPREENDEDOR SOCIAL 
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 O principal intuito do empreendedorismo social é tornar a vida das pessoas melhor 

seja a nível nacional ou global. O empreendedorismo social é um negócio que visa ou não 

lucro e quando este negócio é colocado em prática o empreendedor social almeja resolver um 

problema social ou ambiental em uma comunidade ou em qualquer outro lugar que necessite 

transformação.  

 Um empreendimento social surge a partir de uma necessidade observada, onde, o 

empreendedor vê sua empresa como um agente de mudança de uma comunidade, sendo esse 

seu propósito e principal característica.  

 Logo após a definição do propósito o empreendedor social tem a tarefa de responder 

algumas perguntas para assim dar mais vida ao seu trabalho, perguntas como: que tipo de 

mundo eu quero? E como irei cria-lo? E ao obter tais respostas o mesmo traça ações para 

chegar ao seu objetivo central. 

 O empreendedor social conhecido também como profissional da transformação é 

movido por causas e sentimentos. Causas no sentido de trazer melhorias e/ou impactar 

positivamente uma comunidade, uma instituição, etc. E sentimento no sentido de se importar, 

para o empreendedor social não importa se ele está ajudando 10 pessoas ou 1000 pessoas, o 

que importa é a transformação na respectiva região e nesse momento o sentimento pode falar 

mais alto. Conforme Yunus (2008, p.10): “Cabe a nós decidir que rumo tomaremos. Somos os 

pilotos e os navegadores de nosso planeta. Se levarmos a sério nosso papel, o destino que nos 

aguarda será necessariamente o que previmos”. 

  Uma grande referência brasileira do empreendedorismo social é o Eduardo Lyra, 

jovem naturalizado de uma favela de Guarulhos - SP, jornalista e empreendedor social. Há 

cinco anos criou o instituto Gerando Falcões que tem por objetivo causar transformação social 

e promover mudanças na realidade das periferias. Desde o início das suas atividades o GF tem 

transformado a vida de mais de 10.000 crianças e jovens e a proposta para o ano de 2018 foi 

impactar mais vidas com a expansão de mais 5 institutos. O GF cria pontes para crianças e 

jovens por meio de qualificação profissional, geração de renda, atividades de incentivo à 

cultura e grandes chances de trabalho aos jovens1. O lema do Gerando Falcões é “Menos 

muros e mais pontes” que remete também a mais apoio igual a maior impacto, o instituto não 

                                            
1 http://gerandofalcoes.com/quem-somos/ 
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está sozinho pelo contrário graças ao trabalho transformação e de grande propósito possui 

apoio de grandes marcas, de empresas, e de grandes líderes. 

 Abordagens contemporâneas e criativas são capazes de transformar cenários cujos 

problemas são graves. Para Jones (2012, p.162): “Os empreendedores sociais procuram 

angariar recursos para resolver problemas sociais por meio de soluções criativas.” 

 Quando bem aplicada o impacto da atividade empreendedora social em uma 

comunidade pode ser tamanho sendo capaz de atingir uma grande massa e consequentemente 

impactar de forma positiva a vida de muitos.  

 A atividade empreendedora em sua grande maioria é movida pelo chamado agir em 

rede que nada mais é que a união de forças com o mesmo objetivo, em outras palavras, 

conexões cujas crenças são as mesmas, o que significa lutar pela mesma causa e, sobretudo, 

acreditar que é possível respectiva mudança. 

 De acordo com Bessant et al (2009, p.119):  

O trabalho em redes oferece a oportunidade de construir a “eficiência coletiva”, um 

modelo que tem sido usado com bastante sucesso em conglomerados de pequenas 

empresas no mundo inteiro. E no campo do empreendedorismo social, em que o 

desafio não é tanto fazer dinheiro, mas gerar valor social – mudar o mundo -, o 

potencial do trabalho em rede é igualmente poderoso. 

 

 O fato de ter múltiplos participantes, isto é, agentes de transformação ao seu favor é 

ter pessoas sonhando junto com você, dando maior suporte, contribuindo com ideias e, 

sobretudo, aprendendo e falhando juntos e este é um processo de aprendizado, de muita troca 

e de muitos ganhos. As conexões certas podem contribuir de forma grandiosa na atividade 

empreendedora. 

 Os agentes da transformação buscam por mudanças locais e/ou globais, vislumbram 

um mundo melhor e por consequência trabalham duro para que isso se concretize. 

 Os empreendedores sociais empenham-se em desenvolver um problema na sociedade 

seja este social (educação, pobreza etc) ou ambiental. 

 Segundo Jones (2012, p.162):  

Empreendedores sociais são indivíduos que buscam iniciativas e oportunidades para 

resolver problemas e necessidades sociais com intuito de melhorar a sociedade e o 

bem-estar geral, seja reduzindo a pobreza, diminuindo o analfabetismo, protegendo 

o meio ambiente ou reduzindo o consumo de drogas. 

 

 São afortunados por um alto nível de empatia e senso de justiça a nível social, isso 

mostra-se evidente quando a mudança de cenário que eles almejam dão de encontro com 



 
 
 
 
 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

problemas complexos que por sua preponderância são responsabilidade de políticos e outras 

autoridades. De acordo com Bussato apud Gregory Dees (2006, p.201):  

[...] os empreendedores sociais têm o papel de agentes de mudanças por adotar uma 

missão de gerar e manter valor social e não apenas valor privado; reconhecer e 

buscar implacavelmente novas oportunidades para servir tal missão; engajar-se num 

processo de inovação, adaptação e aprendizado contínuo; agir arrojadamente sem se 

limitar pelos recursos disponíveis; exibir um elevado senso de transparência para 

seus parceiros, público-alvo e pelos resultados gerados; usar eficientemente seus 

recursos e alavanca-los através de parcerias e colaboração com os outros. 

 

 Os agentes de transformação são de fato cidadãos do mundo. 

 

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS. 

 Elaboramos um questionário de 11 questões e aplicamos na ONG Gerando Falcões 

para 30 alunos da instituição. Coletamos dados relevantes a fim de melhor entender o impacto 

do estudo. 
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Analisando as informações dos gráficos 2, 2.1 e 4 pode-se dizer que, mais de 25% dos 

alunos entrevistados já estão no segundo ou terceiro curso da Gerando Falcões, sendo em sua 

maioria, passando de 3 a 6 na instituição. 

Cerca de 17% dos alunos entrevistados passam mais 9 horas semanais desenvolvendo 

atividades na Gerando Falcões. Pode-se observar que os alunos da ONG são engajados em 

passar um longo período de horas nas capacitações e ainda grande parte deles depois de 

formados voltam para participar de outras atividades. A ONG fideliza os alunos e ao mesmo 

tempo é capaz de apresentar atividades que os deixam interessados de estar lá no tempo livre. 
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Analisando os dados do gráfico 3 vemos que a maioria dos alunos conhecem a 

Gerando Falcões através de divulgação nas escolas, porém a soma de alunos que conhecem 

através de amigos e familiares alcançam exatamente 50%, e que a grande maioria desses 

alunos também indicam a instituição para outros amigos. Sendo assim o marketing boca a 

boca é um dos grandes responsáveis por inscrições de alunos nas atividades da ONG. 

 

 



 
 
 
 
 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

Cerca de 80% dos alunos entrevistados estudam atualmente, e 16,7% já terminaram o 

ensino médio, 100% dos alunos acreditam que participar das atividades da Gerando Falcões 

podem ajudar a abrir portas para o mercado de trabalho. 

Esses dados mostram a importância que a ONG tem no desenvolvimento profissional 

dos jovens da comunidade, principalmente dentre os que têm idade para começar a participar 

de processos seletivos. A Gerando Falcões, além de oferecer as capacitações, encaminham 

parte dos jovens para programas de aprendiz e estágio das empresas parceiras da ONG. 

 

 
 

 
Os entrevistados têm de 9 a 16 anos de idade, em sua totalidade moram com mais 4 ou 

5 pessoas, sendo a grande maioria morando com os pais e irmãos. 
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Ao analisar o gráfico 1 pode-se observar que metade dos alunos fazem programação, e 

a outra metade futsal, assim como no gráfico de gênero. A maioria dos alunos de futsal são do 

gênero masculino, e de programação feminino.  

Uma pesquisa desenvolvida pela Serasa juntamente com a ONU Mulheres realizada 

com 2017, aponta que apenas 17% dos programadores brasileiros são mulheres, isso mostra 

mais uma vez o grande papel social da ONG, que nesse curso está promovendo a inclusão de 

mulheres, com alta vulnerabilidade social em um mercado de trabalho dominado por homens. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atividade empreendedora social é ainda embrionária no Brasil e por mais que seja 

recente já enxergamos o papel fundamental que ela desempenha, o Brasil é um país em 

desenvolvimento isso significa um ecossistema ainda mais desafiador e inconsistente para o 

empreendedor, neste cenário faz-se necessária a busca por parcerias, entre o Estado, entidades 

privadas e do terceiro setor, e, tratando-se de características pessoais a garra e demasiada 
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vontade para ir em busca do que é idealizado, estão atreladas ao perfil do empreendedor social 

brasileiro.  

 Desde o início do estudo buscamos compreender o empreendedorismo social como 

uma atividade transformadora capaz de contribuir positivamente para a sociedade e o impacto 

da mesma na cidade de Poá - SP.  

A partir dos resultados apresentados foi possível constatar o quão importante é aos 

envolvidos sendo estes alunos, colaboradores, voluntários e parceiros fazer parte de tamanha 

organização. Através da causa da Gerando Falcões crianças e jovens com alta vulnerabilidade 

social têm tido chances de desenvolvimento profissional e pessoal, que não teriam sem a 

ONG.  

 A análise das informações permite a percepção de que a instituição soma na vida das 

crianças e jovens a nível de levá-los a ficarem mais tempo do que o acordado no início, isto é, 

a Gerando Falcões por meio de suas atividades sociais tem fidelizado não só aos alunos como 

também aos pais dos alunos que buscam qualificação a fim de melhorar a vida da família. Os 

jovens usam do horário livre pós escola para se dedicarem às atividades da GF, assim a 

instituição além de oferecer capacitação, preenche o tempo desses jovens que muitas vezes 

estariam sujeitos a situações de vulnerabilidade nas regiões periféricas.  

 Outro fator relevante que pode ser destacado é o trabalho em rede que tem gerado 

maior impacto e transformação na região e aos beneficiados, a Gerando Falcões iniciou suas 

atividades com poucos parceiros mas hoje pelo propósito de mudança e pela causa de ajudar 

mais e mais o outro tem conquistado apoio de grandes empresas como Fundação Lemann, 

Microsoft, Geração de Valor, ORACLE Academy, KPMG etc, e apoio de grandes líderes 

como Flávio Augusto, Jorge Paulo Lemann, Carlos Wizard Martins e Daniel Castanho, que 

juntos abraçam a proposta de valor do CEO da Gerando Falcões, Eduardo Lyra buscando 

"Derrubar muros e construir pontes" parafraseando o lema da instituição. 
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