
 
 

__________________________________________________________________________________________ 

1 

 

A CONSCIÊNCIA SOCIOAMBIENTAL MOVENDO O 

SETOR PRIVADO: UMA ESTRATÉGIA DE VALOR 

 

Tatiana Fontes Soares Livramento
1
 

Edson Aparecida de Araújo Querido Oliveira
2
 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar o conceito de negócio social e 

alguns modelos de negócios brasileiros voltados para o ainda incipiente setor 2½. Para tanto 

se alicerça na concepção de estratégia, modelos de negócio e negócios sociais propriamente 

ditos. Comparando o pensamento teórico com as práticas apresentadas pelo Projeto Brasil 27, 

de responsabilidade da FIA-USP através do CEATS – Centro de Empreendedorismo Social e 

Administração em Terceiro Setor, identifica-se forte sintonia entre teoria e prática. Tendo a 

pesquisa abordagem exploratória, sem o compromisso de ser conclusiva ou determinante, 

tem-se como resultado a indicação de que há, no Brasil, um movimento crescente da 

percepção inclusiva por parte das iniciativas privadas. A pesquisa sugere ainda haver um 

vasto campo de estudos sobre o estabelecimento dos negócios sociais no Brasil, podendo 

abranger desde questões legais até o estabelecimento de parcerias com empresas de grande 

porte como se vê, por exemplo, na Índia.   
 

Palavras-chave: Negócios Sociais. Setor 2½. Modelo de Negócios. Estratégia.   

1 Introdução 

 

 Frente a um cenário nada estimulante, com o enfraquecimento da indústria, desacertos 

governamentais afetando a economia e a estrutura política, crise internacional do petróleo, 

empoderamento da China enquanto potência econômica mundial, mão de obra pouco 

qualificada, atraso tecnológico, fragilidade dos recursos naturais e outros tantos fatores que 

vêm abalando a confiança da sociedade brasileira, percebe-se maior preocupação por parte 

dos empresários locais no sentido de garantir a sobrevivência de suas empresas.  

 Alguns desenvolvem estratégias mais protetivas, conservadoras e, frequentemente, 

reativas. Outros, mais habilidosos, focam no desenvolvimento da inteligência competitiva, 
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buscando informações e ferramentas adequadas para agirem de forma preventiva, se 

antecipando aos movimentos do mercado e tentando garantir maior longevidade a seus 

negócios. 

  É neste processo de busca por estratégias mais adequadas ao turbulento cenário dos 

dias atuais que se percebe tanto a fragilidade do modelo tradicional de negócios, onde o 

objetivo único é a remuneração do capital aplicado, quanto a deficiência das propostas do 

terceiro setor que, não raro, se depara com a dificuldade de financiamento ou expansão de 

seus projetos exatamente pela ausência de atrativo financeiro.  

 Ao panorama nacional, acrescenta-se a realidade global. De acordo com o World Bank 

Group (2015), em torno de 40% da população mundial vive dentro ou abaixo da linha de 

pobreza, há uma tendência ao envelhecimento populacional e, ao mesmo tempo, percebem-se 

grandes avanços tecnológicos que proporcionam facilidades no acesso a informação. Este 

cenário interfere na estrutura das organizações, fazendo surgir ao redor do mundo, novos e 

diversos modelos de negócios.  

 Sob diferentes propósitos, terminologias e abrangência, o que se identifica é um 

crescente movimento da sociedade no sentido de se melhorar a condição de vida de bilhões de 

pessoas ao redor do globo. Reduzir a miséria, muito mais que uma causa humanitária, vem se 

mostrando uma necessidade para o desenvolvimento de algumas regiões até então fadadas à 

estagnação. 

 Atendendo a critérios como a criação de valor social e ambiental, assim como a 

promoção da inclusão, sem abrir mão de benefícios econômicos, sustentabilidade financeira e 

geração de lucro, denomina-se por empreendimento social, negócio social, empresa inclusiva 

ou qualquer outro termo neste sentido, os novos modelos de negócio voltados para as 

questões sociais.  

 Não atendendo aos critérios para se enquadrar nem no segundo nem no terceiro setor, 

o posicionamento dos empreendimentos sociais serve de base para estudiosos que objetivam a 

conceituação do setor 2½ e estabelecem que neste os negócios devem ser desenvolvidos sob 

estratégias mais amplas, envolvendo não só a obtenção do lucro como também a melhora das 

condições socioambientais (PÁGINA 22, 2013).  

 Frente a esta percepção, define-se como questão orientadora deste artigo: quais as 

características comuns ao modelo de negócio de empreendimentos sociais no Brasil?  

 O objetivo do artigo é apresentar alguns modelos de negócio voltados ao setor 2½ e 

compreender quais estratégias de ação garantem geração de valor para os respectivos 

negócios. Para tanto, fez-se necessário definir os conceitos de estratégia, modelos de negócio, 

negócios sociais e Setor 2½, além da realização de uma pesquisa qualitativa quanto a presença 

dos negócios sociais no Brasil. 
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2 Referencial Teórico 

2.1 O Conceito de Estratégia  
 

Há mais de trinta anos o conceito de estratégia aplicado aos negócios vem sendo 

exaustivamente discutido em sua multiplicidade de vertentes. A partir dos trabalhos de 

Michael Porter, considerado o “pai da estratégia moderna”, diversos estudiosos dedicaram-se 

ao tema trazendo contribuições importantes para a evolução dos processos de gestão nas 

empresas. 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) analisam os processos de formulação 

estratégica primeiramente destacando aquelas focadas no “como” elas devem ser formuladas, 

ou seja, as Escolas Prescritivas. Na sequência, compondo o maior grupo de análise, os autores 

apresentam as Escolas Descritivas, que se dedicaram a “descrever” tal formulação. 

Originárias do período compreendido entre as décadas de 60 e 80, as Escolas do 

Design, do Planejamento e do Posicionamento respectivamente descrevem a formulação 

estratégica como um processo de concepção, um processo formal e um processo analítico. 

Nesta última, surge a importante ideia do posicionamento estratégico no mercado.  

Dentre aquelas que descrevem a formulação, os autores apresentam a Escola 

Empreendedora como um processo visionário de formulação estratégica. Para eles, a Escola 

Cognitiva traz um processo mental, a de Aprendizado é decorrente de um processo emergente 

e contínuo, e a Escola do Poder entende a formulação estratégica como um processo de 

negociação. 

Compreender a formulação estratégica como um processo coletivo é o que, para os 

autores, caracteriza a Escola Cultural. Os processos reativos estão vinculados à Escola 

Ambiental e os processos de transformação definem a Escola de Configuração. Desta última, 

pode-se dizer que há uma busca pela integração de vários elementos presentes nas outras 

escolas e a aplicação deste ou daquele processo de formulação estratégica depende da 

configuração dos fatores externos e internos, assim como do ponto exato onde a empresa se 

encontra dentro da análise de seu ciclo de vida. 

Com muitos pontos positivos e também muitas críticas a cada uma das Escolas 

apresentadas, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) trazem luz à questões importantes 

quanto a relevância da adoção de um posicionamento estratégico adequado ao contexto da 

empresa. Fundamentalmente, eles recomendam intensa dedicação às particularidades sem que 

se perca a visão do todo para que melhor se construa cada processo de formulação estratégica. 

Preocupado com a definição do conceito em si, Porter (2009) destaca que eficácia 

operacional é uma condição necessária às empresas, mas não deve ser confundida com 

estratégia e nem garante seu sucesso. Para o autor a estratégia deve se alicerçar na 
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exclusividade das atividades que, quanto mais numerosas em sua compatibilidade, mais 

complexas se configuram, tendendo a uma maior sustentabilidade das vantagens competitivas. 

Algumas empresas não mantém viva sua estratégia, outras simplesmente não as 

estabelecem, restringindo-se a copiar modelos existentes. Desta forma, limitam-se a competir 

por preço, atendendo um mercado altamente competitivo, com um produto ou serviço sem 

diferencial significativo.  

Kim e Mauborgne (2005) definem esta opção como a Estratégia do Oceano Vermelho, 

onde a competição se dá nos espaços de mercado existentes, o objetivo é vencer os 

concorrentes aproveitando a demanda existente e o trade-off  valor-custo é exercido.  

Como alternativa ao “oceano vermelho”, os autores apresentam a Estratégia do 

Oceano Azul e propõem que se criem espaços de mercado ainda inexplorados, levando a 

concorrência para uma condição de irrelevância, pois uma nova demanda será capturada. 

Sendo possível optar pela excelência em custo com foco na diferenciação, não mais se discute 

a escolha entre valor ou custo, o que potencialmente é uma grande vantagem competitiva. 

No sentido de se construir uma nova curva de valor para o cliente é importante que se 

questione continuamente que atributos ainda são de fato considerados indispensáveis pelo 

cliente. Não raro os compradores mudam completamente suas expectativas e necessidades, 

mas as empresas não se dão conta disso e continuam focadas em valores já ultrapassados. 

 Outro risco que se corre é a supervalorização de atributos. Quando há um excesso 

frente aos requerimentos do cliente, percebe-se o desnecessário aumento da estrutura de 

custos da empresa, pois não haverá valorização equivalente ao incremento. 

Pensar em como aumentar o valor para os compradores ou criar nova demanda, 

significa elevar os atributos a um patamar bem acima dos padrões setoriais e conceber novas e 

inusitadas propriedades para o mesmo mercado. 

Da premente necessidade de se encontrar um “oceano azul” para navegar, aliada a 

inquietação de alguns empresários e gestores no sentido de inovar seus modelos de negócio, é 

que surgem tantos novos e desafiadores formatos organizacionais.  

 

2.2 Modelo de Negócio 
 

Definir as maneiras específicas pelas quais uma empresa opera, gerando seu próprio 

sustento e ao mesmo tempo ampliando suas receitas é o entendimento mais simples do 

conceito de modelo de negócios.  

Para Osterwalder (2004) ele é a representação simplificada de um modelo abstrato, 

complexo e conceitual, que representa a lógica do negócio de uma empresa em gerar valor, e 

suas relações entre os elementos que o compõe. Modelos de negócios ajudam a capturar, 

visualizar, compreender, comunicar e compartilhar a lógica dos negócios de uma organização.  
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Entende-se que o modelo de negócio é mais amplo que o conceito do negócio em si, 

porém apresenta menos particularidades que um plano de negócios. Traduzindo a essência do 

funcionamento do negócio, ele é baseado na proposição de valor a ser entregue a determinado 

grupo de clientes. 

Identificam-se nas empresas algumas características comuns pertinentes aos modelos 

tradicionais de negócio. A começar por uma proposta de valor a ser traduzida em ganhos para 

a empresa, há uma definição hierárquica, estipulam-se estruturas formais de comunicação,  

existem muitos procedimentos e regras, as tomadas de decisão tendem a ser top-down, metas 

e objetivos norteiam cada passo da empresa, o foco em custos e resultados é bem definido 

enfim, é vasta a gama de propriedades dos modelos mais clássicos de negócios. 

A escolha em atuar no mercado industrial ou organizacional, conhecido por B2B, 

atender diretamente o consumidor final (B2C), ou estar voltada para as empresas públicas 

(B2G), é uma definição importante para a compreensão do modelo de negócios de uma 

empresa. Cada um desses segmentos de mercado reage de forma diferente às ações 

estratégicas adotadas, pois dão valor distinto a atributos comuns (LEMMENS, 2015).  

Integrar as necessidades sociais e a geração de lucro aos modelos de negócio vem se 

mostrando um desafio possível de ser superado, e o modelo de Osterwalder e Pigneur (2013) 

facilita esse entendimento por apresentar uma estrutura mais interativa. Explicitando o 

relacionamento existente entre cada uma das partes, a Figura 1 ilustra a proposta dos autores.  

 
 

Figura 1 – Representação do ambiente para geração de modelos de negócio 
 Fonte: Osterwalder e Pigneur (2013) 

 

Das diversas propostas de modelo de negócios disponíveis na literatura, o 

entendimento de que se deve buscar aquela mais adequada ao próprio contexto é importante. 

Com estruturas semelhantes, o que de fato diferencia um modelo de outro é o conteúdo nele 

inserido e, o que distingue um modelo de negócio tradicional de um modelo social é a 

presença da avaliação do impacto social causado e a proposta de solução para problemas 

sociais importantes. 
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2.3 Negócios Sociais e o Setor 2½  

 

 Uma vez já definido anteriormente o conceito geral de negócio social, destaca-se agora 

uma divergência em seu entendimento. Enquanto para alguns autores não há relevância 

quanto a diferença de terminologia, para Yunus (2010) termos como “empreendimento 

social”, “empreendedorismo social” ou “ negócio socialmente responsável” em geral 

descrevem variedades de empresas ainda voltadas para a maximização dos lucros e são 

equivocadamente utilizados para a determinação de negócios sociais. 

 Existem dois tipos de negócio social: a empresa dedicada a resolver um problema 

social, que mantém equilibradas suas receitas e despesas, reinvestindo no próprio negócio 

todo o lucro gerado – negócio social tipo I; e a empresa com fins lucrativos, mas de 

propriedade de pessoas pobres – negócio social tipo II (YUNUS, 2010). 

Com natureza jurídica empresarial, o negócio social no Brasil ainda não está 

devidamente regulamentado, mas se destaca das instituições do terceiro setor por estas 

adotarem personalidade jurídica cuja natureza pressupõe ausência de finalidade lucrativa.  

Embora enquadrada juridicamente como uma empresa, o negócio social também não 

atende as características básicas do segundo setor. Composto por empresas privadas e 

conhecido como o “setor produtivo”, este é focado na maximização do lucro para consequente 

enriquecimento dos proprietários das companhias, o que representa o avesso dos objetivos do 

negócio social. 

No sentido de obter legalidade em sua atuação, os negócios sociais têm que se ater a 

diversos detalhes jurídicos no processo de abertura da empresa para que não venham a sofrer 

questionamentos futuros. O detalhamento na elaboração do contrato social, prevendo o 

reinvestimento dos lucros, as possibilidades alternativas de captação de recursos ou mesmo a 

elaboração cuidadosa de estatutos apropriados à intenção do negócio, são de extrema 

relevância para seu sucesso. 

É desta lacuna, presente não apenas na estrutura jurídica brasileira, que se reconhece a 

formação do Setor 2 ½ . Neste sentido, o Instituto Nacional de Empreendedorismo e Inovação 

– INEI traz a seguinte definição: 

 

O setor da economia que interliga as atividades sociais e ambientais com a 

lucratividade, de forma inclusiva, é chamado de 2.5. Ele é considerado um 

intermediário entre o segundo e o terceiro setores, sendo formado, portanto, por 

empresas que, em sua constituição jurídica, têm, ao mesmo tempo, fins lucrativos e 

objetivos sociais inclusivos (INEI, 2015).  
 

Alguns países europeus como a Inglaterra, por exemplo, já legislam sobre o setor de 

forma estruturada (UNITED KINGDOM, 2015) e podem servir de exemplo para aqueles que, 

ao redor do mundo, pretendem expandir os negócios sociais em seu território. Pede-se atenção 
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especial no sentido de se preservar as características particulares a cada país, para que a 

legislação venha a contribuir com o estabelecimento deste novo modelo de negócio.  

Para que melhor se visualize as diferenças conceituais entre uma ONG, o negócio 

social e o negócio convencional, elaborou-se o Quadro 1com um resumo das características 

principais de cada opção. 

Quadro 1 - Características dos Setores Econômicos 

 
ONG  

(Terceiro Setor) 
 Negócio Social     

(Setor 2½) 

Negócio Convencional 
(Segundo Setor) 

Produto/Serviço Resolve diretamente 

um problema social; 

Resolve diretamente um 

problema social; 

Não tem comprometimento 

com questões sociais; 

 

Lucro 

 

Sem fins lucrativos; 

Entende como necessário 

à sobrevivência do 

negócio; 

O objetivo principal é a 

maximização do lucro; 

Reinveste no negócio; Distribui dividendos; 

 

Recursos Externos  

Filantropia; Políticas 

Governamentais; 

Iniciativas Privadas de 

Responsabilidade 

Social; 

Filantropia; Políticas Go-

vernamentais; Iniciativas 

Privadas de Respon-

sabilidade Social; 

 

 

Investidores; 

 

Beneficiários 

 

Dependentes da 

caridade; 

Desenvolve autonomia; 

Incentiva o empreen-

dedorismo; Resgata a 

Dignidade; 

Desenvolve autonomia; Rara-

mente incentiva o empreen-

dedorismo; Gera Dignidade; 

 

Sustentabilidade 

Baixa capacidade de 

sustentabilidade e ex-

pansão dos programas; 

Alta capacidade de 

sustentabilidade do negó-

cio; 

Alta capacidade de 

sustentabilidade do negócio; 

Fonte: Adaptado de Yunus (2010) 
 

Ainda comparando estruturas, tem-se que as cooperativas podem assumir tanto o 

formato social quanto o convencional, dependendo de quem são os cooperados proprietários e 

o estabelecimento de seus objetivos.  

A responsabilidade social empresarial (RSE) frequentemente também é confundida 

com os negócios sociais, por tanto, vale destacar que a RSE se representa através de um fundo 

destinado pelas empresas convencionais às comunidades locais, ou para garantir a 

aplicabilidade das regras de boa conduta envolvendo saúde, segurança e meio ambiente. 

Sendo apenas uma ação com finalidade específica e não interferindo no objetivo principal do 

negócio, por melhores resultados que ofereça, não pode ser erroneamente interpretada em sua 

natureza. 

Reunindo as características principais de um negócio social do Tipo I destacadas por 

Yunus (2010), tem-se que o objetivo do negócio é a superação da pobreza ou de um problema 

dela decorrente. A empresa deverá alcançar sustentabilidade e equilíbrio financeiro. O 

pagamento de dividendos é restrito ao retorno do investimento inicial, a partir do qual o lucro 

será integralmente reinvestido na empresa.  
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A consciência ambiental, como um princípio, ao lado da oferta de uma remuneração 

equiparada ao mercado em que se atua e boas condições de trabalho, justificam o destaque 

dado por Yunus (2010) à alegria em realizar um negócio social. O autor afirma que, uma vez 

envolvido com um negócio social, continua-se a descobrir a alegria ilimitada que ele 

proporciona. 

3 Método 
 

Dado o tema da pesquisa, a abordagem qualitativa se mostra a mais adequada ao 

estudo uma vez que se acredita na importância do olhar singular do pesquisador que gera 

conclusões críveis oriundas da diversidade das fontes pesquisadas e naturalmente despojadas 

de pré-conceitos frente ao objeto de pesquisa (LIMA,2008).   

O trabalho foi desenvolvido com base em uma revisão teórica, a partir da leitura de 

livros, revistas científicas e artigos eletrônicos que deram o suporte teórico necessário a 

alguns pressupostos e trouxeram luz à análise documental realizada. 

Por se tratar de uma pesquisa exploratória, partiu-se da hipótese de que a realidade dos 

negócios sociais é atrativa para a sociedade brasileira enquanto solução para as mazelas da 

pobreza. Espera-se obter a validação desta hipótese em estudos futuros, mais aprofundados e 

que farão uso de outras metodologias. 

Lima (2008 p.51) define a pesquisa exploratória da seguinte forma: 

Embora esta seja sistematizada e geralmente explore múltiplas fontes de consulta – 

levantamentos bibliográficos, documentais e/ou de campo – ela não se presta a 

formular conclusões, no sentido de alcançar soluções ou respostas para o problema 

investigado. O processo investigatório está orientado pela necessidade de reunir 

indícios que permitam a formulação justificada de hipóteses que, no âmbito de 

pesquisas posteriores, possam ser verificadas para então validar as conclusões 

alcançadas. 

A base de dados documental constitui-se do resultado apresentado no site do Projeto 

Brasil 27 – Descobrindo o Brasil dos Negócios Sociais. Fruto do CEATS – Centro de 

Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro Setor, o projeto gera e dissemina 

conhecimentos e práticas sobre empreendedorismo social como propõem a Fundação Instituto 

de Administração (FIA) e a Universidade de São Paulo (USP) enquanto responsáveis pelo 

CEATS.  

Sob a responsabilidade dos jovens, Fabio A. Serconek e Pedro H. G. Vitoriano, o 

projeto tinha por objetivo identificar ao menos um negócio social em cada unidade da 

federação brasileira e apresenta-los como exemplos de caminhos alternativos ao 

desenvolvimento de regional. Esta base de dados, que contempla empresas sociais atuantes 

em diversos setores, permitiu uma análise que, comparada aos padrões teóricos levantados, 

confirmam a formulação da hipótese apresentada. 
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4 Resultados e Discussão 

 

Os exemplos de negócio social apresentados pela pesquisa, embora tenham origens 

geográficas distintas e se estabeleçam por modelos de negócio diferentes têm em comum o 

propósito inicial de se aliar trabalho e ação social.  

Desmistificando a ideia de que ou se trabalha para obtenção do sustento próprio ou se 

atua voluntariamente para a construção de uma sociedade melhor e mais justa, o Projeto 

Brasil 27 mostra ser possível aliar essas duas necessidades.  

Do advogado que ganha seu sustento atuando em processos de regularização fundiária 

de áreas de conflito, até a empresária do ramo de confecções, que estabeleceu toda uma cadeia 

produtiva da camiseta de malha baseada em princípios éticos, passando por tantos outros, o 

que se percebe no cruzamento de todas as histórias apresentadas é a preocupação em melhorar 

a condição de vida das pessoas enquanto se gera a própria renda. 

Desta forma, fazer a opção estratégica de atuar enquanto um negócio social mostra-se 

determinante para o sucesso dessas empresas, colocando-as em patamar distinto ao de sua 

concorrência e muitas vezes até inexistente. 

Apresenta-se como similaridade da estrutura dos negócios analisados o 

estabelecimento do valor justo para a remuneração de serviços e trabalhadores, 

comercialização de produtos e fornecimento de matéria-prima. Alguns depoimentos destacam 

a relevância de se facilitar o trâmite logístico, muitas vezes inibidor das iniciativas 

empreendedoras. A importância do coletivo frente aos interesses individuais também é marca 

registrada em todos os projetos analisados, assim como a legalização das atividades perante as 

entidades governamentais. 

Em uma visão macro, há a percepção da sustentabilidade como fator de 

desenvolvimento local e regional. O incentivo das potencialidades e vocações econômicas 

dentro da cultura local contribui para o surgimento de cadeias produtivas locais, capazes de 

manter a circulação de dinheiro na própria região, gerando assim seu enriquecimento 

gradativo.  O encorajamento à inovação também é visto como vetor do desenvolvimento de 

negócios sociais, o que justifica práticas cada vez mais modernas e responsáveis destes 

negócios. 

O Quadro 2 elenca 26 dos 27 projetos apresentados conforme o itinerário percorrido e 

ainda o projeto piloto. Nele destacam-se o recurso chave utilizado, a proposta de valor 

adotada e o cliente a ser atendido, para que se possam comparar as iniciativas e identificar 

seus pontos em comum. O projeto de Alagoas – AAPPE (Associação de Amigos e pais de 

Pessoas Especiais), por ainda muito se aproximar da configuração de uma organização sem 

fins lucrativos, foi excluído desta análise. 
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Quadro 2 – 27 Negócios Sociais 

Projeto UF Setor Recurso Chave Proposta de Valor Cliente 
 

 

 

A Banca 

(Projeto    

Piloto) 

 

 

 

 

 

SP 

 

 

 

 

Cultural 

 

 

 

Entretenimento - jovens 

talentos do Jardim Ân-

gela e equipamentos de 

som. 

Resgatar o respeito e a 

dignidade dos mora-

dores da comunidade 

mais violenta do 

mundo. 

Produtos: Ensaios a-

bertos; Oficinas de 

vivência de cultura 

urbana; Aluguel de 

aparelhos para show; 

 

 

 

Escolas; 

Empresas; 

Órgãos 

Governamentais 

 

 

 

 

Justa Trama 

(1) 

 

 

 

 

RS 

 

 

 

 

Confecção 

Algodão ecológico – 

produzido pela agri-

cultura sustentável do 

CE e MS; Tecido – pro- 

duzido por cooperativa 

têxtil em MG; Coope-

rativas de costureiras de 

SC e RS. 

 

Promover o consumo 

equitativo através de 

uma cadeia produtiva 

100% sustentável..  

Produtos: Camisetas e 

bonecas de pano; 

 

 

 

Público em Geral 

 

 

 

 

Meritt  

(2) 

 

 

 

 

SC 

 

 

 

Educação 

Pública 

 

Informações quanto a 

estrutura da educação 

pública – desempenho 

dos alunos; perfil do 

corpo docente e 

discente; 

Promover a melhor 

formação dos alunos 

brasileiros através da 

disseminação de infor-

mações relevantes ao 

sistema educacional 

Produto: Plataforma 

de informações educa-

cionais;                                
 

 

 

Secretarias Esta-

duais de Educa-

ção; Escolas Par-

ticulares; 

 

 

 

 

Terra Nova 

(3) 

 

 

 

PR 

 

 

 

Imobiliário 

 

 

Lotes urbanos com ocu-

pação irregular 

 

Oferecer às pessoas 

melhores condições de 

vida através do acesso 

legalizado aos serviços 

públicos;         

Produtos: Assessoria 

Jurídica e Negociação. 
  

 

 

Proprietários de 

lotes invadidos e 

seus invasores; 

 

 

 

Incores  

(4) 

 

 

 

BA 

 

 

 

Educacional 

 

Jovens entre 14 e 24 

anos de comunidades de 

baixa renda dispostos a 

aprender a trabalhar. 

 

 

Oferecer melhores 

possibilidades de de-

senvolvimento profis-

sional para jovens de 

baixa renda.   

Produto: Formação e 

acompanhamento de 

Jovens Aprendizes. 

 

 

Empresas       

em Geral 
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Projeto UF Setor Recurso Chave Proposta de Valor Cliente 
 

 

 

 

Namastê  

(5) 

 

 

 

 

SE 

 

 

 

Agricultura 

Orgânica 

 

 

 

Famílias de baixa 

renda habitantes de 

regiões rurais;  

Oferecer melhores 

condições de vida às 

famílias rurais de 

baixa renda transfor-

mando-as em 

“famílias fornece-

doras”.      

Produtos: Chás e 

temperos orgânicos e 

biodinâmicos. 

 

 

 

 

Lojistas  

 

 

 

 

 

Bio Fair  

Trade  

(6) 

 

 

 

PE 

 

 

 

Artesanato 

 

 

Pequenos Grupos de 

Artesãos  

Garantir geração de 

renda para pequenos 

grupos de artesãos 

inserindo sua 

produção no mercado 

formal. Produtos: 

Artesanato em geral 

 

 

Lojistas 

nacionais e inter-

nacionais 

 

 

 

 

Fazenda 

Tamanduá  

(7) 

 

 

 

 

PB 

 

 

 

Agricultura 

orgânica 

 

 

 

Trabalhadores rurais 

ociosos por causa da 

seca. 

Melhorar a condição 

de vida dos pequenos 

produtores através da 

qualificação na pro-

dução orgânica e 

biodinâmica.        

Produtos: Mel; Man-

ga; Composto Orgâ-

nico 

 

 

 

 

Atacadistas 

 

 

 

 

 

Rede Xique-

Xique de Co-

mercialização 

Solidária  

(8) 

 

 

 

 

 

RN 

 

 

 

 

Comércio de 

produtos 

alimentícios 

 

 

 

 

Produtores das comu-

nidades. 

Gerar renda para a 

comunidade através 

da organização de 

feiras e formalização 

de uma cooperativa 

apta a atuar comer-

cialmente no mercado 

formal.       

Produtos: Pesca; api-

cultura; Banco com 

moeda própria. 

 

 

 

A própria comu- 

nidade e seu 

entorno. 
 

 

 

 

 

Banco Palmas 

(9)  

 

 

 

 

CE 

 

 

 

Banco Comu-

nitário de De-

senvolvimento 

 

 

 

Comunidade      

sem acesso a crédito 

 

Levar desenvolvi-

mento à áreas pobres. 

Produtos: Serviços 

de correspondente 

bancário; crédito a 

juros baixos; micro-

sseguros; linha de 

crédito de consumo 

com moeda própria; 

 

 

 

Moradores da 

comunidade 
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Projeto UF Setor Recurso Chave Proposta de Valor Cliente 
 

 

 

Cooperart-

Poty  

(10) 

 

 

 

PI 

 

 

 

Artesanato 

 

 

Mulheres pobres com 

baixa ou nenhuma 

qualificação 

Possibilitar melhor 

condição de vida para 

as mulheres que 

trabalhavam na olaria 

local através das 

oficinas de produção 

de artesanato em 

cerâmica.    

Produto: Utensílios, 

enfeites e bijuteria 

 

 

 

Turistas em 

Geral 

 

 

 

 

 

100% 

Amazônia 

(11) 

 

 

 

 

 

PA 

 

 

 

 

 

Extrativista 

 

 

 

Recursos renováveis 

(de base não madei-

reira) da floresta 

amazônica. 

Proporcionar apri-

moramento das pes-

soas locais através de 

processos de quali-

ficação quanto a co-

lheita silvestre susten-

tável, segurança ali-

mentar e educação. 

Produto: Açaí em 

diversas formas e 

outros. 

 

 

 

Mercado 

nacional e inter-

nacional  

 

 

Comaru – 

Cooperativa 

Mista de Pro-

dutores e 

Extrativistas 

do Rio Irata-

puru  

(12) 

 

 

 

 

 

 

 

AP 

 

 

 

 

 

 

Extrativista 

 

 

 

 

 

Extrativistas 

independentes  

 

 

Garantir o preço justo 

da produção de cas-

tanhas para que me-

lhorem as condições 

de saúde, educação e 

segurança da comu-

nidade através da 

qualificação e dispo-

nibilização de maqu-

inário adequado. 

Produtos: Castanhas 

e óleos 

 

 

 

 

 

Indústrias 

cosméticas 

 

COOFEC’S – 

Cooperativa 

de Costureiras 

do Bairro Sta. 

Teresa  

(13) 

 

 

 

RR 

 

 

 

Confecção 

 

 

 

Costureiras 

independentes 

Ampliar os horizontes 

das mulheres da 

comunidade através 

da qualificação e 

organização dos 

recursos.  

Produtos: Uniformes 

e Roupas em Geral 

 

 

 

Escolas e Pessoas 

da Comunidade 

 

 

 

 

Descarte 

Correto  

(14) 

 

 

 

 

AM 

 

 

 

 

Logística 

Reversa 

 

 

 

Lixo eletrônico diverso 

e jovens em busca de 

qualificação 

profissional. 

Reduzir o volume de 

lixo eletrônico e 

capacitar jovens para 

o mercado de trabalho 

através da gestão de 

resíduos tecnológicos. 

Produtos: 
Reciclagem, Inclusão 

Social, Capacitação e 

Geração de Emprego. 

Centro de 

Inclusão Digital; 

Órgãos 

Governamentais; 

Empresas; 

Usuários; 

Empresas de 

Reciclagem; 
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Projeto UF Setor Recurso Chave Proposta de Valor Cliente 
ACS 

Amazônia – 

Organização 

de Controle 

Social de 

Produtos 

Orgânicos 

(15) 

 

 

 

 

AC 

 

 

 

Agricultura 

Orgânica 

 

 

Produtores rurais 

insatisfeitos com o 

sistema tradicional de 

produção agrícola. 

Recuperar e preservar 

o meio ambiente ga-

rantindo maior remu-

neração aos produ-

tores através da 

eliminação do atra-

vessador.  

Produtos: Legumino-

sas orgânicas 

 

 

 

 

Consumidor final 

 

 

 

 

 

Ouro Verde 

Agroindustrial 

(16) 

 

 

 

 

 

 

MT 

 

 

 

 

 

Beneficia- 

mento 

 

 

 

 

 

Coletadores de Casta-

nha do Pará e Comu-

nidade Local. 

Gerar renda para a 

cidade através do re-

crutamento de pes-

soas locais e melhorar 

a condição de vida 

dos coletadores pa-

gando um preço mais 

justo por sua produ-

ção.    

Produtos: Castanha 

do Pará e seus 

derivados 

 

Comércio vare-

jista de merca-

dorias em geral; 

Minimercados; 

Mercearias; 

Armazéns;  

Comércio Ataca-

dista de Óleos e 

Gorduras 

 

 

 

ASCAMPA – 

Associação de 

Catadores de 

palmas  

(17) 

 

 

 

 

TO 

 

 

 

 

Reciclagem 

 

 

 

 

Catadores 

independentes 

Recuperar a auto-

estima e esperança 

dos catadores através 

da obtenção do preço 

justo para os mate-

riais coletados e 

garantia de seus 

direitos.  

Produtos: Material 

para reciclagem 

 

 

 

 

 

Recicladoras  

 

 

 

 

Bioon 

Ecomercado 

(18) 

 

 

 

 

 

DF 

 

 

 

 

 

Comércio 

 

 

 

 

Produtos orgânicos lo-

cais envolvidos em 

algum contexto social. 

Aumentar a qualidade 

de vida de consu-

midores e forne-

cedores através da 

intermediação entre 

produtores orgânicos 

e consumidores. 

Produtos: Alimentí-

cios; Limpeza; Cos-

mético; Suplementos    

 

 

 

 

Consumidor 

Final 

 

 

 

 

IPEC – 

Instituto de 

Permacultura 

e Ecovilas do 

Cerrado  

(19) 

 

 

 

GO 

 

Construção 

Civil e Agro-

nomia de 

autossustento. 

 

Terra e voluntários 

com baixa quali-

ficação.  

Promover a cultura da 

sustentabilidade atra-

vés da capacitação em 

técnicas inovadoras 

de construção civil e 

cultivo.  

Produtos: Não há 

Pessoas interes-

sadas na Cultura 

de Permanência, 

baseada no res-

peito ao planeta, 

às pessoas e a 

distribuição do 

excedente.  

 

http://empresasdobrasil.com/empresas/alta-floresta-mt/minimercados-mercearias-e-armazens
http://empresasdobrasil.com/empresas/alta-floresta-mt/minimercados-mercearias-e-armazens
http://empresasdobrasil.com/empresas/alta-floresta-mt/minimercados-mercearias-e-armazens
http://empresasdobrasil.com/empresas/alta-floresta-mt/minimercados-mercearias-e-armazens
http://empresasdobrasil.com/empresas/alta-floresta-mt/minimercados-mercearias-e-armazens
http://empresasdobrasil.com/empresas/alta-floresta-mt/minimercados-mercearias-e-armazens
http://empresasdobrasil.com/empresas/alta-floresta-mt/comercio-atacadista-de-oleos-e-gorduras
http://empresasdobrasil.com/empresas/alta-floresta-mt/comercio-atacadista-de-oleos-e-gorduras
http://empresasdobrasil.com/empresas/alta-floresta-mt/comercio-atacadista-de-oleos-e-gorduras
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Projeto UF Setor Recurso Chave Proposta de Valor Cliente 
 

 

Fruta Sã  

(20) 

 

 

MA 

 

 

Agricultura 

 

 

Qualquer pequeno 

produtor da região. 

Melhorar a renda das 

comunidades promo-

vendo o conceito de 

equidade de ganhos.  

Produtos: Polpas de 

fruta congeladas. 

 

 

Supermercados 

em geral. 

 

 

Você 

Aprende 

Agora  

(21) 

 

 

 

MS 

 

 

 

Educação 

 

 

Conhecimento da 

língua inglesa e estru-

tura para plataforma 

online. 

Ajudar as pessoas 

ampliando suas opor-

tunidades através do 

compartilhamento do 

conhecimento. 

Produto: Curso de 

inglês online e grátis.     

 

 

Qualquer pessoa 

interessada em 

aprender inglês. 

 

 

 

Treebos  

(22) 

 

 

 

ES 

 

 

Agricultura 

Sustentável 

 

 

Pequenos produtores 

rurais e estrutura de 

plataforma online. 

Melhorar a renda e o 

sistema produtivo do 

pequeno produtor a-

través de um sistema 

de crowndfunding a-

plicado a agricultura. 

Produtos: Caju, gra-

viola e abacate. 

 

 

Pessoas interes-

sadas em produ-

zir alimentos de 

forma diferente 

 

 

 

Gerasol  

(23) 

 

 

 

MG 

 

 

 

Energia Solar 

 

Energia solar; material 

em PVC e 

conhecimento da 

tecnologia de 

produção do 

equipamento. 

Disseminação popu-

lar da energia solar 

atra-vés da educação 

para o uso dessa 

energia.    

Produtos: Aquecedor 

solar de baixo custo; 

instalação;  

 

Pessoas e insti-

tuições interes-

sadas em reduzir 

o consumo de 

energia elétrica.  

 

 

 

 

Solar EAR 

(24) 

 

 

 

 

SP 

 

 

 

 

Saúde 

 

 

 

Jovens surdos e 

tecnologia em apa-

relhos auditivos de 

baixo custo.  

Levar a reabilitação 

auditiva através da 

fabricação de apa-

relhos auditivos com 

baterias recarregáveis 

pela energia solar, 

oferecendo o 1º em-

prego aos surdos.  

Produto: Aparelhos 

auditivos. 

 

 

 

Pessoas de baixa 

renda com defi-

ciência auditiva. 

 

Policlínica 

Granato  

(25) 

 

 

RJ 

 

 

Saúde 

 

Médicos e dentistas 

com formação em 

áreas diversas e 

consciência social. 

Oferecer saúde de 

qualidade com preço 

justo e sem demora. 

Produto: Consultas e 

exames médicos. 

Público sem 

acesso a planos de 

saúde ou com 

urgência em suas 

demandas 
 

 

AMATA  

(26) 

 

 

RO 

 

Manejo 

Florestal 

 

 

Florestas 

Conciliar o uso da 

madeira com a pre-

servação florestal a-

través do manejo flo-

restal sustentável.  

Produto: Madeira 

certificada 

  

 Construtoras; 

Indústria 

Moveleira 

 

http://www.amatabrasil.com.br/clientes/industria
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5 Considerações Finais 

 

Atendendo ao objetivo do trabalho, foram apresentados 27 modelos diferentes de 

negócio social e, para cada um foi feita uma análise estrutural onde se destacou a 

identificação da proposta de valor, dos recursos chave e do cliente a ser atendido. Apesar de 

em alguns casos não ficar claro como acontece a geração de valor para o negócio, todos se 

declaram autossustentáveis, são de alguma forma direcionados para a base da pirâmide social 

e promovem melhorias sócio ambientais.  

Perceber que para algumas empresas nacionais ser solidário é uma necessidade e não 

um luxo, e que não há outra opção para aqueles que se preocupam com as próximas gerações, 

significa que a sociedade brasileira será gradativamente desafiada a rever seus conceitos 

enraizados no capitalismo tradicional. 

O Projeto Brasil 27 não é o único a retratar essa realidade. A partir de 2012 o 

SEBRAE estabeleceu diretrizes estratégicas para sua atuação no mercado de negócios sociais, 

e passou a registrar e divulgar outras tantas ações junto a esse segmento. 

A ideia de que “entre ganhar dinheiro e mudar o mundo pode-se ficar com os dois” 

tem impulsionado diversas pessoas a se dedicar aos negócios sociais no Brasil. Prova disso é 

o sucesso das Maratonas de Negócios Sociais promovidas pelo SEBRAE nos estados do Rio 

de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso e Santa Catarina. 

Nestes eventos, de acordo com a vocação de cada estado, são priorizados os seguintes 

setores econômicos para atendimento por parte do SEBRAE: água e saneamento básico, 

agricultura, artesanato, canais de distribuição, cultura, educação, saúde, energia, serviços 

financeiros, habitação, meio ambiente, turismo e tecnologia da informação e comunicação.  

Diversos projetos são apresentados, avaliados, julgados e premiados, fomentando-se 

assim o surgimento de novas iniciativas a cada ano. Tão positivo é esse estímulo, que a cidade 

do Rio de Janeiro passou a ser considerada a 1ª Cidade de Negócios Sociais da América 

Latina. 

A pesquisa realizada traz evidências que corroboram os conceitos apresentados no 

referencial teórico, comprovando ser fundamental o estabelecimento de um problema sócio 

ambiental a ser resolvido por um negócio rentável e autossustentável, cujos beneficiários 

sejam estimulados a conquistar melhor condição de vida. Sem dúvida ela não esgota o tema, 

mas abre caminhos para novos e mais aprofundados estudos, principalmente no que tange as 

questões legais e ao estabelecimento de parcerias com grandes empresas, como se dá na Índia. 

A realidade dos negócios sociais ainda não se traduz em quantidade significativa de 

iniciativas frente a economia tradicional, e nem se espera que isso aconteça em curto ou 

médio prazo, mas a expectativa de que os negócios sociais um dia dominarão nossa economia, 

vem acompanhada da esperança de se ter um mundo mais justo para todos. 
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