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Apesar de ainda incipiente no Brasil, o tema “Negócios de Impacto 
Social” vem assumindo caráter estratégico no desenvolvimento so-
cioeconômico, na geração de emprego, na distribuição de renda, na 
inclusão social produtiva e no atendimento às demandas socioam-
bientais. 

Aqui, você verá as principais características do mercado de negócios 
de impacto sociais, suas possibilidades, por meio da análise do seu 
público-alvo, e desafios, para dar início ao seu plano de negócios, 
além de conhecer inciativas que estão fazendo a diferença no Brasil.

A atividade principal do negócio de impacto social deve beneficiar 
diretamente a sociedade as camadas sociais menos favorecidas da 
população, que compõe a base da pirâmide populacional brasileira, 
estimulando novas qualificações profissionais, alimentando a econo-
mia associada a outros segmentos e reforçando a cidadania. 
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Análise da realidade local e entendimento de 
clientes

> Contexto brasileiro

Considerando que o objetivo principal dos negócios de impacto é criar 
valor a sociedade nas áreas mais desassistidas, com soluções inova-
doras e acessíveis em escala, o objetivo desse e-book é fazer com que 
você possa entender melhor a realidade das pessoas da base da pirâmi-
de, ou seja, das classes C, D e E para, futuramente, começar a construir 
seu negócio baseado na proposta de valor.

O Brasil está entre os dez piores países do mundo em distribui-
ção de renda e enfrenta desafios socioambientais complexos no 
atendimento à população em diversas áreas, como saneamento 
básico, mobilidade, inclusão financeira, entre outros.
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Negócios de Impacto Social

Os Negócios de Impacto Social, assim 
como as ONGs vem suprir a necessidade 
ao atuar em segmentos necessários à so-
ciedade, pois:
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Tem explicitamente em sua missão o propósito de gerar impacto 
social positivo.

Conhecem, mensuram e avaliam seu impacto social periodica-
mente por meio de indicadores claros e objetivos.

Tem uma lógica econômica que permite gerar algum tipo de re-
ceita própria.

Possuem uma governança que leva em consideração os inte-
resses de investidores, clientes e comunidade.

> Negócios híbridos

Há um vasto campo de pos-
sibilidades para os Negócios 
de Impacto Social justamen-
te por serem baseados em 
um modelo híbrido. Você 
sabe o que são negócios hí-
bridos?
São os que criam valor para 

a sociedade nas áreas em que os mercados e os governos estão falhan-
do, por meio de soluções financeiramente sustentáveis e escaláveis.
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> Valor econômico e valor social

Os autores Porter e Kramer, importantes teóricos do contexto de negó-
cios híbridos, atestam que a solução para a transformação está no valor 
compartilhado, ou seja, na criação de um valor econômico que também 
estabeleça valor para a sociedade, por meio da satisfação de suas ne-
cessidades e desafios. Para eles, a criação de valor econômico e valor 
social, podem seguir três caminhos:

Mudança

Transformação da concepção dos produtos e serviços, passando 
a serem pensados com a sociedade e não apenas isoladamente.

Redefinição 

Redefinição da produtividade da cadeia de valor.
Desenvolvimento 

Desenvolvimento

> Modelo híbrido de negócio

Nós aqui do SEBRAE estamos ali-
nhados a essa definição, por acre-
ditarmos que os negócios híbridos 
rompem com as tradicionais fron-
teiras entre setor social e privado, 
e entre os negócios e os impactos 
sociais.

Crescimento de clusters setoriais.
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Os Negócios de Impacto Social estão inseridos em um contexto inovador 
em que o modelo híbrido de negócio, de gerar lucro mantendo o compro-
metimento com a minimização dos problemas sociais caminham juntos.
> Perfil dos empreendedores
Vamos conhecer, portanto, dois perfis inseridos nesse processo: os em-
preendedores de impacto social e os clientes desse tipo de negócio, 
para melhor entender esse ecossistema. De acordo com o levantamento 
feito pelo Sebrae sobre o perfil de empreendedores de impacto social, 
eles possuem algumas características em comum:

São empreendedores das classes C, D e E, que fa-
zem parte da cadeia produtiva: sócios, fornecedores 
ou distribuidores e cujos produtos e serviços trazem 
impactos sociais e ambientais positivos às comunida-
des locais. 

São profissionais buscando reposicionamento de car-
reira para criar ou gerenciar novos negócios que cau-
sam impacto social e ambiental positivo. 

São estudantes universitários ou recém-formados com 
espírito empreendedor. Também podem ser gestores 
e empreendedores de negócios sociais oriundos de 
organizações do terceiro setor, porém empreendendo 
com personalidade jurídica de empresa comercial, e 
não ONG.

Grupos envolvidos em empreendedorismo coletivo, 
solidários e geridos por eles mesmos, como empre-
endimentos da economia solidária, de comércio justo, 
cooperativas, consórcios, associações de produtores 
rurais etc. 
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Pessoas oriundas de grupos com dificuldade de in-
serção no mercado de trabalho, como egressos do 
sistema penal, pessoas com deficiências e necessi-
dades especiais, minorias étnicas (indígenas e comu-
nidades quilombolas) e jovens em situação de risco 
social.

> Análise da realidade social

Vendo o perfil do empreendedor podemos indicar 
que há uma identificação com o problema a ser re-
solvido, o produto e serviço, e a intencionalidade do 
impacto a ser causado. A análise da realidade social 
e seu contexto são, portanto, fundamentais para de-
terminar o negócio social.
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Características da população brasileira de 
baixa renda

Conheça melhor os clientes dos 
Negócios de Impacto Social

a C, D e E; e a vulnerabilidade, que trata além da questão de renda. 
Engloba a expectativa de vida, o acesso a direitos básico, como saúde, 
alimentação, segurança, entre outros. Essa é uma maneira mais ampla 
de pensar essa faixa da população e que abre um leque maior de op-
ções para negócios de impacto. Mas antes, é preciso situá-la dentro da 
população brasileira como um todo.

Distribuição de renda da população

Por ser um mercado enorme, 
é preciso entender as parti-
cularidades e as demandas 
específicas dessa população. 
Quando falamos no conceito 
de baixa renda falamos em 
dois tópicos principais: a clas-
se econômica, que aqui defi-
nimos como os pertencentes 
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Vamos começar entendendo a divisão de classes:

Para a ABEP, a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, a po-
pulação está dividida entre a relação entre os bens de consumo da famí-
lia dentro de casa, como televisão, geladeira e etc., a renda familiar e o 
nível de instrução do chefe da família.



Rendimento Mensal 
Nominal

Percentual (excluindo sem 
rendimento)

Classe A - Mais de 20 salários 
Mínimos

Classe B - De 10 a 20 salários 
Mínimos

Classe D - De 1 a 3 salários 
Mínimos

Classe C - De 3 a 10 salários 
Mínimos

Classe E - Até 1 salário Mínimo

2,5%

5,5%

10,3%

32,5%

32,5%

Já o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não fala em 
classes, mas divide a população através da renda. Confira ao lado a ta-
bela da distribuição de renda mensal da população.

> Base da pirâmide populacional

Pegando os dados do IBGE, estamos falando de 19% da população vi-
vendo com até um salário mínimo, configurando a classe E. Já a classe 
D, recebe de um a três salários mínimos e representa 40%. A classe C, 
de 3 a 10 salários contando mais de 30% da população. Juntas, as clas-
ses C, D e E somam mais de 90% da população brasileira.

10



> Clientes dos negócios sociais

Considerando que o nosso país conta com 100 milhões de pessoas que 
fazem parte da Base da Pirâmide, com renda familiar abaixo de 1.838,00 
reais por mês, essa é a faixa da população que costuma ter maior foco 
para os Negócios de Impacto.

Dicas
Os clientes dos negócios sociais são, prioritariamen-
te, pessoas da faixa de renda mais baixa, mas tam-
bém podem ser todos aqueles envolvidos com a mi-
nimização de impactos ambientais, sejam pessoas 
físicas ou jurídicas, independente da classe.
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Impacto no modelo de negócio

Vamos supor que o seu negócio está 
focado em alguma solução para a pri-
meira infância. Se você estruturar seu 
plano de negócio para as classes D e E 
pode encontrar um tamanho de merca-
do maior, além de precisar adaptar todo 
o resto, como comunicação, preço, dis-
tribuição e demais variáveis.

ATENÇÃO
Fazer a análise da realidade local e entender os clientes pas-
sa, portanto, por uma série de fatores que irão nortear o mo-
delo de negócio.

> Diferenças demográficas da po-
pulação

Outro ponto importante em seu plano de 
negócio são as diferenças demográficas 
que temos no Brasil, temos muitas parti-
cularidades a serem levadas em conside-
ração. 
Por exemplo, é complicado pensar a Re-
gião Sul como um único público, conside-
rando a população do Rio Grande do Sul 
e a de Santa Catarina a mesma. O mesmo ocorre no Sudeste, com São 
Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, e em todas as outras regiões do 
país. Ao pensar no público-alvo a abordagem seguirá essa diferença de 
características.
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E como descobrir tudo isso para criar um negócio realmente de impacto 
social? Calma! Você verá o passo a passo da construção do negócio 
mais adiante, com a devidas definições e o passo a passo. Mas primeiro, 
defina o problema ou necessidade a ser atendida.

Pirâmide de Maslow

Necessidade vem de uma privação, da falta de uma solução para algo 
que causa sofrimento ou que impede um maior desenvolvimento pesso-
al ou comunitário. Já o desejo são necessidades criadas pela maneira 
como vivemos, no contexto em que estamos inseridos.
Abraham Maslow criou a Teoria da Hierarquia das Necessidades Hu-
manas, em que as carências básicas precisam ser atingidas antes dos 
desejos. Na pirâmide as necessidades primárias são as fisiológicas, se-
guidas das de Segurança e Necessidades Sociais. Já nas secundárias 
entram as necessidades de autoestima e autorrealização. 
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> Identificando oportunidades

Grande parte das famílias de baixa ren-
da mora em bairros periféricos, onde é 
baixa a oferta de serviços públicos de 
qualidade ou inexistente os serviços pri-
vados e a oferta de empregos. Essa re-
alidade se repete tanto nas grandes ci-
dades como nas médias e convive com 
outros dois problemas: o alto custo do 
transporte e a violência.
Lembrando que todos os seres huma-
nos buscam a realização pessoal e pre-
cisam estar assistidos em todas as ca-
madas. 

> Negócios de impacto efetivo
Uma das condições para a criação de negócios de impacto é o conhe-
cimento da realidade local. Mais adiante, ensinaremos como conhecer 
melhor seu público, escrever sua proposta de valor e fazer testes válidos 
no mercado em que pretende atuar. Agora, entenda a realidade econô-
mica, ver as relações de negócios e os desafios de escalabilidade.
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> Responsabilidade dos negócios de impacto social

Boa parte dos brasileiros continua em situação de pobreza devido a vul-
nerabilidade e a falta de acesso a serviços básicos que permitem o de-
senvolvimento e uma vida digna. Sessenta e sete por cento dos brasilei-
ros depende exclusivamente do SUS, 52% dos jovens não concluem o 
ensino médio, quase 50% da população não mora em um lugar adequa-
do e mais de 30% dos adultos não possuem conta bancária.

Neste cenário, negócios de impacto social tem uma grande responsa-
bilidade, além de um vasto mercado, para levar soluções que ofereçam 
acesso a produtos e serviços essenciais às pessoas. E de que forma 
esses negócios podem ser inseridos no mercado? Veja a seguir.

SAIBA MAIS!
Amartya Sen, importante economista, ganhador do prêmio Nobel de 
Economia, redefiniu o conceito de pobreza ao expandir a variável de 
renda e indicar que a melhoria da qualidade de vida está relacionada 
às oportunidades que a pessoa tem de exercer sua cidadania. Se-
gundo ele, a pobreza é multidimensional. É a privação das capacida-
des básicas de um indivíduo, e não apenas o fato de possuir renda 
inferior.

Tipos de relacionamentos comerciais
Você já ouviu falar em B2B, B2C, B2G e por aí vai? Sabe o que 

significa essas siglas? 
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Todas se referem a como o negócio ou organização se relaciona com 
diferentes públicos, com outras empresas, com o consumidor final ou o 
governo. Clique nas abas para conhecer algumas dessas formas:
B2C é a sigla de business to consumer em inglês, que significa ne-
gócio entre a empresa e o consumidor direto, podendo ser produto ou 
serviço. A Signa, é um exemplo de negócio de impacto B2C, por ofertar 
cursos para surdos, em libras, com legendas, diretamente para o aluno, 
através de uma plataforma online. Entre a empresa e o consumidor final, 
nesse caso, o aluno, não há outros atores.
Já o B2B, business to business, são as transações de negócio entre 
empresas, ou seja, uma empresa vendendo ou prestando serviço para 
outra. É o caso da Meu Copo Eco, por exemplo, que vende copos reuti-
lizáveis para uma empresa ceder a seu público. Outro exemplo comum 
são empresas de serviços como a Semente Negócios que presta con-
sultoria empresarial.
Temos ainda o C2C, consumer to consumer, que ganhou escala com o 
acesso à internet e nada mais é do que o comércio entre consumidores. 
Esse tipo é mais comum através de plataformas online que conectam 
vendedores à compradores, como é o caso do Enjoei, em que pessoas 
compram e vendem roupas diretamente umas às outras.

> Relacionamento entre empresas e o Governo

Há também outra relação muito im-
portante para os negócios de impac-
to social, o B2G, business to gover-
nment, ou negócios com o governo, 
onde o engajamento de governos 
(em todas suas instâncias) é um fator 
chave para alavancar os negócios de 
impacto. 
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> Formas de atuação do Governo

Em relação aos negócios de impacto social, o governo tem sua atuação 
estruturada em torno de três papéis:

Comprador: 
O Estado como comprador de produtos e serviços provenientes de Ne-
gócios de Impacto.

Regulador: 
O Estado como regulador, buscando um ambiente legal favorável à alo-
cação de capital em investimentos que tenham impacto socioambiental, 
parcerias público-privadas de impacto, proteção a investidores etc.

Fomentador: 
O Estado como fomentador, promovendo o empreendedorismo social, 
aceleração e incubação de negócios e avaliação de impacto.

> O Governo como cliente
O governo é um ator importante no 
ecossistema de negócios de impac-
to. Como cliente é parecido com 
uma grande empresa, só que um 
pouco mais complexo. Conheça a 
seguir as formas diretas e indiretas 
de ter o governo como cliente. 
Uma maneira de vender indireta-
mente para o governo é através de 
grandes fundações que possuem 
contratos vultuosos com o Poder 
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Convite
O convite é a modalidade de licitação utilizada para contratações 
menores, ou seja, para a aquisição de materiais e serviços até o 
limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e para a execução de 
obras e serviços de engenharia até o valor de R$ 150.000,00 (cento 
e cinquenta mil reais). Nesse caso não há necessidade de publica-
ção no Diário Oficial e nem de cadastro prévio da empresa.

Tomada de preços
Já na tomada de preços, a empresa já precisa estar cadastrada 
como possível fornecedora da administração pública, com a docu-
mentação atualizada e em dia e ficar atento a publicações oficiais e 
a veículos tradicionais de mídia, espaço normalmente utilizada para 
chamar a participação.

Concorrência 
A concorrência possui basicamente os mesmos pré-requisitos da 
tomada de preços, com a diferença do prazo para apresentação de 
documentos ser na fase inicial do processo e não antecipadamente. 

Leilão
Já o Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados 
para a venda de bens móveis que não servem mais a administração 

Público e subcontratam diversos serviços de outras organizações. Nes-
se caso, o negócio social fornece para a fundação ou para a organização 
social que fornece ao governo.

Perfil dos empreendedores
Vamos conhecer, portanto, dois perfis inseridos nesse processo: os em-
preendedores de impacto social e os clientes desse tipo de negócio, 
para melhor entender esse ecossistema. De acordo com o levantamento 
feito pelo Sebrae sobre o perfil de empreendedores de impacto social, 
eles possuem algumas características em comum:
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ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados a quem ofe-
recer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 

Concurso
O concurso é uma importante modalidade para os negócios de im-
pacto social, principalmente nas fases iniciais, podendo ser uma 
boa fonte de financiamento para o projeto. Participam desta licita-
ção qualquer interessado que esteja apto ao trabalho técnico, cien-
tífico ou artístico e que preencha corretamente os critérios do edital. 
Aqui é importante ressaltar que no final do processo não há uma 
contratação do negócio, mas sim a bonificação através de prêmio 
ou incentivo mediante prestação de contas.

Pregão
Por último, temos o pregão que deve ser utilizado para a aquisição 
de bens e serviços comuns e que não tem limites para os valores. 
No julgamento e classificação das propostas, será adotado o cri-
tério de menor preço, observados os prazos máximos para forne-
cimento, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de 
desempenho e qualidade definidos no edital.

> Mediação entre empresas e governo
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Toda a relação com o governo depende 
de uma série de pré-requisitos das em-
presas, ditadas em cada edital, e regidas 
por leis.  A principal delas é Lei 8.666/93: 
que descreve uma série de normas ge-
rais aplicáveis aos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios para licitações e contratos administrativos. Conheça a seguir outras 
leis gerais que regem a relação de empresas com o governo.



Lei do Pregão 10.520/02: 
fora do contexto da Lei 8.666/93, a modalidade licitatória pregão 
veio com o objetivo de acelerar o procedimento de contratação de 
certos objetos, chamados de bens e serviços comuns. 

Lei Geral das MPEs 123/06: 
apresenta várias vantagens competitivas as pequenas empresas 
para que estas participem dos certames licitatórios. 

Lei 12.349/10: 
altera o artigo terceiro da lei geral de licitações, objetivando um cres-
cimento econômico sustentável. Mais do que satisfazer as neces-
sidades da Administração, o contrato administrativo passa a servir 
como indutor de políticas públicas, em especial aquelas voltadas ao 
fomento e ao desenvolvimento de segmentos econômicos estraté-
gicos. 

RDC (Regime Diferenciado de Contratações) 12.462/2011: 
tem o objetivo de ampliar a eficiência nas contratações públicas e a 
competitividade entre os licitantes; promover a troca de experiências 
e tecnologias em busca da melhor relação entre custos e benefícios 
para o setor público; e incentivar a inovação tecnológica.

> Leis mediadoras entre empresas e governo:

Saiba mais!
Para saber mais sobre compras governamentais, realize o curso 
EAD Compras Governamentais, no site do SEBRAE. 
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Nele, você vai entender como o poder de compra do seu muni-
cípio pode ser utilizado como ferramenta de desenvolvimento 
local e compreender quais são os benefícios legais previstos de 
tratamento favorecido e diferenciado às Micro e Pequenas Em-
presas nos processos de compras governamentais. 

Micro e Pequenas Empresas e Negócios de 
Impacto Social
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Conhecidas as Leis Gerais que regem a relação das empresas com o 
governo, vale destacar o aumento da relação de venda das Micro e Pe-
quenas Empresas como importante ativo para Negócios de Impacto So-
cial.



> Formalização de Negócios de Impacto Social

Há basicamente três maneiras de formalizar o Negócio de Impacto So-
cial. 

Abrir uma empresa tradicional, dentre as opções elencadas 
no Código Civil.

> Barreiras jurídicas

Img26
Por não ter uma regulação es-
pecífica, negócios de impacto 
social encontram três barrei-
ras jurídicas claras:

 •  A estruturação legal.
 •  O complexo sistema fiscal.
 • A regularização trabalhista e 
  previdenciária ainda não totalizada.
Em contrapartida, já há no país exemplos de mecanismos legais que 
incentivam o desenvolvimento dos Negócios de Impacto Social. Afinal, 
eles preenchem uma lacuna deixada pelo próprio Estado. 

Fundar uma ONG (Organização Sem Fins Lucrativos), asso-
ciações ou fundações e posteriormente migrar para negócio, 
com o devido pagamento de impostos.

Constituir uma cooperativa, ou seja, associação entre pes-
soas, e não de capital.
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> Exemplo de incentivo

Um exemplo de incentivo é a Lei Municipal Complementar 432/2012, de 
Florianópolis, que estabelece medidas de incentivo às atividades tecno-
lógicas e de inovação realizadas pelas organizações e cidadãos estabe-
lecidos ou domiciliados na cidade. Esse programa concede benefícios 
fiscais - incluindo descontos no Imposto sobre Serviços de Qualquer Na-
tureza, o ISQN e no Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana, o famoso IPTU.

Outros desafios dos Negócios de Impacto 
Social

Até aqui você pôde conhecer algumas barreiras jurídicas que dificultam 
o crescimento dos Negócios de Impacto Social. Veja quais os outros de-
safios de escala para eles.
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Financiamento
Por causa da complexidade da organização somada ao fato 
de que os Negócios de Impacto Social atuam normalmente 
em mercados de risco, há ainda dificuldade em conseguir 
investimento. Há no Brasil aceleradoras e investidores de 
diferentes níveis específicos para esse tipo de empreen-
dimento, como veremos nas próximas aulas, mas, mes-
mo assim, ainda é pouco abrangente. Essa realidade é o 
principal fator que dificulta o desenvolvimento de pequenos 
empreendimentos sociais.

Modelo de receita
Muitos empreendedores de impacto esbarram no modelo 
de receita e tem dificuldade em visualizar a rentabilidade 
do negócio que muitas vezes nasceu de uma ONG. Caso 
do Banco Pérola, que conheceremos mais nesse curso, 
nascido de uma iniciativa sem fins lucrativos e que encon-
trou um modelo de receita rentável e escalável.

Produto escalável
Outra dificuldade que pode aparecer é a própria barreira 
de território, visto que nasce de uma necessidade latente 
de uma comunidade. Há uma dificuldade em expandir o 
serviço para outras localidades que não tenham necessa-
riamente a mesma realidade.
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> Negócios de Impacto Social são ONGs?

Até aqui você já ouviu muitas coisas sobre negócios de impacto social. 
A questão que vem à cabeça de muitas pessoas ao se deparar pela pri-
meira vez com o termo negócios de impacto social é se eles são ONGs. 
E você? Já sabe responder essa questão?

Negócios de Impacto Social são negócios sociais inovadores que 
buscam resolver um problema real socioambiental e sustentável 
economicamente.

> O propósito dos negócios de impacto 
social

Negócios de Impacto Social nascem com o pro-
pósito de solucionar ou minimizar um problema 
social ou ambiental, de maneira independente.
Ou seja, o empreendedor tem como atividade 
principal a intenção de resolver uma questão 
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dentro de uma operação superavitária.  A viabilidade econômica e a pre-
ocupação social e ambiental são importantes e fazem parte do mesmo 
plano de negócios. Por ser um mercado enorme, é preciso entender as 
particularidades e as demandas específicas dessa população. Acompa-
nhe a seguir a linha do tempo do investimento em negócios e a evolução 
dos modelos durante os anos.

Século XIX

No século XIX o foco dos negócios era apenas em retorno finan-
ceiro.
Século XX

No século XX começamos a ver uma divisão entre retorno e ris-
co.
Anos 1970

Nas últimas décadas do século XX, tivemos uma geração libertá-
ria, buscando sonhos grandiosos e utópicos. Um dos destaques 
dessa geração foi o ganhador do Nobel da Paz Muhammad Yu-
nus, que diante de sua inconformidade com a dura realidade do 
seu país criou um banco de microcrédito voltado a população 
mais carente da Índia, dali nasceu o termo negócios sociais. Um 
negócio social tem uma definição clara, proposta pelo Yunus, 
em que um ponto chave é que o negócio deve reinvestir 100% 
do lucro na própria empresa. O que aconteceu foi que o mundo 
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Os negócios, assim como outras áreas de interação humana, estão em 
constante transformação e como não poderia deixar de ser, acompa-
nham o desenvolvimento da sociedade. Conheça um pouco mais sobre 
o histórico dos negócios na linha do tempo abaixo.



ocidental gostou dessa pegada social e adaptou o conceito, in-
serindo o “impacto” e dando, nessa nova concepção, a liberdade 
aos empreendedores para fazerem o que bem entenderem com 
o lucro do negócio.
Anos 1980 

Já nos anos 80 eram sonhos mais possíveis, mas com um fim 
individualista, geralmente pautado em bens de consumo.
Século XXI

No século XXI os empreendedores procuram cada vez mais a 
tríade: retorno, risco e impacto socioambiental.
Anos 2000

Trazendo para momentos mais atuais, em 2000 tivemos a pri-
meira agenda dos países integrantes das Nações Unidas para 
melhorar a vida no planeta. O documento Objetivos de Desen-
volvimento do Milênio incluíam oito objetivos de combate à po-
breza a serem alcançados até o final de 2015. 
2015

De 2000 até 2015, verificamos muitos progressos mundo a fora 
e, nesse mesmo ano de 2015, tivemos um importante marco 
para Negócios de Impacto Social.  Uma nova e ambiciosa agen-
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2017

Muitos empreendedores abraçaram essa ideia e estão procuran-
do soluções para diminuir as desigualdades sociais. No Brasil, 
podemos citar iniciativas como a Carboarroz, iniciativa premia-
da na categoria ideia inovadora de 2017 da Chamada de Ca-
sos, iniciativa do Sebrae e Pnud para projetos alinhados com as 
ODS. O Carborroz trata-se da inovação de transformar a cinza 
da queima da casca do arroz em carvão ativado de baixo custo 
para tratamento de água e esgoto, contribuindo para resolver 
a falta de Saneamento Básico no Brasil. O principal desafio do 
saneamento é fornecer água potável a pessoas que moram em 
áreas remotas, onde ainda não existe saneamento e potenciali-
zar o tratamento do esgoto. 
Ou seja, atualmente, os jovens conectam seus sonhos a uma 
realização com propósito, ao desejo de mudança.

> Áreas de atuação

Atualmente, as principais empresas de impacto social atuam nas seguin-
tes áreas delimitadas pelo Sebrae, um dos principais atores do fomento 
a novos negócios de impacto.

da de desenvolvimento pós-2015 foi assinada com ações contra 
as mudanças climáticas e em prol do desenvolvimento sustentá-
vel.  Desse acordo global resultou os novos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável, as chamadas ODS, levantadas pelos 
193 países da ONU, para acabar com a pobreza, lutar contra a 
desigualdade e pela justiça e combater as mudanças climáticas. 
Hoje, empreendedores do mundo inteiro buscam nessa agenda 
as principais dores mapeadas para poder investir seus negócios, 
de acordo com a realidade local de cada um.
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Na área de água e saneamento básico, com utilização da 
tecnologia para facilitar o acesso à população.

Na agricultura, com as diversas iniciativas de diminuir o ca-
minho entre o produtor orgânico e o consumidor final. 

Na cultura, trabalhando a acessibilidade de pessoas com 
deficiências.

Na área de Educação ao facilitar o acesso a estudantes de 
baixa renda. 

No setor energético, democratizando o acesso à rede de dis-
tribuição energética com preços acessíveis.

Na habitação, melhorando a vida de pessoas que vivem em 
locais de risco, por exemplo. 

Na Saúde, que é uma grande deficiência no nosso país e 
que pode ser amenizada com consultas de baixo custo ou 
facilitando o acesso à informação a pessoas de carentes.

Nos serviços financeiros que através do microcrédito ou da 
fomentação da economia local conseguem transformar uma 
realidade.

Lembrando que esses são exemplos de setores e soluções 
que se enquadram em negócios de impacto social. Mas, se 
você tem uma ideia escalável e que irá impactar positiva-
mente uma comunidade ou o meio ambiente, você já está 
planejando nesse caminho.
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> Exemplos de empreendimentos

Conheça exemplos reais de empreendedores que estão fazendo a di-
ferença tendo em mente 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) para transformar nosso mundo.

1. Erradicar a pobreza 
Um exemplo em relação à erradicação da po-
breza é o banco Pérola, que concede crédito a 
taxas competitivas, em especial para Microem-
preendedores, Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, no interior de São Paulo.

2. Fome Zero e Agricultura Sustentável 
O Sumá é um exemplo de negócio de impacto 
que se enquadra no ODS. Trata-se de uma pla-
taforma de comercialização justa da agricultura 
familiar que conecta diretamente agricultores 
qualificados com compradores frequentes de 

alimentos orgânicos. O Sumá atua na capacitação do agricultor familiar, 
apoiando o seu desenvolvimento e o alinhando às exigências dos com-
pradores regulares de alimentos. Além disso, contribui com informações 
reais do campo para o comprador elaborar seus cardápios de acordo 
com os planos de produção locais e em sintonia com a sazonalidade dos 
produtos.
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3. Saúde de qualidade
O Dr. Consulta é uma rede de clínicas médi-
cas que inovou no setor da saúde e é um ótimo 
exemplo de atuação no campo da Boa saúde e 
Bem-estar. Em um país onde o acesso à saú-
de pode ser caro, difícil ou demorado para parte 
da população, o Dr. Consulta veio para ajudar a 

salvar vidas com um novo jeito de cuidar da saúde. Foi através de uma 
gestão eficiente que o Thomaz Srougi desenvolveu um serviço de saúde 
mais rápido do que o público e mais barato que o privado: diagnósticos 
25 vezes mais rápido que o sistema público, cobrando entre 60% e 90% 
menos que o sistema privado através da gestão e do monitoramento de 
clientes.

4. Educação de qualidade
Na área da Educação de Qualidade há vários 
exemplos práticos de empresas que estão mu-
dando a realidade do ensino no país. A Geekie é 
a única plataforma adaptativa de estudo creden-
ciada pelo MEC. Ela acompanha e ajuda o aluno 

a desenvolver os estudos de forma personalizada através da tecnologia. 
Já a Me Salva! nasceu em 2012 com uma metodologia de ensino base-
ada no conceito de estudante para estudante, a fim de aproximar o con-
teúdo do indivíduo. Por meio de aulas on-line e exercícios, ela oferece 
reforço escolar para o ensino médio e superior com preços acessíveis.
Outro exemplo é a Stoodi que também trabalha com reforço escolar; o 
Projeto Redação, que é um site de correção profissional e colaborativa 
de redações para o ENEM; a Agenda Edu, um aplicativo escolar que ge-
rencia a comunicação entre a escola e a família de uma forma simples e 
segura, e muitos outros.
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5. Igualdade de gênero 
O quinto ODS trata sobre igualdade de gênero, 
um assunto que está em destaque atualmente, 
mas ainda tem muito a ser trabalhado. A desi-
gualdade aparece inclusive no número de negó-
cios de impacto social comandado por mulheres.  

Somente 20% das empresas com esse perfil foram fundadas somente 
por mulheres, de acordo com dados do 1º Mapa de Negócios de Impacto 
Social + Ambiental, conduzido pela Pipe.Social, empresa que atua como 
vitrine para negócios de impacto social.
Alinhada com essa agenda, Ligia Moreiras Sena comanda a Cientista 
Que Virou Mãe, plataforma de conteúdo independente feito por mulhe-
res mães e para mulheres contra a desigualdade de gênero e em prol 
da infância.  Começando com um despretensioso blog, hoje o site é uma 
das principais fontes de informações relevantes sobre maternidade e to-
talmente financiado pelas próprias leitoras.
Saiba mais
Um segundo estudo, realizado pela Thomson Reuters Foundation, ran-
queou o Brasil, entre outros 44 países, como o pior lugar para ser uma 
empreendedora social. A interpretação do relatório é a de que este fato 
reflete as desigualdades da economia brasileira como um todo. Viu como 
ainda temos muito a evoluir em desigualdade? 

6. Água Potável e Saneamento 
Além da Carborroz, que falamos aqui anterior-
mente, podemos citar a ECTAS. Uma empresa 
de Joinville, Santa Catarina, que promove solu-
ções de alta qualidade para o mercado mundial 
de saneamento, gerando sustentabilidade am-
biental e preservação dos recursos hídricos.
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7. Energias renováveis e acessíveis
Em energia acessível e limpa ainda há um gran-
de caminho pela frente para otimizar os recursos 
usados no Brasil. Tendo uma geração de ener-
gia predominantemente de hidrelétricas, peque-
nas soluções que otimizam o uso de energia e 

outras que transferem essa produção para linhas limpas começam a 
aparecer com mais força.
Como exemplo temos a Solstar que é uma empresa de energia solar fo-
tovoltaica para residências; a Litro de Luz que leva luz até comunidades 
locais que não possuem acesso à energia elétrica ou que vivem sem luz 
em suas casas, através de uma tecnologia simples, econômica e ecolo-
gicamente sustentável, composta por garrafas plásticas, painéis solares 
e lâmpadas de LED.

8. Trabalho digno e crescimento econômico 

São dez as resoluções para promover o cresci-
mento econômico sustentado, inclusivo e sus-
tentável, o emprego pleno e produtivo e o traba-
lho decente para todos. Um desses pontos fala 
sobre alcançar o emprego pleno e produtivo e 

o trabalho decente para todas as mulheres e homens, inclusive para os 
jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho 
de igual valor.
A empresa Egalitê está alinhada a esse ponto ao realizar a inclusão de 
pessoas com deficiência no mercado de trabalho, através de um banco 
automatizado de RH. Além disso, eles desenvolveram um portal de edu-
cação em que as pessoas com deficiência recebem cursos gratuitos que 
as ajudam a entrar no mercado de trabalho.
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9. Indústria, inovação e infraestruturas
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis-
cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut la-
bore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis 
unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque lau-
dantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis 
et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam 
voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia conse-
quuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque 
porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, 
adipisci velit, sed quia non numquam eiu.

10. Reduzir as desigualdades 
Esse é um assunto muito importante e um dos 
objetivos que engloba muitas ações diretas e in-
diretas no resultado. Reduzir as desigualdades 
significa dar acesso a 64,9% da população bra-
sileira a mais direitos básicos como educação, 

proteção social, moradia adequada, serviços de saneamento básico e 
internet. Segundo pesquisa do World Inequality Report, com dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, desde 1980, 1% da popu-
lação mais rica do mundo conquistou duas vezes mais do que os 50% 
dos mais pobres.
Sabe o que isso quer dizer? Que neste período, 27% das novas receitas 
produzidas no mundo foram destinadas a 1% dos mais ricos. Percebe 
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a necessidade de investimento em negócios de impacto? Há várias ma-
neiras de fazer isso. A Quero Quitar, por exemplo, possibilita que pes-
soas endividadas negociem e quitem suas dívidas através da internet, 
de forma rápida e sem burocracia, com descontos de até 80%. Outro 
exemplo é a Konkero, um portal independente de finanças pessoais que 
compara mais de mil tipos de produtos financeiros para facilitar a vida de 
quem precisa de um empréstimo.

Modificação de realidades 
Por meio desses exemplos você viu realidades sendo 
modificadas a partir de negócios. O negócio de impacto 
social tem o objetivo de melhorar uma realidade com a 
venda de um produto ou serviço. Através disso, é capaz 
de sustentar financeiramente a empresa sem precisar 
de doações ou outras captações de recurso. Também 
apresenta inovação no modelo de negócio e potencial 
de escalabilidade. Além, é claro, de ser responsável so-
cioambientalmente.

11. Cidades e Comunidades Sustentáveis 
Há vários exemplos interessantes neste tópi-
co. Empresas como Meu Copo Eco, Silo Verde, 
Weee.do e Vivenda já atuam nacionalmente mu-
dando localmente para transformar globalmente. 
O Meu Copo Eco, que tomou conta do país em 

eventos, estádios e festas por aí é uma solução para diminuir a quanti-
dade de lixo gerado, substitui os copos descartáveis por reutilizáveis e 
já evitou mais de oito milhões de copos plásticos que iriam para o lixo. 
Uma solução simples que está mudando a forma como os eventos são 
pensados e produzidos.
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Outro exemplo muito legal é o Silo Verde que é um sistema desenvol-
vido para armazenagem de grãos focado em industrializar a agricultura 
familiar, pequenos e médios agricultores, gerando aumento de renda, e 
consequentemente a melhoria da qualidade de trabalho e de vida des-
ses produtores. Com o Silo Verde a armazenagem de grãos e rações 
fica acessível a todos os produtores rurais através da oferta de sistemas 
sustentáveis, de fácil aquisição e baixo custo, com montagem e trans-
porte fácil e prático.
A Weee.do sai do campo e trabalha com um dos grandes problemas 
da nossa era tecnológica: o lixo eletrônico. Adotando logística reversa 
a empresa consegue a destinação ambientalmente adequada dos resí-
duos eletroeletrônicos com viabilidade econômica e incentivo a projetos 
sociais.
Por último temos a Vivenda. Essa é uma empresa que já ganhou vários 
prêmios pelo grau de inovação e comprometimento de seus empreende-
dores. A empresa nasceu em 2013 com o propósito de oferecer acesso 
a uma vida melhor à população de baixa renda. Os três sócios desen-
volveram uma solução completa em reformas habitacionais que, de for-
ma rápida e não burocrática, possibilita que o cliente possa, em até 15 
dias, ter seu projeto elaborado e sua reforma pronta. Tudo isso com um 
precinho camarada e parcelas que cabem dentro da realidade de cada 
morador.

12. Produção e consumo sustentáveis
Considerando o objetivo consumo e produção 
responsáveis, a Insecta Shoes, marca gaúcha 
de moda sustentável ancorada em conceitos 
como reaproveitamento, tem uma iniciativa mui-
to boa, a customização e upcycling, que nada 

mais é do que o reuso criativo de materiais já existentes, dando a eles 
um novo fim. Essa iniciativa é uma tendência na indústria do design.    A 
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marca ganhou mercado e expandiu a operação da garagem para diver-
sos pontos de venda espalhados pelo Brasil, Estados Unidos e Europa.
Viu quantas iniciativas inovadoras com alto grau de escalabilidade são 
possíveis levando em consideração melhorar o mundo em que vivemos?

13. Ação climática
Esta ação busca principalmente reduzir o im-
pacto e alertar sobre a mudança do clima. Como 
exemplo de empreendedorismo nessa área, te-
mos a Brasil Ozônio, que surgiu antes mesmo 
do conceito de negócios de impacto ser difun-

dido no país. Há 11 anos trabalha com soluções de alto desempenho 
para tratamento, sanitização, esterilização e oxidação a partir do ozônio. 
Utilizando a base natural de ozônio, a empresa fabrica equipamentos 
que eliminam vírus e bactérias da água, de alimentos e do ar, anulando 
a necessidade da utilização de outras soluções de base química. 
Interessante, não? Com a tecnologia desenvolvida por eles, 100% limpa, 
é possível tratar poços artesianos, água servida e da chuva, na oxidação 
de metais pesados e na sanitização de alimentos, por exemplo, entre 
outras tantas utilizações possíveis. Uma solução simples que está dimi-
nuindo o uso de produtos químicos e a poluição.

14. Proteger a vida marinha 
A Regenera moléculas do mar é uma empresa 
de base tecnológica que tem como missão dis-
ponibilizar a rica biodiversidade química brasi-
leira de origem marinha para as necessidades 
de inovação da indústria. Ainda ouviremos muito 
sobre a Regenera e suas ações.
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15. Proteger a vida terrestre
A Vida terrestre busca proteger, recuperar e 
promover o uso sustentável dos ecossistemas 
terrestres, gerir de forma sustentável as flores-
tas, combater a desertificação, deter e reverter 
a degradação da terra e deter a perda de bio-

16. Paz, Justiça e Instituições eficazes 
Existem dois exemplos bem recentes desse 
tema, que já alçaram voos enormes em direção 
à inovação e melhoria dos serviços públicos. 
A Wegov é uma iniciativa de um casal e empre-
endedores que viram na falta de incentivo pela 

diversidade. Nesse ponto não iremos apresentar um negócio, mas sim 
uma iniciativa que valoriza e incentiva outros negócios a preservarem 
um ecossistema. 
O Araucária Mais, da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza 
e Fundação CERTI, promove a conservação da Floresta com Araucárias, 
por meio da inclusão socioeconômica de proprietários de áreas naturais 
em cadeias produtivas inovadoras. Além de fomentar novos negócios 
que promovam a conservação da floresta, o Araucária Mais convida pro-
dutores, indústria, varejo e sociedade a participar de uma rede sustentá-
vel de consumo e produção.

união e engajamento de servidores públicos uma oportunidade. O ob-
jetivo de Gabriela e André Tamura é um só: mudar o serviço público 
brasileiro, fomentando pensamentos inovadores. Através de palestras, 
workshops e cursos para ensinar aos servidores uma nova forma de 
pensar eles já ajudaram instituições como Correios e Tribunal Regional 
Eleitoral a melhorarem os sistemas a partir da iniciativa dos próprios ser-
vidores. 
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17. Parcerias e Meios de implementação
O último objetivo de desenvolvimento sustentá-
vel são as parcerias e meios de implementação. 
Esse objetivo trata de finanças, tecnologia, ca-
pacitação, comércio e questões sistêmicas que 
fortaleçam os meios de implementação e revita-

lização da parceria global para o desenvolvimento sustentável. Vamos 
ao exemplo para ficar mais claro. 
A MGov Brasil usa soluções mobile de baixo custo para aprimorar po-
líticas públicas e iniciativas de impacto social. Por exemplo, através de 
mensagens de voz automáticas e mensagens de texto, conseguiram, 
de forma rápida e com baixo custo, fazer uma pesquisa que mostrava a 
eficácia de um serviço de distribuição de leite para moradores de baixa 
renda do Rio Grande do Norte. Em três semanas conseguiram perceber 
que o sistema era ineficaz, ajudando o governo a redesenhá-lo.

Outra iniciativa que está ao lado da população na busca por serviços pú-
blicos eficientes é a Operação Serenata de Amor que utiliza inteligência 
artificial para controle social da administração pública. Já imaginou fazer 
uma refeição de seis mil reais? Ou 13 refeições substanciais no mesmo 
dia? Imagina que sonho ser reembolsado pela bebida alcóolica tomada 
em Las Vegas? Pois esses são alguns dos pedidos de reembolso envia-
dos por deputados brasileiros no último ano. 
Por lei, os parlamentares podem pedir até 44 mil reais por mês de vol-
ta com gastos com alimentação, moradia e deslocamento. Independen-
te de ser um valor abusivo, há políticos que extrapolam o bom senso 
com pedidos como esses citados. Mas como monitorar e evitar que isso 
aconteça? É isso que a Serenata faz, levanta e cruza dados sobre o re-
embolso para apontar quais tem maior probabilidade de serem ilegais.
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História de reinvenção
Conheça a história de uma empresa que já alcançou grande sucesso, 
mas para isso teve que rever sua proposta inicial e mudar sua estrutura.
A Husky é uma empresa de logística e delivery que utiliza a tecnologia 
para tornar o processo mais eficiente. Hoje eles disponibilizam a gestão 
de entregadores e fazem a gestão da rota e o acompanhamento em 
tempo real. Nem sempre foi assim. No início, ainda sob outro nome, eles 
tinham como objetivo melhorar a presença on-line de pequenos varejis-
tas, estruturando e-commerces, e, ao mesmo tempo, faziam a entrega 
dos pedidos. Dois problemas relevantes, mas bem difíceis de operacio-
nalizar.
Durante uma capacitação do Sebrae para Startups, eles conseguiram 
estudar e identificar qual problema era maior e tinha menos soluções 
práticas e acessíveis. Assim, perceberam que a logística era um proble-
ma mais desassistido. 
Você sabia que a maioria das entregas de comida são feitas em um raio 
de cerca de cinco quilômetros? Foi estudando a dor do mercado, que os 
empreendedores da Husky visualizaram uma oportunidade.

Oferecer a melhor solução 
a partir do problema

Ao entender melhor o problema de uma 
categoria, abriram uma nova empresa 
com uma solução completa de logística, 
sendo as entregas a curta distância feitas 
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com bicicletas e a médias e longas por motoboys, com uma tecnologia 
que otimiza o circuito de entrega. Específico, não? A Husky está cres-
cendo em Porto Alegre, onde começou a operação e já recebeu dois 
aportes de investimento para escalar ainda mais. 
Viu só? Desenhar e construir um negócio de impacto social deve partir 
de um problema/necessidade, não da solução. 

Saiba mais
Para saber mais sobre o tema, inscreva-se no curso Análise 
de mercado, no site do Sebrae. Ele é voltado para pessoas 
com negócios em fase de abertura, interessadas em conhe-
cer o mercado e o comportamento dos futuros clientes. Nele, 
você compreenderá a aplicabilidade da análise de mercado 
no negócio, aprenderá a interpretar as informações do mer-
cado para tomar decisões mais acertadas e tornar-se recep-
tivo às novas ideias e aos paradigmas do empreendimento 
e, assim, construir o cenário do macro e do microambiente 
para subsidiar as decisões do negócio.

Como você pôde ver, a análise da realidade social e seu contexto são 
fundamentais para determinar o negócio social. Os Negócios de Impac-
to Social vêm para suprir as carências de uma parcela significativa da 
população inserida em um contexto inovador em que o modelo híbrido 
de negócio, de gerar lucro mantendo um comprometimento e a minimi-
zação dos problemas sociais, caminham juntos.

Esperamos ter contribuído para que você desenvolva o seu negó-
cio sabendo da importância de iniciativas como essas para toda a 
sociedade.
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