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Antes de partir para a ação, o empreendedor social deve 
validar a sua ideia de negócio. Isso significa que é preciso 
entender os problemas, as soluções possíveis e o mercado 
para só então iniciar a execução de um negócio de impacto.

Neste e-book você entenderá esse processo, que deve ocor-
rer em qualquer negócio, pois evita que o empresário caia 
em armadilhas e permite que ele possa ofertar um produto 
ou serviço que realmente cause impacto e tenha retorno fi-
nanceiro.

Boa leitura!

Introdução
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Você sabe quais são os testes de mercado feitos nas primeiras etapas 
de um negócio, antes mesmo de ele se tornar um? Acompanhe as ex-
plicações e veja quais testes são necessários para fazer uma solução 
de impacto funcionar. Além disso, entenda como identificar a demanda 
socioambiental, o tamanho do mercado e aprenda a mapeá-lo.

No processo de criação de um Negócio de Im-
pacto Social é importante ter consciência de 
que é preciso focar no problema, e não na 
solução.

Para isso você deverá conhecer a lógica 
da hipótese, tese, métrica, meta e apren-

Testes de mercado

O foco do negócio social
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dizado. Já ouviu falar sobre ela? Longe de ser algo com-
plexo, é o caminho que o empreendedor tomará até vali-
dar a sua ideia de negócio.

A lógica da hipótese

Todo negócio tem uma lógica de desenvolvimento que 
começa com uma ideia, uma hipótese a ser testada e pro-
vada para, então, ser validada através do seu esforço.

Um exemplo real é o da startup ADVMED, uma empresa 
de impacto social que busca melhorar o tratamento mé-
dico através da educação e de tecnologias. 

Caso ADVMED 

Hipótese: Ela começou com a hipótese de que a maioria 
das pessoas não entendiam a maneira correta de tomar 
os remédios durante um tratamento.

Teste: Para entender melhor e começar a validar essa hi-
pótese, a equipe de fundadores foi a campo pesquisar o 
que as pessoas envolvidas nesse problema sentiam so-
bre isso. O teste foi feito em hospitais, postos de saúde 
e farmácias, com pacientes, médicos e outros profissio-
nais envolvidos nesse processo. 

Métrica: A métrica escolhida foi entrevistar ao menos mil 
pessoas.
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Meta: A meta era ter um levantamento quantitativo e qua-
litativo do problema. 

Aprendizado: Realizadas as entrevistas e após estudar os 
resultados, a equipe pôde tirar dois aprendizados. Primei-
ro: existe uma dificuldade real em entender a letra do mé-
dico e seguir as instruções da receita. Segundo: a falta de 
conhecimento em termos médicos confunde e atrapalha 
o tratamento.

Testando o mercado 

Viu como é fácil? Esse é um processo que deve ser feito sempre, em to-
dos os testes que precisarão ser realizados para validar o seu negócio.

Assim, é importante que você trace um plano de ação para começar a 
validar a sua ideia.

Testar o mercado significa ter respostas dos clientes através de situa-
ções reais.

A preocupação não deve ser como o mercado pensa, mas sim como ele 
age e se comporta. Para isso é preciso superar uma série de desafios.

Identificando a demanda socioambiental 

Para encontrar uma falha de mercado que necessita de uma solução, 
você deverá ter o seguinte raciocínio:
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● As soluções resolvem problemas reais.
● Problemas são enfrentados por pessoas.
● Pessoas resolvem problemas dos seus próprios interesses.

Você conhece os interesses das pessoas? Está alinhado com o proble-
ma que quer resolver?

Hipótese x Teste 

Portanto, é preciso ir para a rua e vivenciar a hipótese do problema le-
vantado. É esse olhar para fora, para as pessoas e para o problema que 
irá nortear todos os testes de mercado da sua empresa.

Feito isso, o próximo passo é pegar o problema e entender como ele 
está sendo resolvido hoje. Testar as soluções vigentes, falar com as 
pessoas que as utilizam e ver o quão satisfeitas elas estão.

Mapeando o perfil 

Além de desenhar a árvore dos proble-
mas e de preencher a matriz dos con-
correntes, é necessário mapear quem 
são as pessoas que sofrem com o 
problema.

Pesquise o perfil demográfico, a faixa 
etária, a ocupação e todas as carac-

terísticas relevantes. Quanto mais 
detalhes, melhor.
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Compreendendo o problema

Para ter uma boa compreensão do problema faça um exercício simples: 
pegue um papel e uma caneta e faça duas listas.

Na primeira coloque todos os seus potenciais clientes. Pense em todas 
as pessoas que podem se beneficiar com o seu negócio. Na segunda in-
dique qual o problema e a necessidade do cliente. O que é mal resolvido 
atualmente que você está se propondo a resolver?

Lembre-se: 
primeiro lista-se as hipóteses, 

para então começar os testes 
e ir atualizando com os resultados reais.

Crie personas

Após esse levantamento, identifique os padrões 
e crie personas, que são os personagens com 
características comuns as do seu público-alvo.

Para isso, procure dados no IBGE, levante os 
hábitos daquele perfil que você considera seu 
público-alvo e entenda em que situação ele vive.

Pesquise o público-alvo

Verifique se o cliente procura uma solução no mercado ou ca-
seira. Caso você não encontre nenhuma resolução, se pergunte se esse 
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problema merece ser resolvido pelo seu negócio.

Um bom exercício para descobrir isso é a pesquisa. Elabore um ques-
tionário com hipóteses do seu modelo de negócio e faça as pessoas 
contarem histórias relevantes para poder registrar os aprendizados. O 
teste aqui é entender profundamente a dor do seu público-alvo.

Mapeando o mercado

Além de entender a cabeça do cliente, é importante entender como o 
mercado está configurado. Você não conseguirá resolver o problema se 
não souber claramente como ele funciona.

Para isso será necessário fazer testes para mapear esse mercado e co-
nhecer os atores envolvidos na solução do problema que o seu negócio 
quer resolver. Assim, levante informações dos fornecedores, parceiros, 
desenvolvedores, todos que de alguma forma participam do processo. 
Veja como é o relacionamento hoje e qual a vantagem para cada um 
dentro dessa cadeia.

Antes de começar a atuar, perceba também quem você incomoda ao 
entrar no mercado. Isso irá lhe poupar tempo, dinheiro e dor de cabeça, 
possibilitando focar na melhor solução.

O relacionamento com os atores

Saiba que um dos fatores-chave para o sucesso do Negócio de Impac-
to Social é um bom relacionamento com os principais atores 

do seu mercado. Portanto, crie uma rotina de relacionamen-
to com estas pessoas e priorize seus potenciais parceiros.
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Testando o problema e a solução

Como há uma série de hipóteses sobre como irá funcionar a ideia de 
negócio, é fundamental testar se há apelo de uma comunidade que dá 
grande relevância para o problema que se quer resolver, pois se isso não 
existir, você poderá criar uma solução desconectada das necessidades 
do público-alvo.

Logo, são necessários dois objetivos:

1. Testar o problema para saber se tem um grupo de pessoas enga-
jadas com o mesmo problema que você acredita.
2. Testar a solução para saber se tem quem se interesse por seu 
produto ou serviço para esse problema, antes de iniciar a produção.

Teste fumaça

O teste fumaça consiste em 
testar o problema interagindo 
com a comunidade. A maneira 
mais fácil é instigar o público-
alvo e dividir experiências sobre 
o problema.

A empresa Mettzer, por exemplo, antes de começar a programar seu 
sistema, abriu uma página no Facebook para compartilhar a dificuldade 
de ter que lidar com as regras da ABNT em época de TCC. Feito o teste 

para ver se tinha engajamento, eles viram que havia 
um público significativo que sofria com aquela dor.
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Outras formas do teste fumaça

Outras maneiras para ver quantas pessoas se engajam são:

     Blog                                                 Palestra

Formando uma comunidade

Começar a formar uma comunidade ajuda a identificar e reunir os entu-
siastas do seu negócio, que são as pessoas que irão gostar, usar, ajudar 
a melhorar e a divulgar o seu negócio. É a partir da troca de informações 
com essas pessoas que você conseguirá consolidar a sua visão de mer-
cado e amadurecer a solução.

Teste de engajamento

Conhecendo o tamanho do problema e a relevância que o público-alvo 
dá para ele, teste se a solução engaja um grupo de pessoas suficiente-
mente grande para evoluir de forma eficiente na construção do negócio.

Para isto, é fundamental apresentar os benefícios que 
pode entregar e fazer “blefes” a respeito da solução 
imaginada. Assim, você, empreendedor social, es-
tará cada vez mais perto de gerar e captar valor 
com os primeiros clientes.
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Grandes empresas já utilizaram este teste antes de colocar seus produ-
tos na rua.

Exemplo de teste de engajamento

A empresa Dropbox, que presta serviço de 
armazenamento e compartilhamento de 
arquivos na nuvem, no início da sua jor-
nada empreendedora, fez vídeos simples 
sobre como a ferramenta seria antes mes-
mo de criar o produto.

Explicando a solução em vídeo, a empresa 
conseguiu não só ver que haviam várias pes-

soas dispostas a testar, como produzir um produto 
mais direcionado a partir do feedback das próprias pessoas e testá-las 
com os entusiastas antes de lançar no mercado.

Propondo soluções

No exemplo anterior o “blefe” foi feito em vídeo, mas pode ser feito atra-
vés de uma apresentação em um evento, em panfletos ou mesmo em 
uma apresentação de PowerPoint. O importante é propor a solução para 
o problema.

Atualmente, a forma mais comum desse “blefe” são as 
landing pages – página na internet ou nas redes sociais 
em que você apresenta o produto e pede um cadastro 

para fazer uma base das pessoas interessadas. Mas lem-
bre-se: o teste deve ser feito onde está seu público, se ele está 

nas ruas, saia da frente do computador e vá atrás dele.

DI
CA
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Conhecendo o tamanho da oportunidade

Após definir claramente qual é o problema/solução que o seu negócio 
irá trabalhar, é preciso conhecer o tamanho da oportunidade encontra-
da. Para isso, é recomendado preencher o esquema TAM - SAM - SOM.

TAM

TAM quer dizer “Total Adressable Market“, ou seja, o tamanho do mer-
cado visado. Por exemplo, se você está entrando no comércio de orgâ-
nicos, no TAM entra todo o consumidor de alimentos.

SAM

SAM significa “Segmented Adressable Market”, isto é, o tamanho do 
segmento ou nicho. Ainda de acordo com o exemplo do  mercado de 
comércio de orgânicos, no SAM o nicho são alimentos orgânicos.

SOM

SOM é “Share Of Market“, ou seja, é o tamanho do potencial do negócio 
no segmento ou nicho. Considerando o exemplo do  mercado de comér-
cio de orgânicos, o SOM poderia representar as pessoas que compram 
orgânicos através de e-commerce.

A oportunidade é do tamanho do problema

É claro que para conhecer o tamanho da oportu-
nidade, você precisa conhecer antes o tamanho 
do problema. Saber, por exemplo, quais custos o 
cliente está tendo por não resolver a questão.
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Veja também se ele já resolve de alguma forma, quanto gasta 
com isso e quais são os custos existentes hoje que não exis-
tiriam com a sua solução. Se possível calcule valores, quanto 
vale o prejuízo ou quanto ele está deixando de ganhar.

Como iniciar o posicionamento de mercado?

Inicie seu posicionamento tendo um bom rela-
cionamento com os entusiastas, desde o iní-
cio. Eles precisam saber que você se importa, 
que eles fazem parte do processo de desen-
volvimento do negócio e sentir o valor que 
você entrega.

Porque primeiro você irá entregar valor a eles, 
entender como ele foi recebido, receber os fee-

dbacks, avaliar os problemas que apareceram no 
caminho para desenvolver a solução mais específi-

ca, e então, passar a vender para os primeiros clientes.

Explicando a solução

Agora, como explicar a solução de uma 
forma que o cliente entenda? Simples! Seja 
específico, mas não limite o negócio. O clien-
te não pode levar mais do que 5 segundos para 
ler e compreender o que é o seu negócio ou pro-
duto. 

1. A empresa “orgânika” comercializa produtos orgâ-
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nicos pela internet.
2. A empresa “orgânika” é uma feira de produtos orgânicos on-line.
3. A empresa “orgânika” torna mais fácil o acesso ao alimento orgâ-
nico, aproximando o produtor do consumidor final, através de feira 
on-line e entregas em domicílio.

Refletindo sobre o caso

Todas as alternativas dão uma ideia do que é o ne-
gócio. A diferença está no posicionamento da opção 
número 3 em que, além de entender qual o modelo 
de negócio principal, feira on-line com entrega em 
domicílio, deixou claro a proposta de valor da em-
presa, que é tornar mais fácil o acesso ao alimento 
orgânico.

Agora para compreender o processo de criação de 
um negócio de impacto, acompanhe o quadro a se-
guir.

Etapas do Negócio de Impacto

ENTREGA

É a energia que você e as pessoas envolvidas no negócio 
precisarão para começar a empresa.

ATIVIDADES

Etapa onde descreve-se as atividades realizadas do início 
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até chegar no impacto proposto.

PRODUÇÃO

A produção é o serviço ou produto que você disponibiliza. É 
o alcance imediato das atividades.

RESULTADOS

Em resultados começamos a pensar no impacto, na pers-
pectiva das mudanças geradas no público-alvo.

IMPACTO

O impacto são as mudanças reais geradas no sistema so-
cial.

As duas primeiras fases, a entrega e as atividades, fazem par-
te do plano, antes de começar a executar. Já as últimas três, 
produção, resultados e impacto, estão na fase de execução para 
alcançar os objetivos esperados.

Testando o seu produto

Tendo esclarecido o problema e a solução, ago-
ra é a hora de seguir para o ataque e começar a 
entregar valor real. É o momento de pensar no 
MVP, isto é, o Mínimo Produto Viável. Nessa 
fase você irá colocar no mercado seu serviço 
ou produto da forma mais básica possível.
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O MVP precisa atender as necessidades do cliente, mas não na versão 
ideal. O melhor é ir fazendo aos poucos e ir evoluindo seu produto con-
forme o feedback dos clientes.

Tipos de MVP

Você pode seguir duas vertentes para estruturar o seu MVP, clique nas 
abas e conheça quais são.

ALFAIATE

É um MVP bem customizado, feito da maneira mais barata possível e 
entregue a um menor número de pessoas possível, na maior parte das 
vezes, só uma mesmo. Com o MVP alfaiate você consegue testar o seu 
produto de forma muito simples, mas personalizada e consultiva.

MÁGICO DE OZ

Neste MVP você consegue mostrar o seu produto, propor a solução, 
mesmo que tenha que fazer isso manualmente, por exemplo. A diferen-
ça do anterior é que no MVP alfaiate o cliente sabe que você está pro-
pondo uma versão beta, inacabada, já no Mágico de Oz, não. A entrega 
é a mesma, mas o cliente não sabe do “amadorismo”, entende que o 
processo já está funcionando, mesmo que ainda não esteja.

MVP: teste final

A escolha entre o MVP alfaiate ou mágico vai depender do tipo de pro-
duto ou serviço que você está propondo. Portanto, analise bem sua so-
lução e entenda que o protótipo só é considerado um MVP quando você 
entrega valor para o cliente, e de preferência tenha dinheiro envolvido.
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Avaliar o impacto do negócio social é imperativo para investidores e 
empreendedores deste modelo, pois é desta forma que sustentarão as 
propostas que afirmam ser capazes de gerar lucro e transformação so-
cial. Por isso, aqui você aprenderá sobre os indicadores de impacto e 
verá o que é e como fazer a medição do seu negócio.

A diferença entre os negócios tradicionais e os 
negócios sociais é justamente a associação 
entre retorno financeiro e impacto social posi-
tivo. Assim, a intencionalidade é parte funda-
mental ao iniciar um negócio, pois determina-
rá se ele é ou não de impacto social, estando 
diretamente ligada às métricas da empresa.

Indicadores 
de impacto

Intencionalidade x métricas
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Você pode estar se perguntando, mas como assim?

Para entender melhor, veja os exemplos de negócio a seguir.

Negócio tradicional

João abriu um supermercado na cidade. Pesquisou o melhor local, in-
vestiu na construção do espaço, na contratação de pessoas e no esto-
que inicial. Dentro do planejamento dele está uma margem de lucro que 
cobrirá no menor tempo estimado o retorno deste investimento, para, 
então, começar a pensar em expansão e na abertura de novos merca-
dos.

No caso do João, o centro da sua operação, a atividade-fim do 
seu negócio, é a venda em quantidade para obtenção do lucro.

Negócio social

Mesmo sabendo que em volta da cidade onde mora há vários produto-
res orgânicos, Maria tem dificuldade em encontrar seus produtos. Ao 
fazer uma pesquisa de mercado, ela constata que o problema principal 
está em conectar as duas pontas. Logo, ela faz parceria com pontos de 
venda de negócios locais e monta uma rede de distribuição dos produ-
tos orgânicos.

Pensando em diminuir o desperdício, disponibiliza a informação do que 
é possível plantar e colher a cada semana, possibilitando a encomenda 
prévia para o agricultor ter uma base da quantidade a produzir.

As cestas de orgânicos são entregues em pontos parceiros de coleta, 
em diversos pontos da cidade, diminuindo o custo da operação.
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Com isso, Maria conseguiu aumentar o lucro do produtor em 100%, re-
solvendo o problema do escoamento e do desperdício; fez a agricultura 
orgânica que tem como preceito a produção com responsabilidade so-
cioambiental chegar a mais pessoas; e uniu uma comunidade em torno 
do mesmo objetivo, fazendo girar o comércio local, e fomentando essa 
economia.

Refletindo sobre os casos

O coração do negócio da Maria é diferente do de 
João. Ao montar o negócio, ela tem o lucro a par-
tir de taxas administrativas que pagam a opera-
ção e serão rentáveis a partir da escalabilidade. 
O quanto esse negócio irá impactar na melho-

ria da realidade local e no compromisso com o 
desenvolvimento do território ou, no caso, de uma 

coletividade, está lado a lado com a importância do 
lucro.

Por isso, a intencionalidade é fator fundamental: analisar a realidade 
social e o seu contexto determinam o Negócio de Impacto Social.

Teoria da Mudança

Perceba que o propósito da Maria era abrir um negócio que ge-
rasse renda, mas que também fizesse diferença no contexto 
em que ela está inserida.

Por isso, a ambição ou o propósito de oferecer soluções 
para problemas estão no centro do coração desse 
tipo de empreendedorismo.
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E dentro desse cenário de mudança social, como saber se a proposta 
irá gerar o impacto esperado? É aí que entra a Teoria da Mudança que 
foi explicada na unidade anterior.

A Teoria da Mudança é uma tese que mapeia a cadeia lógica do negócio 
e os efeitos gerados a médio e longo prazo na sociedade. Ou seja, é uma 
ferramenta que tem o objetivo de acompanhar toda a vida do projeto.

Medindo as mudanças

Entender a Teoria da Mudança e aplicá-la no pla-
nejamento de métricas que transformem esse 
plano em ação é o primeiro passo para diferen-
ciar o seu negócio social. Afinal, os Negócios de 
Impacto Social estão crescendo no Brasil, mais 
e mais empresas estão surgindo com esse pro-
pósito. Mas a medição do tamanho da mudan-
ça social que essas empresas estão causando 
ainda não é uma prática constante por aqui.

Alguns conceitos essenciais

Quando se fala em métricas, indicadores ou metas, você sabe exata-
mente o que estes termos significam?
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     METAS

Metas são objetivos que, para serem conquistados, necessitam, 
em geral, de um longo período de tempo e uma série de ações in-

terconectadas. Como exemplo de meta, temos a mudança que você 
pretende causar no mundo. Na Teoria da Mudança, você listou os efei-
tos gerados a médio e longo prazo na sociedade e é esse objetivo que 
você deve seguir.

MÉTRICAS

Quer saber se você está se aproximando do objetivo? É aqui que en-
tram as métricas, que são as “medidas” que servem para identificar sua 
evolução. Por exemplo, quero saber quantas pessoas estão saindo da 
pobreza e para isto vou precisar contar quantas pessoas estão tendo 
uma renda superior a 30 dólares por dia, neste caso a métrica é o nú-
mero de pessoas que ultrapassou a linha da pobreza. As métricas 
podem ser de vários tipos, como valor, quantidade, peso, volume 
ou outro formato quantitativo. É a base para a constituição dos 
indicadores de desempenho. Os quais avaliam uma situação e 
sua evolução histórica.

Metas e métricas do negócio da Maria

Vamos ver o negócio da Maria mais uma vez.

Sua meta é: resolver o problema de escoa-
mento de orgânicos e aumentar o consu-
mo na região onde mora. Sua métrica é: 
saber o número de pessoas que passaram 
a comprar orgânicos, a quantidade de agri-
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cultores e de produtos produzidos no intervalo de cinco anos.

Para medir essa evolução, seus indicadores irão avaliar quantas pesso-
as passaram a consumir orgânicos e a curva de crescimento na opera-
ção de plantio e venda dos produtores agrícolas.

Em resumo, os indicadores de impacto são as referências quantitativas 
e qualitativas que mostram se os objetivos foram alcançados.

Indicadores assertivos

Portanto, o empreendedor de um negócio de impacto deve 
observar, de forma disciplinada, os efeitos e mudanças em 
uma realidade social gerados por seu negócio. Saiba que 
não é uma tarefa fácil pensar em indicadores, por isso é 
preciso desenhar uma teoria da mudança com calma e 
pautada na realidade.

Não adianta dizer que você quer acabar com a fome no mundo 
se o seu projeto abrange uma comunidade específica dentro 
de uma realidade distinta. O certo seria dizer: melhorar o de-

senvolvimento infantil ao tirar crianças da fome na comuni-
dade da cidade X.

Características dos indicadores

• SIMPLES

Ser simples. Imagina ter um indicador que dependa de uma 

ATEN
ÇÃO
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programação envolvendo inteligência artificial se o seu negócio é todo 
off-line? Busque indicadores de fácil entendimento e execução locais.

• COMPARATIVOS

Uma maneira simples de definir indicadores é a compara-
ção entre as realidades em um determinado tempo.

• CONFIÁVEIS

O amigo do vizinho disse que viu alguém do outro bairro que 
passou a usar o seu produto? Melhor não usar esse dado 
quando for medir o impacto. Defina indicadores que você 
possa avaliar por métodos confiáveis.

• BAIXO CUSTO

Tirar a ideia do papel e colocar o negócio para funcionar é 
uma luta, assim, a avaliação de impacto não pode trazer 
mais dificuldade nesse cenário já desafiador. Procure meios 
como pesquisa, entrevistas, relatos, a diferença entre dados 
públicos e aí por diante.

A avaliação de impacto social

É importante que a avaliação de impacto social 
esteja conectada ao coração do negócio, fa-
lando a mesma linguagem e servindo como 
um guia para a tomada de decisão e a condu-
ção das atividades durante todo o processo 
de validação e execução da empresa.
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Nos negócios tradicionais a lógica é mais retorno e menos risco. Então, 
qual é o equilíbrio para o impacto? Muitas vezes é ter que abrir mão de 
uma parte financeira mais expressiva para conseguir gerar mais trans-
formação, por exemplo.

É algo desafiador, uma mudança grande na estrutura de como se faz ne-
gócio. Por isso, é preciso desenhar toda a operação com a intenciona-
lidade de mudar também uma realidade. E para saber se ela realmente 
está mudando é preciso medir.

Lembre-se que a avaliação de impacto tem sempre o mesmo objetivo: 
quantificar as mudanças causadas na população ou no territó-
rio causadas pela intervenção do seu negócio.

Momento de Reflexão

A pergunta que você deve se fazer é: o que teria acon-
tecido com aquela pessoa ou local caso o seu negó-
cio não existisse?

A diferença entre o que teria acontecido e o que 
aconteceu é o seu impacto.

Saiba que, ao avaliar o impacto, o empreendedor 
além de reunir informações estratégicas sobre o ne-

gócio para poder traçar o melhor caminho, também le-
gitima o negócio como social, fortalece a transparência e 

o acordo com a responsabilidade perante os investidores 
e tem a oportunidade de diferenciar o negócio, mostrando 
todo o valor que ele gera na sociedade.
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A medição de impacto na prática

A teoria da mudança aplicada à medição de im-
pacto começa pelas ações concretas que o negó-

cio realiza e o que é necessário para isso, como os 
insumos, aqui chamados de inputs. Ela também passa 

pelos resultados diretos dessas atividades, os outputs.

Pegando um exemplo de Negócio de Impacto Social, 
a empresa Me Salva!, que dá reforço on-line para 
estudantes de ensino médio e universitário, o 
output é o próprio curso oferecido.

Este output então poderia ser medido 
por meio de indicadores de frequência e 
conclusão do curso, mas não daria para 
saber como os alunos estão percebendo 
essa capacitação.

Então para uma análise maior, verifica-se 
quais são as mudanças esperadas na popula-
ção e desenha-se o que causará essa mudança.

Na definição de objetivo chamada de outcome, na Me Salva! e l e s 
estão associados ao conhecimento adquirido pelos alunos qualificados 
ou às consequências futuras desse conhecimento, como diminuição da 
evasão do ensino, conquista de um emprego, retorno aos estudos for-
mais, entre outros.

Por último, para o resultado da análise em si, é necessário um levanta-
mento de quais são as mudanças que aconteceram especificamente 
por causa das ações lá do início (os inputs).
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Escolhendo a metodologia

Para se chegar ao resultado é necessá-
rio escolher a metodologia que será usa-
da, e os métodos devem sempre estabe-
lecer relações de causalidade entre a 
intervenção e seus outcomes.

A este ponto você deve estar se perguntando: como essa avaliação do 
impacto vai entrar na agenda do meu negócio? Simples! Através do pla-
no de avaliação. Ele é uma peça de gestão onde estarão expressas as 
decisões da empresa sobre a avaliação e indica o que será feito e quan-
do.

A importância do plano de avaliação

Ter um plano desenhado é um importante passo 
no relacionamento com parceiros e possíveis in-
vestidores, mostrando transparência e serieda-
de sobre como o seu negócio impactará em de-
terminada realidade. Nele, você poderá colocar:

● Qual é o foco da avaliação?
● Quais são os indicadores, as fontes de informação e as métricas 
para os indicadores?
● Qual é o recorte de tempo e o lugar em que os dados serão cole-
tados?
● Quais serão as etapas da medição? Ela será quantitativa e/ou 
qualitativa?
● Como será feita a avaliação? Quem irá liderar esse projeto?
● Há necessidade de apoio técnico e financeiro externo?
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Medição para negócios maduros

A Teoria da Mudança é uma maneira de medir o impacto nas fases mais 
iniciais de um negócio social. As empresas com mais tempo de merca-
do, com o modelo de negócio já validado, podem utilizar métodos aca-
dêmicos ou científicos para analisar a realidade de grupos distintos e 
compará-los entre si.

Um destes métodos é o dos desenhos experimentais, 
quase experimentais e não experimentais. 

Mas é preciso medir o impacto?

Hoje, no Brasil, já existem diversos negócios híbridos, alguns até certi-
ficados. A maioria dessas empresas informam gerar um real impacto 
social por meio da oferta de produtos e serviços às populações pobres 
e, também, por meio da inserção dos indivíduos que estão na “base da 
pirâmide” na cadeia de valor da empresa.

Ainda assim, em uma pesquisa com empresas de negócios sociais, ape-
nas metade declarou utilizar algum instrumento de medida do impacto 
social por elas gerado ou qualquer outra metodologia que permita ava-
liar a eficácia de suas ações.

Portanto, perceba que ainda existe uma lacuna na medição do tamanho 
da mudança social que as empresas estão gerando. Mas não deixe de 
realizar essa atividade em seu negócio, pois esta é uma forma de avaliar 
se o seu empreendimento está promovendo uma transformação positi-
va em uma realidade.
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Medir e avaliar o impacto não é uma tarefa trivial, 
e exige atravessar uma série de etapas, desde a clara 
definição do alcance das ações até a escolha do 
método mais adequado, passando naturalmente 
pela escolha dos indicadores.

Mas não importa se você tem um pequeno negócio 
com impacto de menor ou maior escala, se ele está 
em fase inicial ou não, qualquer que seja a escolha de 
medição do impacto, é preciso garantir a credibilida-
de dos dados e de todo o processo.

Logo, não é uma pesquisa pouco criteriosa ou um ví-
deo mostrando o depoimento de um cliente que vai pro-
var que o negócio alcançou os resultados esperados.
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O primeiro caso que você conhecerá é o do Banco Pérola.

Alessandra França é a valente fundadora desse projeto e, assim como 
todo empreendedor de impacto, trilhou um caminho de descoberta e 
aprendizado até estruturar o negócio como ele é hoje.

Mas o que é o Banco Pérola?

Hoje, este banco é uma Organização da Socieda-
de Civil de Interesse Público, conhecida como 
OSCIP, voltada à concessão de crédito, em es-
pecial para Microempreendedores, Microem-
presas e Empresas de Pequeno Porte.

Estudos de casos 
de sucesso

Banco Pérola
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Um pouco da história do Banco Pérola

Antes de ser esse negócio estruturado, que 
hoje está se expandindo para outras cidades, 
ele já foi um sonho, um projeto, uma ONG. Foi 
através de uma bolsa de estudos e de um projeto 
social que Alessandra conseguiu colocar a ideia para 
rodar.

Tudo começou com a ideia de um negócio social que ajudasse na capa-
citação de jovens para o mercado de trabalho.

Ao fazer o estudo exploratório, ela viu que o real problema encontrado 
nas classes C,D e E era o acesso ao crédito. Alessandra começou, en-
tão, a estudar sobre esse mundo, que para ela era novo, para saber o 
que era necessário para resolver esse problema.

Ela inscreveu o projeto em um programa da Artemísia, aceleradora de 
negócios sociais. A empresária concorreu com outros 200 projetos e 
ficou entre os cinco finalistas que receberam um prêmio de R$ 40 mil, 
além de consultoria de dois anos para desenvolver o negócio.

Com o incentivo, ela começou a fazer pequenos testes através do Pro-
jeto Pérola, que era uma Associação Educacional e Profissionalizante 
que tinha como missão incluir digitalmente comunidades carentes.

Alessandra trabalhava nessa ONG, que foi a primeira incentivadora do 
projeto, incubando o projeto e ajudando a torná-lo possível. Os testes 
mostraram que era possível fazer esses empréstimos, que eles traziam 
um impacto positivo à comunidade. E foi aprendendo, enquanto fazia, 
toda a relação que envolvia o negócio.
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Características do Banco Pérola

Conheça agora algumas características do Banco Pérola.

O Banco Pérola faz todo o aparato social na comunidade, co-
operando com o desenvolvimento econômico, ofertando cur-
sos de empreendedorismo e de desenvolvimento pessoal.

Ele está ligado ao Banco Central e é uma SCM, que significa 
Sociedade de Crédito ao Microempreendedor, que é uma ins-
tituição micro financeira criada para desenvolver o microcré-
dito no Brasil. 

Ele opera através de um modelo híbrido, onde atua social-
mente com a ação creditícia através de uma instituição finan-
ceira.

A missão deste banco, que é uma associação de crédito, é 
oferecer crédito orientado a indivíduos e empreendedores da 
classe C, D e E nas linhas de educação, produção e moradia. 

O Banco Pérola está entre os investidores de risco por apoiar 
novos negócios, startups, de empreendedores entre 18 e 35 
anos, que é a faixa mais arriscada de crédito.

Um dos principais diferenciais do Banco é operar através de 
um Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, o que 
permite que pessoas físicas também invistam, o que propor-
ciona taxas competitivas, e serviço ágil e adequado ao tama-
nho das empresas atendidas.
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Após ter conhecido um pouco da história do Banco Pérola e visto como 
ela vem impactando positivamente a sociedade, e algumas de suas ca-
racterísticas, conheça a seguir os seguintes elementos deste banco:

● Intencionalidade
● Proposta de valor
● Modelo de negócio
● Canais de tração
● Ponto de equilíbrio

Intencionalidade

O Banco Pérola é considerado um Ne-
gócio de Impacto Social justamente 
porque tem a intenção de dar lucro, até 
para sustentar o modelo, mas a missão 
é social.

O produto visa incluir as pessoas, os em-
preendedores da base da pirâmide, ou seja, a 
parte econômica, mas acima de tudo a visão e a 
missão relacionadas ao impacto social.

A intenção da Alessandra iniciou quando ela foi atendida pelo Projeto 
Pérola, quando era uma adolescente de 15 anos.

Ela conta que esse foi o primeiro passo para a fundação do banco, o 

Elementos presentes no Banco Pérola 
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envolvimento desde muito cedo com ações sociais.

Depois, já como integrante da equipe da ONG, passou por todos os se-
tores até chegar na coordenação.

Outro ponto importante na formação da intencionalidade foi a influên-
cia de Muhammad Yunus, após ler o livro “O banqueiro dos pobres” aos 
dezesseis anos.

Alessandra conta que o envolvimento social e o fato de ter tido uma ins-
piração através da ação de outra pessoa, que foi o Muhammad Yunus, 
a ajudaram a desenhar a intencionalidade.

Proposta de valor

Agora, é importante saber que a proposta de 
valor está diretamente ligada à intencionalida-
de e responde qual problema do cliente o seu 
negócio irá ajudar a resolver.

No caso do Banco Pérola é dar acesso ao crédi-
to a jovens das classes C, D e E que normalmente 

não têm acesso a linhas de crédito para iniciar ou 
desenvolver o seu negócio em bancos e financeiras tra-

dicionais. O público é considerado de risco por não conseguir apresen-
tar garantias para o banco.

Quando se fala em Negócios de Impacto Social, é comum associá-los 
aos negócios inovadores e objetivos de desenvolvimento sustentável. 
O Pérola está diretamente ligado à isso.
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Este banco é uma organização de jovens para jovens 
que quebra alguns paradigmas. São eles:

● Dá acesso ao crédito a jovens vulneráveis.
● Foi fundado e é administrado por uma mulher, fator ainda não 
muito comum ao se falar em negócios financeiros.
● Desmistifica a questão do dinheiro, pois o encara como uma fer-
ramenta para sucesso e uma vida melhor.

Modelo de negócio

Entenda agora o modelo de negócio do banco Pérola. Lembrando aqui 
que este banco é um negócio que tem fins lucrativos, mas que não deixa 
de lado o impacto social. O produto é inclusivo, a ação, o core business, 
que é o núcleo do negócio, é inclusivo.

Além de ser a primeira instituição financeira a trabalhar com o público 
jovem, o Banco Pérola trabalha com o microcrédito produtivo orientado.

Ele oferece ao cliente consultoria para avaliar o desempenho do negó-
cio e auxílio na resolução de eventuais dificuldades, levando ferramen-

tas, dicas e sugestões para aumentar 
a probabilidade de sucesso do empre-
endimento.

Antes de conceder o crédito, o empre-
endedor recebe orientações de como 
montar um plano de negócio e, se ele 
estiver preparado para tomar esse cré-
dito, passa a receber consultorias quin-
zenais.
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A cada 15 dias uma pessoa do banco vai até 
a comunidade para acompanhar o desenvolvi-
mento desse negócio. O Banco Pérola, portanto, 

vende um serviço e o crédito faz parte do serviço, 
porque o empreendedor acaba tendo o dinheiro e 

a consultoria.

O pagamento do empréstimo pode ser feito em até 12 ve-
zes, e a taxa de juros começa em 2% ao mês. O valor do emprés-

timo varia de R$ 300 até R$ 15.000, sendo o primeiro empréstimo no 
valor máximo de R$ 5.000.

Para a realização do empréstimo é feita uma avaliação da viabilidade 
do negócio apresentado pelo empreendedor. Consultores do Banco vão 
até a comunidade entender o negócio pretendido. Uma vez aprovado, 
ele deve ir à sede do Banco para assinar o contrato e receber o valor.

Os créditos no Banco Pérola são concedidos através 
do grupo solidário, então se eu tenho uma ideia, pre-
ciso encontrar mais dois empreendedores que com-
partilham da mesma ideia ou que já tenham um ne-
gócio em funcionamento. O empréstimo é concedido 
para o grupo, e eles se responsabilizam de forma so-
lidária.

Essa é a garantia que o Banco tem de que os empre-
endedores vão se apoiar para dar certo e devolver o 
recurso.

A inadimplência é baixa e muito menor se comparada ao mercado tradi-
cional de crédito. Nesse modelo, mesmo que o negócio venha a não dar 
certo, como ele tem um compromisso moral com o Banco Pérola, acaba 
devolvendo esse recurso.
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Canais de tração

Veja agora quais os canais de tração usa-
dos pelo Banco Pérola.

Inicialmente saiba que há diversos meios de 
trazer potenciais clientes para o seu negócio. 
Com isso, é importante compreender que cada 
caso é diferente do outro e, em se tratando de negó-
cios de impacto, é preciso estudar a fundo o público-alvo para entender 
como alcançá-lo.

O processo para a concessão de crédito do Banco Pérola começa com 
o levantamento da realidade local, com um estudo aprofundado, nesse 
caso, de comunidades que possuem potencial e demanda.

A divulgação sobre os serviços do banco é então feita através de conta-
tos com lideranças locais, entregas de panfletos e utilização de carros 
de som.

Logo, as soluções de marketing utilizadas são as tradicionais que são 
eficientes e alcançam o objetivo. O empreendedor que entrar em conta-
to mostrando interesse é orientado sobre como acessar o crédito.

Ponto de Equilíbrio

O banco Pérola deu e está dando certo, mas 
passou por dificuldades no começo. O ne-

gócio teve momentos de altos e baixos e 
se cercou de consultores, porém o foco 
para continuar no caminho permaneceu. 
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Atingir o Break Even Point, que é o chamado Pon-
to de Equilíbrio, onde o negócio consegue alcançar 
um valor que cobre todos os custos, não foi uma ta-
refa fácil.

Alessandra e os demais envolvidos no negócio acabaram se envolven-
do com alguns investidores que eram lobos disfarçados de cordeiros.  
Na hora de ter os investimentos, viram que eles não tinham nada a ver 
com a missão do negócio, fazendo com que não aceitassem os investi-
mentos, prejudicando todo o processo.

Mas, mantendo o foco, eles conseguiram passar por essas dificuldades.
 
Eles conseguiram atingir o Break Even Point, o Ponto de Equilíbrio, sem 
abrir mão dos valores do negócio. Ela diz que foi difícil, pois percorrer o 
caminho correto, às vezes, demora mais, mas um dia se chega lá! 

A fundadora do negócio diz que, agora, o negócio está passando por um 
movimento muito interessante. Estão pensando em expandir e ir para 
outra cidade, para atender mais pessoas! 

Medindo o impacto

Fazer a medição de impacto é um imenso desafio de todos os negócios 
de impacto. Com operações complexas e poucas pessoas envolvidas, 
fica difícil encontrar o método perfeito para incluir na rotina de trabalho.

O Banco Pérola é avaliado pela qualidade da carteira, 
ou seja, o resultado da quantidade de empréstimos 
concedidos, o valor pago de volta e a relação com o 
sucesso desses negócios abertos.
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Apesar de ser um índice bem financeiro, que é a perda e a ina-
dimplência, o banco também avalia como está o relacionamento 

dele com os clientes e como está o sucesso dos negócios, por en-
tender que por trás da inadimplência há muitas outras coisas.

Se há inadimplência, trata-se um negócio que não está dando certo, 
que não está tendo dinheiro para pagar suas obrigações, alguma coisa 
aconteceu. Se a inadimplência está baixa é sinal de que o negócio está 
indo bem, está tendo dinheiro e provavelmente a pessoa também está 
bem. Por isso a avaliação é pela saúde da carteira.

Esse resultado está diretamente ligado ao modelo de negócio do em-
préstimo consultivo, já que só o dinheiro não é garantia de que o negó-
cio se desenvolva. Então de cada três empreendedores investidos, pelo 
menos dois continuam com o negócio, gerando outros empregos e ren-
da para outras famílias, multiplicando o impacto causado.

O Pérola mantém um indicador de famílias 
apoiadas, porque percebe que cada empreen-
dedor tem uma família de quatro a cinco pes-
soas que se envolvem nos negócios. Por isso, 
o próximo passo é começar a medir o quanto 
está gerando de renda na comunidade, qual 
o aumento de escolaridade e outros indica-
dores de desenvolvimento do local.

Exemplo de caso do Banco Pérola

Três jovens procuraram o banco para montar uma empresa que fabrica 
pallets e calços, que são objetos de madeira utilizados na indústria au-
tomobilística para auxiliar na produção.
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Na época eles tinham apenas a ideia e cada um pediu 5 mil reais, o que 
daria 15 mil reais no grupo.

Esse é considerado um valor alto para a operação, já que é o teto por em-
preendedor no primeiro empréstimo. Os funcionários do banco foram, 
então, conhecer o empreendimento. Chegando lá, viram que só existia 
o terreno, mais nada.

A operação era considerada de alto risco porque nenhum dos 
três tinha renda, estavam desempregados. Mesmo assim, o 
Pérola resolveu investir por ver que aquelas pessoas tinham 
potencial, mesmo não tendo garantias.

Depois de oito meses do empréstimo, os três jovens já es-
tavam com a empresa estruturada, regulamentada, com 
CNPJ, e o faturamento deles estava entre 15 ou 16 mil reais 
por mês.

Todo o dinheiro emprestado foi pago sem atrasos.

Momentos mais marcantes do Banco Pérola

Conheça a seguir dois momentos marcantes do banco, con-
tados por sua fundadora, Alessandra França.

     ● Momento 1

Alessandra relata que o primeiro mo-
mento de aprendizado foi a saída do 

Projeto Pérola, onde durante um ano 
foram incubados. Este momento foi um 



41

amadurecimento para a equipe, e, de certa forma, saiu 
das asas de uma organização maior para tentar a inde-
pendência. Felizmente aconteceu e está dando certo.

● Momento 2

O segundo momento foi a avaliação do negócio pelo Banco Central. Eles 
mudaram de sede, agora eles têm o canto deles. Eles se transforam em 
Sociedade de Crédito ao Microempreendedor, SCM, regulamento pelo 
Banco Central. Ela conta que eles estão com uma carteira ativa de 650 
mil. Alcançaram as metas que haviam traçado e agora possuem uma 
sala de reunião, com as cores do banco. 

Os desafios de ser um Negócio de Impacto Social

A fundadora do Banco Pérola também fala dos desafios de um negócio 
de impacto. Ela conta que sua equipe está questionando os modelos de 
negócio atuais, que concentram e não distribuem.

Alessandra acredita que dá pra chegar num equilíbrio, mesmo sabendo 
que isso é uma linha tênue, e deve-se sempre ficar atento e se fortalecer.

Conta também que ela, junto de sua equipe, está criando carta de valo-
res, acordo de acionistas, tudo isso para proteger a essência do banco, 
mas isso não é uma tarefa fácil.

Eles acreditam que que para trazer as boas pessoas 
para esse mercado, elas também precisam ganhar 
com isso. Afinal, todos precisam viver, comer e be-
ber. Não tem como ficar sem isso.
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Que tal conhecer outras histórias incríveis como a do Banco Pérola?

Você verá a seguir negócios jovens que ainda estão estruturando o mo-
delo de negócio. Você poderá desfrutar um pouco de suas histórias, 
caminhos traçados e desafios enfrentados.

Conheça a Herself e a Sumá.

A Herself, que é um negócio de impacto social, nasceu em 
Porto Alegre. A empresa desenvolve calcinhas absorventes 
para serem usadas durante o ciclo menstrual, substituindo 
completamente o uso do absorvente.

A busca pela naturalidade do ciclo menstrual e a preocupa-
ção com o impacto social e ambiental, foi o propulsor de duas 
estudantes de Engenharia Química para desenvolver a tecnologia ne-
cessária à produção da calcinha absorvente localmente.

Foi dentro da Universidade, e em parceria com o labo-
ratório, que elas dedicaram um ano de pesquisa até 

chegar ao produto ideal para o mercado brasileiro.

Conheça as empresas Herself e Sumá



43

Caminhos traçados e desafios enfrentados pela Herself 

A história da Herself começou com 4 sócias e uma ideia 
de negócio de reciclagem de embalagens de cosméticos.

Elas entraram no programa de apoio a negócios de im-
pacto do Sebrae no Rio Grande do Sul e, logo nas primei-
ras consultorias, foi visto que seria muito difícil rodar 
essa ideia no Brasil por normas regulatórias que impe-
dem o reuso desse tipo de embalagens.

Outras três hipóteses de negócio foram testadas antes do 
negócio operar. Como isso, é importante que você saiba que nem 
todo problema vira um negócio e nem toda ideia é viável de ser executa-
da. Empreender em negócios de impacto é quebrar barreiras.

Após essa jornada de validações que não obtiveram sucesso, foi preci-
so parar, respirar e recomeçar.

E o que elas fizeram? Listaram as competências de 
cada pessoa envolvida, habilidades e o princípio do 
time de fundadores. E foi através da experiência 
de uma das fundadoras que a ideia das calcinhas 
absorventes começou a tomar forma.

Ao ver que havia habilidade técnica para desenvolver 
esse negócio, tudo ocorreu muito rápido. Observe, após 

quatro tentativas frustradas, as empreendedoras já conheciam muito 
bem o caminho de validação.

Fizeram o teste fumaça, através de uma página no Facebook. Passaram 
então para a pesquisa de campo, entendendo o problema e o público-
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-alvo, identificaram os entusiastas e começaram um 
processo de cocriação para chegar ao produto ideal.

Antes mesmo do produto ficar pronto, já havia uma lista de 
pessoas interessadas na compra. Foram mais cinco protótipos 

até as primeiras unidades saírem para a casa das consumidoras.

Após cinco meses de operação, elas já haviam vendido para mais de 
800 pessoas.

Características da Herself

Nicole e Raíssa conheceram a solução no exterior e, a 
partir daí, começaram um estudo e desenvolvimento do 
produto para produzir localmente. 

Faz parte da intencionalidade da empresa causar o me-
nor impacto negativo ambiental possível, por isso, ao 
invés de partir para a importação do produto, hoje pro-
duzido em países emergentes da Ásia com cadeias de 
trabalho não condizentes com o propósito, decidiram 
apostar na inteligência e economia local.

O impacto social alcançado passa pelo uso de matéria-
-prima e mão de obra locais, e é comandado por mulhe-
res, designers e costureiras da região. Após o uso, o pro-
duto pode ser lavado normalmente e reutilizado como 
qualquer outra peça do gênero. 

Ao longo da vida, uma mulher gera em média 150 kg 
de lixo associados à menstruação, o que representa 
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também um gasto de aproximadamente R$ 9.000 por 
pessoa. Diminuir os resíduos, trabalhar a cadeia do lixo 
e a relação de consumo também faz parte do impacto 
medido.

A Herself também está ligada a mais de um dos Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável, o ODS da ONU 
no Brasil. São eles: a inclusão de gênero, ao trabalhar 
um produto inclusivo específico para mulheres; a vida 
terrestre, ao trabalhar a sustentabilidade com a diminui-
ção da produção de lixo; o consumo e a produção res-
ponsáveis; entre outros.

O negócio vem sendo acompanhado pelo Sebrae por 
três edições do programa de apoio a negócios de im-
pacto no Rio Grande do Sul. Durante esse caminho já 
passou e superou vários momentos, como a mudança 

no quadro de sócios.

Os principais canais de tração utilizados pela 
Herself foram o marketing de conteúdo e a as-
sessoria de imprensa. Logo no início, o pro-
jeto já havia saído em grandes mídias como 
BBC e Rede Globo.

Hoje a empresa inicia a comercialização e já 
começa a ver os resultados no ecossistema.
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O Sumá é uma plataforma de comercialização justa da agricultura fami-
liar que conecta diretamente agricultores qualificados a compradores 
frequentes de alimentos.

E como isso funciona? Ligando o agricultor a grandes compradores, 
como hotéis e restaurantes.

O Sumá trabalha no apoio e educação das duas pontas da cadeia.

O agricultor familiar, apoiando o seu desenvolvimento e o alinhando às 
exigências dos compradores regulares de alimentos; e o comprador, ao 
ajudá-lo a elaborar seus cardápios de acordo com os planos de produ-
ção locais e em sintonia com a sazonalidade dos produtos.

História e características da Sumá

Alexandre e Daiana iniciaram o negócio com uma hi-
pótese de problema e um indicativo de solução pré-for-
mulados. O problema seria o escoamento das vendas 
da agricultura familiar, comprovada após pesquisa de 
campo, e a solução seria vender para o governo. 

Nas primeiras consultorias de estruturação do negócio, 
os empreendedores, também com a ajuda de programas 
de capacitação, viram que o modelo de negócio estaria 
melhor estruturado com a venda particular.
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Durante os testes, outra informação importante mudou 
o rumo do negócio. Apesar de o escoamento ser um 
problema comprovado, já havia uma solução em anda-
mento, a associação em cooperativas. Ao invés de ver 
como um impeditivo, surgiu uma nova oportunidade de 
aumentar o impacto causado.

Hoje o Sumá já tem mais de mil famílias cadastradas 
na plataforma, a maioria através de cooperativas, e já 
estão com grandes clientes utilizando a solução.

Alexandre conta que no início do negócio eles precisa-
vam fazer tudo! Um dos desafios encontrados foi traba-
lhar com a logística envolvida nas entregas feitas pelos 
próprios agricultores. Encontraram a solução através 
do MVP Concierge, que significa que eles mesmos ado-
taram e realizaram os processos de entrega. 
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Empreender exige grande determinação, mas com vontade e o 
apoio certo, tudo é possível!

Durante seus estudos, você pôde perceber que um Negócio de Impacto 
Social precisa de planejamento. Antes de comercializar uma solução, 
seja um produto ou serviço, o empresário deve ter certeza de que ela 
terá um verdadeiro impacto em uma comunidade.

E você aprendeu que isso pode ser verificado através dos testes de mer-
cado. Primeiro, testando o problema, depois a solução – averiguando 
se de fato ela gerará impacto e se terá engajamento – e, por fim, o pró-
prio produto ou serviço através de um MVP. Além disso, no decorrer do 
curso, você viu que é preciso medir o impacto do seu negócio, por isso 
existem os indicadores. Eles auxiliam na tarefa de descobrir se uma re-
alidade está mesmo sendo transformada.

Afinal, se não existir uma medição do impacto fica difícil saber se sua 
empresa está gerando uma mudança efetiva. Logo, não importa se o 
negócio é pequeno ou grande, recente ou maduro, de menor ou maior 
escala, é preciso medir o impacto.

Por fim, você viu alguns casos de sucesso dentro 
do empreendedorismo social. Viu que nesses 
exemplos os empresários tiveram que superar 
muitos desafios, mas hoje possuem mo-
delos de negócios viáveis e que geram 
impacto positivo na sociedade.

Conclusão
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www.sebrae.com.br

Para acessar outras
soluções aducacionais, acesse:


