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Introdução
Além de ser viável economicamente, um negócio de impacto social existe para buscar soluções para questões sociais. Ele tem
se mostrado como uma alternativa para o desenvolvimento econômico sustentável, inclusivo e mais justo, além de vir assumindo
caráter estratégico:
•
no desenvolvimento socioeconômico;
•
na geração de emprego;
•
na distribuição de renda;
•
na inclusão social produtiva;
•
na geração de tributos e no atendimento a demandas socioambientais.
Após a leitura deste material, você entenderá o real significado de
Negócios de Impacto Social e saberá como ele se aplica às Micro
e Pequenas Empresas. Aprenderá, também, a identificar características que definem um empreendedor de sucesso.
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O que são Negócios de Impacto Social?
Entende-se por negócios de impacto social as iniciativas financeiramente sustentáveis, geridas por pequenos negócios, com viés
econômico e caráter social e/ou ambiental, que contribuam para
transformar a realidade de populações menos favorecidas e fomentem o desenvolvimento da economia nacional.

Características
•
Trabalho em rede, fazendo parcerias de forma a fortalecer e
ampliar o impacto da atuação do negócio.
•
Combate ao trabalho escravo, forçado ou infantil.
•
Cuidado com a cadeia produtiva (seleção e avaliação dos fornecedores).
•
Gerenciamento do impacto ambiental.
•
Articulação com as políticas públicas.

Características principais
•
Vende um produto ou serviço que contribui para melhorar a
qualidade de vida da população de baixa renda.
•
O produto ou serviço principal é capaz de sustentar financeiramente a empresa, de forma que ela não dependa de doações
ou da captação de recursos para as suas operações.
•
Apresenta inovação no modelo de negócio.
•
Potencial de alcançar escala e opera de maneira eficiente.
•
Há comprometimento do empreendedor e da sua equipe a
fim de melhorar a qualidade de vida da população de baixa renda.

Impactos positivos
Incluir grupos de baixa renda na cadeia produtiva de valor.
•
Ofertar produtos e serviços de qualidade e com preços acessíveis, que contribuem diretamente para aumentar o acesso dos
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grupos de baixa renda a oportunidades e atendimento de necessidades básicas em saneamento, alimentação, energia, saúde e
habitação.
•
Oferecer produtos e serviços que melhoram a produtividade
dos mais excluídos, contribuindo indiretamente para o aumento
de suas rendas, por exemplo, equipamentos de custo mais baixo,
venda de tecnologias e acesso ao crédito produtivo.

Qual seria a solução para os problemas sociais?
Os Negócios de Impacto Social e ambiental são voltados para
resolver problemas “sociais”, ou seja, são iniciativas economicamente viáveis que, por meio de sua atividade principal, oferecem
soluções para os problemas sociais, utilizando mecanismos de
mercado.
É importante ressaltar que eles não vieram para substituir as
ONGs, muito pelo contrário, várias delas estão criando Negócios
de Impacto Social com o objetivo de promover a sustentabilidade
financeira de suas demais atuações sociais. O desempenho das
organizações sociais é de grande relevância à sociedade, mas
elas não são consideradas um Negócio de Impacto Social e ambiental pelo fato de não conseguirem gerar receita própria para
manutenção de suas ações. Boa parte delas depende exclusivamente de editais.
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Estudo de caso - Educação ambiental
Uma instituição resolveu capacitar parte de sua equipe em elaboração de projetos. O resultado alcançado foi um aumento de aproximadamente 45% no número de projetos aprovados em editais
no último ano.
Com isso, a instituição conseguiu atender, por mais dois anos, jovens de uma comunidade carente no interior do Rio de Janeiro em
educação ambiental.

Podemos considerar este caso como um Negócio de Impacto
Social e ambiental?
Apesar de ser muito bacana e de extrema utilidade, este caso não
pode ser considerado como um Negócio de Impacto Social e ambiental já que sua sustentabilidade financeira vem de editais.
Para ser um Negócio de Impacto Social e ambiental ele teria que
continuar a fazer o que está desenvolvendo, mas obtendo lucro
com essa ação.
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Estudo de caso - Departamento de responsabilidade
social

Uma empresa varejista com atuação no Brasil, preocupada com
a situação de vulnerabilidade social e ambiental que uma parcela
da população estava exposta, implementou um departamento de
responsabilidade social. Depois de um diagnóstico, verificou que
um dos grandes problemas entre os jovens de baixa renda era o
difícil acesso à educação profissional.

Com isso, foi criada a Escola do Varejo, onde o público apontado
no diagnóstico iria receber uma completa formação profissional
para ter mais chances de ser absorvido no mercado varejista.
O recurso para criação e manutenção da escola vem do lucro que
essa empresa obtém com sua atividade principal, o mercado varejista.
Podemos considerar este caso como um Negócio de Impacto
Social e ambiental?
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Quem disse que nascemos
para procurar emprego?
Essa pergunta foi feita por Muhammad
Yunus em sua última vinda ao Brasil.
Ele nasceu em Bangladesh e é
considerado o pai do Microcrédito
e dos Negócios de Impacto Social
e ambiental.
Segundo ele, todos precisam saber
que procurar emprego é uma alternativa e não a única. Existe
também a possibilidade de ser empreendedor.
Mas antes de decidir por qual dos dois caminhos irá seguir, é preciso entender um pouco mais sobre quais são as competências
fundamentais para se obter sucesso ao empreender em negócios
tradicionais ou em Negócios de Impacto Social e ambiental. Na
próxima unidade nos aprofundaremos melhor sobre essas competências.
E a estruturação de um Negócio de Impacto Social e ambiental,
você tem ideia de como ocorre? É o que veremos a seguir.

Dicas para estruturar um Negócio de Impacto Social
De olho nos vários desafios de gestão, separamos abaixo algumas dicas para você que quer desenvolver um negócio inovador
de impacto social e/ou ambiental.
Faça uma análise da realidade local e do contexto para poder modelar seu negócio. Lembre-se
que, se duas comunidades vizinhas podem ter
um contexto social bem distinto, imagine então
tentarmos importar um negócio social que funciona em outro estado ou país sem fazer um estudo
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das reais necessidades e possibilidades locais.
Não caia no erro de iniciar seu empreendimento com base no que acha. Um bom empreendedor não deve achar nada. Ele pesquisa, analisa
as possibilidades, prevê os riscos e os contorna
para depois iniciar seu empreendimento. E vale
ainda ressaltar a importância de testar antes de
fazer o lançamento.
Não se pode oferecer tudo ao mesmo tempo. Defina com clareza o que pretende oferecer para
transformar aquele contexto social não satisfatório. Vale lembrar: quem quer mudar tudo ao mesmo tempo, nada muda. Foco é fundamental.
Estude, sobretudo, a gestão financeira. Um empreendimento que não tem um grande controle
dos custos fixos, das variáveis, das receitas, do
capital de giro e de tantos outros itens importantes da gestão financeira já inicia suas atividades
com prazo de vencimento.
Uma boa orientação de profissionais da área jurídica e contábil poderá evitar problemas num futuro próximo e ajudará a identificar as melhores
opções legais para maximizar o lucro.
Não fique apenas utilizando as redes sociais e
outras ferramentas básicas, uma boa comunicação é fundamental. É preciso saber o que se quer
passar, como e quando passar para se conseguir
um maior alcance na divulgação do seu negócio.
Recurso utilizado para uma boa comunicação não
é gasto, é investimento, vale ressaltar que nem
sempre a comunicação mais cara é a mais eficaz.
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Defina indicadores a serem medidos periodicamente para mensurar os impactos sociais e os
lucros alcançados. Os indicadores devem ser
de fácil compreensão e medição para que não
se tornem ferramentas chatas e sem serventia a
possíveis e necessários ajustes fundamentais ao
sucesso do empreendimento.
Busque apoio de profissionais que atuem com
tecnologia e inovação, pois eles podem ser excelentes aliados ao melhor alcance do seu empreendimento.
Busque a troca de conhecimentos e informações
com os atores envolvidos. Por exemplo, escolas
técnicas e universidades costumam ter projetos
de extensão que podem ser excelentes parceiros.
Por fim, observe a cadeia produtiva das grandes
empresas. Que tal oferecer produtos e serviços a
grandes empresas da região por meio do seu
empreendimento?

Comportamento Empreendedor

O empreendedorismo é um conjunto de comportamentos e
de hábitos. Ninguém nasce empreendedor, suas características são adquiridas por meio de uma capacitação adequada.
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O que é ser Empreendedor?
O termo “entrepreneur”, ou em português,
“empreendedor”, surgiu na França, entre
os séculos XVII e XVIII, para designar
pessoas ousadas que buscavam novas
formas de agir, alavancando o progresso
econômico.
Um grande exemplo de empreendedor, citado por diversas fontes
importantes, foi o mercador e explorador Marco Polo. Ele foi um
dos primeiros europeus a percorrer o “Caminho da Seda”, em direção à China, para fins comerciais. Polo assinava contratos com
banqueiros capitalistas da época para se financiar, assumia todos
os riscos pessoais e comerciais da viagem e, ao final, revendia os
produtos para os investidores, ficando com parte do lucro.
De forma geral, empreendedorismo pode ser definido como a disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos,
serviços e negócios. Portanto, o comportamento empreendedor
pode e deve ser desenvolvido nas pessoas.
O fortalecimento dessas características forma indivíduos mais capacitados para a definição e construção do futuro que cada um
almeja. A consequência desse desenvolvimento em maior escala é uma sociedade mais produtiva, inovadora e transformadora.
Com a estruturação dos mercados, as revoluções industriais e a
crescente importância da inovação para a construção de empresas e organizações saudáveis, o comportamento empreendedor
passou a ser cada vez mais estudado.
Hoje, o desenvolvimento dessas características passa a ter um
papel importante e definitivo para que o empreendedor realmente
alcance o sucesso em seu negócio.
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10 Características do

Empreendedor de Sucesso
Ao se aventurar pelo mundo dos negócios, algumas competências podem
ser decisivas para o alcance do sucesso. Veja algumas qualidades importantes a seguir.
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Empreendedorismo em Negócios de Impacto Social
Como você pôde ver anteriormente, Negócios de Impacto Social
são iniciativas economicamente rentáveis que, por meio da sua
atividade principal, oferecem soluções para problemas sociais e/
ou ambientais, utilizando mecanismos de mercado.
Estudos recentes mostram que, quanto mais profissional é a gestão de um negócio social e a sua capacidade de gerar recursos,
maior é a chance de ela ter sucesso e se tornar socialmente transformadora.
Consequentemente, o desenvolvimento de características empreendedoras em um empresário de Negócio de Impacto Social tem
influência direta na sua capacidade de transformar o meio em que
está inserido, cumprindo o propósito da sua organização levando-a ao sucesso.
Conheça alguns exemplos de como praticar os comportamentos
empreendedores no contexto dos Negócios de Impacto Social.

A empresa Geekie utiliza o poder da tecnologia para democratizar a educação de qualidade para os 20 milhões de alunos do ensino fundamental
e médio do Brasil que têm problemas de acesso ao estudo. Essa solução
já ajudou mais de 5 milhões de estudantes das cidades brasileiras.
No Brasil, como em muitos países da América Latina, inúmeras crianças
acabam abandonando os estudos pelos mais diversos motivos. Os sócios
da Geekie, após o sacrifício pessoal de largar suas carreiras promissoras em bancos de investimentos, e decidirem correr riscos calculados na
construção de uma ideia extremamente inovadora, desenvolveram uma
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No Brasil, como em muitos países da América Latina, inúmeras crianças
acabam abandonando os estudos pelos mais diversos motivos. Os sócios
da Geekie, após o sacrifício pessoal de largar suas carreiras promissoras em bancos de investimentos, e decidirem correr riscos calculados na
construção de uma ideia extremamente inovadora, desenvolveram uma
plataforma tecnológica baseada em inteligência artificial que possibilitou
democratizar o ensino de qualidade para essas crianças, de forma personalizada.
Esta plataforma está disponível na web, o que tornou o negócio altamente
escalável, já tendo dado suporte a mais de 5 milhões de estudantes brasileiros em diversas cidades do país.

A Saútil é uma empresa que fornece, através do seu site de busca, dados
variados sobre remédios e tratamentos gratuitos em todas as cidades do
país. Desde que foi lançado, no início de 2011, o site já recebeu uma média de 140.000 visitas por mês.
O médico Fernando Fernandes, de 42 anos, e o desenhista industrial Edgard Morato, de 38, dedicaram-se pessoalmente durante 2 dois anos à
catalogação de informações dos postos de saúde dos mais de 5.500 municípios brasileiros.
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Foram milhares de e-mails e cartas enviados às Secretarias Municipais e
Estaduais de Saúde, de forma estruturada, passo a passo, até o cumprimento do objetivo, saber que tipos de remédio, de tratamento e de cirurgia
são oferecidos de graça.
Assim surgiu a Saútil, empresa que administra um site de busca com informações do sistema público de saúde do país. “Esses dados não estavam
agrupados em lugar nenhum”, diz Fernandes. No ar há quase 2 anos, o
portal Saútil já foi visitado por mais de 3 milhões de pessoas.

A Solidarium vende produtos feitos a mão para grandes redes varejistas.
Tem um site para venda direta ao consumidor e gera renda para cerca
de 1.450 cooperativas, que empregam mais de 6.500 artesãos em todo o
Brasil.
O administrador paranaense Tiago Dalvi, de 26 anos, trabalha para alcançar um objetivo que muitos acreditavam ser impossível. Ou seja, dar escala
a um tipo de negócio que, por natureza, não possui qualquer escala. Ele é
o fundador da Solidarium, empresa que faz intermediação do comércio de
produtos feitos a mão por artesãos de todo o Brasil com outras empresas.
Parte do trabalho de Dalvi é prepará-los para produzir a quantidade encomendada por grandes companhias, como Natura, Walmart, Tok&Stok
e Renner. “Se for necessário, até emprestamos dinheiro para bancar uma
parte dos custos”, diz Dalvi. “Para esses artesãos, a Solidarium é uma
porta de acesso ao mercado.” O empreendedor conseguiu o que parecia
impossível: dar escala ao negócio.
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Conclusão
Ao pensar em empreender é preciso assumir o desafio de tentar
resolver os grandes problemas da nossa sociedade.
Aqui você viu que os Negócios de Impacto Social são empresas
voltadas à populações menos favorecidas que buscam provocar
impacto social positivo. Oferecem intencionalmente produtos e
serviços inovadores com potencial de solucionar, de forma escalável, problemas sociais.
Esperamos ter motivado você a fazer parte dessa nova geração
que está mudando a forma de fazer negócios!
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