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RESUMO 

 

O presente estudo teve como tema os Negócios Sociais e seus principais impactos 

para a sociedade. Primeiramente é definido o público alvo desse tipo de negócio e a 

necessidade de inclusão da população da base da pirâmide na cadeia de valor 

econômica da sociedade. Logo é apresentado um breve histórico sobre o 

surgimento deste tipo de negócio, como montá-lo e como é realizada sua gestão. 

Por fim, com base em um estudo de caso, busca-se evidenciar as possibilidades de 

uma organização do terceiro setor se tornar independente financeiramente, para 

realizar suas ações sociais.  Por meio de uma reestruturação administrativa voltada 

para os negócios onde a atividade principal é geradora de receita e de um benefício 

social para as pessoas cuja a vida esta empresa afetar, e o lucro é reinvestido para 

garantir a sustentabilidade da instituição. 

 

Palavras Chave: Negócio Social. Terceiro Setor. Inovação.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

Os países emergentes e em desenvolvimento são atingidos diretamente pelo 

impacto da desigualdade econômica refletida na sociedade capitalista, caracterizada 

pela acumulação de riquezas nas mãos de poucos, enquanto muitos vivem com 

pouco ou quase nada. No Brasil, a extrema pobreza, falta de saneamento básico, 

violência, péssima qualidade na educação, problemas ambientais são os grandes 

reflexos da política de segregação social e elitista em que o capitalismo foi 

transformado. Como reflexo dessas demandas por soluções dos problemas sociais,  

as organizações sem fins lucrativos, fundações e associações, atuam diretamente 

com ações voltadas ao atendimento das necessidades básicas da população que 

vive em situação de vulnerabilidade social.  

 

Por sua vez, essas instituições são dependentes de recursos de terceiros 

para realizar suas atividades e uma vez que este apoio lhe falta, sua atuação é 

ameaçada pela possibilidade de encerramento de seu trabalho. Diante desta 

ineficiência apresentada em cada setor da sociedade capitalista é que o economista 

Muhammad Yunus, cria o conceito de microcrédito voltado para as pessoas pobres 

e exprimi em suas ações o conceito de negócios sociais, ou seja, uma organização 

no formato de empresa tradicional com produtos e serviços que ofereçam uma nova 

solução mais eficiente, justa e sustentável para solucionar os problemas sociais, 

guiada por uma estrutura de negócio que gere lucro e proporcione independência de 

atuação a seus gestores.  

 

Diante deste cenário, escolhemos o tema sobre os negócios sociais e 

desenvolvemos um estudo a fim de identificar o perfil da população que demanda de 

inclusão econômica, de oportunidades para empreender pequenos negócios e 

realizamos um estudo de caso com o Instituto Querô.  

 

 

 

 

 



 OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GERAL 

 

Colaborar com o entendimento da relevância proposta dos negócios sociais 

principalmente, diante do cenário social e econômico vivenciado pela população da 

base da pirâmide. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Obter um panorama geral do campo dos negócios sociais, desde seu 

surgimento até os principais resultados alcançados; 

b) Identificar as particularidades para criação e gestão de um negócio social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA 

 

 O presente trabalho de conclusão de curso fundou-se numa pesquisa 

bibliográfica que compõe-se nos estudos de algumas obras do economista bangalês 

Muhammad Yunus, bem como na obra “O Manifesto Partido Comunista” de 

Friendrich Engels e Karl Marx, e “O Capitalismo na Encruzilhada” de Stuart Hart 

entre outros. Além da pesquisa bibliográfica realizamos uma pesquisa de campo 

acompanhando as rotinas e atividades diárias do Instituto Querô.  

 

De posse dos relatórios construídos em observações e intervenção de campo 

e dos estudos das referências bibliográficas, tentamos mostrar a transformação de 

uma atividade em negócio social, e assim garantir o início da independência 

financeira da organização. 

 

Com a criação de um curso de capacitação audiovisual para o público adulto 

que pagaria uma mensalidade inferior a cobrada por cursos semelhantes, oferecidos 

por instituições tradicionais. Mas, que ofereceria a organização o atendimento a uma 

demanda real de público que buscam participar dos cursos da instituição e que por 

não se enquadrem no perfil do público alvo, deixam de ser atendidos, supriria 

também a necessidade de recursos próprios para manutenção da estrutura 

administrativa da organização e de realização de projetos que não foram realizados 

por falta de patrocinadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO 

 

A sociedade capitalista dividida em classes sociais dentro de um sistema 

político-econômico baseado na propriedade privada (individual). Vivencia 

diretamente o domínio de classe praticado pelos detentores de riquezas e dos meios 

de produção que emprega aqueles que não possuem tais condições financeiras 

equivalentes. 

  

          Ao dono do meio de produção, com o seu trabalho o proletariado oferece 

produção que resulta após a conclusão de um processo de produção e de venda, 

lucro. Que por sua vez oferece ao proletariado em troca do seu trabalho, um salário. 

Dentro de um regime de subordinação, que não possibilita ao empregado 

crescimento imediato e proporcional ao lucro que produz ao empregador. Dessa 

forma, evidencia-se a decadência do proletariado dentro do capitalismo que o sujeita 

a condições de pobreza e de miséria quando não garante seu sustento, por meio, do 

salário que recebe.  

 

Isso explica como o capitalismo produz desigualdade com a má distribuição 

de renda do sistema de propriedade individual, que coloca a maior fração da 

população a margem de condições péssimas de saúde, educação, habitação, 

alimentação, saneamento básico entre outras necessidades básicas a condição 

humana que por sua vez, resultam em gravíssimos problemas sociais e a pobreza. 

 

      O conceito de pobreza é amplo, dependendo do seu grau, necessidade e 

mensuração recebe uma definição. Quando falado em termos internacionais não 

conseguimos definir um padrão. Rocha (2003) define pobreza em dois fatores: 

absoluta e relativa. 

 

Pobreza absoluta esta estreitamente vinculada às questões de 
sobrevivência física; portanto, ao não-atendimento das 
necessidades vinculadas ao mínimo vital. O conceito de 
pobreza relativa define necessidades a serem satisfeitas em 
função do modo de vida predominante na sociedade em 
questão, o que significa incorporar a redução das 
desigualdades de meios entre indivíduos como objetivo social. 
Implica consequentemente, delimitar um conjunto de indivíduos 



“relativamente pobres” em sociedade onde o mínimo vital já é 
garantido a todos. (ROCHA, 2003, p.11) 

  

O Estado é responsável por garantir a saúde, segurança, moradia, educação, 

emprego e bem-estar social para a população. Quando não consegue atender a 

essas necessidades, começam a surgir os problemas sociais. A população de baixa 

renda é a que mais sofre com esses problemas, por ser dependente direta do 

Estado, que sofre sérios problemas de ineficiência para atender todos os cidadãos, 

principalmente os mais pobres. Enquanto a população abastada (de renda média e 

alta) suprem suas necessidades com o setor privado, que oferece serviços como 

planos de saúde privados, segurança, educação, transportes  e assim temos uma 

lista infinita de serviços privados que surgiram para suprir a ineficiência do estado 

em prover todas as necessidades básicas de seu povo.  

 

Os problemas sociais emergem por soluções inovadoras e eficientes para 

proporcionar a sociedade novas condições de qualidade de vida e até mesmo novas 

propostas de relações de trabalho. Unindo o objetivo de solucionar os problemas 

ligados às necessidades básicas da vida humana vivenciados pela população pobre 

com soluções de mercado, temos formado o conceito de Negócio Social, ou seja, 

para cada problema uma solução eficaz, justa e sustentável que gere valor para a 

sociedade em sua totalidade e que possibilite a continuidade e expansão deste 

negócio.  

 

Dentro desta dinâmica, podemos pensar que para cada problema social 

identificado cria-se um produto ou serviço que contribua para o fim desta dificuldade, 

gerando receita e benefícios para as pessoas que sofrem diretamente os reflexos do 

mesmo.  

 

O termo Negócio Social criado por Muhammad Yunus, criador e idealizador 

do Grameen Bank em Bangladesh, voltado para solucionar o problema de miséria 

absoluta de seu país. O objetivo do banco é dar crédito para pessoas pobres, sem 

condições de acesso a crédito em bancos tradicionais e que encontram nos 

empréstimos concedidos pelo Grameen Bank a oportunidade de empreender seu 



pequeno negócio e de se tornar independente de agiotas ou do emprego mal 

remunerado. 

O negócio social é uma ideia nova. No entanto, os impulsos 
que estão por trás da criação de um negócio social são 
familiares a todos. Criatividade, empreendedorismo e desejo de 
tornar o mundo um lugar melhor – esses são sentimentos 
compartilhados por milhões de pessoas. E esses sentimentos 
são tudo de que você precisa para querer iniciar um negócio 
social.  (YUNUS; 2010, p.72) 
 

Criado em 1983 o Grameen Bank, é constituído por meio de publicação de 

uma lei específica, hoje os mutuários1 do banco possuem 95% do capital total do 

banco e os 5% restantes pertencem ao governo.  

 

O negócio social surge da combinação dos melhores aspectos da empresa 

tradicional com objetivo social do terceiro setor e justamente essa troca de ideias, 

valores e a integração entre os três setores da sociedade, faz com que a 

probabilidade de se alcançar novas soluções benéficas a todos sejam alcançadas e 

expandidas. As melhores práticas para criar um negócio social são bem parecidas 

com a estrutura de formulação de uma empresa tradicional, a diferença e que o 

grande impulsionador desta criação e o desejo de um mundo melhor.  

 

A construção do plano de negócios ou projeto de negócio social deve ser bem 

objetiva, criativa e inovadora. Orientada por uma capacidade de articular com os 

demais setores da sociedade a fim de captar parcerias e recursos para criação do 

negócio. Todos os setores podem contribuir com o negócio, o poder público, por 

exemplo, podem ser um facilitador no oferecimento de estrutura como sede, serviços 

básicos e/ou recursos. As empresas privadas devem ser vistas como uma fonte de 

financiamento para o capital inicial. Abrir espaço de diálogos com todos os setores é 

garantir maiores e melhores resultados para a sociedade em sua totalidade.  

 

 

 

 

 

                                                             
1 Aquele que recebe por empréstimo, qualquer coisa fungível (bem concreto que se desgasta com o tempo).     



RESULTADOS 

 

O Instituto Querô é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP), que desenvolve há mais de 6 anos projetos sociais de capacitação 

audiovisual, combinando as ferramentas de áudio e vídeo com uma formação cidadã 

e empreendedora para jovens de 14 a 18 anos, moradores de regiões periféricas e 

estudantes de escolas públicas da Baixada Santista/SP.  

 

Atualmente a organização dependente prioritariamente das leis de incentivo 

fiscal para realizar seus projetos, essas leis tem regulamentação específica voltada 

à execução dos projetos, o que não possibilita o custeio da manutenção de estrutura 

administrativa e técnica da organização inviabilizando seu crescimento e expansão 

para potencializar o impacto social de sua atuação. 

 

Diante desse cenário, escolhemos essa organização para estudo de caso, e 

a partir de relatórios construídos em observações e intervenções com a instituição,  

foi proposta a transformação de um projeto em negócio social, ou seja, um curso de 

capacitação audiovisual completo para 80 alunos, com aulas 2 vezes por semana, 

em um período de 12 meses. Com duas turmas de 40 alunos pagantes, o negócio 

terá uma receita de R$ 480.000,00 subtraindo o custo de aproximadamente R$ 

253.600,00 o lucro resultante será R$ 226.400,00.  Que poderá ser empregado para 

manutenção da estrutura administrativa da instituição e para intensificação de seus 

projetos sociais, como o projeto Oficinas Querô de capacitação audiovisual e Querô 

na Escola de iniciação ao audiovisual para alunos rede pública de ensino, entre 

outros projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O presente estudo teve o objetivo geral de realizar uma pesquisa que 

colabore com o entendimento da viabilidade dos negócios sociais e identificar o perfil 

da população que se encontra a margem da sociedade e que necessita de ações de 

inclusão econômica para criar seus próprios negócios, sair da situação de pobreza e 

de consumo excessivo e a atuar como um empreendedor de oportunidades de 

transformação deste país.  

 

   Para responder questões levantadas em volta da população em 

situação de vulnerabilidade social e do terceiro setor, realizamos um estudo de caso 

sobre Instituto Querô e pudemos constatar que os trabalhos desenvolvidos junto à 

população pobre oferecem oportunidades para transformação de suas realidades, 

possibilita a ascensão pessoal e financeira. Os resultados alcançados pelo Instituto 

em 6 anos de realização de projetos sociais para jovens moradores de regiões 

periféricas possibilitaram a inserção direta de mais de 30% dos jovens que 

passaram pelos projetos de formação no mercado audiovisual. Jovens vitimados a 

uma segregação muitas vezes pela região que mora, pela falta de oportunidades e 

de formação educacional de boa qualidade. Foi constatado também, que a limitação 

do Instituto Querô de realizar seus projetos apenas por meio de incentivo fiscal 

estagnou seu crescimento e expansão.  

 

 Dessa forma, propomos um negócio social de formação audiovisual para o 

público adulto e dentro do estudo identificamos que este projeto possibilitaria uma 

lucratividade a instituição. Inicialmente duas turmas de formação pagantes 

viabilizaram a formação de uma turma não pagante e lucro para investimentos.  

 

 Este estudo é por tanto, uma abordagem a inovação social que não teve por 

objetivo esgotar a abordagem deste assunto que ainda deve ser estudado e 

discutido com todos os setores da sociedade, a fim de se buscar uma solução no 

campo prático para erradicar a pobreza e a torná-la objeto de estudo em um novo 

mundo onde ela não seja aceita e nem vivida por nenhum ser humano. 
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