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1. RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo central estudar o Empreendedorismo Social e 
suas formas de atuação no mercado, além de avaliar a importância da divulgação do 
mesmo como forma de fomentar a inclusão social. Buscou-se analisar os benefícios 
proporcionados pelo mesmo, assim como a divulgação de tais benefícios entre os 
empreendedores do município, uma vez que tal município possui uma considerável 
população carente de inclusão social. A metodologia utilizada na realização deste 
trabalho é a pesquisa bibliográfica, seguida de uma pesquisa de campo, aplicada 
entre empreendedores do município de Santo Antonio do Aracanguá, através de um 
questionário com análise qualitativa dos dados coletados. Observou-se durante a 
execução da pesquisa, que grande parte dos entrevistados tende a resistir a ideia de 
redução do lucro em benefício social, quando na realidade deveria perceber que, uma 
vez que a maioria da população pobre tem acesso à uma vida melhor, essa mesma 
população passará a consumir muito mais, reinvestindo o dinheiro na aquisição de 
produtos e serviços disponíveis no mercado, contribuindo de forma significativa para 
o desenvolvimento econômico de forma sustentável. Daí a importância da divulgação 
do tema. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O mundo globalizado é um ambiente extremamente dinâmico. No atual 

cenário mundial, permeado pela ampla concorrência e pela incansável busca pelo 

acúmulo de riquezas ditadas pelo sistema capitalista, as organizações enfrentam 

inúmeros desafios diariamente. Tais desafios exigem dos gestores criatividade e 

ideias inovadoras, capazes de superar as dificuldades impostas pelo cotidiano dessas 

organizações. 

No Brasil, a situação não é diferente. O Custo Brasil, índice que tem por 

finalidade mensurar as principais dificuldades enfrentadas pelos empresários 

brasileiros no que diz respeito ao custo para se produzir no país, indica, entre outras 

deficiências, o alto custo do dinheiro. Ou seja, as altas taxas de juros acabam por 

prejudicar o crescimento e desenvolvimento das empresas, no momento em que estas 

buscam recursos para financiar suas atividades. Tal deficiência, somada à outras 

tantas, provocam a queda da competitividade dos produtos brasileiros frente aos 

demais concorrentes deste mundo globalizado. 

Por outro lado, muito se tem falado a respeito da inclusão social. As 

organizações têm demonstrado, ainda que muitas vezes de forma ineficaz, interesse 

em contribuir com a sociedade na qual estão inseridas. O aspecto social da empresa 



tem contribuído de forma positiva para o marketing institucional de grandes empresas, 

pois, na medida em que os clientes enxergam a preocupação destas marcas em 

contribuir com a inclusão social e a redução da pobreza, existe uma tendência de 

valorização das mesmas por parte destes clientes. 

No entanto, os resultados das ações praticadas pelas empresas do mundo 

capitalista no que se refere às contribuições sociais, não tem correspondido às 

expectativas de erradicação da pobreza. As organizações possuem um potencial 

extraordinário e podem contribuir de forma significativa para tal objetivo, ampliando o 

uso de suas potencialidades para tal fim. 

Diante das necessidades de uma ampla e efetiva participação das 

organizações na erradicação da pobreza e na consequente inclusão social, surgiu já 

há alguns anos, a ideia do Empreendedorismo Social. 

Embora tal ideia já esteja em prática em alguns países, por parte de algumas 

empresas, no Brasil o assunto é relativamente novo. O presente trabalho busca 

conhecer melhor esse tipo de empreendedorismo, seus impactos sobre as 

organizações e sobre a sociedade, além da importância da divulgação de suas bases 

na região centro-oeste do estado de São Paulo, mais precisamente no município de 

Santo Antonio do Aracanguá. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Estudar as bases e o funcionamento do Empreendedorismo Social, 

desenvolvendo uma análise sobre suas contribuições para a sociedade em geral. 

Analisar os impactos gerados pelo Empreendedorismo Social sobre o 

mercado, principalmente no que diz respeito à inclusão social. 

Realizar um levantamento a respeito da divulgação de informações, bem 

como do nível de conhecimento dos empreendedores de Santo Antonio do 

Aracanguá, no que se refere ao Empreendedorismo Social e suas propostas. 

Com base no estudo realizado, criar sugestões e alternativas que visem a 

divulgação e o aprimoramento do Empreendedorismo Social entre os 

empreendedores do referido município. 

 

 

 



4. METODOLOGIA 

 

De acordo com Severino (2007), a pesquisa bibliográfica é aquela que se 

realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em 

documentos impressos, como livros, artigos, teses, etc.  

 

[...] Utilizam-se dados de categorias teóricas já trabalhadas por outros 
pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos 
temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir de contribuições 
dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos (SEVERINO, 2007, 
p.122). 

 

A metodologia utilizada na realização deste trabalho é a pesquisa 

bibliográfica, seguida de uma pesquisa de campo, aplicada entre empreendedores do 

município de Santo Antonio do Aracanguá, através de um questionário com análise 

qualitativa dos dados coletados.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A literatura disponível que trata a respeito do termo “empreendedor” traz 

várias definições. Dentre as principais definições, destaca-se a de Dornelas (2005), 

que diz: “O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela 

introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de 

organização ou pela exploração de novos recursos e materiais.” 

Ainda de acordo com Dornelas (2005, p.17), o termo empreendedorismo 

tornou-se conhecido no Brasil a partir da “preocupação com a criação de pequenas 

empresas duradouras e a necessidade da diminuição das taxas de mortalidade destes 

empreendimentos”. 

O Empreendedorismo Social caminha no sentido de criar alternativas 

empreendedoras, fazendo uso de tais alternativas para combater a pobreza e 

promover a inclusão social. 

Idealizador do conceito de Empreendedorismo Social, Muhammad Yunus, 

ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2006, ao se deparar e sensibilizar com a 

pobreza e grandes dificuldades que passavam as mulheres da aldeia de Jobra, em 

Bangladesh, resolveu tirá-las da dependência dos agiotas e das altas taxas de juros 

emprestando quantias com juros extremamente baixos para que pudessem comprar 



materiais para produzir artesanato e revender. Com essa iniciativa, criou o primeiro 

Banco de Microcrédito do mundo, o Grameen Bank. 

O foco de Yunus com esse banco é gerar um impacto social a partir da 

redução da pobreza, ao criar oportunidades de negócios para a parcela mais pobre 

da população, seu objetivo, portanto, não é somente o lucro pelo lucro. Ainda que não 

seja a prioridade, em quase todos os anos de sua operação o banco gerou dividendos 

que foram reutilizados para expandir sua atuação e melhorar sua estrutura. 

A partir desses empreendimentos sociais têm atraídos fundos de investimento 

especializados em colocar dinheiro em negócios que dão lucros solucionando 

problemas sociais. 

Na concepção de  Yunus, o lucro, ou resultado positivo, deve ser reinvestido 

no próprio negócio. Todavia, atualmente, diversos doutrinadores e o próprio mercado 

evoluíram o conceito para a possibilidade e viabilidade de distribuição de lucros entre 

acionistas e investidores. 

Segundo Artemísia, instituição que trabalha como ponte entre investidores e 

empresários deste tipo de negócio, as empresas sociais devem receber investimentos 

de cerca de R$ 300 milhões nos próximos dois a três anos. 

Atualmente o setor 2.5, como também é conhecido o Empreendedorismo 

Social, mostra que está cada dia mais estruturado, com mais empreendedores 

interessados, mais aceleradoras cuidando de ajudá-los, governos mais atentos ao 

movimento e, claro, mais recursos financeiros disponíveis. 

O empreendedorismo social tem como base o reinvestimento dos resultados 

obtidos na própria empresa. Os lucros gerados pela empresa social não vão para os 

investidores, mas permanecem nela. Desta forma, uma empresa social pode ser 

definida como sendo uma empresa sem perdas e sem dividendos, pois uma vez que 

o capital investido é recuperado, os lucros passam a ser reinvestidos. No fim das 

contas, o resultado é um repasse do lucro obtido ao grupo de beneficiários (a classe 

pobre) de várias maneiras, como preços mais baixos, melhores serviços e maior 

acessibilidade. 

De acordo com Yunus (2008), atualmente existem dois tipos de empresa 

social. O primeiro consiste em empresas cujos sócios possuem como foco principal 

proporcionar um benefício social ao invés da maximização dos lucros para os 

proprietários. Essas empresas pertencem a investidores que buscam benefícios 

sociais, como redução da pobreza, assistência médica para os pobres, justiça social 



e sustentabilidade global. Tais investidores estão em busca de satisfação psicológica, 

emocional e espiritual, ao invés de recompensas financeiras. 

O outro tipo de empresa social, por sua vez, consiste na maximização dos 

lucros, que pertencem a pessoas pobres ou desprovidas de recursos. Neste caso, o 

benefício social consiste no fato de que os dividendos e o crescimento do capital social 

servirão para beneficiar os pobres, auxiliando-os a reduzir a pobreza ou até mesmo a 

sair dela por completo. 

 

A empresa social é o elo perdido do sistema capitalista. Sua adoção pode 
salvar o sistema, ao capacitá-lo para tratar das opressivas preocupações 
globais que hoje ainda permanecem fora do pensamento empresarial 
corrente. Assim, o maior desafio para os analistas econômicos da atualidade 
é gerar ideias para as empresas sociais. Depois que essas ideias estiverem 
circulando, será apenas uma questão de tempo até que a melhor delas seja 
traduzida em ações concretas para a melhoria da humanidade. (YUNUS, 
2008, p.113). 

 

O Empreendedorismo Social é uma tendência mundial e vai além das 

fronteiras da inclusão social. Ao fazer uma análise econômica do impacto desse 

empreendedorismo, é possível verificar uma maior e melhor distribuição de renda 

entre as pessoas, o que deverá proporcionar um aumento da procura por produtos e 

serviços, inclusive de marcas do mesmo conglomerado das empresas sociais. 

No entanto, a divulgação do Empreendedorismo Social e de suas bases e 

benefícios entre os empreendedores brasileiros ainda não se encontra em níveis 

desejáveis. É necessária uma maior divulgação, conforme demonstrado nos 

resultados a seguir. 

 

6. RESULTADOS 

 

Seguem os gráficos indicando o resultado da pesquisa realizada: 



 

Fonte: Empreendedorismo Social: A Importância e o Impacto da Divulgação para as 
organizações, 2017. 

 
  

 

Fonte: Empreendedorismo Social: A Importância e o Impacto da Divulgação para as 
organizações, 2017. 
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Fonte: Empreendedorismo Social: A Importância e o Impacto da Divulgação para as 
organizações, 2017. 

 

 

Fonte: Empreendedorismo Social: A Importância e o Impacto da Divulgação para as 
organizações, 2017. 
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Fonte: Empreendedorismo Social: A Importância e o Impacto da Divulgação para as 
organizações, 2017. 

 

 

Fonte: Empreendedorismo Social: A Importância e o Impacto da Divulgação para as 
organizações, 2017. 

 

Embora todas as empresas pesquisadas estejam no mercado há mais de dois 

anos, nenhum dos empreendedores entrevistados possuem vasto conhecimento a 

respeito do tema (a grande maioria apenas ouviu falar, mas não possuem informações 

suficientes para despertar o interesse).  
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Quase metade dos entrevistados possuem graduação, e outros 40% possuem 

ensino médio completo, dentre os quais se encontram empreendedores provenientes 

de cursos técnicos profissionalizantes, o que expõe a necessidade de inclusão do 

Empreendedorismo Social na grade curricular das instituições de educação, visando 

uma maior divulgação do tema.  

A grande dos empreendedores já tomou dinheiro emprestado junto aos 

bancos, pagando normalmente altas taxas pelo capital. Tal fato revela a necessidade 

de um banco que fomentasse o Empreendedorismo Social, com taxa de juros mais 

baixas, a exemplo do Grameen Bank.  

Outra realidade identificada na pesquisa é a ausência de projetos sociais 

desenvolvidos pelas empresas (90% delas não possuem esse hábito), o que revela 

também a escassez de informações e divulgações a respeito da importância do tema. 

Por fim, depois de ouvirem as explicações a respeito desse empreendedorismo, uma 

boa parte dos empreendedores apontam o Empreendedorismo Social como sendo um 

dos melhores caminhos para o desenvolvimento econômico e social.  

Observou-se durante a execução da pesquisa, que grande parte dos 

entrevistados tende a resistir a ideia de redução do lucro em benefício social, quando 

na realidade deveria perceber que, uma vez que a maioria da população pobre tem 

acesso à uma vida melhor, essa mesma população passará a consumir muito mais, 

reinvestindo o dinheiro na aquisição de produtos e serviços disponíveis no mercado, 

contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento econômico de forma 

sustentável. Daí a importância da divulgação do tema. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Algumas oportunidades de melhoria foram identificadas no que se refere à 

divulgação do Empreendedorismo Social, tais como: 

• Uma maior participação governamental em campanhas veiculadas na mídia, 

com o propósito de divulgar a ideia e os benefícios proporcionados pelo 

Empreendedorismo Social, já que o governo também se beneficia do mesmo, 

no momento em que a pobreza é reduzida e a economia alcança níveis mais 

animadores. 

• Divulgação entre as comunidades carentes, principalmente entre as pessoas 

que almejam uma vida melhor através do empreendedorismo. 



• Inclusão do Empreendedorismo Social na grade curricular das universidades, 

objetivando a inclusão desse conhecimento na formação acadêmica. 
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