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RESUMO
A lógica do business case em que as organizações consideram aspectos sociais e ambientais
apenas se trazem retorno econômico, historicamente, tem sido predominante e praticamente
não questionada tanto na literatura quanto na prática. Recentemente, contudo, diante da piora
de questões sociais e ambientais complexas, tem havido a conclamação para que as empresas
adotem uma postura de não somente reduzir o impacto que geram como também tomar ações
no sentido de que contribuam efetivamente com soluções para tanto. Ao assumirem tal postura,
porém, as empresas precisam tomar decisões no cotidiano organizacional que envolvem lidar
com paradoxos, isto é, situações em que ocorrem simultaneamente elementos contraditórios,
ainda que relacionados. Isto porque, no caso da sustentabilidade corporativa, frequentemente,
não é possível alinhar os três pilares da sustentabilidade, conciliar objetivos de curto, médio e
longo prazo e atender simultaneamente o interesse de diversos stakeholders. Diante de tamanho
desafio à prática organizacional, pesquisadores da área da sustentabilidade corporativa começaram a investigar a adoção de uma perspectiva integrativa da sustentabilidade, que pressupõe
reconhecer a existência desses trade-offs, de forma a tentar gerenciá-los e acomodá-los. A presente pesquisa contribui para a literatura de sustentabilidade corporativa no que tange ao gerenciamento desses trade-offs ao propor como objetivo entender como as empresas significam e
lidam com os trade-offs relacionados à sustentabilidade corporativa. Para atender tal objetivo,
empregou-se uma estratégia de pesquisa baseada em estudos de casos múltiplos de dez empresas com modelos de negócios sustentáveis de dois setores diferentes. Como lente teórica de
análise, adotou-se a perspectiva do sensemaking. A partir da análise das dez empresas estudadas, identificou-se 65 incidentes que envolviam um ou mais trade-offs em relação à sustentabilidade corporativa. Analisou-se, então, os incidentes com uma abordagem indutiva, gerando-se
três resultados principais. Primeiro, identificou-se 13 vetores diferentes que abrangem os tradeoffs relacionados à sustentabilidade corporativa, agrupados em quatro diferentes categorias. Segundo, propôs-se um modelo que ajuda a explicar como é o processo de construção de significado pelo qual as empresas passam ao se engajarem na acomodação dos trade-offs relacionados
à sustentabilidade corporativa. Por fim, identificou-se 14 estratégias que as empresas podem se
utilizar para acomodar os trade-offs agrupados em seis diferentes categorias.

Palavras-chave: Estudo de caso. Modelos de negócio. Organizações híbridas. Trade-offs.
Sustentabilidade. Sensemaking.

Campos, J.G.F.(2018). Dealing with trade-offs regarding corporate sustainability: inquiry in
light of the sensemaking perspective. 327 f. Tese (Doutorado). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo.
ABSTRACT
The logic of business case in which organizations consider social and environmental aspects
only if they bring economic returns has historically been predominant and practically unquestioned in both literature and practice. Recently, however, faced with the worsening of complex
social and environmental issues, there has been a call for companies to struggle not only to
reduce the impact they generate but also to take actions in order to effectively address solutions.
When assuming such a position, however, companies need to make decisions in the organizational practice that involve dealing with paradoxes, that is, situations in which contradictory,
yet related, elements occur simultaneously. This is because, in the case of corporate sustainability, it is often not possible to align the three pillars of sustainability, to reconcile short-, medium- and long-term objectives while simultaneously meeting the interests of various stakeholders. Faced with such a challenge to organizational practice, researchers in the area of corporate sustainability have begun to investigate the adoption of an integrative perspective of
sustainability, which presupposes recognizing the existence of these trade-offs in order to accommodate and manage them. This research contributes to the corporate sustainability literature regarding the management of these trade-offs by proposing as aim to understand how companies make sense and deal with the trade-offs related to corporate sustainability. In order to
achieve this, a research strategy based on multiple case studies of ten companies with sustainable business models from two different sectors was employed. As a theoretical lens of analysis,
the sensemaking perspective was adopted. From the analysis of the ten companies studied, 65
incidents that involved one or more trade-offs in relation to corporate sustainability were identified. The incidents were then analyzed with an inductive approach, producing three main results. First, 13 different vectors that encompass trade-offs related to corporate sustainability
were identified, grouped into four different categories. Second, a model has been proposed that
helps to explain how the process of sensemaking occurs in companies engaged in the accommodation of trade-offs related to corporate sustainability. Finally, 14 strategies that companies
can use to accommodate trade-offs were identified, grouped into six different categories.

Keywords: Case study. Business Models. Hybrid Organizations. Trade-offs. Sustainability.
Sensemaking
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1.INTRODUÇÃO
1.1 Situação-problema
A questão de enxergar as ações relacionadas à sustentabilidade como factíveis, ainda que não
tragam resultados financeiros imediatos – como defende à lógica predominante do business
case (lógica instrumental) – é fundamental, pensando que a empresa faz parte de um sistema
maior. Isto porque imaginar que situações em que os três pilares (social, ambiental e econômico) ocorrem pode ser bastante simplista, dado o caráter complexo e multifacetado do desenvolvimento sustentável. Mudar este entendimento, portanto, tende a ampliar a contribuição da
sustentabilidade corporativa ao desenvolvimento sustentável (Hahn, Figge, Pinkse & Preuss,
2010; Hahn & Figge, 2011; Dyllick & Muff, 2016), ao fazer com que diferentes perspectivas
sejam acomodadas (Hoffman & Bazerman, 2007).
Soluções para problemas sistêmicos requerem uma perspectiva que seja pluralista, levando-se
em conta diferentes lógicas - muitas vezes antagônicas, não somente a lógica do business case
(Dyllick & Hockerts, 2002; Brych, Milne, Morgan & Kearins, 2015). Com efeito, uma lógica
integrativa está sendo cada vez mais aludida em detrimento da lógica do instrumental ou do
business case (Gao & Bansal, 2013), em que as ações sociais e ambientais apenas são executadas na hipótese de haver retorno econômico para a empresa (Hahn et al., 2010), gerando um
chamado para que conflitos e trade-offs em sustentabilidade sejam estudados (Margolis &
Walsh, 2003). Adotar uma perspectiva puramente ecocêntrica ou fundamentada no conceito de
ecologia profunda tampouco parece ser factível e realista, já que é necessário “acomodar as
realidades políticas e culturais da vida corporativa moderna” (Crane, 2000, p. 692).
Assim, paradoxos e trade-offs entre os chamados três pilares da sustentabilidade (ambiental,
econômico e social) existem – e são prevalecentes – mas, como a lógica instrumental ainda é
dominante dentro do contexto organizacional, a questão econômica sempre acaba por prevalecer sobre as demais (Hahn et al., 2010), em uma dinâmica que pode ser considerada como a
supressão de uma consideração moral mais profunda no processo decisório (Crane, 2000). Adotar a lógica integrativa, por outro lado, pressupõe reconhecer a existência destes paradoxos e
trade-offs e tentar gerenciá-los e acomodá-los, sendo fundamental para buscar a sustentabilidade corporativa (Hahn, Pinkse, Preuss & Figge, 2015a). Não implica tampouco assumir que a
empresa deixaria de ser orientada aos lucros, mas que a lucratividade não seja o único critério
de tomada de decisão (Hahn & Aragón-Correa, 2015).
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De fato, é forçoso reconhecer que diante da limitação de recursos existentes, gestores têm de
tomar a decisão entre escolher iniciativas direcionadas à sustentabilidade ou outros projetos que
não estão necessariamente relacionados a aspectos de sustentabilidade, envolvendo, por conseguinte, o trade-off entre aumentar a sustentabilidade financeira ou não financeira da organização. Mesmo entre as iniciativas de sustentabilidade, escolhas devem ser feitas. Assim, ao buscar
a sustentabilidade corporativa, gestores devem conciliar demandas conflitantes (Haffar & Searcy, 2015).
Portanto, o gerenciamento destes trade-offs produz tensões, notadamente, relacionadas a cenários em que a empresa vê tais objetivos como sinérgicos (situação win-win) ou competitivos
(situação win-lose) (Haffar & Searcy, 2015). Consequentemente, essas situações são marcadas
por grandes incertezas e ambiguidade (Hahn, Preuss, Pinkse & Figge, 2014). Porém, ainda que
as agendas sejam muitas vezes inconsistentes e contraditórias, podem coexistir e serem bemsucedidas simultaneamente, o que pode ser explicado pela teoria dos paradoxos (Epstein, Buhovac & Yuthas, 2012). Paradoxos são definidos como “elementos contraditórios - ainda que
relacionados, que existem simultaneamente e persistem ao longo do tempo” (Smith & Lewis,
2011, p. 386). De fato, existem evidências de que organizações que conseguem administrar
paradoxos tendem a ser mais eficazes (Cameron & Quinn, 2011).
Na sustentabilidade, diante da inevitabilidade da existência de trade-offs (Ehnert, 2009), recentemente a literatura tem proposto a adoção de uma perspectiva integrativa, coerente com um
gerenciamento dos paradoxos (Hahn et al., 2014). Por meio da visão integrativa e por meio do
gerenciamento dos paradoxos organizacionais, as organizações estariam respondendo à necessidade inerente da sustentabilidade corporativa de “buscar diferentes aspectos da sustentabilidade simultaneamente, mesmo que um contradiga o outro” (Hahn et al., 2014, p. 7). Tal abordagem de gerenciamento de paradoxos vem sendo reputada como fundamental para avançar no
entendimento da pesquisa e prática em sustentabilidade corporativa há algum tempo (e.g. Vilanova et al., 2009; Hahn et al., 2010), e explorada mais extensivamente por pesquisas recentes
(e.g. Hahn, Figge, Aragón-Correa, & Sharma, 2015b; Battilana, Sengul, Pache & Model, 2015).
Os trade-offs em relação à sustentabilidade corporativa podem ser analisados em diferentes
níveis, notadamente, nos níveis da sociedade, da indústria, da empresa (corporativo) e individual. Tomando a perspectiva conjunta dos níveis individual e corporativo, os gestores têm de
tomar decisões de alocação de recursos da empresa entre diferentes espectros temporais (curto,
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médio e longo prazos), entre múltiplos objetivos (desempenho social, ambiental e econômico),
considerando os interesses dos diferentes stakeholders envolvidos (Haffar & Searcy, 2015). Por
outro lado, o desempenho dos gestores é geralmente mensurado pelos resultados financeiros
(de curto prazo) e refletida nos sistemas informais, ainda que seja esperado que eles desenvolvam uma excelente performance nos três aspectos da sustentabilidade (Epstein et al., 2012).De
fato, em situações de trade-off, os gestores têm de fazer escolhas que envolvem perda em pelo
menos uma das dimensões consideradas para se obter ganhos em relação às outras (Hahn et al.,
2010), sendo que as tensões advindas dos paradoxos organizacionais são por eles vivenciadas
e terminam por ser parte inerente da natureza de seu trabalho (Ehnert, 2009).
Assim, é premente reconhecer que os indivíduos são os entes que identificam a importância de
determinadas temáticas, formulam estratégias, tomam decisões e executam ações, em uma perspectiva de estratégia como prática (Whittington, 1996). Apesar disso, pesquisas analisando as
microfundações das respostas corporativas, incluindo o papel dos gestores no gerenciamento
das tensões em sustentabilidade, ainda têm tido pouco foco de atenção quando comparado ao
nível organizacional e institucional (Agunis & Glavas, 2013). Nas palavras de Munck (2015),
“fazem-se necessários estudos mais profundos que incitem reflexões sobre o processo decisório
acerca da sustentabilidade” (p.522).
Outros autores apontam que pesquisas, sobretudo no nível individual, devem ser conduzidas
para o melhor entendimento da temática de gerenciamento das tensões em relação à sustentabilidade (Hahn et al., 2014; Hahn & Aragón-Correa, 2015). Isto não significa, porém, prescindir
dos outros níveis de análise. Pelo contrário, é indicada a realização de pesquisas integrando o
nível individual com o nível organizacional (Agunis & Glavas, 2013). Neste sentido, um aspecto de particular interesse apontado que necessita de pesquisas futuras diz respeito a quais
são os fatores antecedentes e que mediam a adoção de uma perspectiva paradoxal de sustentabilidade corporativa e quais são as condições organizacionais que propiciam o seu florescimento (Hahn et al., 2014; Hahn & Aragón-Correa, 2015).
Com isso, o foco do presente trabalho reside em entender as tensões na intersecção entre pertencimento e desempenho, caracterizadas pela emergência do conflito entre a identidade do
sujeito enquanto indivíduo, a identidade coletiva organizacional com que se relaciona e a que
está sujeito e em relação às demandas ocupacionais relativas ao desempenho de seu papel profissional na organização (Smith & Lewis, 2011).
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Como perspectiva teórica, o gerenciamento das tensões em relação ao trade-offs da sustentabilidade será investigado sob a perspectiva do sensemaking, proposta inicialmente por Weick
(1979). Conforme Angus-Leppan, Benn e Young (2010) e Reinecke e Ansari (2015) ressaltam,
a perspectiva do sensemaking é especialmente relevante para entender a temática dos trade-offs
relacionados à sustentabilidade corporativa porque se aplica inerentemente à situações de ambiguidade e incerteza sobre como os atores organizacionais devem agir.

1.2 Problema de pesquisa e objetivos
Confrontando-se a relevância destacada da temática e as lacunas teóricas existentes de pesquisa,
o presente trabalho procura responder o seguinte problema de pesquisa: Como as empresas
significam e lidam com os trade-offs relacionados à sustentabilidade corporativa?
Assim, tendo em vista o problema de pesquisa estabelecido, a pesquisa terá como objetivo “Entender como as empresas significam e lidam com os trade-offs relacionados à sustentabilidade
corporativa”. Como objetivos específicos derivados, tem-se:


Identificar os trade-offs relacionados à sustentabilidade corporativa enfrentados pelas
empresas;



Analisar como as empresas lidam com os trade-offs relacionados à sustentabilidade corporativa;



Desenvolver um modelo que explique como as empresas criam significado e desenvolvem estratégias para lidar com os trade-offs relacionados à sustentabilidade corporativa.

1.3 Justificativa e expectativa de potenciais contribuições
Vogel (2005) aponta claramente que uma das limitações da responsabilidade social corporativa
reside em sua natureza enquanto conceito nascido sob a égide capitalista: como ela é voluntária
e orientada por valores de mercado, empresas tendem a adotar ações de responsabilidade social
corporativa quando e se apresentarem ganhos econômicos. O autor resume seus argumentos
afirmando que “diferente de regulação governamental, a responsabilidade social corporativa
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não tem o condão de forçar empresas a tomarem decisões não-lucrativas ainda que sejam decisões que podem gerar amplos benefícios à sociedade” (Vogel, 2005, p. 4).
Semelhante à discussão feita por Vogel em relação à responsabilidade social corporativa, a
literatura em sustentabilidade corporativa, em seu início, se concentrou amplamente em estabelecer as bases para o seu florescimento posterior a partir da argumentação de que, ao conduzir
ações ambientais, as empresas também poderiam gerar simultaneamente valor econômico, promovendo uma visão instrumental fortemente inspirada nos trabalhos de Porter nos anos 1990.
Inúmeros trabalhos empíricos posteriores procurando investigar a chamada “hipótese de Porter”
chegaram a resultados diversos quanto à relação entre o desempenho ambiental e social e o
desempenho financeiro corporativo. Como consequência dos resultados inconclusivos, pesquisadores mudaram de foco do “se” e passaram a explorar sob quais circunstâncias, “como” e
“quando”, o desempenho social e ambiental superior poderia contribuir para um desempenho
financeiro superior. Outra perspectiva, mais crítica, clama por uma visão normativa, em que o
impacto da empresa no ambiente e sociedade sejam levados em conta, por exemplo, a partir de
um paradigma ecocêntrico. Esta perspectiva, porém, permanece muito menos desenvolvida em
comparação com a perspectiva instrumental (Hoffman & Georg, 2013).
O presente trabalho não adota claramente uma perspectiva específica, porém, assume que ambas coexistem na realidade organizacional e que a perspectiva normativa deve ser mais investigada e promovida (Gladwin et al., 1995; Whiteman et al., 2013). Neste sentido, ao se reconhecer a existência e a necessidade de gestão dos paradoxos e trade-offs em termos de sustentabilidade, contribui-se para avançar a pesquisa e prática da sustentabilidade corporativa, sobretudo tendo uma perspectiva integrativa.
Além disso, contribui especificamente para o refinamento das pesquisas que exploram como os
indivíduos constroem significado em relação à sustentabilidade corporativa dentro das organizações, ao integrar elementos cognitivos, institucionais, organizacionais, situacionais e pessoais
em um mesmo modelo, explorando também como eles interagem entre si visando à construção
coletiva de significado. Em termos metodológicos, atende ao clamor de pesquisadores em sustentabilidade corporativa de integrar diferentes níveis de análise (Hahn et al., 2010; Agunis &
Glavas, 2013; Hahn et al., 2014), notadamente, o individual e o organizacional.
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1.4 Principais conceitos da pesquisa
A presente seção sintetiza os principais conceitos empregados na pesquisa e foi elaborada visando esclarecer e prontamente fornecer acesso aos mesmos uma vez que se proceda à leitura
das demais seções da tese.
Sensemaking
O Sensemaking pode ser definido de maneira simples e objetiva como um “processo pelo qual
pessoas trabalham para entender aspectos ou eventos que são novos, ambíguos ou confusos ou
que de alguma forma violam expectativas” (Maitlis & Christianson, 2014, p.57)
Trade-offs relacionados à sustentabilidade
“São situações em que as contribuições corporativas ao desenvolvimento sustentável só podem
ser alcançadas ao se aceitar que haverá um comprometimento de algum aspecto dentre pelo
menos dois aspectos da sustentabilidade que estão em conflito entre si” (Hahn et al., 2010, p.
220).
Perspectiva de sustentabilidade para além do business case
Perspectiva em que as empresas passam a perseguir um objetivo que não envolva somente minimizar os seus impactos negativos ao mesmo tempo em que geram valor econômico, mas também buscar entender como podem criar um significativo impacto positivo em áreas críticas para
a sociedade e para o planeta, empregando suas competências e recursos para tanto (Dyllick &
Muff, 2016, p. 10-11).
1.5 Organização do trabalho
Além das seções introdutórias, discutidas neste capítulo 1, introdutório, composto pelas seções
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, o presente trabalho é organizado da maneira que se segue.
No capítulo 2, é construída a fundamentação teórica. Em uma primeira parte, composta pela
seção 2.1, são discutidas os trade-offs em relação à sustentabilidade corporativa, seguido dos
elementos que a literatura reputa como importantes nas decisões relacionadas à sustentabilidade
corporativa. Em uma segunda parte, composta pela seção 2.2, é apresentada a lente teórica que
informará a análise da construção de significados sobre os trade-offs em relação à sustentabilidade, notadamente, a perspectiva do sensemaking.
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No capítulo 3, Metodologia, são discutidos a estratégia de pesquisa baseada em estudo de caso,
os critérios de seleção dos casos, os procedimentos de coleta e análise de dados, procedimentos
para assegurar a qualidade da pesquisa e as limitações metodológicas do trabalho.
No capítulo 4, são apresentados os dez casos estudados. No capítulo 5, continua-se a abordar
os casos, porém, avançando-se na construção da teoria. O capítulo 6 refere-se às considerações
finais, que engloba a discussão das contribuições teóricas e empíricas do trabalho, as limitações
do trabalho e sugestões de estudos futuros. Finalmente, o capítulo 7 traz as referências citadas
ao longo do corpo do trabalho.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Uma nova concepção da sustentabilidade para além do business case
Pode-se afirmar que a sustentabilidade corporativa já se tornou parte integrante do mainstream
das práticas dentro do universo da administração e do universo corporativo. Evidências nessa
direção não faltam na medida em que se vê a profusão de práticas dentro das organizações
relacionadas ao meio ambiente, sustentabilidade e/ou responsabilidade social corporativa, seja
por um departamento criado para esta finalidade específica ou mesmo espalhadas por diversas
áreas funcionais; o desenvolvimento de produtos e serviços com apelo da sustentabilidade; e,
por fim, a abordagem destas temáticas nos currículos das faculdades e escolas de administração
(Haigh & Hoffman, 2014).
Em termos conceituais, sustentabilidade é um conceito complexo e contestado sobre o qual não
há consenso acerca de uma particular definição, ainda que haja certo consenso de que é composto por três dimensões, notadamente, ambiental, social e econômica. Apesar disso, o foco
tem sido predominantemente acerca da sustentabilidade econômica e há pouco espaço para a
uma visão normativa do conceito e de outros associados como a responsabilidade social corporativa (Banejee, 2011). Questões sobre o que deve ser feito quando “a geração de receita para
o acionista ocorre à expensa do bem-estar de certos stakeholders afetados pelos resultados das
atividades do negócio” (p. 720) ou quando não há um benefício econômico tangível gerado
pelas ações de sustentabilidade, portanto, são suscitadas.
A crítica por trás disso é que há um grande paradoxo no fato de que, apesar de todos os esforços
e engajamento crescentes das empresas em ações socioambientais, várias questões como a pobreza, desigualdade social, fome, mudanças climáticas e perda da biodiversidade estão longe
de serem resolvidas, quando não estão piorando (Haigh & Hoffman, 2014; Rockström et al.,
2009). Existe, efetivamente, um hiato que deve ser preenchido entre o discurso de desenvolvimento sustentável, que tem um espectro macro abrangendo a sociedade como um todo, e o de
sustentabilidade, que lida com o nível micro, organizacional (Dyllick & Muff, 2016).
Assim, uma noção de sustentabilidade corporativa que reconheça explicitamente os trade-offs
e os limites de uma abordagem ganha-ganha (win-win) requer uma análise das implicações das
atividades da empresa – outcomes – tendo como foco a perspectiva dos potenciais beneficiários
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das ações de sustentabilidade. Tal questão ganha ainda maior contorno de relevância quando se
analisa o papel crescente das empresas em relação a atividades que anteriormente eram de competência do Estado, fato que reforçou o papel das empresas enquanto ator relevante não somente
no campo econômico, mas também nos campos social e político (Banerjee, 2011).
Em termos práticos, são necessárias transformações mais radicais das organizações em relação
a um genuíno desenvolvimento sustentável. Isto implica entender como as empresas podem
modificar modelos de negócios existentes ou criar novos modelos de negócio que não simplesmente minimizem o impacto gerado, mas que minimizem radicalmente o impacto gerado ou
que, preferencialmente, gerem impactos positivos ao meio ambiente ou à sociedade (Schaltegger, Hansen & Lüdeke-Freund, 2015). Perspectivas como a “criação de valor compartilhado” (Porter & Kramer, 2011), embora apresentem algum avanço, ainda são insuficientes
para avançar nessa direção (Dyllick & Muff, 2016).
Nas próximas subseções são discutidos os trade-offs existentes em relação à sustentabilidade
corporativa, bem como é conceituado o modelo de negócio sustentável como mecanismo que
tende a buscar a acomodação desses trade-offs, e os aspectos envolvidos em decisões estratégicas relacionadas à sustentabilidade.

2.1.1 A natureza dos trade-offs da sustentabilidade corporativa
Os trade-offs em sustentabilidade corporativa se referem a situações em que para se atingir um
ganho em determinada dimensão da sustentabilidade, necessariamente, pelo menos uma outra
dimensão é prejudicada, resultando em contribuição inferior ao desenvolvimento sustentável
em relação a situações em que haja ganhos a duas ou mais áreas simultâneas. As situações de
trade-offs contrastam com as situações idealizadas e mais frequentemente descritas na literatura
de sustentabilidade corporativa em que diferentes dimensões sempre podem e devem ser alcançadas simultaneamente (Hahn et al., 2010). Tem-se, portanto, duas situações contrastantes:
competição e complementaridade (Epstein et al., 2012). O paradoxo reside justamente na coexistência simultânea dessas duas situações (Haffar & Searcy, 2014).
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Nesta seção são discutidos os três principais trade-offs relacionados à sustentabilidade corporativa e suas respectivas dimensões, conforme identificados por Hahn et al. (2010) e Haffar e
Searcy (2015) e sintetizados no Quadro 1.
Quadro 1- Síntese dos trade-offs corporativos em relação à sustentabilidade corporativa
Trade-offs
Dimensões
Escolha entre múltiplos
períodos de tempo
Escolha entre múltiplos
objetivos
Escolha entre interesses
de múltiplos stakeholders

Curto prazo

Médio prazo

Longo prazo

Financeira

Social

Ambiental

Todas as partes afetadas e que afetam as organizações

Fonte: adaptado de Haffar e Searcy (2015) e Hahn et al. (2010)
2.1.1.1 O trade-off temporal
A falha das discussões sobre sustentabilidade ao não incorporar a questão do tempo frequentemente contribui para tornar prevalecente a visão excessivamente de “curto-prazo”1 dos gestores. A dimensão temporal, inclusive, é central para discernir o conceito de sustentabilidade em
relação a outros conceitos como responsabilidade social corporativa, o triple bottom line ou
cidadania organizacional. Ser sustentável implica gerenciar os trade-offs intertemporais, considerando o curto, médio e longo prazos, procurando uma consistência entre os macrossistemas
e os sistemas organizacionais ao longo do tempo. Mesmo atender e conciliar os interesses de
todos os stakeholders pode não ser suficiente para uma empresa ser sustentável, já que a possibilidade de conseguir atender aos interesses desses stakeholders ao longo do tempo deve também estar em pauta. Atingir legitimidade social, portanto, não é suficiente para uma empresa
atingir a sustentabilidade, se não tomar uma perspectiva temporal (Bansal & DesJardine, 2014).
Afinal, o trade-off envolve determinar o que é mais válido: mostrar um desempenho passado
superior ou mostrar um desempenho que aponta para um potencial futuro superior? (Delmas &
Blass, 2010).
Indivíduos geralmente têm dificuldades em antever ou imaginar consequências que estão temporalmente distantes das decisões do presente, já que não conseguem se ‘conectar’ emocionalmente (Palazzo et al., 2012). Assim, a grande dificuldade de conseguir lidar com os trade-offs

1

Na expressão original cunhada por Bansal e DesJardine (2014), ‘short-termism’.
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intertemporais reside no comportamento dos indivíduos, que tendem a serem acometidos pelo
“curto-prazismo”. Isto porque os gestores, enquanto indivíduos, geralmente preferem “ter mais
ganhos agora a esperar por ganhos superiores no futuro” (p. 73), sendo tal viés exacerbado em
situações em que a urgência presente e as incertezas futuras se fazem mais presentes. O “curtoprazismo”, porém, gera resultados subideais tanto para a sociedade quanto para a empresa por
duas razões. Primeiro, porque ao privilegiar investimentos incrementais, com resultados a curto
prazo, a empresa geralmente o faz em detrimento de investimentos mais transformacionais, com
potencial de gerar mudanças mais significativas a mais longo prazo. Segundo, empresas com
investimentos a mais curto prazo, experimentam, por definição, ganhos mais voláteis (Bansal
& DesJardine, 2014).
Aludindo aos trade-offs temporais, Pinkse e Kolk (2010) discutem o investimento em tecnologias visando à redução das emissões de gases de efeito estufa. Determinada empresa pode decidir investir no desenvolvimento de novas tecnologias mais radicais que, com um grau razoável de incerteza e com um investimento de maior monta no presente, pode, no futuro, zerar ou
quase zerar as emissões de carbono; ou pode decidir investir em um conjunto de tecnologias
nas quais já tem comprovado know-how, mas que tendem a oferecer soluções mais convencionais a curto prazo, por exemplo, com melhoria da eficiência energética. As duas alternativas
têm demandas de investimento e disputam recursos limitados. Portanto, a decisão envolve escolher entre ter ganhos a curto prazo mais certos ou ter ganhos futuros mais substantivos, porém, por definição, com grau de incerteza maior. Adicionalmente, as empresas se encontram
em um contexto de grande incerteza quanto ao grau de severidade e se e quando ocorreriam
futuras regulações visando controlar as emissões. À parte da questão de atender às expectativas
dos stakeholders e à legislação, motivações puramente instrumentais, o trade-off principal é
temporal, notadamente, residindo em atender expectativas presentes e simultaneamente garantir
o atendimento de potenciais expectativas futuras.
Empresas tendem a encarar de duas maneiras distintas a complexidade temporal: de maneira
focada ou de maneira integrada. As empresas com a perspectiva focada tendem a ver o tempo
de maneira desconexa, não levando em conta o passado e o futuro de longo prazo em suas
decisões e planejamento, possuindo baixa tolerância à incerteza ao mesmo tempo em que desejam não demorar a tomar decisões. Por essas razões, também tentam desenhar soluções próprias, baseadas em seus próprios recursos e capacidades e sem contar com muitas parcerias
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externas. Além disso, esperam que as decisões sejam justificadas segundo um racional econômico e levando em conta uma mentalidade de buscar eficiência. Aplicadas a decisões relacionadas às mudanças climáticas - uma temática ambiental de horizonte de longo prazo, empresas
com a perspectiva focada desenvolvem ações pontuais, tangíveis e menos complexas, como
investimento em tecnologias relacionadas à eficiência energética (Slawinski & Bansal, 2012).
As empresas com a perspectiva integrada consideram o longo prazo na tomada de decisão e
planejamento – inclusive fazendo uso de técnicas qualitativas como a análise de cenários – e
apresentam tolerância à incerteza, tendo uma consciência mais sistêmica acerca de problemáticas complexas como as mudanças climáticas e procurando desenvolver competências engajando-se em parcerias com stakeholders externos. Aplicadas a decisões relacionadas às mudanças climáticas, empresas com a perspectiva integrada desenvolvem múltiplos projetos ao
mesmo tempo, não se restringindo apenas a medidas ligadas à eficiência energética (Slawinski
& Bansal, 2012).
Consequentemente, o padrão das respostas das empresas com a perspectiva focada tende a enfatizar a agilidade em detrimento da amplitude de respostas, ao passo que as empresas com a
perspectiva integrada tendem a enfatizar a amplitude de respostas em detrimento da agilidade.
O trade-off central, então, encontra-se em amplitude versus capacidade de resposta à curto
prazo (Slawinski & Bansal, 2012). Por fim, o Quadro 2 sintetiza as características das perspectivas integrada e focada das empresas.

Quadro 2 - Perspectivas corporativas integrada x focada em relação ao tempo
Características

Focada

Integrada

Perspectiva temporal dominante

Tempo linear

Tempo cíclico

Padrão de respostas
Foco da seleção
Caráter da resposta

- Número restrito de atividades
- Baixa colaboração com
stakeholders
Inovação dentro da empresa

- Número amplo de atividades
- Alta colaboração com stakeholders
Soluções em parceria com outros
atores
Velocidade da resposta a curto Amplitude da resposta
prazo

Fonte: Slawinski e Bansal (2012, p. 1555)
Por fim, em um espectro mais normativo e com uma visão social, a preocupação temporal remete à definição clássica de se preocupar com as consequências das ações atuais para gerações
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futuras (Slawinski & Bansal, 2012). Bansal e DesJardine (2014), por sua vez, conclamam que
é fundamental procurar entender o processo de tomada de decisão em uma perspectiva temporal, explorando-se de maneira mais cuidadosa as implicações de mais longo prazo de decisões
presentes.

2.1.1.2 O trade-off envolvendo as múltiplas partes interessadas
O cerne do argumento envolvendo o chamado ‘paradoxo dos stakeholders’ consiste que, ao
aumentar a diversidade e quantidade dos stakeholders com os quais mantêm relacionamento,
determinada empresa reduziria sua capacidade de controlar e aumentaria a complexidade de
administrar tal relacionamento. Por exemplo, ao procurar se comunicar com diferentes
stakeholders, ocorre uma dispersão da prestação de contas, tornando mais complexa obter uma
comunicação que ocorra de forma transparente e que a empresa consiga transmitir coerência
quanto as suas diretrizes e visões (Vilanova et al., 2009). De fato, a legitimidade social ampla
ao balancear os diversos interesses é difícil obter, já que a empresa sempre será questionada de
uma forma ou outra, dependendo da maneira que os diferentes stakeholders interpretam as
ações da empresa. Por exemplo, ao trabalhar iniciativas de aprimoramento de aspectos ambientais em sua cadeia produtiva, consumidores podem ver a iniciativa como proativa em termos de
sustentabilidade, ao passo que fornecedores podem enxergar a mesma ação como medida para
economizar custos (Angus-Leppan et al., 2010). O Quadro 3 evidencia as percepções diferentes
de diversos stakeholders de um banco australiano estudado acerca da importância relativa das
dimensões ambientais e social.
Quadro 3 – Diferenças de percepção dos stakeholders acerca das dimensões ambiental e
social da sustentabilidade
Stakeholder
Média gerência
Clientes
Altos executivos
Fornecedores
Empresa parceria
em iniciativa na comunidade
Conselho consultivo
(composto por
membros de ONGs)

Percepção acerca das dimensões ambiental e social
Meio ambiente adiciona mais valor do que o social
Meio ambiente e social buscados simultaneamente geram destruição
de valor
Aspectos ambientais e sociais cocriam valor
Aspectos sociais e ambientais são submissos a aspectos financeiros
Aspectos ambientais e sociais cocriam valor
Aspectos sociais e ambientais são submissos a aspectos financeiros

Fonte: adaptado de Angus-Leppan et al. (2010)
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Evidencia-se, assim, que os stakeholders podem possuir interesses comuns em resolver problemáticas que os afetam, engajando-se em um relacionamento cooperativo, contudo, estes mesmos stakeholders podem ter interesses e desejos diferentes aos da empresa focal, levando a um
conflito com os gestores (Calton & Payne, 2003).
Mesmo entre elementos dentro de uma mesma categoria de stakeholder, digamos investidores,
pode haver diferentes perfis e demandas, por exemplo, sobre quais métricas devem ser indicativas de um desempenho superior ideal em termos ambientais (Delmas & Blass, 2010). Ademais, ao longo do tempo, os mesmos stakeholders podem mudar sua percepção do que tem
maior ou menor importância (Angus-Leppan et al., 2010).
Assim, como outras respostas aos trade-offs organizacionais, a abordagem gerencial tradicional
recomendaria à organização tentar construir uma unidade em torno da situação de paradoxo
envolvendo diferentes stakeholders, de modo a torná-la gerenciável (Calton & Payne, 2003).
Os dogmas tradicionais do homem econômico racional e da teoria econômica, como os defendidos por Friedman, constroem-se na argumentação sobre o dever fiduciário dos gestores para
com os seus acionistas, que deveriam ser os principais e praticamente únicos stakeholders a
serem considerados pelas empresas, uma vez que estas tenham cumprido suas obrigações legais. Outros trabalhos consagrados relacionados ao modelo de stakeholders como o de Mitchell
et al. (1997) oferecem também uma visão instrumental do relacionamento com os stakeholders,
deixando de lado qualquer espaço para uma visão normativa. Do ponto de vista do gestor, tais
visões tradicionais reforçam uma lógica de controle, de uma gestão baseada em fatos, dados e
números, porém, de outro, tende a não reforçar a perspectiva ética e de comportamento socialmente responsável, estabelecendo uma dicotomia entre fatos e valores (Calton & Payne, 2003).
Tal lógica corporativa tem “o poder de silenciar (ou marginalizar) dissenso e ignorar fontes
plurais” (p. 15) que debatem a construção de significados alternativos (Calton & Payne, 2003).
Calton e Payne (2003) argumentam que os atores se encontram em um recorrente processo de
construção individual e coletivo de significado. Tomar contato e refletir sobre diferentes valores, incorporar vozes e significados múltiplos, tende a gerar um movimento que permite a construção de novos significados e de um aprendizado coletivo maior. A obtenção de um significado coletivo minimamente aceito, por sua vez, muitas vezes é essencial para promover mudanças na organização (Kaplan, 2008).

36

2.1.1.3 O trade-off entre múltiplos objetivos simultâneos
O trade-off da competitividade basicamente reside no fato de que, ao desenvolver ações relacionadas à sustentabilidade, frequentemente a empresa aumenta o desempenho em determinados
objetivos e reduz em outros (Vilanova et al., 2009). As empresas enfrentam trade-offs inclusive
entre objetivos relacionados a uma determinada dimensão. Afinal, uma empresa deve se ater a
resolver preferencialmente um problema ambiental que gera um impacto mais direto e imediato
às suas operações e desempenho ou a um problema ambiental menos diretamente relacionado
às suas operações, porém com um potencial impacto ambiental maior? (Delmas & Blass, 2010).
Como Bryson e Lombardi (2009) refletem, “o crescimento das pressões relacionadas à sustentabilidade bem como do movimento da responsabilidade social corporativa complicou ainda
mais as definições de valor e lucratividade” (p. 97-98), levando as empresas a repensarem seus
modelos de negócio e a integrarem métricas não financeiras em seu processo de tomada de
decisão. Para tanto, as empresas, seja no nível de conselho de administração, seja no nível de
gerência, se engajam em um processo contínuo de discussão, informado pela prática e experiências vivenciadas, sobre o que consideram ser um balanço razoável entre as tensões entre lucratividade e a busca da sustentabilidade. Uma das formas de balancear estas tensões, segundo
identificado por Bryson e Lombardi (2009) em uma das empresas estudadas em sua pesquisa,
foi estabelecer uma margem de lucratividade fixa em vez de buscar a ‘maximização’ da lucratividade: o que superasse essa margem pré-determinada deveria ser reinvestida em aspectos
relacionados à sustentabilidade.
Esse processo de balanceamento e gerenciamento de trade-offs, portanto, não ocorre somente
quando do estabelecimento dos amplos direcionadores estratégicos como missão, visão e objetivos de longo prazo, mas são negociados no dia-a-dia, sobretudo em empresas híbridas, como
mostra estudo de Battilana et al. (2015).
Em certas decisões, há também uma complexidade inerente. Ao pretenderem agir sobre determinado desafio de sustentabilidade, gestores frequentemente têm em mente que consequências
inesperadas surgirão. Vogel (2005) exemplifica uma situação prática a que uma organização
multinacional atuante em um país subdesenvolvido pode estar sujeita: a empresa deve combater
as práticas de trabalho infantil – ainda que legais localmente - mesmo que isso simultaneamente
reduza a renda familiar em comunidades extremamente pobres? Tal sentimento de incerteza é
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notadamente relevante em ações em que a empresa está indo além dos requisitos legais ou compromissos formalmente assumidos, já que não é possível estabelecer uma meta precisa sobre
quais são os resultados ideais e esperados (Wu & Pagell, 2011).
Os estudos de caso apresentados no trabalho de Wu e Pagell (2011) trazem um panorama empírico dos trade-offs em termos dos múltiplos objetivos. Os autores estudaram oito empresas
com destacada reputação em sustentabilidade, de diferentes setores, portes, escopo geográfico
de atuação e tipo de propriedade. O Quadro 4 sintetiza os trade-offs enfrentados pelas empresas,
conforme descrito pelos autores.
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Quadro 4 – Exemplos empíricos de trade-offs em torno dos múltiplos objetivos
Setor de atuação
da empresa

Porte/ propriedade

Princípios que guiam as
decisões

Realização de reformas de casas

Médio / privada

Conservação da energia natural

Produção e distribuição de produtos de
limpeza

Médio / privada

Acabar com componentes
químicos tóxicos

Produção de papel e
celulose

Grande / privada

Não cortar mais do que a
capacidade anual das florestas se regenerarem

Varejo de alimentos
local (pizzaria)

Pequeno / privada

Usar comidas locais; minimizar o uso de energia

Produção de hardwares e prestação de
serviços para TI

Grande / pública

Nenhum identificado

Exemplos de trade-offs enfrentados
- Projetos de reformas são ‘sustentáveis’ se os consumidores estiverem dispostos a pagarem um valor superior por um design e materiais diferenciados.
Isto faz com que vários projetos não conservem tanta energia quanto a empresa pretendia.
- Continuam a produzir uma formulação mais tóxica ao mesmo tempo que os
novos produtos ‘verdes’, uma vez que os consumidores hesitam a usar estes
novos “produtos verdes” quando os velhos produtos são considerados satisfatórios.
- Consumidores não aceitam pagar preço superior a produtos considerados
mais sustentáveis, mesmo tendo a empresa tendo investido recursos em P&D
e treinamento de clientes.
Ser certificado pelo FSC trouxe ganho de imagem à marca, mas nem sempre
a empresa promove tal certificação, porque geralmente não permite à empresa
praticar um preço Premium.
Desafio quanto às embalagens, que requerem uso intensivo de recursos (sobretudo energia), porém são difíceis de reciclar.
Consumidores demandam produtos orgânicos que não são produzidos durante
todo o ano e que, portanto, têm de ser armazenados em locais com temperatura
controlada.
Tem a possibilidade de produzir produtos que duram cerca de 50 a 100% mais
a um preço cerca de 20% mais alto, porém, consumidores não estão dispostos
a pagar.
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Setor de atuação
da empresa
Produção de snacks
naturais

Produção de postes e
lustres de iluminação
de época (period
lighting)

Porte/ propriedade

Médio / privada

Médio / privada

Princípios que guiam as
decisões
Uso apenas de ingredientes
naturais

Ser prudente e conduzir os
negócios de modo mais suave

Exemplos de trade-offs enfrentados
- Estocar ingredientes sazonais para fazer produtos ao longo de todo o ano.
- Embalagem não reciclável.
-O imóvel onde a fábrica está não é energeticamente eficiente e a empresa não
possui recursos para mudar de imóvel.
- Muitos processos produtivos são inerentemente poluidores e intensivos em
mão-de-obra. A maioria dos competidores terceiriza produção para países de
mão-de-obra barata e com leis ambientais menos exigentes.
- Por demanda dos clientes, produz lustres e postes com design clássico, que
aceitam somente lâmpadas incandescentes.
- Não detêm a propriedade dos locais onde mantêm a loja, podendo influenciar
pouco nas escolhas dos donos da propriedade quanto ao uso de energia e reciclagem.

Distribuição de alimentos e bebidas ao
varejo

Grande / público

Agricultura sustentável

- Não têm sido bem-sucedidos em mudar os hábitos de seus consumidores
para adotarem embalagens reutilizáveis.
- Crescimento rápido dificulta o cumprimento à busca de fornecedores (geralmente, de países menos desenvolvidos) mantendo-se os critérios de qualidade
estabelecidos.

Fonte: adaptado de Wu e Pagell (2011)
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Por fim, é importante reconhecer que os três trade-offs muitas vezes ocorrem simultaneamente
e nem sempre são distinguíveis. Bryson e Lombardi (2009) documentaram em um estudo de
caso empírico de um setor de construção civil em que uma empresa decidiu por abandonar o
processo de empregar células fotovoltaicas em projetos de construção porque ele apresentava
alto investimento com payback longo. Nesta situação, fica claro o trade-off envolvendo múltiplos stakeholders: acionistas que querem retorno a curto prazo versus redução das emissões,
que beneficiaria a sociedade como um todo ou os clientes com menores custos operacionais; o
trade-off temporal: investimentos altos a curto prazo versus elevado payback e redução de custos operacionais contínuos no futuro; e o trade-off entre múltiplos objetivos: financeiro a curto
prazo versus ambiental.
Os trade-offs em relação à sustentabilidade corporativa, embora possam ocorrer em empresas
de qualquer natureza, são especialmente relevantes a empresas que possuem modelos de negócio sustentável, já que os objetivos ambientais e sociais são igualmente importante, em termos
de hierarquia, em relação aos objetivos econômicos, conforme será discutido.

2.1.2 Modelos de negócio sustentável
Esta subseção explora a evolução do conceito, principais componentes e a dinâmica de mudança
de modelos de negócio, partindo da conceituação geral até a conceituação derivada como modelos de negócio sustentável, emergida posteriormente.
2.1.2.1 O conceito de modelo de negócio
O termo “modelo de negócio” passou a ser amplamente utilizado na prática da gestão e de área
relacionadas, sendo também incorporado ao vocabulário de uma ampla gama de diferentes públicos interessados (Zott, Amit & Massa, 2011). A despeito disso, a terminologia, algumas vezes, enfrenta certa resistência junto à audiência acadêmica (Baden-Fuller & Morgan, 2010; DaSilva & Trkman, 2014). Isto talvez ocorra por não existir uma conceituação amplamente aceita
de modelo de negócio, por haver certa sobreposição com outros conceitos da administração, e
por haver uma diversidade de definições. O fato de as pesquisas serem relativamente recentes,
a maioria surgindo após os anos 90, com o advento da expansão da internet, também parece ter
certa influência (Morris, Schindehutte & Allen, 2005; DaSilva & Trkman, 2014). Ante as inúmeras definições de modelo de negócio existentes, cita-se a de Magretta como uma possível:
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[...] histórias que explicam como uma empresa funciona.[...] Quem é o seu cliente? O que ele
valoriza? [...] Como nós ganharemos dinheiro? Qual é a lógica econômica subjacente que explica a maneira como nós podemos entregar valor a um custo apropriado? (tradução livre de
Magretta, 2002, p. 4)

As origens teóricas do conceito de modelo de negócio também são bastante diversas, recebendo
influência de inúmeras tradições tais como análise da cadeia de valor, economia de custos de
transação, visão baseada em recursos, inovação e teoria de sistemas, capacidades dinâmicas
(Morris, Schindehutte & Allen, 2005; Tikkanen, Lamberg, Parvinen & Kallunki, 2005; Demil
& Lecoq, 2010; Ritter & Lettl, 2018).
Em termos de operacionalização, o modelo de negócio tende a ser dinâmico, sendo que os resultados e ações organizacionais influenciam no seu processo evolucionário. Nesse processo,
os significados individuais e organizacionais atribuídos desempenham papel central na medida
em que filtram as percepções e crenças acerca dos diferentes aspectos do modelo de negócio
(Tikkanen et al., 2005).
O modelo de negócio pode ter duas concepções diferentes que justifiquem sua existência e
estudo. A primeira delas é servir como um exemplo genérico a ser replicado, dado que se tenha
provado ser bem-sucedido em termos de resultados, ou como forma de ser distinguido de outros
modelos dado suas características particulares. A segunda delas é ser uma descrição sintética
da organização de um negócio no que tange à criação e distribuição de valor (Baden-Fuller &
Morgan, 2010). Doganova e Eyequem-Renault (2009), por sua vez, observam um caráter prático no modelo de negócio, notadamente, como uma ferramenta que, mais do que descrever,
pode demonstrar a viabilidade do negócio. De fato, um modelo de negócio bem desenvolvido
pode ser muito relevante para as empresas, sobretudo àquelas com negócios inovadores (Teece,
2010).
Essa descrição ou demonstração sintética de determinado modelo de negócio, pode se dar em
relação aos elementos que o compõem. Tal composição dos elementos do modelo de negócio,
assim como sua conceituação, também apresenta diferentes entendimentos de acordo com cada
autor, variando de quatro a oito (Morris et al., 2005). No presente trabalho, toma-se como referência a composição sugerida por Roome e Louche (2016) com base em diversos autores. Esta
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composição, apesar de sintética, é suficientemente abrangente de modo a descrever as principais atividades com base em um elemento unificador: o valor.
Desta forma, quatro dimensões são sugeridas pelos autores: criação e entrega de valor, rede de
valor, captação de valor e proposição de valor (Roome & Louche, 2016). A criação e entrega
de valor referem-se às atividades, processos e competências centrais, canais, recursos e tecnologias empregados pela empresa para gerar e entregar valor (Al-Debei & Fitzgerald, 2010; Roome & Louche, 2016).
A rede de valor representa a colaboração e os relacionamentos externos desenvolvidos pela
empresa com diversos atores que formam sua rede e ajudam no processo de criação de valor,
incluindo clientes, fornecedores, parceiros, entre outros (Al-Debei & Fitzgerald, 2010; Roome
& Louche, 2016).
A captação de valor determina a estrutura de custos incorridos pela empresa no processo de
criação e entrega de valor e de manutenção da sua rede de valor, bem como os fluxos de receitas
advindos da comercialização de seus produtos e serviços, e o método de precificação adotado
(Al-Debei & Fitzgerald, 2010; Roome & Louche, 2016).
A proposição de valor trata-se do valor embutido no produto ou serviço da empresa visando
atender aos anseios de determinados clientes definidos como prioritários. Basicamente, é o que
em última medida levaria à satisfação e fidelização do cliente a partir de uma análise do custobenefício do produto e serviço oferecido pela empresa (Al-Debei & Fitzgerald, 2010; Roome
& Louche, 2016).
Como discutem Al-Debei e Fitzgerald (2010), os elementos constituintes de um modelo de
negócio são interdependentes. Assim, as alterações propostas em um algum dos elementos não
devem ser feitas sem que se leve em conta a influência nos demais elementos. Por exemplo, ao
se estabelecer uma estratégia de precificação determinada, relacionada à captação de valor, a
empresa tem de considerar em seu processo de criação de valor o quanto isso implicará em
menores ou maiores custos.

43

2.1.2.2 Mudanças de modelo de negócio
Os modelos de negócios podem representar soluções provisórias até que se aprenda e se faça
ajustes necessários para se encontrar uma solução que permita a viabilidade da empresa. Esse
estado provisório do modelo de negócio, que parece óbvio quando da criação da empresa, pode
se encontrar em um estado de permanente provisorialidade, notadamente, até que a empresa
encontre a melhor formatação para a indústria específica em que atua ou mesmo para se adaptar
a inovações organizacionais e a mudanças do ambiente empresarial (Teece, 2010). Trata-se,
portanto, de uma perspectiva dinâmica, em que mudanças no modelo de negócio tendem a ocorrer ao longo do tempo (Demil & Lecoq, 2010).
Segundo Cavalcante, Kesting e Ulhoi (2011), existem quatro tipos diferentes de mudanças às
quais os modelos de negócio podem estar sujeitos: criação, extensão, revisão e terminação. A
criação refere-se à transição de uma ideia de negócio, que ainda reside na cabeça do empreendedor, para a materialização do negócio propriamente dito em que processos-chaves começam
a ser definidos. Durante a criação, vários ajustes são esperados de forma a adequar a empresa
ao ambiente em que atua.
A extensão do modelo de negócio envolve uma complementação ao modelo de negócio já existente, adicionando-se atividades e expandindo-se processos-chave. Um dos principais motivadores dessa mudança é a exploração de novas oportunidades por parte da empresa (Cavalcante
et al., 2011).
A revisão do modelo de negócio consiste em remover alguma atividade, prática ou processochave e substitui-lo por outros, envolvendo mudanças mais significativas em relação à extensão
do modelo de negócio. Os principais motivadores para a revisão do modelo de negócio são
aproveitar novas oportunidades, a necessidade de adequar o modelo de negócio para ser mais
efetivo a novas exigências dos consumidores, a ameaças de concorrentes ou de novos entrantes
disruptivos (Cavalcante et al. 2011).
Por fim, a terminação do modelo de negócio consiste em fechar uma unidade de negócio ou
mesmo a empresa como um todo. Geralmente, a terminação é motivada pela falta da resposta
esperada da empresa ou unidade de negócio em relação à expectativa que se tinha (Cavalcante
et al., 2011).
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2.1.2.3 A emergência do modelo de negócio sustentável
Consistente com uma visão normativa em que aspectos sociais e ambientais desempenham um
papel central na concepção de como uma empresa deve se portar e ser constituída, Stubbs e
Conklin (2008) foram os primeiros autores a proporem um entendimento sobre o que se constitui um modelo de negócio sustentável. No modelo de negócio sustentável, a sustentabilidade
é o que mobiliza a empresa no processo de criação de valor e direciona o processo de decisão
da empresa (Stubbs & Conklin, 2008). O modelo de negócio sustentável tem em seu âmago a
maximização dos impactos sociais e ambientais e a adoção deste tipo de modelo de negócios
pelas empresas é fundamental ao se almejar um futuro sustentável (Bocken, Short, Rana &
Evans, 2014).
Após analisar publicações anteriores e fazer uma reflexão no processo editorial que levou à
publicação de uma edição especial do periódico Organization & Environment, Schaltegger et
al. (2015, p. 4) propuseram a seguinte definição acerca do que é um modelo de negócio sustentável.
Um modelo de negócio sustentável auxilia na descrição, análise, administração e comunicação
(i) da proposição de valor sustentável de uma empresa aos seus clientes e todos os stakeholders,
(ii) a maneira como ela cria e entrega valor, (iii) e como ela captura valor econômico enquanto
mantém ou regenera o capital natural, social e econômico que está além dos limites organizacionais (tradução livre de Schaltegger et al., 2015, p. 4)

A proposição de Schaltegger et al. (2015) tem uma forte carga normativa ao sugerir que a empresa considere em seu processo de criação, entrega e captura de valor todos os stakeholders,
que atente para os limites extraorganizacionais e que busque a manutenção ou regeneração dos
diferentes capitais, isto é, uma contribuição positiva, não somente a minimização dos impactos
negativos causados. Ademais, tal proposição indica um ‘tipo ideal’ de modelo de negócio
(Stubbs & Conklin, 2008), embora de espectro bastante genérico.
Outro aspecto relevante da definição proposta por Schaltegger et al. (2015) é que ela considera
o modelo de negócios sob uma perspectiva complexa, justamente por acomodar as tensões em
vez de suprimi-las. Com efeito, ao desenvolver modelos de negócios complexos e tomar as
decisões que os cercam, exige-se da empresa significativa competência gerencial, um raciocínio
integrativo e de longo prazo, aprendizagem ativa e complexidade cognitiva (Smith, Binns &
Tushman, 2010). A próxima subseção explora uma perspectiva sistêmica da tomada de decisão
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que considera a complexidade inerente nesse processo. Primeiro, aborda-se uma perspectiva
geral da tomada de decisão, depois a discussão centra-se em fatores especificamente relacionados à sustentabilidade corporativa.
2.1.3 Perspectiva sistêmica da tomada de decisão
Autores em administração estratégica já têm como ponto pacífico de que a tomada de decisão
depende de um conjunto de fatores. Hitt e Tyler (1991) propuseram e testaram um modelo que
integrasse o determinismo ambiental - típico dos economistas industriais, o modelo normativo
racional baseado em uma série de processos racionais e critérios objetivos, e, por fim, a escolha
estratégica, em que o papel e características dos gestores (idade, nível hierárquico, estilo cognitivo, propensão ao risco, experiência, background educacional, etc.) assume papel central.
Adicionalmente, Sinclair e Ashkanasy (2005) reconhecem o papel da intuição, que seria composto por aspectos cognitivos e emocionais, sem uso, contudo, de qualquer processo de raciocínio consciente.
Smith (2008) questiona a pretensa dicotomia existente entre modelos de tomada de decisão
baseados em racionalidade e modelos de tomada de decisão baseados na intuição. Reconhece
sim que em algumas situações, decisões puramente racionais são tomadas e em outras decisões
baseadas em intuição são tomadas, porém, na grande maioria das vezes, baseadas na combinação dos dois, o que o autor convencionou chamar de pensamento reflexivo. Neste sentido,
aponta diversos componentes do processo de decisão enquanto processo reflexivo.
Primeiro, tem-se a forma como a tomada de decisão é feita, que ocorre não necessariamente por
meio de um processo linear, composto por sucessivas etapas (de identificação do problema a
ao feedback pós-implementação), mas também com uma abordagem contingencial, mais ou
menos estruturada, a depender da situação. Portanto, considerar o tipo de situação é o segundo
componente. O terceiro componente é a multiplicidade de atividades mentais envolvidas, também a depender da situação. Não somente julgamento racional é envolvido na tomada de decisão, mas também influências não cognitivas como personalidade e estilo cognitivo do tomador
de decisão, experiências passadas, motivos inconscientes e emoções. O quarto componente é
um conjunto de regras de decisão (heurísticas) e vieses que acompanham o tomador de decisão,
e que podem levar ao que o autor chamou de erros mentais, tais como falácia da falsa causa,
escalada de comprometimento, dentre outras. Por fim, como quinto componente, a autora
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aponta a questão do contexto organizacional, o que inclui a cultura organizacional, aspectos
políticos e de poder, dependência da trajetória, dentre outros (Smith, 2008).
Tendo em vista esta perspectiva sistêmica da análise da tomada de decisão, que parece refletir
situações de decisão que envolvem trade-offs, na próxima seção, são explorados um conjunto
de fatores que a literatura traz como essencial no contexto de tomada de decisão em relação à
sustentabilidade.
2.1.4 Aspectos envolvidos em decisões quanto à sustentabilidade corporativa
Pesquisas abordando a estrutura cognitiva dos gestores quando da tomada de decisão relacionadas à sustentabilidade corporativa tradicionalmente enfatizam a lógica instrumental ou do
chamado business case, assumindo que a decisão seria facilmente equacionada se tivesse por
base a orientação win-win, em que o racional econômico seria sempre o critério preponderante.
Com isso, assumia-se certa simplificação da realidade organizacional, negligenciando o fato de
que várias decisões em torno da sustentabilidade corporativa envolvem a acomodação de tradeoffs, portanto, contrariam a orientação win-win.
De fato, tais estruturas cognitivas, chamadas frames, ajudam os gestores a reconhecerem, interpretarem e tomarem decisões em contexto de grande complexidade e ambiguidade, mas também restringem o espectro de elementos considerados e as informações buscadas para a tomada
de decisão, privilegiando um viés de confirmação e tendendo a ignorar o conhecimento que
contradiz o que já é conhecido e adotado (Hahn et al., 2014).
Hahn e Aragón-Correa (2015) reconhecem, contudo, que o processo de tomada de decisão não
se baseia apenas na interpretação de que um gestor individual tem do processo, senão do conjunto de interpretações feitas pelos responsáveis pela tomada de decisão, sendo a decisão tomada, geralmente, seguindo a interpretação que é dominante. Assim, a decisão se baseia em
uma interpretação compartilhada de aspectos da sustentabilidade. Reconhecem, dessa forma, a
importância dos processos de sensemaking feito.
Tal interpretação e sensemaking coletivos, apesar de começarem com um processo de sensemaking individual baseado na visão de mundo e experiências pessoas, também são influenciados por outros importantes fatores. O Modelo de Palazzo et al. (2012) representado na Figura
1 evidencia isso.
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Figura 1 - Modelo de sensemaking considerando situações de ‘cegueira ética’
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Fonte: Palazzo et al. (2012, p. 327)
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Apesar de ter sido desenvolvido a situações específicas definidas como ‘cegueira ética’, situações em que os gestores tomam decisões que podem ser eticamente questionáveis, de maneira
involuntária e inconsciente, o modelo de Palazzo et al. (2012) discute fatores importantes que
tendem a condicionar a tomada de decisão em situações de trade-offs da sustentabilidade, como
pressões institucionais, frames cognitivos e pressões situacionais.
A seguir, a partir da revisão da literatura, são discutidos fatores que tendem a influenciar o
frame do tomador de decisão, individualmente, e para a organização, culminando na tomada de
decisão em relação aos trade-offs de sustentabilidade. Tais fatores foram organizados em quatro
subseções, que abordam fatores institucionais, organizacionais, situacionais/contextuais e fatores pessoais, experienciais e éticos.
2.1.4.1 Fatores institucionais
Uma visão institucionalizada de como os gestores devem ser comportar e como as organizações
devem proceder influencia na maneira como ambos se comportam, já que as organizações não
atuam em um vácuo (Gonin et al., 2012).
Assim, instituições provêm os recursos que os indivíduos utilizam para construir seus frames
utilizados para perceberem o mundo ao seu redor. Reduzem a incerteza dos gestores, uma vez
que estes percebam, de certa maneira, que estão se comportando da forma com que as normas
institucionalizadas regem (Palazzo et al., 2012).
Em realidade, existem múltiplas lógicas que competem, no entanto, é muito comum haver um
conjunto de crenças dominantes, fazendo com que os indivíduos, em sua maioria, caminhem
para uma interpretação da realidade que tende a se aproximar desta, sendo, portanto, mais estreita do que se fossem sujeitos a uma multiplicidade de lógicas institucionais. Palazzo et al.
(2012) mencionam o exemplo da lógica institucional muitas vezes predominante nas escolas de
negócio em que se valoriza o autointeresse acima de tudo, o que futuramente, poderia contribuir
para escândalos envolvendo tomadas de decisão nos negócios, remetendo a casos como os da
Enron ou mais recentemente da Crise do Subprime em 2008. A tendência de supervalorizar o
livre-mercado, pode algumas vezes redundar também na preterição de valores e do componente
normativo quando da tomada de decisão.
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Pache e Santos (2010), construindo seus argumentos na Teoria Institucional, apontam que a
natureza das demandas institucionais conflitantes, se em torno dos fins (metas) às quais a organização deve se ater ou dos meios (processos), é determinante para influenciar na maneira como
a organização irá responder a essas demandas. Geralmente, a disputa dentro das organizações
em relação aos fins/metas tende a envolver um componente ideológico e valores, tendendo a
ser menos negociável e, consequentemente, apresentando maior dificuldade em se resolver a
disputa. Por outro lado, a disputa em torno dos meios, envolve embates mais técnicos, tendendo
a disputa ser mais periférica e mais facilmente negociável. Contudo, os pesquisadores reconhecem que algumas vezes as duas possíveis natureza das demandas não são facilmente distinguíveis.
Além disso, Pache e Santos (2010), baseando-se em Greenwood e Hinnings (1996), assumem
como premissa que organizações são entidades complexas compostas por vários grupos, cada
qual promovendo seus respectivos e muitas vezes possuindo diferentes valores, objetivos e interesses. Assim, defendem que a maneira como os diferentes grupos internos se posicionam
diante das demandas institucionais diversas, o que denominam como ‘representação interna’,
influencia na escolha da estratégia organizacional para resolver esses conflitos. Embora não tão
frequente, os grupos internos podem estar imparciais em torno da disputa, sem ter qualquer
preferência entre as diferentes demandas institucionais; um ou mais grupos podem ter uma preferência ou uma posição em relação a demandas conflitantes, tomando uma clara postura de
promovê-la e defendê-la; há ainda situações em que há internamente à organização, comprometimento de diferentes grupos em relação a diferentes demandas, gerando conflitos, cada qual
defendendo e tentando fazer prevalecer a demanda institucional que lhe parece mais adequada,
gerando comprometimento conflitante.
Tendo em perspectiva as múltiplas lógicas coexistindo, Byrch et al. (2015), estudando a visão
de desenvolvimento sustentável fora do contexto organizacional de gestores e consultores que
trabalham com sustentabilidade corporativa, identificaram cinco diferentes visões, que apresentam conceitos próprios acerca de diferentes elementos, quais sejam: foco, relacionamento da
humanidade com a natureza, as causas da não consecução do desenvolvimento sustentável
atual, as bases da solução a ser buscada, o nível de ação requerido, a perspectiva temporal em
que a sustentabilidade deve ser buscada, o nível de ação e a percepção sobre o sistema econômico vigente. O Quadro 5 traz a síntese dessas visões em termos dos elementos.
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Quadro 5- Síntese das diferentes visões de desenvolvimento sustentável
Características

Visão ampla
da sociedade

Visões do desenvolvimento sustentável
Visão ecoló- Visão reagica
lista

Visão futurista

Reconhecimento do papel humano
dentro do sistema mais amplo da natureza

Mudança significativa no comportamento humano

Visão individualista

Foco
Justiça

Qualidade de
vida

Relacionamento
da humanidade
com a natureza

Gerenciamento
da natureza

Uso de recursos naturais

Integrada

Problemas/ causas

Pessoas

-

Consumo humano

Vem das pessoas, a partir da
mudança de
comportamento

Vem dos especialistas, tecnologias e economia

Vem de todos,
que devem se
engajar em debates e discussões

Sociedade

Indivíduos

Ecossistema

Mudança não é
radical

Muito em
breve

É necessário
crescimento
econômico

Soluções

Nível de ação
Espectro temporal para alcançar
mudança em termos da sustentabilidade
Percepção sobre
o sistema econômico vigente

Não representa
o que deve ser
realmente valorizado

Mudança
constante e
gradativa
Assumir responsabilidade e gerenciar
Degradação
causada pelas pessoas
Vem de todos, de
forma a entender e reparar os problemas
Sociedade

Se aproveitar, porém simultaneamente assumir
responsabilidade

Necessária já
nas próximas
gerações

Será alcançada nas
próximas gerações

Mudanças significativas deverão
ocorrer em um
futuro distante

Sistema com
falhas enfatiza
crescimento,
sendo necessário mudanças
sobre o que é
valorizado

Crescimento
é essencial é
deve ser valorizado,
dentre outras
coisas.

Crescimento é
necessário, mas
não deve ser o
foco.

Humanidade imperfeita
Vem do trabalho
em conjunto. Crises gerarão mudanças de comportamento
Gerações

Fonte: adaptado de Brych et al. (2015, p. 686)
Apesar de ressaltarem a pluralidade de visões existente, Brych et al. (2015) destacam que nem
sempre elas se manifestam no contexto do negócio, muito porque tais pessoas estão imersas no
racional econômico predominante dentro do sistema, de forma que as instituições e grupos dominantes geralmente têm o poder de impor agendas e vocabulários. Como Palazzo et al. (2012)
asseveram, quanto mais rigidamente as pessoas aplicam determinado frame enquanto tomam
decisões, tanto mais difícil se torna para elas adotarem frames alternativos, fenômeno que os
autores classificaram como rigid framing. Esta situação de rigid framing é muito comum
quando se há rotinas ou culturas organizacionais muito cristalizadas, que terminam por incentivar a busca de conformidade com o que a maioria dos empregados ou o ‘código de conduta’
da organização preconiza.
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Por fim, Palazzo et al. (2012) alertam que, da mesma forma que consideram como deletério a
aplicação de um frame rigidamente voltado para a busca de lucro por parte dos gestores, a
aplicação de um frame rigidamente voltado, por exemplo, à defesa de certos valores, pode da
mesma forma ser deletério. Citam, por exemplo, situações de extremismo religioso, em que as
pessoas possuem um código moral-religioso bastante rígido, que fazem com que cometam atitudes eticamente questionáveis, como atos de terrorismo.
2.1.4.2 Fatores organizacionais
Brych et al. (2015) apontam que uma das formas como ideologias e perspectivas alternativas
podem penetrar nas organizações, marcadas pelo código moral econômico, seria por meio do
pluralismo crítico, ou seja, abertura para visões alternativas, procurando escutar e entendê-las.
Este pluralismo, apesar de não ser fácil de ser perseguido, ajudaria os indivíduos a identificarem
as limitações das suas próprias visões e terem acesso a outras perspectivas diferentes a partir
do contato com outros atores sociais de dentro e fora das organizações, inclusive com aqueles
que detêm visões antagônicas às suas.
Esse processo de expansão da perspectiva para além dos limites organizacionais, defendem,
reduz a probabilidade de a organização ficar encerrada dentro de um microcosmo marcado por
sua racionalidade particular (Palazzo et al., 2012). A questão é deixar explícito aos gestores que
eles têm uma visão pré-concebida ao mesmo tempo em que lhes sejam oferecidas oportunidades
de contemplarem visões alternativas (Sharma e Good, 2013).
Tal manifestação de pluralismo crítico foi identificado na prática por Battilana et al. (2015), ao
estudarem as tensões existentes entre desempenho social e produtividade econômica em duas
organizações híbridas bastante semelhantes e da mesma indústria, porém, com desempenhos
opostos. A organização híbrida que apresentou melhor produtividade econômica tinha como
grande diferencial a manutenção de ‘espaços de negociação’ entre os responsáveis pelo desempenho social e pelo desempenho econômico, garantindo o alinhamento fino entre as atividades
comerciais e sociais. Estes espaços de negociação incluíam a existência de reuniões formais
periódicas – no mínimo semanais - entre representantes das duas áreas, além da realização de
avaliações e elaboração de plano de trabalho conjuntos. Com efeito, a existência das tensões
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inerentes entre desempenho social e econômico foi reconhecida como natural - e até consideradas como “confrontações positivas” - e foram tomadas medidas para que tais tensões fossem
acomodadas e até fossem produtivas, ao invés de se tentar suprimi-las. Outras iniciativas desenvolvidas incluíam atividades de integração e socialização, treinamentos e até job shadowing,
em que a interdependência das diferentes áreas é reforçada e cada uma das áreas passa a entender as atividades e desafios umas das outras, ao mesmo em tempo que se ressalta o objetivo
maior comum, qual seja, de buscar atender à missão da organização.
Além da existência de ‘espaços de negociação’, que discorrem acerca do formato horizontal do
processo decisório, o formato vertical dos processos decisórios também concorre para estimular
mais ou menos o pluralismo crítico e cognitivo. Hahn e Aragón-Correa (2015), a partir da discussão de diversos autores, destacam que o processo de decisão descentralizado, com uma dinâmica bottom-up, privilegia o advento de diferentes perspectivas, abrindo espaço, inclusive
para o surgimento estratégias emergentes de sustentabilidade. Os autores argumentam, porém,
que a preconização da construção de estratégias de sustentabilidade de forma top-down tem
sido uma constante na literatura de sustentabilidade corporativa, não contribuindo para a apreensão da necessidade de se buscar a pluralidade cognitiva nos processos decisórios. Palazzo et
al. (2012) também defendem o uso da tomada de decisão compartilhada e descentralizada como
forma de incutir na organização situações de dissenso e, consequentemente, promover a apreciação de múltiplas perspectivas.
Essas mudanças no processo decisório são prementes, considerando que, em situações em que
o cargo do gestor engajado em promover ações relacionadas à sustentabilidade não guarda poder suficiente, este tem que fazer o frame em relação à sustentabilidade convergir de modo a
atender aos símbolos, narrativas e códigos organizacionais predominantes (Crane, 2000).
Por fim, o grau de heterogeneidade da identidade organizacional também se associa com o grau
de predisposição dos gestores de determinada organização possuírem uma maior diversidade
de perspectivas e, potencialmente, interpretarem aspectos relacionados à sustentabilidade de
maneira mais ambivalente, segundo formularam hipoteticamente, Hahn et al. (2014). Isto, em
última medida, tende a empregar maior legitimidade a perspectivas diferentes, além da geralmente predominante perspectiva de business case, segundo a qual, todas as demais metas devem se submeter à meta suprema da busca pelos resultados financeiros.
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2.1.4.3 Fatores situacionais/contextuais
A disponibilidade de recursos tem sido amplamente estudada na literatura de sustentabilidade
corporativa como um dos fatores que competem para uma empresa ter um melhor ou pior desempenho em termos de sustentabilidade (e.g. Bansal, 2005; Lee & Rhee, 2007; Walls et al.,
2008). Tomando o nível organizacional de análise, tais estudos verificaram que a disponibilidade de recursos tende a favorecer a adoção de ações em prol da sustentabilidade ou, pelo menos, não servir como barreira para tal. Adotando uma microperspectiva, do ponto de vista dos
gestores individualmente, Hahn et al. (2014), formularam uma hipótese semelhante.
Em situações de limitação de recursos financeiros e de tempo, os gestores tendem a se sentirem
mais inseguros e não refletirem tanto e sob diferentes perspectivas em termos dos trade-offs
envolvendo aspectos sociais, ambientais e econômicos, tornando o último claramente preponderante em detrimento dos demais. De fato, os gestores tendem a ser impelidos a considerarem
aspectos de sustentabilidade de maneira mais univalente em vez de ambivalente, o que implicaria em tentar suprimir as situações envolvendo trade-offs relacionados à sustentabilidade –
em vez de tentar acomodá-los, adotando, assim, o business case como perspectiva cognitiva,
ainda que de forma momentânea. A recíproca, porém, não é verdadeira. Isto significa que aqueles gestores que têm uma predisposição a possuir um frame cognitivo de business case não
necessariamente tenderiam a adotar uma perspectiva cognitiva que considere os trade-offs em
caso de disponibilidade de recursos abundantes (Hahn et al., 2014). A necessidade de atender à
expectativa de desempenho, sobretudo em ambientes de pressão por corte de custos, estreitamento de margens de lucro, alto nível de competição no mercado, induzem, muitas vezes, o
foco no curto prazo (Bertels et al., 2016).
Por outro lado, a pressão de stakeholders externos vistos como poderosos pelos atores organizacionais, como reguladores e ONGs, pode afetar a percepção dos gestores acerca da urgência
de se atender determinadas demandas relacionadas à sustentabilidade, servindo como importante aliado a gestores que se interessam por avançar a agenda de sustentabilidade não alinhada
com a perspectiva do business case. Ainda assim, a motivação para as mudanças dentro da
empresa tende a permanecer instrumental, qual seja, a necessidade de se obter legitimidade com
importantes stakeholders externos (Crane, 2000). Mesmo organizações que têm a intenção de
serem vistas como proativas na área de sustentabilidade algumas vezes o fazem apenas para
evitar serem vistas como reativas (Fineman, 1997).
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Por fim, a distância psicológica do gestor em relação a situações de trade-off que envolvem
aspectos éticos influencia na tomada de decisão. De forma geral, gestores estariam mais propensos a fazerem escolhas visando maximizar os ganhos a curto prazo na hipótese de as consequências negativas de suas ações serem percebidas somente a mais longo prazo, em vez de a
curto prazo. Isto porque, seria uma decisão em que os gestores estariam psicologicamente distantes, especificamente, dada a uma distância temporal entre ação e consequência da ação, prejudicando o seu juízo na avaliação das alternativas. De forma semelhante, há também o efeito
da distância espacial, isto é, gestores tendem a estar mais psicologicamente distantes quando
avaliam consequências de decisões ocorridas em locais distantes de onde se encontram, assim
como ocorre a distância social, em que a distância psicológica ocorre quando se trata de indivíduos que não fazem parte do mesmo grupo social ou cultural aos quais os gestores pertencem.
A probabilidade baixa de ocorrência de consequências negativas – ainda que significativas,
relacionadas à determinada alternativa de decisão também gera maior distância psicológica por
parte dos gestores e, portanto, tende a ser menos propensa a ser adotada. É a chamada distância
hipotética. Assim, na hipótese da distância psicológica, seja devido à distância espacial, temporal, social e hipotética, gestores tendem a ter maior probabilidade de não perceberem ou negligenciarem, de modo involuntário, aspectos éticos envolvidos em decisões que implicam
trade-offs (Wood et al., 2013).
2.1.4.4 Fatores pessoais, experienciais e éticos
Hahn et al.(2014) apontam que fatores pessoais e do repertório dos gestores afetam sua predisposição a manterem um determinado frame cognitivo.
Primeiro, tem-se as experiências pessoais prévias e o contexto da vida pessoal dos gestores.
Bertels et al. (2016), em estudo empírico com CEOs de empresas sul-africanas, observaram que
conexões com a terra e o mundo natural – por meio de imersões em ambientes naturais - e a
influência da família – de origem e constituída - serviram como importantes influenciadores na
forma como veem a temática na sustentabilidade dentro da empresa. Além disso, o legado que
deixariam no futuro, para as próximas gerações ou para a história, foi outra preocupação manifestada.
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Tal preocupação pessoal com o legado associa-se ao comportamento socialmente responsável
do gestor, para além da responsabilidade social corporativa. Ter um comportamento socialmente responsável enquanto gestor implica duas facetas. Primeiro, ‘fazer o bem’ (do good), que
significa os indivíduos tomarem decisões e ações que melhorem o bem-estar social da sociedade
como um todo. Segundo, ‘evitar o mal’ (do no harm), que significa deixar de tomar ações e
decisões que engendram consequências prejudiciais à sociedade como um todo (Crilly et al.,
2008).
Segundo, a expertise dos funcionários e gestores também molda a forma com que interpretam
a questão ambiental. Engenheiros podem enxergar como um problema, profissionais de comunicação como uma questão de construção de imagem, advogados como um aspecto de atendimento de legislação e profissionais de contabilidade e de finanças como custo (Fineman, 1997).
A propósito de explorar as razões pelas quais as áreas funcionais influenciam na predisposição
dos gestores em adotar um frame cognitivo mais próximo ou distante do business case, Hahn
et al. (2014), distinguem entre áreas organizacionais externamente orientadas e internamente
orientadas. Os gestores das áreas externamente orientadas, tais como marketing e pesquisa e
desenvolvimento, por apresentarem contato frequente com stakeholders variados e, consequentemente, tomarem contato com um número mais variado de assuntos e demandas conflitantes,
tendem a ter uma predisposição menor a adotar um frame cognitivo de business case. Ao contrário, os gestores de áreas internamente orientadas, tais como engenharia, contabilidade ou
finanças, estariam mais propensos a adotar o frame cognitivo normalmente predominante do
business case (Hahn et al. ,2014).
Terceiro, além das experiências e atuação funcional, Palazzo et al. (2012) argumentam que a
personalidade dos gestores afeta diretamente a propensão em tomar determinada decisão. Isto
porque a personalidade afeta a maneira como os indivíduos “constroem situações e como eles
reagem a elas” (Palazzo et al., 2012, p. 328), por exemplo, ao processar informações. Isso faria
com que alguns gestores que possuam um frame ético muito sólido, por exemplo, resistam a se
comportar de maneira não ética mesmo em situações de extrema pressão organizacional e por
parte de seus gestores (Palazzo et al., 2012). De fato, como Crilly et al. (2008) comprovaram
em sua pesquisa, indivíduos com valores pessoais de universalismo e benevolência, que se as-
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sociam à preocupação com o bem-estar de indivíduos mais distantes e mais próximos ao convívio, respectivamente, se mostraram fortemente inclinados a ‘fazer o bem’ e ‘evitar fazer o
mal’.
Estudos empíricos frequentemente mostram que gestores devem se investir de valores pessoais
na condução de uma gestão mais consciente e afinada com as necessidades da sociedade. Por
exemplo, em estudo recente, CEOs sul-africanos expressaram a opinião de que líderes devem
idealmente trazer seus valores e convicções pessoais para as decisões (Bertels et al., 2016).
De fato, o modelo de Stern (2000), desenvolvido a partir de uma meta-análise, indicou que as
normas morais pessoais são as principais responsáveis pela predisposição dos indivíduos a um
comportamento ambientalmente responsável na esfera pessoal. As normas pessoais seriam
construídas a partir da visão do mundo dos indivíduos, valores e consciência sobre as consequências adversas das suas ações e a percepção sobre a possibilidade de tomar ações para contornar tais consequências adversas. O Modelo de Stern, denominado de teoria do ambientalismo
baseado nos ‘valores-crenças-normas’, é representado na Figura 2.
Figura 2 – Modelo da Teoria do ambientalismo baseado nos ‘valores-crenças-normas’

Fonte: Stern (2000, p. 412)
O modelo de Stern (2000), contudo, parece destoar peremptoriamente da realidade do indivíduo
enquanto agente organizacional. Isto porque nem sempre há uma preocupação pessoal dos gestores quanto a questões de sustentabilidade, por exemplo, porque os valores ou visão de mundo
são influenciados pela predominância da lógica racional-econômica, ou mesmo a preocupação
pessoal dá lugar a um cálculo pragmático.

57

Crane (2000) identificou um desengajamento afetivo pessoal dos gestores de duas empresas
estudadas, não mostrando tanta preocupação pessoal com o meio ambiente. Esse desengajamento afetivo em relação ao meio ambiente faz com que os gestores não considerem a questão
ambiental em situações que afetam, de alguma maneira, a eficiência econômica e, consequentemente, o modelo racional tradicional de tomada de decisão. Apesar de os gestores reconheceram que é importante alguém interno à empresa servir como líder do processo de aprimoramento das ações ambientais na empresa, este tende a evitar se imbuir de argumentos morais
dado um risco percebido de perder legitimidade interna por ficar estigmatizado como alguém
‘demasiadamente emotivo’ quanto a esta agenda. As convicções pessoais teriam de dar lugar a
uma conduta mais pragmática, racional, sempre procurando alinhamento com os interesses
econômicos da empresa. Assim, o autor conclui que os gestores que possuem tal personalidade,
que leva em conta a dimensão moral no que tange ao meio ambiente, podem passar por um
processo de ‘despersonalização’. Do ponto de vista dos profissionais da área de sustentabilidade
e meio ambiente, adotar a perspectiva de business case e construir a narrativa em torno desse
eixo seria a única alternativa para conseguirem fazer com que a agenda avance dentro da organização a partir de um processo de alinhamento e sensemaking coletivo.
Similarmente, Allen et al. (2015) exploram o conflito entre a identidade pessoal e profissional
de gestores em relação à sustentabilidade, identificando um processo de “autoalienação”. A
maioria dos gestores estudados pelos autores reconhece a falta de coerência entre as identidades, porém, simplesmente não se importa com isso, o que contrastou com estudos anteriores
que demonstraram que gestores, de forma geral, buscam coerência. Para um dos gestores estudados, porém, tal falta de coerência, em determinado momento, tornou-se impraticável, a ponto
de decidir mudar de empresa ou carreira.
Fineman (1996, 1997) corrobora os resultados encontrados por Crane (2000) e Allen et al.
(2015), identificando também a busca por um pragmatismo por parte dos profissionais de meio
ambiente, sendo que um deles apontou a si próprio como uma “fonte de razão e realismo no
meio de uma crescente histeria [em relação às questões ambientais]” (Fineman, 1997, p. 33).
Para alcançar tal pragmatismo, gestores esforçam-se a racionalizar as situações com base em
argumentos como ‘a tecnologia resolverá os problemas, senão agora, no futuro’; ‘houve vários
profetas do caos no passado’; ‘acelerar em demasia a busca por soluções ambientais pode trazer
como resultado a destruição de empregos’, dentre outros.
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Em negócios sociais de menor porte estudados por Crane (2000), observou-se um engajamento
afetivo pessoal dos gestores seniores em relação ao meio ambiente, até por seu histórico de
atuação em movimentos ambientais e também pela motivação em relação à missão da organização. Esta postura, por outro lado, não foi observada em funcionários de escalão inferiores.
Pelo contrário, estes apresentam maior dificuldade em enxergar as iniciativas ambientais desenvolvidas pela empresa e afirmaram ter pouco tempo e incentivos para tentarem se engajar
na busca por iniciativas sustentáveis.
Por fim, o papel das emoções foi reputado como não sendo tão determinante na propensão ou
não ao comportamento dos gestores em relação ao contexto da sustentabilidade. Foi essa a conclusão ao se investigarem emoções como vergonha e culpa (Crilly et al., 2008) e raiva e frustração (Fineman, 1996). Em verdade, quando ocorrem situações em que se gestores se deparam
com trade-offs, frequentemente, eles têm de ‘administrar as emoções’, e, se for o caso, manifestando-as de maneira tida como socialmente mais aceita (Fineman, 1996). Sharma e Good
(2013) indicaram ser essencial aos gestores desenvolverem complexidade emocional para
aprenderem a lidar com as emoções positivas e negativas simultaneamente quando se deparam
com situações envolvendo trade-offs de sustentabilidade.
O Quadro 6 sintetiza os principais aspectos debatidos nesta seção 2.1.4, evidenciando os diferentes níveis de análise envolvidos em situações complexas relacionadas à sustentabilidade corporativa.
Quadro 6 - Fatores que influenciam na tomada de decisão em relação aos trade-offs da
sustentabilidade corporativa
Nível de análise

Institucional

Fatores
Lógica subjacente: atores tendem a agir em consonância com as lógicas
institucionais percebidas como predominantes, reduzindo a incerteza quanto
às expectativas e resultados de suas ações (Palazzo et al., 2012).
Aspectos relevantes:
- Reforço sistemático da lógica social predominante: Sendo a perspectiva de
business case e busca de autointeresse predominantes na sociedade, concorre
para a preterição dos valores e de uma lógica normativa na tomada de decisão no que tange à sustentabilidade (Palazzo et al., 2012), dificultando a adoção por parte dos gestores de ações que não estejam alinhadas com o aumento do desempenho econômico das organizações.
- Alinhamento das ações em termos de meios e fins com a lógica predominante: A natureza das demandas institucionais conflitantes afeta a maneira
como a organização responde a essas demandas. Disputas em torno de se
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deve envolver ações da sustentabilidade que não contribuam para o desempenho financeiro, por apresentarem questionamento quanto aos fins da organização, tendem a ser mais complexas de serem negociadas em comparação
com as disputas que envolvem apenas decisões de processos sobre como
atingir determinado finalidade (Pache & Santos, 2010).
- Representação interna da visão ou lógica institucional e poder de impô-la:
Representação interna de uma determinada visão quanto ao desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade em termos de quantidade de pessoas
e dominância do grupo em termos de poder (Brych et al., 2015)
- Rigid framing: Em determinadas situações, a lógica predominante dentro
da organização, mesmo que destoante da lógica social predominante na sociedade, está tão cristalizada, que torna difícil a incursão e florescimento de
qualquer outra lógica dentro da organização (Palazzo et al., 2012)
Lógica subjacente: a promoção do pluralismo crítico (Palazzo et al., 2012)
organizacional, fazendo com que haja contato com diferentes perspectivas
alternativas, evita que os gestores fiquem encerrados em suas próprias perspectivas (Sharma e Good, 2013).
Aspectos relevantes:
- Manutenção de espaços de negociação: interação constante e tomada de
decisão consensual entre gestores que apresentam perspectivas diferentes e
buscam resultados diversos (às vezes, conflitantes entre si) (Battilana et al.,
2015).
Organizacional

- Práticas organizacionais de integração e socialização: entendimento da interdependência das diferentes áreas organizacionais e dos desafios uma das
outras (Battilana et al., 2015).
- Processo de decisão: formato horizontal, descentralizado e bottom-up privilegia o advento de diferentes perspectivas dentro da organização (Hahn &
Aragón-Correa, 2015).
- Heterogeneidade da identidade organizacional: quanto maior o grau de
heterogeneidade da identidade organizacional, tanto maior a predisposição
dos gestores de determinada organização possuírem uma maior diversidade
de perspectivas (Hahn et al., 2014).
Lógica subjacente: a adoção de perspectivas alternativas diferentes da perspectiva de business case seriam buscadas se e somente quando determinadas
condições estiverem presentes;

Aspectos relevantes:
- Limitação de recursos e tempo: diante da limitação de recursos ou tempo
curto para a tomada de decisão, gestores estariam impelidos a tomar decisões
que favorecem a perspectiva do business case (Hahn et al, 2014; Bertels et
Situacional/contextual
al., 2016).
- Pressão de stakeholders: pressão de stakeholders vistos como poderosos
pode impelir a percepção de urgência dos gestores sobre determinada temática da sustentabilidade. Algumas vezes, até, impeli-los a flexionar temporariamente seu frame cognitivo e realizar ações que não estejam alinhadas com
a perspectiva do business case (Crane, 2000).
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- Distância psicológica das consequências das ações presentes: distância psicológica das ações influencia na propensão dos gestores em realizar determinadas ações mais ou menos alinhadas com a lógica do business case.
Ações cujas consequências gerem externalidades negativas a mais a longo
prazo, distantes espacialmente do local onde o gestor está e que afetam indivíduos que não fazem parte do mesmo grupo social do gestor aumentam a
distância psicológica, tendendo a estimular a lógica do business case (Wood
et al., 2013).
Lógica subjacente: alinhamento ou desalinhamento entre a identidade do
sujeito enquanto indivíduo, a identidade coletiva organizacional e as demandas ocupacionais relativas ao desempenho de seu papel profissional na organização (Smith & Lewis, 2011).
Aspectos relevantes:
- Experiências prévias e o contexto da vida pessoal do gestor: imersões em
comunidades ou na natureza e a influência da família afetam a sensibilidade
do gestor quanto às temáticas relativas à sustentabilidade e a propensão de
considerar ações que não estejam alinhadas com a perspectiva do business
case (Bertels et al., 2016).

Pessoais, experienciais e éticos

- Expertise e área de formação do gestor: moldam a forma como interpretam
as temáticas relacionadas à sustentabilidade corporativa (Fineman, 1997).
Profissionais de áreas externamente orientadas, com contato frequente com
stakeholders externos, tendem a ter uma predisposição maior a adotar perspectivas alternativas que não seja a de business case (Hahn et al. ,2014).
- Personalidade e valores dos gestores: afeta a propensão em tomar determinada decisão porque influencia na forma como os gestores “constroem situações e como eles reagem a elas” (Palazzo et al., 2012, p. 328). A personalidade tende até a restringir os efeitos de pressões situacionais na propensão
dos gestores em terminar por praticar comportamentos não éticos ou assumir
uma perspectiva de business case em detrimento de uma perspectiva alternativa (Palazzo et al., 2012). Os valores também têm um efeito parecido
(Stern, 2000; Crilly et al., 2008).
- Desengajamento afetivo ou autoalienação: mesmo com personalidade e valores que favoreceriam a adoção de uma perspectiva alternativa ao do business case, gestores algumas vezes optam por serem ‘pragmáticos’, optando
por suprimirem a primeira a favor da segunda. Isto pode se dar por terem o
temor de ficarem ‘estigmatizados’, perder legitimidade interna ou por acreditarem que não é possível modificar a lógica dominante dentro da organização (Fineman, 1996, 1997; Crane, 2000; Allen et al., 2015).

Fonte: elaborado pelo autor a partir de diversos autores

2.2 A perspectiva do sensemaking
O sensemaking pode ser definido como “processo pelo qual pessoas trabalham para entender
aspectos ou eventos que são novos, ambíguos ou confusos ou que de alguma forma violam
expectativas” (Maitlis & Christianson, 2014, p.57). Pode ser definido assim, contudo, não há
um consenso sobre qual é a definição ou mesmo se deve ter uma definição precisa, já que se
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trataria de uma noção geral (Brown, Colville & Pye, 2015; Maitlis & Christianson, 2014). Tal
diferença se reflete na terminologia utilizada por diferentes autores para fazer referência ao
sensemaking. Alguns usam teoria do sensemaking; alguns se referem a “lentes do sensemaking”;
outros dizem utilizar o “framework de sensemaking”, baseando-se nas sete propriedades de
Weick (1995) (Maitlis e Christianson, 2014). Weick, por sua vez, fala em “perspectiva do sensemaking”, sendo esta a terminologia mais empregada nos trabalhos sobre sensemaking (Sandberg e Tsoukas, 2014).
Independente da definição utilizada ou da maneira como é visto, o sensemaking trata-se de uma
atividade central no processo organizacional, que vem sendo estudada desde o fim da década
de 1969 por Weick, no âmbito organizacional, e que recentemente vem crescendo, sobretudo
após a publicação da obra “Sensemaking in Organizations” (1995) pelo mesmo autor (Maitlis
& Christianson, 2014). De fato, o sensemaking pode ser confundido até pelo próprio processo
de constituição e reconstituição constante da organização – conhecido pela terminologia de
organizing (Sandberg & Tsoukas, 2014; Weick et al., 2005). A organização, neste sentido, não
é vista como entidade imutável, ao contrário, mas uma entidade em constante estado dinâmico
(Sandberg & Tsoukas, 2014). O sensemaking explora o organizing como um fluxo de experiência constante, desconhecido que envolve a busca de resposta para a pergunta ‘Qual é a história?’ (Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 2005, p. 410).
Ademais, conquanto haja diferentes definições e terminologias em relação ao sensemaking, logra-se estabelecer quatros aspectos convergentes segundo a visão dos principais pesquisadores,
conforme descrevem Maitlis e Christianson (2014). Primeiro, sensemaking é entendido como
dinâmico, transiente, que envolve projeção temporal, razão pela qual é descrito como ‘processo’.
Segundo, o sensemaking é disparado e alimentado por meio de pistas, eventos, resultados inesperados ou que não sejam compreendidos em um primeiro momento, o que desperta a necessidade de compreensão sobre o que está acontecendo no ambiente (Weick, 1995; Maitlis & Christianson, 2014). Especialmente significantes enquanto gatilhos de sensemaking são situações
intrigantes como “dilemas, paradoxos e eventos aparentemente inconcebíveis” (Weick, 1995,
p. 49).
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Terceiro, trata-se de um processo social, dado que, mesmo que se tome a perspectiva do sensemaking individual, os indivíduos atuando nas organizações estão envolvidos em um contexto
de interação social, rotinas, linguagens compartilhadas e significados intersubjetivamente compartilhados (Weick, 1995; Mills et al., 2010). Mesmo um indivíduo envolvido em um processo
de sensemaking individual sofre influência de outros indivíduos com quem já interagiram em
algum momento.
Quarto, sensemaking envolve as ações que os indivíduos tomam para criar significado de determinada situação, o que afeta o ambiente em que eles estão tentando compreender, em ciclos
sucessivos e contínuos de tomada de ação/construção de significado (Weick, 1993; Maitlis &
Christianson, 2005).
Em termos dos elementos em que não há concordância entre os principais pesquisadores que
estudam o sensemaking, mencionam-se os processos por meio do qual o sensemaking ocorre,
sua orientação temporal, se somente retrospectiva ou também prospectiva, e em que medida ele
é compartilhado ou se ele ocorre na cabeça do indivíduo (Maitlis & Christianson, 2014).
Tendo Weick e outros autores eminentes desenvolvido ao longo das últimas décadas alguns dos
principais conceitos do campo de estudos do sensemaking, as pesquisas recentes se direcionam
mais em testar ou estender a teoria existente (Maitlis & Christianson, 2014).
Por fim, é notório ressaltar que interpretação não é equivalente ao sensemaking, embora este
inclua em certo grau um processo de interpretação (Gioia, 2006). Como esclarece Brown et al.
(2015), a interpretação é um processo cognitivo que ocorre a respeito de algo que já existe e
que está à espera para ser “descoberto”. O sensemaking, por sua vez, parte da individualidade
e do contexto de quem está vivenciando e experienciando determinada situação, o que faz com
que diferentes indivíduos enxerguem determinadas situações de maneira diferente, mais ou menos significativos para serem sujeitos a um processo de interpretação. Enquanto que a interpretação envolve descoberta, o sensemaking remete à invenção e é um processo de certa forma
‘autoral’ do(s) indivíduo(s) engajado(s). Nas palavras de Weick (1995, p. 13), por meio do
processo de sensemaking, “as pessoas geram o que interpretam”.
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2.2.1 Gatilhos do sensemaking
Segundo Weick (1995), entender o processo de sensemaking significa entender como as pessoas
lidam com as interrupções das atividades motivadas por uma ‘quebra’ das expectativas relacionadas. Assim, por meio do sensemaking, procura-se fazer com que a imersão do indivíduo na
ação passa a se tornar inteligível (Weick et al., 2005).
Quando indivíduos enfrentam situações de ambiguidade ou incerteza, em que há significativa
discrepância entre a expectativa e a realidade, eles se esforçam por tentar compreender e obter
uma narrativa plausível sobre o que está acontecendo ao extrair e analisar os indicativos relevantes fornecidos pelo ambiente, gerando dúvidas sobre como agir (Maitlis & Christianson,
2014; Sandberg & Tsoukas, 2014). Neste momento, o processo de sensemaking é despertado.
Importante ressaltar que o nível de discrepância percebida tem de ser significativo, o que pode
variar de acordo com cada indivíduo ou grupo segundo a identidade individual, social ou organizacional ou por objetivos pessoais e estratégicos.
Diferentes contextos organizacionais podem despertar o processo de sensemaking, na medida
em que se apresentam surpresas ou mudanças nas expectativas das pessoas envolvidas. Dentre
alguns contextos gerais, podem-se citar mudanças repentinas no ambiente organizacional como
elevado nível de competitividade no mercado, grandes mudanças tecnológicas ou regulatórias;
crises organizacionais, como desastres naturais e outros eventos que afetem de maneira intensa
e repentina a organização; ameaças à identidade organizacional, como pressão por desempenho
e questionamentos dos próprios indivíduos sobre qual deveria ser a identidade organizacional;
por fim, mudanças organizacionais planejadas podem servir como gatilhos ao processo de sensemaking na medida em que podem violar expectativas prévias, por exemplo, em processos de
mudança de liderança, mudanças na visão ou direcionamento estratégico da organizacional,
mudanças nas funções e rotinas e mesmo na mudança das metas organizacionais (Maitlis &
Christianson, 2014).
Por outro lado, uma cultura organizacional forte, a existência de práticas arraigadas e a presença
de uma identidade organizacional e crenças bem estabelecidas, podem refrear processos de sensemaking mesmo em situações tais quais as descritas no parágrafo anterior (Maitlis & Christianson, 2014).
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Na presente pesquisa, os trade-offs em relação à sustentabilidade corporativa se constituem em
importantes gatilhos para as organizações no processo de sensemaking. Primeiro, porque os
trade-offs geram grande ambiguidade na medida em que envolvem a organização em uma situação em que esta tem de decidir sob quais circunstâncias determinados aspectos devem ser
escolhidos em detrimento de outros. Segundo, porque os trade-offs geram grande incerteza,
porque não se sabe previamente quais resultados emergirão dessa escolha.
2.2.2 Processo de sensemaking
O processo de sensemaking, uma vez despertado por determinado gatilho, é composto por três
microprocessos específicos: criação, interpretação e enactment. A caracterização do processo
de sensemaking em torno desses três microprocessos é aludida brevemente por Weick (1995)
em uma passagem específica e discutidos ao longo de outros trechos do livro e junto a outros
conceitos apresentados em sua obra. Coube a Sandberg e Tsoukas (2014) delimitarem o processo de sensemaking constituído por esses três microprocessos2.
O processo de criação envolve ficar ciente, perceber, separar e extrair indicativos sobre a situação interrompida, de forma a criar um significado inicial para que se comece então o processo
de interpretação (Sandberg & Tsoukas, 2014). Certos elementos da experiência são, portanto,
considerados como relevantes enquanto que outros são ignorados (Mills et al., 2010). Sob o
ponto de vista do indivíduo, o processo de criação é necessário para estabilizar esse fluxo de
experiência que foi interrompido. Há também nesse processo a influência dos frames desenvolvidos pelo indivíduo ao longo do seu trabalho, sua formação e experiências de vida. A pergunta
que guia o indivíduo no processo de criação é “como tal aspecto é relevante para a organização”? (Weick et al., 2005).
Interpretação envolve refletir mais a respeito do significado inicial criado, desenvolvendo um
significado mais completo e narrativamente mais organizado a respeito da situação (Sandberg
& Tsoukas, 2014). O processo de interpretação envolve responder o que este evento que interrompeu a ação significa? (Weick et al., 2005) O significado construído não precisa necessariamente ser preciso e totalmente inequívoco, mas tem de ser pelo menos plausível de modo a
pragmaticamente permitir a retomada da situação interrompida. A acurácia sobre determinado

2

Como Gioia (2006) discorre, Karl Weick tem um modo muito peculiar de apresentar suas teses relacionadas ao
Sensemaking. Isto inclui frequentemente deixar de pontuar objetivamente os seus conceitos e argumentos, o que
pode tornar a leitura de sua obra um processo tortuoso, sobretudo para os não iniciados.
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significado, inclusive, não é esperada porque depende dos olhos da pessoa que observa e ocorre
depois que já houve a extração de aspectos pontuais em relação à situação (Weick, 1995). A
ideia subjacente à interpretação é que as ‘verdades’ de determinado momento se desenvolvem
e tomam forma ao longo do tempo (Weick et al., 2005).
O significado que emergiu do processo de interpretação ainda é provisório e tentativo, ou seja,
ele precisa ser posto à prova através da ação (Weick et al., 2005). O enactment (Weick, 1988),
envolve retomar a ação a partir de um significado criado mais completo verificando em que
medida este significado é pertinente para restaurar a situação interrompida (Sandberg & Tsoukas, 2014) e potencialmente alterando o contexto no qual as pessoas estão inseridas (Maitlis &
Christianson, 2014). Neste processo, há uma interação significativa entre ação e interpretação.
Os indivíduos buscam responder à pergunta ‘O que eu devo fazer?’ (Weick et al., 2005)
Ação é parte indissociável do sensemaking (Thomas, Clark & Gioia, 1993; Weick et al., 2005).
A ação cria substratos para o sensemaking na medida em que gera mais estímulos para as pessoas refletirem sobre o que está acontecendo. Além disso, a ação contribui para testar os entendimentos provisórios gerados em processos de sensemaking prévios, gerando, se pertinente, um
novo ciclo de sensemaking, sendo, portanto, ação e sensemaking recursivos.
Ação, em verdade, é uma pré-condição para o sensemaking (Weick, 1995), dado o seu caráter
retrospectivo. As pessoas, quando criam significados sobre o contexto, na verdade, se dão conta
de que elas mesmas são parte do contexto. Quando elas agem, alteram o contexto, que, uma vez
alterado, será de novo objeto de sensemaking. As pessoas, portanto, desempenham um papel
ativo diante do contexto com o qual se deparam (Weick, 1995).
2.2.3 Resultados do sensemaking
Em seu livro de 1995, Weick propõe uma alternativa ao processo tradicional de estudos das
organizações que tem como foco os resultados gerados. Weick discute que por meio do processo de sensemaking, indivíduos e organizações podem atribuir significado aos eventos mais
significativos que vivenciam e que, em última medida, contribuirão para o resultado organizacional. A partir da primeira publicação do autor em 1969, o conceito evoluiu de um framework
para analisar esses eventos para uma lente de análise (Mills, Thurlow & Mills, 2010).
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Neste sentido, a importância do sensemaking nos estudos organizacionais reside no fato de contribuir para outros processos e resultados organizacionais, dentre eles aprendizagem organizacional, inovação, mudança estratégica, tomada de decisão e resposta a crises (Weick, 1988,
1993; Maitlis & Christianson, 2014; Brown et al., 2015). Com efeito, o sensemaking pode ser
visto como um processo evolucionário que acompanha as mudanças na organização (Weick et
al., 2005).
O sensemaking organiza o fluxo de eventos. Os indivíduos nas organizações estão sujeitos a
um grande fluxo de eventos e informações. Determinadas situações, obviamente, são mais importantes que outras e o processo de sensemaking se inicia justamente quando eventos específicos, dentre este grande fluxo de eventos, requerem mais atenção por trazerem uma incerteza
e ambiguidade muito grandes sobre como agir, já que interrompem algo que estava em prática
e mesmo rotinas organizacionais (Weick et al., 2005). Weick (1995) argumenta que estas situações específicas são essenciais para distinguir situações gerais onde pessoas podem e geralmente criam significados, de um processo diferenciado e significativo de sensemaking, tal como
descrito pelo autor.
Além disso, o resultado do sensemaking pode tornar a situação em análise e sob a qual se tem
uma incerteza e um senso de equivocalidade muito grande, em uma história emergente mais
abrangente, que incorpore mais dados e seja mais resiliente em relação a eventuais críticas
(Weick et al., 2005).
Por fim, o sensemaking é especialmente significativo quando envolve situações que podem pôr
em risco a identidade dos indivíduos, ao emergirem questões como quem nós somos? O que
estamos fazendo? Por que isso importa? (Weick et al., 2005). A próxima seção explora como
essas situações específicas emergem.
2.2.4 Dimensão individual-cognitiva do sensemaking
Sendo a identidade e as experiências prévias do indivíduo um fator importante no processo de
sensemaking, cabe discutir como o sensemaking é processado pelo indivíduo - perspectiva micro e em que medida isso se relaciona com a perspectiva social - meso – do sensemaking organizacional.

67

O frame de referência de um indivíduo determina a maneira como ele seleciona e interpreta as
informações e, por meio de um processo de framing, como tenta influenciar a forma como os
demais indivíduos no contexto organizacional enxergam a realidade, mobilizando a organização para a construção da interpretação coletiva visando à tomada de decisão (Cornelissen &
Werner, 2014). De fato, indivíduos possuem “esquemas de interpretação3” primários, que determinam de que maneira enxergam determinados eventos, se de forma mais ou menos significativa. Por isso, fala-se em “organização da experiência” de cada indivíduo. Os frames não são
simplesmente criados ou gerados a partir da cognição de cada indivíduo, mas das atividades em
que estão engajados e que, geralmente, envolvem agentes sociais (Goffman, 1986), como é o
caso da sua atuação enquanto indivíduo dentro da organização (Storey & Salaman, 2009).
O conceito de ‘frames’ é amplamente utilizado em pesquisas nas ciências sociais e humanas
(Entman, 1993). No campo de administração e estudo das organizações, é um dos construtos
teóricos mais difundidos, sendo usado por diferentes áreas, dentre as quais se pode destacar
tomada de decisão e processo de sensemaking no nível micro, construção de significados dentro
de organizações e o processo de framing estratégico nos níveis meso de análise (Cornelissen &
Werner, 2014). A análise de frames é reconhecida, desta maneira, por ser uma abordagem teórica que permite ao pesquisador transitar por diferentes níveis de análise (Creed et al., 2002).
No nível micro, pesquisas adotam visão estática de frames: há um frame presente/dominante
em cada indivíduo, que, uma vez ativado, estrutura, direciona e guia interpretações de maneira
prototípica. Isto enfatiza a natureza retrospectiva e inferencial da cognição (Cornelissen & Werner, 2014). Assim, sob o ponto de vista do indivíduo, determinado frame contribui para “selecionar alguns aspectos da realidade percebida e fazer com que sejam mais salientes [...] de
forma a promover uma particular definição de problema, uma interpretação causal, uma avaliação moral ou um tratamento recomendado para o item em pauta” (Entman, 1993, p. 52). O
frame cognitivo, desta forma, direciona a atenção dos gestores, influenciando os rumos da organização (Kaplan, 2008).
Neste sentido, o processo de sensemaking pode até mesmo cegar as pessoas envolvidas em
determinada ação ou decisão, que, por terem determinado frame como predominante, apresen-

3

Do inglês ‘Schemata of interpretation’, também referenciado como ‘template’ por Storey e Salaman (2009)
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tam dificuldades em reconhecer interpretações alternativas de determinados eventos ou situações, eventualmente, contribuindo para um insucesso ou escolha errada do curso de ação/decisão. É o chamado ‘sensebreaking’ (Pratt, 2000) ou ‘colapso do sensemaking’ (Weick, 1993).
Apesar de os frames terem certa adaptabilidade ao contexto, Wilensky (1986) (apud Cornelissen & Werner, 2014) realiza uma crítica importante ao conceito: os frames são estruturas rígidas
que não conseguem processar eventos que estão fora do que é comum/ordinário.

Em termos organizacionais, o frame dos atores é produto não só da experiência funcional, mas
também das suas próprias experiências prévias como carreira pregressa, experiência com determinados projetos, cargos e áreas em que trabalhou e posição na hierarquia (Kaplan, 2008).
A partir disto, assume-se a possibilidade da influência de atividades e aspectos da vida privada
no papel e no frame do gestor, incluindo em decisões envolvendo aspectos relacionados à sustentabilidade. No sentido contrário, Goffman (1986) destaca que indivíduos podem levar/incorporar aspectos de seus 'papéis' que desempenham enquanto ator para a vida real, mudando seu
frame, caracterizando um processo de reframing.
Considerando o indivíduo, frames são utilizados pelos gestores para simplificar, organizar e
refletir sobre o que acontece à sua volta (Storey & Salaman, 2009). O frame cognitivo afeta
também o processo de escolha sobre quais dados coletar e como esses dados serão analisados
(Kaplan, 2008; Storey & Salaman, 2009). Por isso, os dados que não reforçam ou estão em
dissonância com o frame, muitas vezes, podem não ser vistos como relevantes. E esta posição
nem sempre fica evidente ao indivíduo, pelo contrário: os indivíduos que estão operando sob
determinado frame geralmente estão menos conscientes deste fato do que outras pessoas com
quem interagem (Kaplan, 2008). De fato, o frame predominante ao indivíduo faz com que sua
atenção seja direcionada para fatos/aspectos relacionados ou que reforcem esse frame. Ao
mesmo tempo, sua percepção torna-se limitada, gerando uma espécie de ‘limite evidencial’
("evidential boundary"). Assim, torna-se difícil enxergar algo que vai além desse limite evidencial. Diz-se, portanto, que está fora do frame do indivíduo (Goffman, 1986). Palazzo et al.
(2012) falam em ‘pontos cegos’ gerados pela adoção de determinado frame.
Do ponto de vista da sustentabilidade corporativa, os frames cognitivos são fundamentais porque ajudam os gestores a lidarem com a complexidade e incerteza inerentes na gestão dos tradeoffs relativos à temática (Hahn et al. 2014).
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2.2.4.1 Os frames cognitivos em relação à sustentabilidade
Pesquisas recentes debateram as características de diferentes frames cognitivos individuais dos
gestores em relação à sustentabilidade. Hockerts (2015), em estudo com gestores de 12 empresas com desempenhos variados em sustentabilidade, identificou que gestores podem lidar de
maneira diferente com a questão da sustentabilidade, caso apresentem maior ou menor complexidade cognitiva. Os gestores das empresas com desempenho superior em sustentabilidade
apresentaram complexidade cognitiva superior, tendendo a conseguir lidar melhor com tradeoffs. A complexidade cognitiva se daria (1) pela quantidade de diferentes dimensões com as
quais uma pessoa pode lidar quando considerando determinada temática, chamada “diferenciação cognitiva”; e (2) pela capacidade em organizar situações complexas e interconectar dimensões diferentes, chamada “integração cognitiva”.
Hahn et al. (2014) propuseram conceitualmente a existência de dois frames extremos em relação à sustentabilidade corporativa. São eles o frame de business case e o frame paradoxal, também chamado pelos mesmos autores (Hahn et al., 2014) e outros autores (Gao & Bansal, 2013)
de integrativo. Eles representam ‘tipos ideais’, dentro de um contínuo complexo, sendo improvável que algum indivíduo adote integralmente um deles. Em vez disso, pode-se dizer que os
indivíduos têm uma maior ou menor orientação em relação a cada um deles (Hahn et al., 2014).
O Quadro 7 traz uma comparação entre os dois frames cognitivos em relação à sustentabilidade.
Quadro 7 – Comparação entre os frames de business case e paradoxal
Característica
Objetivo implícito

Lógica subjacente
Tratamento das tensões
Sensemaking: Processo de busca de informações

Frame de business case

Frame paradoxal ou integrativo

Aumentar o desempenho econô- Aumentar o desempenho social, ammico no nível organizacional.
biental e econômico no nível organizacional e na sociedade de forma geral.
Pensamento do business case: ali- Pensamento paradoxal: justaposição
nhamento de aspectos sociais e de aspectos econômicos, ambientais e
ambientais com os objetivos sociais, mesmo que contraditórios.
econômicos.
Eliminação
Aceitação
- É mais estruturado e envolve dados e informações mais inequívocos;
- Ocorre junto a stakeholders com
maior poder de impacto dentro da
empresa;

- É menos estruturado e formalizado,
envolvendo por vezes informações redundantes e inconsistentes;
- Ocorre junto a um número maior de
stakeholders;
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- Absorção de informações que
trazem quantificação, probabilidade ou relacionamento com dados financeiros;
- Levam em conta temáticas de
sustentabilidade que já estejam
mais desenvolvidas (ex: mudanças climáticas).

Sensemaking: processo de interpretação
das informações

Sensemaking: processo de resposta (estância de tomada de
decisão em relação à
sustentabilidade)

- Claro objetivo de aprimorar o
entendimento sobre temáticas de
sustentabilidade que e somente se
contribuam para o desempenho
econômico;
- Maior senso de controle sobre as
poucas temáticas abordadas; e
- Consciência e orientação claras
sobre a valência das temáticas
avaliadas (positivas ou negativas
para a empresa).

- Pragmática: decidem por investimentos que não mudem significativamente as rotinas (habilidades, soluções e tecnologias já
disponíveis), atingindo, portanto,
menor disruptura.

- Absorção de um espectro mais variado e amplo de informações, qualitativas e quantitativas, independente se
guardam relação com o desempenho
financeiro;
- Levam em conta temáticas de sustentabilidade que estejam mais e menos desenvolvidas (ex: biodiversidade).
- Moderado senso de controle ao perceberem que conseguiram captar uma
gama mais ampla e as temáticas mais
importantes da sustentabilidade, porém, ao mesmo tempo, estão conscientes que existem temáticas de sustentabilidade importantes cujos tradeoffs são inevitáveis.
- Consciência da multidimensionalidade da sustentabilidade tende a gerar
uma percepção ambivalente das temáticas (positivas e negativas para a empresas).
- Prudente: decidem por considerar
aspectos novos e que envolvem mudanças na rotina. Porém, cientes do
risco dada a complexidade e incerteza
que abordagem certas temáticas da
sustentabilidade podem trazer, adotam uma postura de promover tais temáticas de modo mais lento e cuidadoso.

Fonte: adaptado de Hahn et al. (2014)
A conceituação do frame integrativo ou paradoxal ocorreu relativamente há pouco tempo, sobretudo a partir do trabalho de Hahn e colegas. Até então, muito devido à enorme influência do
conceito do Triple Bottom Line (Elkington, 1997), a perspectiva instrumental ou do business
case se tornou e vem sendo prevalecente. Como Hahn et al. (2014) apontam, alguns autores
pregressos já vinham apontando a necessidade de se reconhecer as tensões inerentes à sustentabilidade corporativa, porém a proposição de um frame ou visão integrativa se deu apenas
recentemente, amplamente embasada na literatura de paradoxos.
A visão integrativa ou paradoxal “enxerga a sustentabilidade corporativa como a acomodação
de aspectos aparentemente irreconciliáveis relacionados às dimensões ambiental, econômica e
social, entre indivíduos, empresas e sociedade, considerando horizontes espaciais e temporais
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variáveis” (Hahn et al., 2014, p. 300). Perseguir a sustentabilidade corporativa, portanto, depende da habilidade dos gestores em perceberem e administrarem tais tensões, que são inerentes
e nascem dos trade-offs existentes.
A falta de uma estrutura inequívoca para lidar com as incertezas e trade-offs, presente no frame
do business case e em situações onde a instrumentalidade da busca por lucros está presente,
porém, pode trazer maior dificuldade para a tomada de decisão, já que acomodar, em vez de
eliminar as tensões, tende a ser mais difícil (Hahn et al., 2014).

Apesar da relevância de se entender o frame cognitivo individual na tomada de decisão, no
contexto organizacional, esse é um geralmente processo social, isto é, realizado por vários indivíduos conjuntamente. Assim, em determinadas situações, os indivíduos não necessariamente
terão os mesmos ‘esquemas de interpretação’, possuindo diferentes visões sobre o que é realidade. Nestas situações, portanto, “a realidade precisa ser negociada” (Benford, 1993, p. 678).
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3. METODOLOGIA
A adequação metodológica e o desenho de uma pesquisa começam por uma avaliação acerca
do estágio de desenvolvimento prévio da teoria e da área substantiva em que o pesquisador se
baseia. Pensando em um contínuo, as teorias na área de administração podem se enquadrar entre
teorias nascentes e maduras. As teorias maduras já vêm sendo estudadas há algum tempo por
diversos pesquisadores, havendo um amplo grau de concordância acerca dos seus principais
construtos e modelos, em geral, explorados por extensivas pesquisas. Cabe aos pesquisadores,
então, identificar os limites da teoria, especificar e testar hipóteses em novos contextos, dedutivamente, corroborando ou refutando elementos específicos. Para tanto, os pesquisadores fazem uso de análises estatísticas a partir de uso de dados quantitativos (Edmondson & McManus,
2007).
As teorias nascentes, por outro lado, são mais recentes, têm como objeto fenômenos pouco
explorados, visando propor respostas tentativas preliminares a questões ‘como’ e ‘por que’ e
identificar novos construtos. Para desenvolver tais teorias, os pesquisadores se engajam em um
processo de desenvolvimento indutivo da teoria, com acesso extensivo ao campo, buscando
coletar dados ricos e detalhados conforme eles emergem do campo (Edmondson &McManus,2007).
No caso da presente pesquisa, considera-se que se situa perto do extremo de teorias nascentes.
A exploração de como as empresas lidam com trade-offs e sobretudo os trade-offs relacionados
à sustentabilidade começaram a ser estudado somente recentemente, e alguns autores clamam
por se fazerem mais estudos empíricos para se desenvolver e aperfeiçoar as proposições construídas a partir de discussões teóricas.
Nesta seção, são discutidos a estratégia de pesquisa adotada, o contexto empírico em que a
pesquisa será conduzida, os critérios de amostragem, os procedimentos para coleta e análise de
dados, e, por fim, os procedimentos adotados visando assegurar uma maior qualidade da pesquisa. A Figura 3 sintetiza o percurso metodológico quanto à condução da tese.
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Figura 3 – Percurso metodológico da pesquisa

Fonte: elaborado pelo autor
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3.1 Estratégia de pesquisa
Como estratégia de pesquisa, utilizou-se o estudo de caso, que é indicado para responder a
perguntas “como” e “por que”, em que o contexto é de fundamental relevância para entender o
fenômeno (Yin, 2003). Particularmente em relação ao estudo de trade-offs organizacionais, estudos de caso se mostram relevantes na medida em que possibilitam investigar tensões, considerar a riqueza contextual e considerar uma dinâmica cíclica (Smith & Lewis, 2011). Além
disso, tanto paradoxos quanto sensemaking tratam-se de conceitos difíceis de se observar e
mensurar, pouco acessíveis em fontes exclusivamente documentais e, em geral, sua identificação necessita de riqueza contextual e tempo para construir rapport com os informantes-chave
(Eisenhardt, Graebner & Sonenshein, 2016). Da mesma forma, pesquisas em sensemaking implicam o uso de técnicas que permitam a captação de dados qualitativos detalhados e que reflitam o contexto organizacional (Maitlis & Christianson, 2014).
No estudo de caso, é geralmente recomendado o desenvolvimento de proposições iniciais para
delimitar o escopo da pesquisa, fundamentar adequadamente o estudo em termos teóricos e,
consequentemente, ter clareza sobre quais fontes e como coletar as evidências empíricas para
responder ao problema de pesquisa (Yin, 2003), assim como ter um problema de pesquisa, porém tomando-se o cuidado de evitar ficar demasiadamente ‘preso’ a perspectivas teóricas prévias (Eisenhardt, 1989). Neste sentido, a revisão da literatura inicialmente feita antes da coleta
de dados, abrangeu conceitos mais genéricos relacionados ao sensemaking, aos trade-offs da
sustentabilidade e modelos de negócio sustentáveis.
Em relação ao tipo de estudo de caso, foi empregado o estudo de casos múltiplos (Yin, 2003),
baseado na lógica de Eisenhardt (1989) de construir teoria. Estudos de casos múltiplos têm o
condão de fornecer uma maior profundidade no entendimento dos processos e resultados dos
casos quando comparado ao estudo de caso único na medida em que permitem testar resultados
preliminares encontrados e verificar se estes se estendem para além da situação pré-identificada.
De modo geral, eles também oferecem teorias mais parcimoniosas, ainda que mais robustas e
generalizáveis. Isto ocorre porque elementos conceituais e seus relacionamentos são incluídos
na teoria emergente se, e somente se, mostrarem replicados à maioria ou a todos os casos estudados (Eisenhardt & Graebner, 2007).
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No caso do sensemaking, como a base teórica e os principais conceitos já estão relativamente
desenvolvidos, opções pelo uso de estratégias que visam estender a teoria são recomendadas.
O estudo de casos múltiplos, na medida em que permite comparar diferentes instâncias, tanto
dentro da organização quanto entre organizações, é importante para gerar insights teóricos adicionais (Maitlis & Christianson, 2014).
Ao empregar o estudo de casos múltiplos, a presente pesquisa tem como objetivo desenvolver
teoria sobre o processo de sensemaking em relação aos trade-offs da sustentabilidade. Tal tópico
não se encontra desenvolvido segundo a revisão da literatura realizada pelo pesquisador e conforme discutido nas seções introdutórias e de referencial teórico, razão pelo qual se justifica
uma abordagem indutiva (Eisenhardt & Graebner, 2007). Para tanto, é necessário determinar
os critérios de seleção de casos (Miles, Huberman & Saldaña, 2014).
3.2 Seleção dos casos
Diferente de estratégias de pesquisa que visam ‘testar teoria’ e usam grandes volumes de dados
para verificar hipóteses em amostras representativas e aleatórias de determinada população (Eisenhardt & Graebner, 2007), a escolha dos casos em estudos de caso que têm como objetivo
desenvolver teoria se pauta na amostragem teórica (Patton, 2002; Draucker et al., 2007). A
amostragem teórica se caracteriza pela escolha baseada na pertinência dos casos em responder
o problema de pesquisa (Eisenhardt, 1989) e na relevância de entender a lógica ou relacionamento existente entre os construtos teóricos a serem investigados (Eisenhardt & Graebner,
2007). Esta visão é coerente com o apontado por Yin (2003), que explicita a possibilidade de
“generalização analítica” feita a partir dos resultados do estudo de casos.
Assim, estabeleceu-se quatro critérios para a escolha dos casos. O primeiro critério de amostragem utilizado foi o de as empresas terem um modelo de negócios sustentável, conforme definição proposta por Schaltegger et al. (2015) e explorada na seção 2.1.2.3 do Referencial teórico.
Como ressaltam Zott et al. (2011), modelos de negócios têm emergido como unidade de análise
ao longo dos últimos anos. Neste sentido, procurou-se empresas cuja declaração de missão,
propósito ou equivalentes coadunassem com a referida definição. Em seguida, por meio de
fontes secundárias, buscou-se maiores informações acerca do modelo de negócio, de forma a
corroborar a percepção inicial.
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O segundo critério de amostragem teórica se baseou na escolha de organizações de micro, pequeno ou médio porte4. O porte menor das empresas tende a facilitar o acesso aos principais
tomadores de decisão, notadamente, em número menor, permitindo uma visão mais sistêmica
do processo, conforme explorado por Chetty (1996) em estudo de caso sobre tomada de decisão
em pequenas e médias empresas.
O terceiro critério de amostragem teórica se baseou na escolha de empresas de dois setores
diferentes. A definição dos setores como um dos critérios de escolha dos casos visa reduzir a
variação de fatores do ambiente externo da organização quando se compara diferentes casos
(Eisenhardt, 1989)5. A escolha dos setores se deu primeiramente a partir do levantamento, em
fontes secundárias, de potenciais empresas que antedessem os dois primeiros critérios de amostragem teórica quanto ao modelo de negócio sustentável e porte. Identificou-se um total de 157
empresas, distribuídas em nove setores diferentes: Acessórios (n = 13); Alimentação (n = 48);
Construção Civil (n = 6); Cosméticos & Cuidados com saúde (n = 4); Energia (n = 4); Extrativismo & Fornecimento de matérias-primas (n = 7); Logística Reversa, Reciclagem/Compostagem (n = 14); Moda & Têxtil (n = 44); Serviços Diversos (Turismo, Educação, Empregabilidade, etc.) (n = 17). Desses setores, privilegiou-se aqueles em que foram identificados o maior
número de empresas e que concomitantemente tanto aspectos sociais quanto ambientais fossem
salientes. A escolha pelos setores mais salientes visou privilegiar aqueles em que o fenômeno
fosse mais facilmente observável. Consequentemente, escolheu-se os setores de Alimentação e
Moda & Têxtil.
Adicionalmente, considerou-se um quarto critério. Dentre as micro, pequenas e médias empresas com modelos de negócio sustentáveis dos dois setores, optou-se pela busca de organizações
classificadas segundo dois diferentes tipos: empresas convencionais e negócios sociais. Negócios sociais, considerados como organizações híbridas, combinam elementos relacionados a
organizações com a finalidade lucrativa e não lucrativa, tendo como orientação central atender
tanto o mercado quanto à causa ao qual se propõe a contribuir, e ora se estrutura legalmente
como organização sem fins lucrativos ora como tendo fins lucrativos (Haigh & Hoffman, 2014).
Tal escolha tem o condão de tornar mais rica a análise. Com efeito, Haigh e Hoffman (2014)
defendem que a fertilização cruzada propiciada ao estudo das empresas, com a lógica dominante
de lucro, e os negócios sociais, com a dominância da missão social, pode oferecer importantes

4

Segundo BNDES (2018), micro-empresa envolve empresas com faturamento anual de até R$ 360 mil, pequenas
empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões e média empresa até R$ 100 milhões.
5
Na terminologia original de Eisenhardt (1989, p. 537), “controls extraneous variation”.
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contribuições sobre como são gerenciados os trade-offs (Epstein, Buhovac & Yuthas, 2012).
Smith, Gonin e Besharov (2013) também sugerem que sejam estudadas a maneira como as
tensões são gerenciadas em empresas e negócios sociais. Esta abordagem de confrontar empresas com organizações híbridas também coaduna com a sugestão de Eisenhardt e Graebner
(2007) de utilizar casos extremos ou polares de modo a facilitar a observação de padrões contrastantes entre eles.
Ademais, ao se estabelecer duas categorias na pesquisa baseadas em setor (alimentação e têxtil/moda) e tipo de organização (empresas convencionais e organizações híbridas), permite-se
a replicação dos resultados dentro das categorias (Eisenhardt, 1989).
Em seguida, das empresas pré-selecionadas com base nos quatro critérios de amostragem teórica definidos para a seleção dos casos, buscou-se selecionar aquelas prioritárias para serem
convidadas a participar do estudo. Isto ocorreu ao se consultar materiais secundários sobre as
empresas de forma a identificar, por exemplo, por meio de depoimentos dos proprietários, reportagens ou declarações em documentos e websites institucionais da próprias empresas, situações explícitas de trade-offs relacionados à sustentabilidade que as empresas enfrentaram ou
estivessem enfrentando. Com isso, esperava-se assegurar que o fenômeno de interesse da pesquisa pudesse ser observado empiricamente.
A meta da pesquisa consistia em obter cinco organizações do setor de Moda & Têxtil e cinco
organizações do setor de Alimentação, número dentro do intervalo ideal de quatro a dez organizações para a condução de estudos casos múltiplos. Esse número é importante porque remete
a um equilíbrio entre gerar teoria com complexidade suficiente e com o devido embasamento
empírico ao mesmo tempo em que gera dados em quantidade administrável (Eisenhardt,1989).
Assim, no total, foram estabelecidas como prioritárias 15 organizações que se mostraram aderentes a todos os critérios estabelecidos e que pareceram oferecer um rico contexto para entender o fenômeno investigado. Das 15, procedeu-se o contato com 13 delas. O contato inicial foi
feito diretamente com as organizações, por e-mail ou, em alguns casos, por intermediação de
dois profissionais - sendo um deles do Sistema B e o outro da Yunus Social Business - que
tinham contato prévio com alguns dos empreendedores. No caso do contato intermediado, os
profissionais mandaram mensagem aos sócios das empresas apresentando brevemente o pesquisador e a pesquisa. Em seguida, o pesquisador passava adotar os mesmos procedimentos,
tanto para as empresas com as quais entrou em contato diretamente quanto para as empresas
que tiveram o contato intermediado. Assim, no contato inicial, o pesquisador se apresentava,
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relatava o objetivo da pesquisa, justificava o motivo pela escolha específica daquela organização enquanto objeto de pesquisa e informava a expectativa do grau de envolvimento da empresa
e de seus sócios/gestores na pesquisa6.
Três das 13 empresas contatadas não participaram do estudo por diferentes razões. Duas delas
retornaram efetivamente os contatos agradecendo o convite, contudo declinando a participação
alegando falta de tempo e por se encontrarem em um processo de (re)estruturação interna. A
terceira empresa, após sucessivas tentativas de contato por parte do pesquisador, não retornou
o contato. Ressalte-se que todas essas três empresas foram contatadas diretamente pelo pesquisador, sem qualquer intermediação. Por outro lado, todas as cinco empresas com as quais o
pesquisador entrou em contato por meio do intermédio dos profissionais do Sistema B e da
Yunus Social Business aceitaram participar, o que indica o sucesso do uso dessa estratégia. As
dez empresas remanescentes consentiram em participar do estudo. Suas características gerais
encontram-se resumidas no Quadro 8.

6

Maiores detalhes do processo de abordagem às empresas se encontram descritos no Apêndice I, que contém o
Protocolo de estudo de caso.
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Quadro 8- Síntese das características dos casos estudados
Empresas do Setor de Moda & Têxtil
Etapas realizadas pela empresa no ciclo produtivo

Número de
funcionários

Empresas

Faturamento
(anual - 2016)

PanoSocial

Entre R$ 500 mil
e R$ 1 milhão

Vert-shoes

Brasil: Entre R$
1 milhão e R$ 3
milhões
Mundo: mais de
9 milhões de Euros

56
(no mundo)

2004

Movin

Entre R$ 100 mil
e R$ 500 mil

3

mar/11

1

Rio de Janeiro/RJ

Insecta
shoes

Entre R$ 1 milhão e R$ 3 milhões

jan/14

2 sócios, sendo
ambos sócio-administradores

Revoada

Entre R$ 100 mil
e R$ 500 mil

(excluindo-se sócio-administrador)

10

10

4

Fundação

Número de
sócios

nov/15

2 sócios, sendo
ambos sócio-administradores

abr/13

Local da
sede

Produção e fornecimento de matériasprimas
ou serviços

Design do
Produção de
produto final produto final

Varejo/ comercialização do
produto final

Não, principais são
fornecidos por associa- Sim, internaSão Paulo/SP
ções e empresas certimente
ficadas no Brasil.

Parcialmente
interna

Sim, e-commerce
e loja-oficina própria

Paris, com
2 sócio-majoritáNão, principais são
produção
rios e um grupo
fornecidos por associa- Sim, internasendo toda
internacional de
ções de produtores e
mente, na
feita no Brasil
investidores micomunidades no BraFrança
(Campo
noritário
sil.
Bom/RS)

Externa, por
terceiros

Sim, e-commerce
e varejo de terceiros

Não, alguns fornecidos Sim, internapor associações
mente

Externa, por
terceiros

Sim, e-commerce
e varejo de terceiros

Porto Alegre/RS

Parcialmente. Tecidos
vintage obtido pela
empresa e outros de
terceiros, 99999

Sim, internamente

Externa, por
terceiros

Sim, e-commerce
e varejo próprio e
de terceiros

Porto Alegre/RS

Não, Obtidas junto a
unidades de reciclagem (caso dos guardachuvas) e fabricantes
(caso das câmaras de
pneu)

Sim, internamente

Externa, por
rede de parceiros terceiros

Sim, somente ecommerce

2 sócios, sendo
ambos sócio-administradores

81

Empresas do Setor de Alimentação

Empresas

Faturamento
(anual - 2016)

Quitandoca

Entre R$ 1 milhão e R$ 3 milhões

Muda Meu
Mundo

Fruta
Imperfeita

Juçaí

Saladorama

Número de funcionários

Etapas realizadas pela empresa no ciclo produtivo
Fundação

Número de sócios

Local da
sede

8

fev/16

4, sendo apenas
1 sócio-administrador

São
Paulo/SP

Até R$ 100 mil

6

jul/16

2 sócios, sendo
ambos sócio-ad- Fortaleza/CE
ministradores

Entre R$ 500
mil e R$ 1 milhão

6

nov/15

2, sendo ambos
sócios-administradores

2010

7, sendo 4 sócio-administradores envolvidos e 3 investidores-anjos minoritários

Não-divulgado

Entre R$ 500
mil e R$ 1 milhão

(excluindo-se sócio-administrador)

Não-divulgado

18

fev/15

3, sendo todos
eles sócio-administradores

Produção agrícola
Não, obtém alimentos da rede
de agricultores
agroecológicos
Não, obtém alimentos da rede
de agricultores
agroecológicos

Assessoria
para a produção agrícola

Beneficiamento de
Varejo/ comerciitens agrícolas
alização do
para comercialiproduto final
zação

Sim, para os
agricultores
menos estruturados

Sim, ao fazer caféda-manhã e nos
restaurantes dos
mesmos sócios

Sim, por meio de
delivery de cestas
e por loja física

Sim, para os
agricultores da
sua rede

Sim, a partir das
sobras das feiras
realizadas

Sim, por meio de
feiras itinerantes.

Não

Não

Sim, por meio de
delivery de ‘cestas surpresa’

Sim, produzem o
produto final comercializado
(creme de juçara)
em fábrica própria

Sim, por meio de
centenas de pontos de venda de
terceiros

São
Paulo/SP

Não, obtém alimentos de pequenos agricultores

Rio de Janeiro/RJ

Sim, do plantio
Parcialmente pro- e do manejo da
dução própria,
palmeira, além
parcialmente de do treinamento
terceiros
aos responsáveis pela coleta

Rio de Janeiro/RJ

Sim, por meio de
Sim, em alguns
Não, obtém de
delivery das salacasos pontuais Sim, ao preparar as
terceiros, seja na
das prontas ou
quando apoiam
saladas, que é o
comunidade, seja
por meio dos resas hortas na coproduto final
fora
taurantes que posmunidade
suem

Fonte: elaborado pelo autor
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Em termos de porte, oito empresas são consideradas pequenas empresas, com faturamento entre
R$ 500 mil e R$ 1 milhão, 1 microempresa, com faturamento até R$ 100 mil e uma média
empresa, com faturamento superior a R$ 5 milhões (considerando o mundo). Em termos de
número de funcionários, as empresas variam de três até 56 funcionários, com média de 13 e
mediana de 9 funcionários. O quadro societário das empresas varia de 1 a 4 sócios-majoritários.
Há uma relativa dispersão geográfica das empresas havendo empresas cuja sede está localizada
nos estados de São Paulo (SP), Rio Grande do Sul (RS), Rio de Janeiro (RJ) e Ceará (CE). Em
termos de atividades desenvolvidas na cadeia de valor, há empresas que desenvolvem apenas
uma atividade principal, ao passo que outras desenvolvem quatro atividades.
Quanto ao tempo de existência, varia de pouco mais de um ano até 12 anos, sendo que metade
delas tem até dois anos de existência. Tal fato foi interessante, já que torna possível investigar
o processo de estabelecimento do modelo de negócio sustentável sob um prisma retrospectivo,
quando observamos as empresas mais antigas, que tendem a ter um modelo de negócio mais
estável, mas também podendo acompanhar empresas que estavam em pleno processo de ajuste
no modelo de negócio, caracterizando o processo de criação (Cavalcante et al., 2011). De
acordo com Leonard-Barton (1990), usar casos retrospectivos e em tempo real pode ser uma
estratégia interessante e complementar. Os casos retrospectivos ajudam a ver os padrões históricos indicativos de processos dinâmicos e, em geral, já se tem resultados, ainda que parciais, e
os de tempo real ajudam a observar os processos dinâmicos na medida em que ocorrem.
Em termos de tipo de empresa, quatro das empresas se classificam como negócios sociais ou
negócio de impacto, inclusive participando de programas de instituições direcionadas a empresas com esse conceito como o Yunus Social Business e a Artemisia. São elas a Revoada, PanoSocial, Saladorama e Muda Meu Mundo.
Por fim, as dez empresas que concordaram em participar do estudo e cujas informações principais constam do Quadro 8 encontram-se descritas em detalhes no capítulo 4.
3.3 O Contexto empírico da pesquisa
O contexto é importante para situar a ação e colocá-la em uma perspectiva mais ampla, sendo
chave para desvendar o seu significado (Dey, 2003). Assim, para estabelecer as técnicas de
coleta e análise de dados a serem utilizadas, é importante entender o contexto empírico da pesquisa, notadamente, relacionado ao processo de tomada de decisão em relação aos trade-offs da
sustentabilidade.
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A tomada de decisão não deve ser vista como ações isoladas dentro de um contexto. Em realidade, a tomada de decisão envolve um contexto temporal em que diversas temáticas interagem
ao longo do tempo, uma afetando a outra (Langley, Mintzberg, Pitcher, Posada, & Saint-Macar,
1995).
Ao se estudar a gestão de trade-offs aplicados à sustentabilidade corporativa, este argumento é
ainda mais relevante, já que a sustentabilidade, por definição, exige a adoção de uma perspectiva mais holística e as decisões em relação a aspectos de sustentabilidade de determinado projeto ou ação são intrínsecas. A experiência de análise de dados de múltiplas empresas relativas
a decisões envolvendo trade-offs relativos à sustentabilidade descrita por Wu e Pagell (2011)
reforça tal tese. Os autores inicialmente analisaram as decisões de maneira independente, em
um contexto específico. Posteriormente, reanalisaram os dados ao perceberem que muitas decisões são tomadas simultaneamente, que há uma grande interdependência entre elas, e que
muitas vezes as implicações se dão ao longo de períodos extensos de tempo. Descobriram, por
exemplo, que as empresas muitas vezes tentam balancear os aspectos econômicos com os ambientais em diferentes decisões ao longo do tempo.
Esse caráter evolucionário e dinâmico também foi revelado por Georg e Fussel (2000), que, ao
pesquisarem o processo de sensemaking envolvido na adoção de estratégias ambientais, concluem que elas são “melhor estudadas e entendidas quando investigadas conforme emergem”
(p. 184). Portanto, considerando um contexto de tomada de decisão em relação aos trade-offs
da sustentabilidade, é relevante que ocorra um processo de coleta de dados longitudinal, tal
como discutido a seguir.
Por todas as características empíricas descritas e experiências relatadas por autores supracitados, desta forma, reconhece-se que a presente pesquisa tem uma abordagem do tipo ‘processo’,
uma vez que se ocupa em entender como e o porquê os fenômenos organizacionais complexos
evoluem ao longo do tempo da forma que evoluíram (Orton, 1997;Langley, 1999), ou como
sintetiza Langley (1999), “o que aconteceu, quem fez o quê, em que momento” (p. 692). Quatro
características distintivas configuram uma abordagem baseada em processo. Primeiramente, os
dados são contidos em formatos de eventos ou fases, sendo que é central identificar a sequência
destes eventos ou fases ao longo do tempo para compreender como levaram a determinado
resultado. Segundo, os dados envolvem múltiplas unidades e níveis de análises, frequentemente
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tendo uma fronteira ambígua entre eles. Terceiro, os dados apresentam inserção temporal variada, ou seja, de forma geral, é necessário recorrer à coleta de dados retrospectivos, bem como
em tempo real. Outra dificuldade associada é definir o que se entende por “evento”, que pode
ser definido como “um determinado ano”, uma determinada decisão ou uma determinada reunião. Quarto, os dados são bastante ecléticos, já que os dados do processo em análise não são
necessariamente bem delimitados, podendo envolver um sem-número de dados qualitativos e
quantitativos, sendo, por vezes, difícil a tarefa de extrair o que realmente importa quando da
análise. Além disso, a complexidade dos dados reflete a complexidade dos fenômenos organizacionais: contextos múltiplos em constante mudança e se influenciando mutuamente, causalidade multidirecional, entre outros aspectos, tornam complexa a elaboração de modelos de processo lineares e com fases bem definidas (Langley, 1999).
Por fim, a pesquisa apresenta um design naturalístico. As pesquisas de caráter naturalístico não
podem ter seu design completamente estabelecido previamente ao trabalho de campo, ainda
que se possa ter alguns aspectos planejados, tais como um foco inicial geral, perguntas e esquemas de observação iniciais. Tal design requer, não raro, tolerância à incerteza e à ambiguidade,
tendo em vista a expectativa de que uma abordagem indutiva trará resultados ricos. As mudanças são tidas como naturais, esperadas e é esperado que o pesquisador siga o fluxo das mudanças
(Patton, 2002).
3.4 Coleta de dados
Tendo a presente pesquisa abordagem qualitativa, assume-se que o pesquisador deva estar no
campo, próximo aos participantes e objetos sendo estudados na pesquisa (Creswell, 2007). Assim, os dados são coletados no seu contexto natural, sendo que sua interpretação deve ser feita
à luz desse contexto (Flick et al., 2004).
A coleta de dados teve caráter longitudinal, utilizando-se tanto dados primários coletados longitudinalmente quanto fazendo uso de outros documentos e fontes secundárias de dados geradas
em diferentes períodos de tempo, representando diferentes recortes temporais do histórico de
atuação de cada uma das empresas, desde a sua criação até o momento da pesquisa. O processo
de coleta de dados para cada caso seguiu protocolo de estudo de caso elaborado (Yin, 2003),
que consta do Apêndice I.
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Em primeiro lugar e como principal fonte de dados, realizou-se entrevistas com informanteschave das dez empresas estudadas, isto é, os sócios-administradores ou gestores principais. Segundo Seidman (2006), as entrevistas são um meio de captar as experiências das pessoas dentro
de determinado contexto e os significados atribuídos a elas. Ao contar histórias, as pessoas
selecionam alguns detalhes de sua experiência e refletem sobre elas, engajando-se em um processo de construção de significado sobre o que aconteceu. Portanto, entrevistas se constituem
um canal relevante para estudar os processos de sensemaking.
Além disso, entrevistas são um canal rico e altamente eficiente sobretudo quando se trata de
captar fenômenos que são episódicos e infrequentes (Eisenhardt & Graebner, 2007). Esse é o
caso da criação ou alteração do modelo de negócios e também do sensemaking, que é despertado
por situações de elevada ambiguidade e incerteza com que as empresas se deparam.
Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram dois roteiros semiestruturados, com um
design emergente, alterando-se na medida em que os dados foram analisados, de modo a aprofundar, corroborar ou refutar os achados ou suposições construídas, aproveitando-se de eventuais oportunidades surgidas (Eisenhardt, 1989; Edmondson & Mcmanus, 2007; Gioia, Corley
& Hamilton, 2013). No Apêndice II, encontram-se os dois roteiros semiestruturados utilizados
na primeira e na segunda onda de coleta de dados.
O roteiro da primeira onda de coleta de dados possuía basicamente três partes. A primeira parte
consistia em um breve resgate dos objetivos da pesquisa, questionando-se se o entrevistado
tinha alguma dúvida a respeito. Em seguida, explicava-se sobre o ‘protocolo de autorização’ da
pesquisa, culminando em ambos, pesquisador e entrevistado, assinando duas vias. Na terceira
parte, entrava-se nas perguntas relativas à pesquisa propriamente dita, havendo três blocos. O
primeiro bloco abordava algumas informações de caracterização sobre o entrevistado como
idade, formação, uma síntese da sua experiência pregressa e o papel desempenhado na empresa.
O segundo bloco compunha as perguntas propriamente ditas sobre a empresa e a experiência
dos gestores na sua gestão. Os dois blocos derivaram diretamente do problema de pesquisa e
foram constituídos a partir de uma noção abrangente da literatura (Gioia et al., 2013), notadamente relacionada ao sensemaking, os trade-offs da sustentabilidade e modelos de negócio. O
terceiro e último bloco consistia em questões visando caracterizar a empresa como faturamento
e número de funcionários. Quanto ao roteiro de entrevista utilizado na segunda onda de coleta
de dados, foi derivado de aspectos que emergiram como mais relevantes durante a análise dos
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dados durante e após a primeira onda de coleta de dados. Adicionalmente, incluiu-se outras
questões específicas a cada uma das empresas que necessitavam de maior aprofundamento ou
esclarecimento. Ademais, para ambos os roteiros, fez-se adequações pontuais na redação das
perguntas quando se entrevistou gestores que não eram sócios das empresas, fato que ocorreu
em uma das empresas.
O procedimento adotado pelo pesquisador durante as entrevistas seguiu recomendações sugeridas por Seidman (2006). Primeiramente, embora se tenha utilizado o roteiro semiestruturado,
o direcionamento das entrevistas seguiu o fluxo das experiências relatadas pelos participantes,
não necessariamente a ordem das questões, sendo que o pesquisador procurou desempenhar o
papel de “ouvinte ativo” (p. 78). Segundo, após a devida autorização dos entrevistados – todos
autorizaram - gravou-se as entrevistas. Em paralelo, o pesquisador realizou anotações como
forma de praticar a escuta ativa e como forma de se atentar para pontos a serem explorados
mais à frente na entrevista. Terceiro, sempre que necessário, de forma a elucidar determinado
aspecto e procurando resgatar a “voz interior” (p. 78) dos entrevistados, isto é, aspectos da
experiência ou do processo de significação dos entrevistados que, consciente ou inconscientemente, ficam ‘guardados’ ou são subexplorados, solicitou-se ao entrevistado que discorresse
mais a respeito. Neste sentido, na medida em que a entrevista transcorria, procurou-se utilizar
a própria linguagem empregada pelos entrevistados, procurando evitar com que se “sentissem
na defensiva” e os estimulando a refletir mais profundamente a respeito. Este procedimento
mostrou-se particularmente importante no contexto da pesquisa, uma vez que os representantes
de empresas poderiam se sentir ou sentir que a respectiva empresa estaria exposta ao revelar
trade-offs ou situações paradoxais enfrentadas e também pelo objetivo da pesquisa de entender
como os sujeitos desenvolvem significados.
As entrevistas com as empresas ocorreram em duas ondas de coleta de dados, portanto, longitudinalmente. Especificamente, o intervalo entre a primeira e segunda onda de entrevistas variou de acordo com cada empresa, mas compreenderam um intervalo entre três e oito meses. A
estratégia de coleta de dados longitudinal é interessante para tentar captar em tempo real as
mudanças ocorridas e, consequentemente, o processo de sensemaking realizado pelos empreendedores enquanto ele ocorresse (Leonard-Barton, 1990). De fato, em algumas das empresas,
houve mudanças significativas, implementadas ou planejadas, no modelo de negócios durante
esse intervalo, o que envolveu intenso processo de sensemaking.
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As entrevistas da primeira onda de coleta de dados tiveram um caráter mais retrospectivo, procurando entender o histórico pessoal dos participantes, o contexto organizacional e o histórico
das ações da organização e o significado atribuído aos participantes a essas experiências. Procurou-se também desenvolver certo rapport junto aos entrevistados. Conforme aponta Patton
(2002), a etapa de pesquisa de campo, envolve “se aproximar o suficiente das pessoas e circunstâncias de forma a capturar o que está acontecendo” (p. 48), sendo que criar empatia a
partir de um relacionamento próximo é fundamental para entender o comportamento humano.
Quanto à segunda onda de coleta de dados, as entrevistas tenderam a ser mais focadas, conforme
ocorreu no estudo de sensemaking de Maitilis (2005). Elas foram orientadas por uma amostragem teórica, isto é, a coleta foi direcionada de modo a contribuir para o desenvolvimento da
teoria substantiva, suas categorias e propriedades que emergiram da análise (Locke, 2003) da
primeira onda de dados. Assumiu-se também uma abordagem de entrevista em tempo real, ao
se explorar aspectos que estivessem sendo vivenciados pelas organizações no momento da entrevista, não aspectos do passado. Desta forma, contribuiu-se para que se atenuassem os efeitos
do sensemaking retrospectivo e a racionalização controlada da experiência7, isto é, a alteração
da percepção ou opinião dos gestores após a situação ou fenômeno em análise tiver se transcorrido em comparação com a percepção que guardavam antes ou durante a ocorrência da situação
ou fenômeno. Ademais, privilegiar o estudo de organizações que estejam em processo de mudança e organizações que já mudaram o modelo de negócios, fortalece o uso de estudo da estratégia de casos múltiplos ao combinar casos retrospectivos com casos em tempo real. Outra
forma de se combater esse viés, além do uso de casos em tempo real, é realizar entrevistas com
múltiplos informantes, tanto de dentro da organização – de diferentes áreas e níveis hierárquicos, por exemplo – quanto consultar também informantes de fora da organização, mas que estejam envolvidas com a mesma – como analistas de mercado e consultores (Eisenhardt & Graebner, 2007). No caso da pesquisa, sempre que possível, buscou-se entrevistar mais de um informante-chave de cada uma das dez empresas.
As entrevistas ocorreram pessoalmente ou remotamente, no período compreendido entre maio
de 2017 e janeiro de 2018, tendo duração entre 31 minutos e 110 minutos, com média de 65
minutos. A primeira onda de entrevistas ocorreu entre maio e outubro de 2017, com concentração maior até agosto. A segunda onda ocorreu entre novembro de 2017 e janeiro de 2018. Em
7

O que se chamou de ‘racionalização da opinião’ trata-se de uma tradução livre desenvolvida a partir da expressão
‘impression management’ utilizada por Eisenhardt e Graebner (2007, p. 28)
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geral, as entrevistas da segunda onda tiveram duração menor. Com exceção de uma entrevista,
que ocorreu com os dois sócios simultaneamente, todas as demais entrevistas foram individuais.
Quanto aos entrevistados, com exceção de uma empresa que teve seu diretor comercial como
informante-chave, todas as demais entrevistas ocorreram com os sócios das empresas envolvidos diretamente na gestão da empresa. No total, foram realizadas 16 entrevistas. O Quadro 9
reúne as informações acerca das entrevistas realizadas.
Quadro 9- Informações sobre as entrevistas realizadas
Caso

Fruta Imperfeita

Quitandoca

Identificação
do
entrevistado

Função na empresa

Duração
(minutos)

Data

Formato e
local

Onda de
coleta
de dados

NI

Sócio-administrador

RM
RM - 2ª onda
de coleta

Sócio-administrador

56

mai/17

Sede da empresa

1ª onda

Sócio-administrador

31

dez/17

Telefone

2ª onda

GM

Sócio-administrador

75

jun/17

Sede da empresa

1ª onda

GM 2ª onda
de coleta

Sócio-administrador

36

jan/18

Telefone

2ª onda

LE

Gestor de operações
no Brasil

64

jun/17

GG

Sócio-administrador

94

jun/17

NB

Sócio-administrador

47

dez/17

Muda Meu
Mundo

PV

Sócio-administrador

94

jul/17

Sócio-administrador

105

jul/17

Movin

PR
PR - 2ª onda
de coleta

Escritório da
empresa
Sede da empresa
Telefone
Café em São
Paulo
Skype

Sócio-administrador

51

dez/17

Telefone

BM

Sócio-administrador

68

jul/17

LM

Sócio-administrador

35

jan/18

LV

Sócio-administrador

71

set/17

LV - 2ª onda
de coleta

Sócio-administrador

40

Saladorama

IR

Sócio-administrador

Revoada

AT

Sócio-administrador

Vert Shoes
PanoSocial

Insecta Shoes

Juçaí

1ª onda
1ª onda
2ª onda

2ª onda

1ª onda
1ª onda

Café em São
Paulo
Telefone
Sede da empresa

2ª onda

jan/18

Telefone

2ª onda

110

out/17

Skype

1ª onda

55

out/17

Skype

1ª onda

1ª onda

1ª onda

Fonte: elaborado pelo autor
As entrevistas da primeira onda de coleta de dados, sem exceção, tiveram duração maior, dado
seu caráter mais abrangente e a necessidade de explorar detalhes sobre a organização. Por outro
lado, nas entrevistas da segunda onda de coleta de dados, o pesquisador já estava consideravelmente fluente sobre os empreendedores/sócios da empresa, a empresa em si, seu modelo de
negócio e seu contexto.
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De posse da gravação, as entrevistas foram devidamente transcritas pelo pesquisador utilizando-se como recurso de apoio o software Express Scribe Transcription. Durante a transcrição, o pesquisador buscou-se manter as falas dos entrevistados na íntegra sempre que possível.
Em complemento e sem afetar o conteúdo das mesmas, buscou-se efetuar correções gramaticais, tais como concordância verbal e nominal. Manteve-se, porém, sempre que pertinente, os
maneirismos e gírias relativos ao uso da linguagem coloquial oral, uma vez que o pesquisador
julgou contribuir para a melhor expressão do significado atribuído por parte dos entrevistados
às suas experiências pessoais e relativas ao negócio, como advogam Gioia et al. (2013). Adicionalmente, o pesquisador fez inserções de explicações no corpo do documento transcrito, de
forma a, posteriormente, auxiliar o processo de análise. Usou-se colchetes para a delimitação
de tais explicações. As entrevistas transcritas totalizaram 272 páginas de conteúdo, utilizandose fonte de tamanho 12 e espaçamento simples.
Para complementar as entrevistas com os informantes-chave, ocorreu sempre que possível e
disponibilizado ao pesquisador, a coleta de documentos internos julgados importantes ao contexto da pesquisa, conforme foram sendo mencionados durante entrevistas, além de documentos
e outros materiais publicados a respeito das empresas. Isto incluiu dezenas de vídeos, documentos e diagramas produzidos pelas empresas e disponibilizados nos respectivos website e/ou redes sociais.
Como em alguns casos não se conseguiu entrevistar mais de um informante-chave, tentou-se
compensar parcialmente tal limitação ao se coletar fontes secundárias de dados em que os informantes-chaves tivessem dado depoimentos, tais como entrevistas, reportagens e apresentações orais. Estes meios se constituíram em formas oportunistas de coleta de dados (Eisenhardt,
1989) e, para alguns casos, foi uma forma de conseguir alguns trechos de depoimento, em primeira mão, de alguns dos sócios das empresas que não puderam ser entrevistados. O uso das
reportagens foi importante também para resgatar os fatos conforme eles ocorriam – por exemplo, em relação a mudanças nos modelos de negócios - e de certa forma compensar as desvantagens associadas ao uso de entrevistas retrospectivas, porquanto, estão sujeitas à falta ou imprecisão da memória dos entrevistados relativa a determinados fatos. Assim, foram coletadas
dezenas de reportagens realizadas ao longo do histórico de existência e desenvolvimento das
empresas estudadas.
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Durante o processo de coleta de dados, conforme recomendação de Yin (2003), elaborou-se
uma base de dados de cada caso, contendo as principais fontes de evidência coletadas, o que
incluiu as entrevistas transcritas, reportagens e vídeos veiculados na mídia a respeito de cada
empresa e eventuais documentos cedidos pelas empresas. O Quadro 10 reúne todas as fontes
de evidências utilizadas em cada caso.
Quadro 10 - Fontes de evidências utilizadas nos casos
Caso

Setor

Fontes de evidência
Entrevistas: sócio-gestor (1) (1 entrevista com um dos sócios)

Saladorama

Alimentação

Documentos: Apresentações (2); publicação em rede social (1); Diagrama (1)
Fontes secundárias: Reportagens sobre a empresa (6)
Entrevistas: sócio-gestor (1) (1 entrevista com um dos sócios)

Muda Meu
Mundo

Alimentação

Documentos: Campanha Crowdfunding (1), Descrição do Projeto –
Be Dream (1), Descrição do Projeto – Yunus Social Challenge (1),
Tag dos produtos (1), Valores (1)
Fontes secundárias: Reportagem sobre a empresa (1)
Entrevistas: sócio-gestor (1) (2 entrevistas com um dos sócios)

Quitandoca

Alimentação

Documentos: Conteúdo do website (1)
Fontes secundárias: Reportagens sobre a empresa (2)
Entrevistas: Sócios-gestores (2) (1entrevista com os dois sócios e 1
entrevista com um dos sócios)

Fruta Imperfeita

Alimentação

Documentos: Campanha Crowdfunding (1), Conteúdo do website
(1)
Fontes secundárias: Reportagens sobre a empresa (2)
Entrevistas: Sócio-gestor (2) (2 entrevistas com um dos sócios)

Juçaí

Alimentação

Documentos: Conteúdo do website (1), Informações jurídicas (1),
Descrição do projeto – Change Markers (1)
Fontes secundárias: Documento feito por terceiros sobre a empresa
(1), Reportagens sobre a empresa (6)
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Caso

Setor

Fontes de evidência
Entrevistas: Sócios-gestores (2) (1 entrevista com cada um dos dois
sócios)

PanoSocial

Moda/têxtil

Documentos: Apresentação (2), Descrição do projeto – Change
Markers (1), Descrição do Projeto – Fashion Revolution (1),
Fontes secundárias: Documentos feitos por terceiros sobre a empresa (1), Reportagens sobre a empresa (4)
Entrevistas: Sócio-gestor (2) (2 entrevistas com o único sócio)

Movin

Moda/têxtil

Documentos: Código de ética (1), Infos sobre a transparência dos
produtos (1), Relatório (1)
Fontes secundárias: Reportagens sobre a empresa (4), Documentos
feitos por terceiros sobre a empresa (1)
Entrevistas: Sócio-gestor (1) (1 entrevista com um dos dois sócios)

Revoada

Moda/têxtil

Documentos: Informações sobre os produtos e lotes (1), Relato autobiográfico de uma das sócias para terceiros (1), Diagrama (1)
Fontes secundárias: Entrevista feita por terceiros sobre a empreendedora/empresa (1), Reportagens sobre a empresa (4)
Entrevistas: Sócio-gestor (2) (1 entrevista com cada um dos dois
sócios)

Insecta
Shoes

Moda/têxtil

Documentos: Conteúdo do website (10), brandbook (1), Manifesto
(1)
Fontes secundárias: Reportagens sobre a empresa (4)
Entrevistas: Gestor (1) (1 entrevista com um dos principais gestores
da marca no Brasil)

Vert-Shoes

Moda/têxtil

Documentos: Conteúdo do website do Brasil e da Matriz (França,
em inglês) (3)
Fontes secundárias: Reportagens sobre a empresa (8)

Fonte: elaborado pelo autor
Observa-se pelo Quadro 10, que, além das entrevistas realizadas com os empreendedores e/ou
gestores das empresas, foram coletados um total de 84 documentos e outros materiais secundários sobre as empresas.
De posse das fontes de dados sobre as empresas, procedeu-se à elaboração preliminar de cada
caso. Segundo Miles e Huberman (1994), fazer uma descrição preliminar do caso é importante
para revisar os resultados, verificar a qualidade dos dados que apoiam cada caso e determinar
o que deveria ser explorado em uma futura coleta de dados.
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Além disso, após a elaboração preliminar de cada caso, conforme apresentado na seção Apresentação dos Casos da presente tese, submeteu-se a minuta do mesmo à apreciação dos informantes-chave de cada empresa. Adotou-se tal procedimento por quatro motivos. Primeiro, visando a reduzir uma eventual resistência e temor dos entrevistados em se sentirem expostos
pela revelação de certas informações (Gioia et al., 2013), procurando, dessa forma, construir
certo rapport na relação pesquisador-investigado.
Segundo, como procedimento de validação das informações e fatos objetivos sobre o caso, servindo também como forma dos entrevistados voluntariamente complementarem evidências já
apresentadas, na hipótese de eventualmente se lembrarem de outros materiais e informações
previamente não apresentados ou relatados.
Terceiro, para retomar o contato com os entrevistados, utilizando como oportunidade de complementar e explorar algumas facetas do caso, como etapa preparatória para a segunda onda de
coleta de dados.
Quarto, ao descrever da maneira mais fidedigna possível o caso, torna-se mais claro ao pesquisador um retrato do fenômeno que se apresenta para a análise e também facilita a identificação
de certos padrões e temas comuns quando da análise cruzada dos casos (Miles & Huberman,
1994). Neste sentido, a análise das empresas sob a lógica dos seus modelos de negócio é especialmente relevante (Baden-Fuller & Morgan, 2010). Por fim, como resultado desse procedimento de validação do caso, Yin (2003) apregoa que o pesquisador obtém uma validade maior
do construto, bem como um caso de maior qualidade.
Após a apreciação do caso preliminar, de forma geral, os entrevistados solicitaram apenas alterações pontuais. Estas alterações pontuais incluíram, por exemplo, informações técnicas acerca
do processo produtivo, atualização de dados defasados ou relato de algumas mudanças no modelo de negócio. De maneira geral, a descrição da empresa no caso, sobretudo do modelo de
negócio, objeto central do estudo, foi corroborada e considerada adequada por todos os responsáveis pelas empresas. A descrição resultante dos modelos de negócio das empresas também se
coadunou com a definição teórica de modelo de negócio sustentável a partir de Schaltegger et
al. (2015), reforçando a adequação de cada caso aos critérios de amostragem teórica aplicados
para a seleção dos casos a serem estudados.
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Por fim, como resultado do processo de coleta de dados, buscou-se obter uma diversidade de
perspectivas (Flick et al., 2004), visando à triangulação (Eisenhardt, 1989; Yin, 2003). De fato,
a convergência de diversas evidências leva a uma melhor validade do construto desenvolvido,
já que se constituem em múltiplas avaliações do mesmo fenômeno (Yin, 2003).
3.5 Análise de dados
Em pesquisas qualitativas de natureza indutiva, recomenda-se que o processo de coleta de dados
seja realizado paralelamente ao processo de análise de dados, sendo que os dois procedimentos
se moldam ao longo do tempo (Patton, 2002). Isso permite também agilizar o processo de análise e fazer ajustes no processo de coleta de dados se e quando necessário (Eisenhardt, 1989;
Miles & Huberman, 1994; Edmondson & McManus, 2007). Desta forma, a análise preliminar
de dados orientou também a coleta dos dados posteriormente, em um processo iterativo, até que
o modelo teórico fosse adequadamente validado (Baxter & Jack, 2008). Ao mesmo tempo em
que se coletava e analisava os dados, ocorreu a busca pelo refinamento da conceitualização dos
resultados encontrados, visando construir teoria emergente, processo típico quando se está estudando teorias nascentes (Edmondson & McManus, 2007). Tal processo caminhou em direção
da busca da chamada “generalização analítica”, conforme recomendado por Yin (2003).
De forma geral, o processo de análise de dados seguiu o fluxo proposto por Miles e Huberman
(Miles & Huberman, 1994; Miles, Huberman & Saldaña, 2014). Os autores entendem que análise de dados qualitativos envolve três fluxos simultâneos de atividades: condensação/redução
dos dados, apresentação dos dados e elaboração e verificação das conclusões. Os três fluxos se
influenciam simultaneamente e estão diretamente associados ao processo de coleta de dados,
como mostra a Figura 4.
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Figura 4 – Modelo interativo de análise de dados

Coleta
dos da-

Apresentação

Redução/

Elaboração e ve-

Fonte: Miles e Huberman (1994, p. 12)
Ressalte-se que tal caráter recursivo entre as etapas de design, coleta, análise de dados e comparação com a teoria existente também caracteriza a estratégia de desenvolvimento de teoria a
partir de casos advogada por Eisenhardt (1989) e no qual o presente trabalho também se fundamentou.
Ademais, importante ressaltar que se utilizou na análise algumas das técnicas da groundedtheory de maneira conjugada com o estudo de caso, prática que é factível, tem sido usada
(Locke, 2003) e faz parte inclusive da proposta de geração de teoria indutiva a partir de dados
proposta por Eisenhardt (1989). Tal procedimento tem ocorrido também tanto em estudos sobre
sensemaking (e.g. Freitas & Bandeira-de-Mello, 2012) quanto em estudos de sustentabilidade
(e.g. Slawinski & Bansal, 2012).
As próximas seções estão estruturadas com base em cada um dos três fluxos relativos à análise
de dados. Elas trazem a descrição pormenorizada das técnicas analíticas usadas em cada um
dos fluxos.
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3.5.1 Redução e condensação de dados
Redução ou condensação de dados refere-se ao processo de selecionar, sintetizar, simplificar e
transformar os dados brutos coletados. O processo ocorre continuamente ao longo da análise
dos dados, mas pode inclusive ocorrer antes da coleta de dados, ao se optar, ainda na etapa de
planejamento da pesquisa, por utilizar determinado framework conceitual, perguntas de pesquisa e formas de coleta de dados (Miles & Huberman, 1994).
No caso da tese, seguindo a estratégia analítica sugerida por Yin (2003), partiu-se de proposições teóricas que levaram ao estudo de caso, notadamente, da revisão da literatura, que, por sua
vez, gerou o problema de pesquisa e os objetivos originais do projeto. Em etapas posteriores,
tais proposições orientaram – contudo, sem tornar rígido – o plano de coleta de dados e também
direcionaram a análise ao ajudar a focar as atenções do pesquisador em determinados aspectos
dos dados em detrimento de outros (Eisenhardt, 1989; Yin, 2003).
Uma vez que se tinha um ponto de partida no problema de pesquisa e no referencial teórico
para guiar a coleta e análise dos dados, facilitou-se também o processo de codificação (Miles
& Huberman, 1994). O processo de codificação teve início com a importação de todos os dados
coletados para o software Atlas ti, versão 7.5.7, em uma Unidade Hermenêutica própria da pesquisa, de forma a auxiliar na tarefa de gerenciamento dos dados, sobretudo quando apresenta
volume considerável. Os chamados Computer Aided Qualitative Data Analysis Softwares
(CAQDAS) facilitam a organização, armazenamento de evidências empíricas de diferentes formatos, bem como o registro das fontes, datas e funções de busca (Baxter & Jack, 2008). Assim,
as entrevistas gravadas transcritas e os demais materiais coletados foram importados da mesma
forma.
Independente da lógica de análise de dados qualitativa, a codificação é um dos procedimentos
comumente empregados, sendo, de maneira geral, a primeira parte (Miles & Huberman, 1994;
Miles et al., 2014). Códigos consistem em rótulos, expressos em uma única palavra ou frase e
que atribuem significado simbólico a informações inferenciais ou descritivas compiladas durante um estudo. Os códigos funcionam como um mecanismo de descoberta na medida em que
o pesquisador lê cuidadosamente e reflete sobre o significado de cada fragmento de dado, o que
o ajuda a desenvolver grande familiaridade com o conjunto de dados analisados e também a
identificar padrões recorrentes (Miles et al., 2014).

96

As etapas da codificação envolvem inicialmente a atribuição dos códigos a segmentos do texto,
sendo que os códigos podem ser aplicados a palavras, frases ou mesmo parágrafos inteiros.
Posteriormente, o trabalho analítico se baseia na realização de análises explorando a relação
entre os diferentes códigos. Os códigos têm o condão de identificar os dados específicos que
são significativos para a pesquisa e estabelecer as bases para fazer interpretações. A criação dos
códigos pode ocorrer previamente à análise ou ida ao campo em si, por exemplo, baseada em
literatura prévia, no framework de pesquisa no qual o pesquisador guarda interesse, ou mesmo
em hipóteses estabelecidas previamente. Ou posteriormente, permitindo-se que os códigos
emerjam indutivamente a partir dos dados. Um mesmo código pode ser usado em diferentes
trechos de cada material – por exemplo, uma entrevista, e o mesmo segmento pode ser classificado a partir de diferentes códigos (Coffey & Atkinson, 1996).
O uso dos códigos também é útil para resgatar rapidamente excertos de dados e reuni-los sob
uma mesma categoria, tema, construto ou problema de pesquisa a ser respondido (Miles et al.,
2014).
O processo de codificação na pesquisa seguiu uma lógica dedutiva-indutiva, em que o processo
de codificação foi baseado em conceitos pré-existentes obtidos a partir da revisão preliminar da
literatura e associados diretamente ao problema de pesquisa e objetivos, mas também permitindo que se emergissem novos códigos a partir dos dados (Miles et al., 2014). Assim, na medida em que se avançava na análise, novos códigos foram criados, alguns foram alterados e
outros fundidos, de forma a refinar as categorias e temas finais. Todo o processo de codificação
e alterações nos códigos foram documentados e registrados em memorandos analíticos elaborados8 e devidamente atualizados no dicionário de códigos criado. Para cada código, foi listado
seu tema, subtemas, eventuais categorias e subcategorias, tipo de código (se dedutivo ou indutivo), referência na literatura (para códigos dedutivos), explicação/descrição relatando sobre do
que se trata, e um campo de observações gerais. A criação do dicionário mostrou-se fundamental para se garantir consistência ao longo do processo de codificação, já que os códigos gerados
chegaram a totalizar cerca de uma centena, número semelhante ao número de documentos relativos aos dados que foram codificados.

8

Em inglês e na terminologia original de Glaser e Strauss (2008), os memorandos são chamados memos e o processo de elaboração dos mesmos é chamado de memoing. Memorandos e elaboração de memorandos, portanto,
trata-se de uma tradução livre.
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Em fases posteriores da análise, a redução e condensação também ocorreram ativa e frequentemente. Uma vez codificados os dados, ocorreram diferentes etapas até a interpretação dos dados. Isto envolveu a extração dos códigos obtidos e, em seguida, a sua manipulação e exploração e dos respectivos dados atrelados a cada um deles, ocorrendo nesse processo a mudança,
descarte, reorganização e renomeação dos códigos. Segundo, buscou-se transformar os dados
codificados em dados significativos aos objetivos da pesquisa. Desta forma, esta tarefa envolve
procurar padrões, temas e regularidade ao longo dos diversos dados, bem como identificar aspectos contrastantes, paradoxos e irregularidades (Coffey & Atkinson, 1996). Particularmente
importante à pesquisa, foi a identificação de 65 incidentes críticos (Miles & Huberman, 1994)
que envolviam situações de trade-offs relacionados à sustentabilidade corporativa nos dez casos
estudados. As análises posteriores foram amplamente baseadas nestes incidentes, conforme os
detalhes que serão discutidos na seção de discussão dos resultados.
3.5.2 Apresentação dos dados
Na apresentação dos dados, procedeu-se o desenvolvimento da descrição dos casos, etapa importante dentro do processo de análise interna de cada caso9, já que ajuda os pesquisadores a
ter insights e lidar com o grande volume de dados típico da pesquisa qualitativa logo no início
do processo de análise. A análise interna dos casos ajuda também o pesquisador a se familiarizar
com cada caso e a identificar padrões únicos para cada caso antes de partir para a análise do
conjunto de casos (Eisenhardt, 1989).
A elaboração preliminar dos casos também foi empregada para conseguir identificar o volume
e a ‘qualidade’ dos dados de cada caso quando da elaboração do banco de dados de cada caso,
buscando complementar os dados quando eles eram insuficientes ou quando se apresentava uma
discrepância significativa quando comparados aos demais casos. Outra finalidade do uso dessa
estratégia foi permitir a validação dos dados principais sobre o caso com os informantes-chave,
conforme explorado na seção de Coleta de dados. Por fim, como aponta Langley (1999), trazer
a descrição detalhada dos casos em forma de narrativa ajuda a tornar mais inteligível os dados,
colocá-los em uma ordem cronológica, lidar com ambiguidades e ecletismo, contribuindo para
o processo analítico. Torna os dados também mais facilmente acessíveis à discussão dos resul-

9

Procedimento originalmente conhecido como within-case analysis (Eisenhardt, 1989; Miles & Huberman, 1994)
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tados, tanto para o autor quanto para os leitores do trabalho, uma vez que permite a familiarização prévia com as características de cada um dos casos. A descrição dos casos encontra-se
na seção 4, de Apresentação dos Casos.
Um outro procedimento utilizado foi a organização dos dados segundo uma sequência cronológica (Miles & Huberman, 2014), particularmente explicitando as mudanças no modelo de
negócio, gatilhos e processo de sensemaking associados e resultados obtidos, fatos tratados
como eventos.
Foram utilizados como referência para organizar o processo de significação o processo de mudança nos modelos de negócios, sobretudo no que diz respeito à acomodação dos trade-offs da
sustentabilidade - temporal, múltiplos objetivos simultâneos e múltiplos stakeholders - vivenciados. Abordagem semelhante foi empregada por Maitlis (2005) como forma de direcionar a
análise de dados do processo de sensemaking em torno de temas substantivos à realidade organizacional estudada.
Por fim, tomou-se o cuidado de ilustrar satisfatoriamente com evidências empíricas cada um
dos elementos conceituais da teoria emergente gerada, de forma a permitir que os leitores consigam enxergar uma correspondência significativa com os dados (Eisenhardt, 1989; Gioia et
al., 2013).

3.5.3 Elaboração e verificação das conclusões
Para o processo de construção indutiva de teoria a partir dos dados, inspirou-se nos passos propostos por Gioia e colegas. O método proposto pelos autores está sendo amplamente utilizado
em pesquisas publicadas nos principais periódicos em administração no mundo10 e surgiu a
partir de décadas de prática dos autores em pesquisas indutivas. Ele foi engendrado como resposta sistemática aos questionamentos constantes que sofriam para demonstrar rigor na apresentação e análise dos resultados, evidenciando o percurso percorrido dos dados brutos até os

10

Para referência, verificar apêndice B do trabalho de Gioia, Corley e Hamilton (2013) contendo um rol de pesquisadores que empregaram variantes da chamada ‘Método de Gioia’(Langley & Abdallah, 2011) método em suas
pesquisas, publicadas em periódicos como Academy of Management Journal, Organization Science , Administrative Science Quarterly, dentre outros renomados.
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conceitos originados na teoria emergente (Gioia et al., 2013). Trata-se, portanto, de um direcionamento visando à ‘progressão analítica’, partindo da descrição detalhada do contexto e do
fenômeno investigado para a explicação, já que é “difícil explicar algo satisfatoriamente sem
antes entender do que se trata” (Miles & Huberman, 1994). A continuação da progressão analítica continua ao se agregar, gradualmente, os conceitos emergentes de forma até que se culmine nos principais conceitos que formam o modelo final.
Durante todo o processo de análise, procedeu-se à análise cruzada dos casos (Eisenhardt, 1989).
A análise cruzada de casos força os investigadores a enxergarem além das impressões iniciais
geradas pela análise individual dos casos e contrastar diferentes ‘camadas’ de dados. A partir
das categorias e dimensões reputadas relevantes, seja dedutivamente, com base no referencial
teórico, seja indutivamente, com base em aspectos identificados no processo de codificação e
análise preliminar dos dados, foram feitas comparações entre os casos. Assim, procurou-se analisar individualmente, código por código, a fim de verificar aqueles mais densos em termos dos
incidentes atribuídos. Ao fazer isso, realizou-se dois ciclos de codificação (Miles & Huberman,
2014), visando garantir que no segundo ciclo, todos os casos fossem analisados já se tendo uma
listagem de todos os códigos criados ao longo do primeiro ciclo de codificação.
O emprego da técnica de comparação de padrões11 é especialmente relevante na análise cruzada
dos casos. Esta técnica consiste em verificar se padrões identificados em um determinado caso
podem ser replicados aos demais casos (Miles et al., 2014). Um dos objetivos principais da
comparação de padrões é aumentar a validade da teoria que está sendo desenvolvida, na medida
em que modera sua complexidade ao assumir como parte da teoria emergente apenas aqueles
aspectos que sejam observáveis não apenas em um dos objetos estudados, mas no conjunto de
objetos estudados. Uma outra finalidade importante da comparação de padrões é buscar identificar o gradualismo dos padrões obtidos entre os diferentes casos (Trochim, 1989).
Realizar a comparação constante ajuda a pensar de modo não convencional visando identificar
novas propriedades e dimensões envolvidas nos conceitos em relação ao fenômeno investigado
que de outra forma poderiam não ser identificadas e que dão significado ao fenômeno e atribuem especificidade à teoria emergente. Desta forma, ajuda a responder o questionamento “‘Do
que se trata’ esse conceito ou fenômeno?”, servindo como ferramenta analítica. Além disso,

11

Originalmente conhecida como pattern matching (Trochim, 1989).
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direciona o pesquisador a refletir de maneira mais abstrata e com vistas a generalizar os resultados encontrados, transitando de incidentes específicos identificados nos dados para situações
mais gerais ou abstratas (Strauss & Corbin, 1998).
Nesta etapa, semelhanças e diferenças foram analisadas e entendidas, em termos dos aspectos
evidenciados em cada um dos objetivos da pesquisa e, sobretudo, contrastando-se empresas e
organizações híbridas. Em seguida, foram apresentadas evidências para cada conceito que
emergia, buscando-se fornecer explicação da relação entre eles e promover a discussão à luz do
referencial teórico existente (Strauss & Corbin, 1998).
As explanações iniciais nasceram, a princípio, de alguns aspectos iniciais derivados da revisão
da literatura. Posteriormente, algumas explanações preliminares começaram a nascer à medida
que se coletava e analisava os dados de cada caso, procedendo-se, então à comparação com os
resultados empíricos dos demais casos (Eisenhardt, 1989). Tais explanações foram organizadas
em torno de proposições redigidas como forma de se construir explicações - inicialmente provisórias - sobre os dados. Como explicam Miles et al. (2014), o uso de proposições é um recurso
útil para resumir e sintetizar um grande número de observações analíticas individuais e também
para orientar as novas ondas de coleta de dados. Assim, na medida em que se avançava na
análise, verificou-se se os demais dados corroboravam ou refutavam as proposições, adotando
uma instância provisória da análise de dados (Strauss & Corbin, 1998). Basicamente, em situações em que dois ou mais casos apresentassem evidências suficientes para corroborar os desenvolvimentos prévios e nenhum dos casos contrariasse os resultados, a replicação teórica foi
considerada confirmada e incorporou-se ao corpo das contribuições teóricas e resultados da
pesquisa.
Em relação às evidências que eventualmente contrariassem os resultados emergentes, utilizouse para refinar os conceitos, suas propriedades e dimensões, de forma a aumentar a capacidade
de explanatória e estender sua validade externa (Strauss & Corbin, 1998). Como procedimento
adicional, procurou-se averiguar se houve alguma teoria ou desenvolvimento teórico ‘rival’ que
também poderia explicar determinado resultado de maneira plausível (Miles et al., 2014).
Por fim, buscou-se comparar a teoria e os conceitos emergentes com a teoria já existente de
forma a identificar aspectos similares e/ou que vão de encontro a pesquisas anteriores. Aspectos
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similares ajudam a robustecer a teoria ao concatenar conceitos ou temáticas cujo relacionamento ainda não tenha sido explorado. Eventuais aspectos conflitantes com a literatura existente
devem ser especialmente explorados. Primeiro, de forma que não se levantem questionamentos
sobre a validade interna da teoria emergente – isto é, que ela está incorreta ou insuficientemente
desenvolvida –, ou sobre seu potencial de generalização analítica – isto é, que a teoria não seja
idiossincrática apenas aos casos estudados. Segundo, a comparação com a teoria existente tende
a gerar insights criativos ao forçar muitas vezes com que o pesquisador pense de maneira criativa para explicar as diferenças (Eisenhardt, 1989).
Tal procedimento de se fazer uma revisão da literatura mais aprofundada e vinculada aos dados
que emergem durante ou pós a coleta de dados, em vez de somente ao início do processo de
pesquisa, evita que o pesquisador desenvolva um viés confirmatório ao enxergar apenas aspectos que já foram estudados em pesquisas anteriores e fique ‘cego’ a potenciais novas descobertas. Como dito, fez-se isso ao buscar estudar os conceitos amplos sobre sensemaking, sobre os
trade-offs da sustentabilidade e sobre modelos de negócio, sem se aprofundar demasiadamente
no domínio substantivo de interesse da pesquisa, isto é, o processo de sensemaking em relação
aos trade-offs da sustentabilidade corporativa. Com isso, buscou-se uma abordagem indutiva,
mas que implica fazer um mosaico de análise que envolva dados e literatura para desenvolver
teoria (Gioia, et al., 2013). De fato, A lógica de construção de teoria a partir dos casos implica
a transição recorrente entre dados, teoria emergente e, posteriormente, a teoria existente. Dessa
forma, a lógica indutiva e a lógica dedutiva se espelham (Eisenhardt & Graebner, 2007). O
resultado do processo de construção de teoria a partir dos casos pode ser diversa: pode-se originar conceitos, um framework conceitual e/ou proposições teóricas (Eisenhardt, 1989).
Especialmente em relação ao processo de sensemaking, utilizou-se a descrição de sensemaking
baseado em três microprocessos proposta por Sandberg e Tsoukas (2014) como teoria formal
para ‘informar’ a análise. Teorias formais são menos específicas a um grupo e a um contexto
local e, sendo assim, se aplicam a um amplo espectro de situações ou de áreas substantivas
(Glaser & Strauss, 2008). Assim, A partir do momento em que a teoria substantiva emergente
foi se mostrando robusta e consolidada no processo de saturação teórica (Locke, 2003), engajou-se no processo de compará-la e discuti-la à luz da teoria existente e do conjunto geral da
perspectiva de sensemaking. O capítulo 5, que traz a discussão dos resultados, apresenta tais
reflexões.
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3.6 Rigor da pesquisa: síntese de procedimentos adotados
A presente seção visa sintetizar os procedimentos empregados durante o desenho da pesquisa,
coleta e análise dos dados visando aprimorar o ‘rigor’ da pesquisa, tal como defendem os principais autores referência em pesquisa qualitativa. A necessidade de discutir tais procedimentos
é sintetizada por Miles e Huberman (1984) da seguinte forma:
Não é uma questão de replicabilidade, definida de maneira estreita e positivista. No mundo
em que [...] pesquisadores qualitativos estão engajados em entender, não existem conclusões únicas e não se pode estabelecer explicações inequívocas. Por outro lado, algumas
conclusões são melhores do que outras e nem tudo pode ser aceito. Nós temos de estar
confiantes de que as conclusões não deixam de ser razoáveis e que outro pesquisador analisando os mesmos dados chegaria à uma conclusão que se enquadraria no mesmo ‘espectro
da verdade’. (p. 22) (tradução livre)

O artigo de Miles e Huberman (1984) se dá em um contexto em que pesquisas qualitativas ainda
eram muito criticadas, sobretudo por não serem transparentes ou serem vagas quanto aos procedimentos empregados para agregar, reduzir, analisar e interpretar os dados, independentemente da orientação epistemológica ou ontológica dos autores. Críticas estas que ainda hoje
tem certo componente de verdade (Gioia et al., 2013).
Na mesma direção, Eisenhardt (1989) aponta que a avaliação da qualidade da teoria gerada a
partir de casos implica avaliar o rigor do método e o embasamento sólido nos dados. Isto inclui
questionar se o pesquisador desenvolveu um procedimento analítico rigoroso, se os resultados
são solidamente respaldados por dados, se foram exploradas explicações rivais e se foram descritos os procedimentos de amostragem, coleta e análise de dados.
O Quadro 11 traz os procedimentos empregados visando aprimorar a qualidade da pesquisa no
que tange à validade interna, validade externa e confiabilidade.
Quadro 11 - Procedimentos adotados para assegurar a ‘qualidade’ da pesquisa
Critério de qualidade
Validade interna

Procedimento adotado na pesquisa
-Uso de múltiplas fontes de evidência, conduzindo à triangulação dos dados (Eisenhardt, 1989; Yin, 2003; Shah & Corley,
2006)

Objetivo: verificar em que medida
- Elaboração do protocolo do estudo de caso, garantindo certo
os resultados fazem sentido para
padrão no processo de condução dos diferentes casos (Yin,
os leitores e se os resultados são
2003);
plausíveis dada a realidade estudada
-Validação de uma versão preliminar do caso com os informantes-chave (Shah & Corley, 2006);
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Critério de qualidade

Procedimento adotado na pesquisa
- Comparação constante entre os casos visando replicação teórica dos resultados preliminares (Eisenhardt, 1989; Yin, 2003)
- Quando possível, realização de mais de uma entrevista com o
mesmo informante-chave para verificar se a informação ou percepção é internamente consistente ao longo do tempo (Seidman,
2006)
- Realização de uma descrição detalhada dos dados em seu contexto (thick description) (Tracy, 2010)

Validade externa
Objetivo: verificar se os resultados da pesquisa não são totalmente idiossincráticos e se podem
ser estendidos para outros contextos.

- Elaboração de um modelo que traga generalização analítica
(Yin, 2003), buscando-se reduzir ao máximo a idiossincrasia dos
resultados descritos (Strauss & Corbin, 1998);
- Uso de múltiplos estudos de caso (Eisenhardt, 1989; Yin, 2003;
Miles, Huberman & Saldaña, 2014);
- Seleção da amostra baseada em uma amostragem teórica (Eisenhardt, 1989; Strauss & Corbin, 1998)
- Comparação constante da teoria emergente com a literatura
existente e com os dados a fim de encontrar padrões (Eisenhardt,
1989; Trochim, 1989; Miles & Huberman, 2014);

Confiabilidade
Objetivo: verificar se o processo
do estudo é consistente, permitindo que diferentes pesquisadores, ao empregar o mesmo método
e ao se analisar os mesmos dados,
chegariam a resultados parecidos

- Descrição detalhada do processo e decisões referentes ao percurso metodológico utilizado pelo pesquisador (Miles & Huberman, 1994).
- Uso de memorandos analíticos registrando as etapas desenvolvidas e reflexões do pesquisador (audit trail) (Shah & Corley,
2006);

Fonte: elaborado pelo autor

3.7 Limitações metodológicas
A despeito dos procedimentos conduzidos ao longo do percurso metodológico para assegurar a
qualidade, a pesquisa apresenta limitações que precisam ser apontadas. Tais limitações são de
caráter prático e/ou inerentes aos métodos e técnicas empregadas.
As de caráter prático referem-se, essencialmente, à coleta e análise de dados. Com efeito, para
alguns dos casos, não se conseguiu entrevistar mais de um informante-chave por organização,
procedimento importante para contrastar percepções e conseguir uma triangulação efetiva de
dados e maior validade interna. Encontrou-se não raro uma grande dificuldade em se agendar
entrevistas e obter respostas à solicitação de envio de material adicional ou da própria revisão
dos casos preliminares. Tal dificuldade pode ser explicada pelo fato de a grande maioria das
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organizações ainda possuírem estrutura enxuta em termos de funcionários, tendo os sócios
como principais – e em alguns casos, únicos - gestores.
Quanto à análise de dados, não se procedeu à triangulação entre pesquisadores. Apesar de a
pesquisa qualitativa ter um grau inerente de subjetividade, a triangulação de pesquisadores pode
ser importante para comparar percepções e refinar a análise, não dependendo apenas da estrutura mental e de raciocínio de um único pesquisador. Por exemplo, comparar e discutir os códigos gerados e o processo de codificação ajuda a refinar a clareza de determinados códigos –
e, em última medida, temas ou categorias (Miles & Huberman, 1994).
As limitações inerentes às escolhas metodológicas dizem respeito à estratégia de pesquisa e à
técnica empregada na coleta de dados. Quanto à estratégia de pesquisa utilizada, estudo de casos
múltiplos, apontam-se duas limitações centrais, que, em grande parte, são compartilhadas com
outras estratégias de pesquisa qualitativas. Primeiro, enquanto se observa grande relevância em
gerar teorias ricas e fortemente embasadas em dados empíricos, as teorias emergentes podem
ser muito idiossincráticas ou se aplicarem a contextos empíricos ou fenômenos muito particulares (Eisenhardt, 1989). Segundo, estudos de casos, dado sua grande interação e quantidade de
dados empíricos gerados, podem gerar teorias que são demasiadamente complexas ao se tentar
capturar tudo a respeito do fenômeno. Além disso, devido à falta de ferramentas estatísticas
para se fazer comparação e investigar determinados dados referentes a diferentes casos, pode
ser difícil observar e caracterizar como válidos determinados aspectos conceituais (Eisenhardt,
1989). É um desafio também apontado por Langley (1999) ao se construir teorias a partir de
dados de processo, qual seja, de como criar uma teoria que seja parcimoniosa em seus elementos, garantindo maior potencial de generalização analítica, enquanto se procura manter uma fiel
e estreita relação aos dados extremamente complexos a partir da qual foi gerada.
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4. APRESENTAÇÃO DOS CASOS
Um desafio comum de se usar a estratégia de casos múltiplos é o trade-off existente entre apresentar os dados qualitativos com riqueza de detalhes e o desenvolvimento da teoria, considerando a limitação de espaço existente em determinados veículos de divulgação da pesquisa
como em artigos científicos (Eisenhardt & Graebner, 2007). Não é o caso da presente tese.
Portanto, optou-se por fazer uma descrição pormenorizada das empresas segundo algumas características, esperando, com esse processo, tornar mais fácil o processo de desenvolvimento
da teoria a partir do rico detalhamento dos casos (Eisenhardt, 1991).
Entendeu-se como pertinente tal escolha por dois motivos. Primeiro, porque a descrição detalhada tende a tornar a leitura mais interessante, sobretudo devido ao caráter inovador e diferente
do business-as-usual dos modelos de negócio senão de todas, da maioria das empresas estudadas. Segundo, porque tende a facilitar a referência do leitor a determinado caso quando e se
necessário conforme se avance na leitura da tese. Por outro lado, a seção de discussão dos resultados reúne os esforços envidados pelo pesquisador para desenvolver a teoria propriamente
dita, organizando a discussão não em torno dos casos, mas em torno dos principais elementos
constituintes da teoria.

Os dez casos são apresentados como se segue. Os cinco primeiros são relativos à cadeia de
Alimentação e os demais casos são relativos à cadeia da Moda & Têxtil. Da apresentação de
cada empresa, constam a missão, propósito e valores; a fundação e histórico; descrição do modelo de negócio, enfatizando-se sua natureza sustentável e sua evolução, as características da
empresa e seu posicionamento no mercado, bem como seus principais atributos de sustentabilidade; os produtos e/ou serviços comercializados; parcerias desenvolvidas; crescimento e planos futuros; e, por fim, a percepção e constatação do impacto gerado.
Ressalte-se que após a devida autorização dos responsáveis por cada empresa, optou-se por
revelar a identidade das empresas estudadas. Este procedimento, de acordo com o Yin (2003)
é, sempre que possível, preferível em relação à manutenção do anonimato. Primeiro porque
facilita uma eventual associação do leitor a quaisquer outras informações prévias que ele tenha
a respeito do caso, facilitando sua familiarização com o caso. Segundo, para o pesquisador,
facilita o processo de descrição e revisão do caso ao lidar com os dados de maneira não-disfar-
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çada. Terceiro, para garantir o anonimato do caso, pode ser necessário que o pesquisador descaracterize alguma informação importante, a omita ou apresente-a de maneira incompleta, implicando em uma perda de informações ricas em relação ao caso.

4.1 Saladorama
Missão, propósito e valores
O Saladorama é um negócio de impacto social cuja missão é a “democratização do acesso à
alimentação e a hidratação saudável e de qualidade”. O negócio tem como lema “alimentação
saudável é um direito de todos, não um privilégio de poucos” e entende a alimentação saudável
como um cuidado necessário para a prevenção dos problemas de saúde.
Além da intenção de promoção da alimentação saudável, um princípio básico do negócio é atuar
como indutor do desenvolvimento da comunidade, de forma a fazer com que “o Saladorama
alimente a comunidade e a comunidade alimente o Saladorama”. Tem como valores o empoderamento, a colaboração e a humanização.
Fundação e história
O Saladorama foi fundado em Fevereiro de 2015 no Rio de Janeiro por três sócios. A ideia do
negócio surgiu quando um dos empreendedores, durante sua graduação em engenharia, trabalhava em um espaço de co-working durante sua faculdade. Lá, passou a ter acesso diário a uma
alimentação saudável. Alimentos que nunca havia comido antes como lasanha de berinjela ou
empadão de legumes, passaram a fazer parte da sua rotina. Em contraste, quando estava na
cidade onde residia, São Gonçalo-RJ, percebeu que os alimentos consumidos eram muito menos saudáveis e isto estava associado a muitos problemas de saúde. Percebeu também uma
melhoria em sua própria saúde após ter começado a se alimentar de maneira mais saudável.
Neste ínterim, sua avó também teve um problema de saúde grave diagnosticado que, segundo
os médicos, poderia ter sido evitado se tivesse tido uma alimentação saudável.
Não se conformando com essa disparidade de acesso à alimentação saudável, o empreendedor
procurou entender melhor o porquê de as pessoas não se alimentarem melhor nas comunidades.
Foi morar durante um mês em uma comunidade para conversar e vivenciar as rotinas das pessoas visando entender os hábitos alimentares de consumo. Da mesma forma, aproximou-se de
uma colega nutricionista que morava em um bairro também carente de alimentação saudável
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na cidade do Rio de Janeiro-RJ. Durante sua graduação, o empreendedor também tivera contato
com negócios sociais por meio do Movimento Choice da Artemisia, entidade precursora e promotora de negócios sociais no Brasil. Desse envolvimento, além do apreço por negócios sociais,
conheceu também a terceira sócia, engenheira e designer que trabalhava na Secretaria de Saúde
de Recife e cujo pai era líder comunitário.
Da expertise dos três sócios, conceberam um modelo inicial de negócio que consistia na produção de saladas empoderando mulheres e que funcionasse como um canal de promoção de saúde
e estilo de vida mais saudável em comunidades de menor renda. Com um primeiro esboço do
modelo de negócio em mãos, em 2014, os empreendedores se candidataram e foram aprovados
para o processo de aceleração & incubação da Yunus Social Business. Após um processo de três
meses, em janeiro de 2015, eles venderam sua primeira salada.
Após a bem-sucedida implantação e consolidação da primeira unidade no Rio de Janeiro, na
comunidade de Santa Marta em 2015, o Saladorama se expandiu, desenvolveu novos produtos
e serviços, e passou a ter, ao fim de 2017, seis unidades, distribuídas por cinco cidades de cinco
diferentes estados.
Modelo de Negócio
O Saladorama comercializa saladas e outros alimentos saudáveis produzidos por pessoas da
comunidade, com insumos e serviços oriundos da comunidade, voltados preferencialmente para
a comunidade.
O Saladorama não somente promove a alimentação saudável nas comunidades onde atua, mas
também promove a geração e manutenção da renda nas mesmas. Funciona, desta forma, como
um indutor de desenvolvimento nas comunidades. Isto porque, sempre que possível, privilegiam a compra de insumos e serviços complementares aos seus produtos de pessoas da própria
comunidade. Isto inclui desde os serviços de entrega, embalagem e até os gêneros alimentícios
usados nas saladas. Esse é o caso da comunidade Nova Descoberta, no Recife, em que os próprios moradores plantam os alimentos em terreno cedido pela Prefeitura e a unidade do Saladorama compra a totalidade dos alimentos utilizados para a produção de suas saladas dos mesmos.
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O modelo do Saladorama prevê ainda a formação remunerada em serviço dos moradores da
comunidade, tanto para preparar mão-de-obra para trabalhar no Saladorama, quanto para estimular o desenvolvimento de outros negócios relacionados à alimentação saudável, para eventualmente fornecer para o Saladorama (ex: bolos, sucos e molhos) e para o público em geral,
além de formar mão-de-obra para o mercado de trabalho. Durante a formação, as mulheres –
público preferencial - recebem orientações sobre cuidados com alimentos, higienização e corte,
no módulo Nutricional, além de noções de gerenciamento de negócios, no módulo Empreendedor, como parte da filosofia do Saladorama de incentivar o empreendedorismo na comunidade.
De parte do público do Saladorama, o negócio procura também organizar e articular eventos
visando promover o estilo de vida saudável, além de estimular o senso de orgulho e pertencimento das pessoas na comunidade. Isto é importante para que as pessoas da comunidade valorizem e passem a associar hábitos saudáveis com o “favela lifestyle”. Tais iniciativas fazem
parte da estratégia fundamental de ‘educar’ as pessoas, etapa subjacente importante para desenvolver o mercado consumidor dos produtos.
Eventualmente, como parte da estratégia do Saladorama é gerar renda para pessoas menos privilegiadas, fazem também formações para outros públicos menos privilegiados e/ou historicamente excluídos, como é o caso de transexuais de Recife e Rio de Janeiro, pessoas muitas vezes
estigmatizadas pela sociedade e cujo acesso ao trabalho muitas vezes fica restrito. Para financiar
tais atividades, realizam campanhas de financiamento coletivo12 visando arrecadar recursos.
Atuação, Mercado e público-alvo
Atualmente, o Saladorama atua em cinco cidades: Rio de Janeiro-RJ e Recife-PE, com duas
unidades; São Luís-MA, Sorocaba-SP, Florianópolis-SC, com uma unidade cada. As unidades
de Recife e Rio de Janeiro são diretamente gerenciadas pelos sócios do Saladorama, ao passo
que as demais unidades estão sob um sistema de franquia social e, portanto, administrado por
terceiros a partir da inteligência e marca do Saladorama.

12

Também amplamente conhecidas como campanhas de crowdfunding, referindo-se à terminologia original

em inglês.
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O Saladorama tem como principais clientes-alvo os próprios moradores das comunidades onde
possuem unidades, no entanto, também atendem clientes do entorno – até um raio de sete quilômetros, principalmente, pessoas que trabalham em empresas, espaços de co-working e órgãos
públicos. Para moradores da comunidade, a entrega é grátis. Para clientes do entorno, é cobrada
uma taxa de entrega. Os pedidos são feitos via a plataforma web, podendo o cliente optar por
uma salada avulsa ou por um serviço de assinatura. Em média, as unidades mais consolidadas
vendem entre 60 e 70 saladas por dia.
A estratégia de comercialização das saladas no entorno da comunidade é uma forma de garantir
o advento de receitas e assim garantir um fluxo de caixa positivo a partir das assinaturas, sobretudo em novas filiais que estão no início do processo de estruturação. Essa estratégia é importante para garantir a manutenção financeira das atividades dessas novas filiais enquanto,
paulatinamente, é desenvolvido o mercado e divulgado o Saladorama dentro das comunidades,
público-alvo prioritário. Atualmente, por exemplo, na unidade de Recife, em Nova Descoberta,
cerca de 70% das vendas são feitas para a comunidade, sendo o restante feito para o entorno da
comunidade. Esse percentual varia de acordo com cada unidade do Saladorama.
Produtos e/ou serviços comercializados
O Saladorama apresenta quatro tipos de serviços. O primeiro é o da venda da salada avulsa. Os
pedidos das saladas são realizados por meio da plataforma online do Saladorama e podem ser
feitos até às 24 horas do dia anterior à data de entrega. Os clientes escolhem a opção de cinco
ou oito itens, podendo personalizar sua própria salada. Entre as opções, incluem-se a base (são
oferecidas, dentre outras opções, tabule, massa integral e cuscuz), folhas, complementos (são
oferecidas, dentre outras opções, champignon, palmito e abóbora assada), opção proteica (são
oferecidas, dentre outras opções, filé de frango grelhado, queijo minas e sardinha), cobertura
(são oferecidas, dentre outras opções, gergelim, alho torrado e amendoim) e molho. Os clientes
ainda têm a opção de pedir uma bebida e/ou sobremesa. Em algumas unidades, como em Nova
Descoberta, os consumidores podem ainda almoçar na própria unidade do Saladorama.
O segundo tipo de serviço é o de assinatura das saladas. Existem os planos temáticos, em que é
possível receber duas, três ou cinco vezes saladas por semana, com opções de 500g e 800g. E
existem os planos personalizados, em que os clientes compram antecipadamente os ‘créditos’
e podem gastá-los da maneira e quando quiserem, ganhando também descontos na aquisição
dos produtos.
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As saladas e outros pratos, geralmente, têm um custo mais baixo comparativamente aos pratos
feitos vendidos na comunidade. Uma ‘salada do dia’ do Saladorama chega a custar R$ 5,50 e
existem várias opções de salada a R$ 7,50 e R$ 8,00, ao passo que os pratos feitos na comunidade custam, em média, a partir de R$ 10,00.
Os dois últimos serviços oferecidos pelo Saladorama são o ‘catering’, em que o Saladorama
fornece a alimentação sob demanda para eventos e coquetéis; e o ‘on demand’, em que o Saladorama personaliza os planos e opções de acordo com a demanda específica dos clientes.
Além dos serviços relatados, ao longo da sua história, o Saladorama tem continuamente desenvolvido novas linhas de produto. Inicialmente, começou com o delivery de saladas e ao longo
do tempo, passou a desenvolver diferentes linhas de produtos e serviços. Inicialmente, começaram com as saladas prontas e saladas sob demanda. Posteriormente, desenvolveram lanches
saudáveis para crianças (“Lancheirinha”), sopas, produtos complementares desenvolvidos por
pessoas das comunidades que passaram pelo treinamento do Saladorama (ex: bolos, sucos e
molhos). No Quadro 12, encontram-se os serviços desenvolvidos em cada cidade onde o Saladorama atua.
Quadro 12 – Serviços oferecidos em cada unidade do Saladorama
Serviços oferecidos

Cidade
Delivery

Restaurante

Eventos

Lancheirinha

Escola de
Formação

Lojinha
saudável

Florianópolis-SC

Sim

Sim

Sim

-

Sim

-

Rio de Janeiro-RJ

Sim

-

Sim

-

-

Sim

Recife-PE

Sim

Sim

-

Sim

Sim

-

Sorocaba-SP

Sim

-

Sim

-

-

-

São Luís-MA

Sim

-

-

Sim

Sim

-

Fonte: página do Facebook da empresa
Observe-se que os produtos e serviços oferecidos variam de acordo com cada filial do Saladorama, já que muitos dos produtos são desenvolvidos de acordo com a iniciativa das pessoas de
cada comunidade onde o Saladorama tem filial e também variam de acordo com a localidade.
Apenas as saladas e o serviço de delivery são comuns a todas as unidades.
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Parcerias, reconhecimento e aceleração/incubação
Ao longo de sua história o Saladorama tem recebido diversas menções de reconhecimento pelo
trabalho realizado. Logo no início das suas atividades, foi acelerado pela Yunus Social Business.
Posteriormente, seu trabalho rendeu parcerias para o desenvolvimento e consolidação do modelo com diversos organismos nacionais e internacionais como Ford Foundation, FAO/ONU,
Endeavor, Red Bull Amaphiko, UNESCO/ONU, dentre outros.
Visando fortalecer suas operações e expandir o escopo e escala das suas operações, o Saladorama também vem desenvolvendo parcerias com diversos atores. Seja com entes públicos,
como é o caso da Prefeitura de Recife e postos de saúde locais, para o desenvolvimento de ações
como a horta comunitária e eventos na comunidade; seja com empresas, como é o caso da
Tramontina, que subsidia o preço dos utensílios para montagem das cozinhas das novas unidades do Saladorama, ou a Natura, com quem estão conversando para tentar articular um modelo
de venda direta, porta a porta, nas comunidades.
Além das parcerias com importantes atores, o Saladorama tem sido agraciado com premiações
desde a sua fundação. Em 2015, foi finalista do Prêmio Extraordinários, outorgado pelo Jornal
Extra a negócios de impacto na área de saúde e gastronomia. Em 2016, foi agraciado com o 3º
lugar na Competição de Plano de Negócio do prêmio InovaCapital, promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Em 2017, especificamente, receberam diversas premiações. O Saladorama foi finalista e vencedor na categoria “Negócio inclusivo na cadeia de
valor” da “Chamada de Casos Incluir 2017”, outorgado pelo SEBRAE e PNUD/ONU a empreendimentos que contribuem para o desenvolvimento sustentável humano. Um dos sócios do
empreendimento, representando o Saladorama, foi agraciado com o prêmio Empreendedor Social 2017, categoria escolha popular, promovido pela Folha de São Paulo em parceria com a
Fundação Schwab. Por fim, também representando o Saladorama, uma das sócias do empreendimento foi finalista do prêmio Grandes Mulheres 2017, promovido pelo Facebook em parceria
com a Revista Pequenas Empresas Grandes Negócios.
Crescimento e Planos futuros
O Saladorama tem o objetivo de crescer por meio de franquias sociais para que possa chegar a
todos os estados brasileiros. E propostas não faltam: os sócios recebem, por dia, mais de uma
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dezena de e-mails de interessados em abrir novas unidades. Não obstante, são bastante criteriosos na seleção, exigindo que, além do capital inicial para a implantação da infraestrutura mínima de funcionamento, os interessados comprovem interesse genuíno pela causa, experiência
empreendedora prévia e alinhamento com a visão, os objetivos e princípios do Saladorama.
Atualmente, além das seis unidades existentes em cinco diferentes cidades, estão sendo feitos
estudos para a implantação de novas unidades, sob o sistema de franquia social, em São Paulo,
Belo Horizonte e Roraima, o que deve acontecer no primeiro semestre de 2018. Além disso,
estão em andamento a escola de formação do Saladorama em dois países africanos, Angola e
Quênia, estando previsto a inauguração de unidades lá também em 2018.
Outra forma de expansão de suas atividades atualmente em estudo é o desenvolvimento de
microfranquias, em que pessoas de comunidades onde não há unidades da Saladorama atuem
como revendedores em suas comunidades, por exemplo, por meio de carrinhos, semelhante ao
modelo de venda de picolés porta-a-porta. Estão em contato com uma grande empresa brasileira
que possui esta expertise para estudar, aperfeiçoar e encontrar o modelo ideal. Seria uma estratégia de expansão com dois objetivos. Por um lado, ajudaria no teste de mercado de comunidades potenciais que futuramente poderiam receber uma unidade do Saladorama; por outro lado,
daria oportunidade a pessoas de baixa renda, principalmente da classe D, que não têm capital
para investir em uma franquia do Saladorama, possam empreender e gerar renda. Atualmente,
já foram selecionadas 80 pessoas para iniciarem o modelo em 2018 em 40 diferentes comunidades do Rio de Janeiro e Recife.
Além disso, os empreendedores também estão estudando como estruturar uma linha de produção das saladas, de forma a otimizar o preparo e poder gerar maior escala. Outra melhoria que
estão estudando implementar e que será fundamental para o modelo de expansão via microfranquias é a adoção de tecnologias de conservação dos alimentos, como embalagens à vácuo ou
congelamento, de modo a manter as propriedades nutricionais dos mesmos ao mesmo tempo
em que estendam sua durabilidade.
Impacto
O Saladorama desenvolve parceria com dois postos de saúde de Recife localizados próximos à
unidade do Saladorama, de forma a mensurar o potencial impacto que causa em termos de melhoria da qualidade de vida e saúde na comunidade. Neste sentido, vem acompanhando pacientes diabéticos e hipertensos que frequentam os postos, dando desconto de 20% na assinatura de
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saladas para alguns deles. Estes pacientes são indicados por médicos e enfermeiros dos postos
ao Saladorama, que promove consultas com um nutricionista. A partir daí, os pacientes passam
a consumir três vezes por semana as refeições do Saladorama. A ideia é que, após cinco anos
de mensuração, o Saladorama tenha uma métrica de evolução e da melhoria da saúde na comunidade geradas pela sua atuação. Considerando resultados preliminares, em cerca de dois anos
e meio de acompanhamento, observaram melhoria no estado de saúde em todas as 60 pessoas
que fazem a assinatura e consomem a refeição do Saladorama três vezes por semana. Para os
que consomem as refeições esporadicamente, observaram melhoria em cerca de 60% dos pacientes.
Além disso, o Saladorama gera diferentes impactos. Isto inclui a qualificação de pessoas da
comunidade em questões de nutrição, manipulação e preparo de alimentos. As pessoas que
passam pelo curso são estimuladas a desenvolverem seus próprios negócios relacionados à alimentação, sendo que muitos deles viram fornecedores do próprio Saladorama. Isto aconteceu,
por exemplo, com pessoas que passaram a fornecer insumos como molhos, sucos, dentre outros.
O Saladorama, sempre que possível, procura comprar os insumos e serviços necessários de
pessoas da própria comunidade, fazendo com que a renda permaneça na comunidade e ajudando
a mesma a se desenvolver.
Outro aspecto promovido é a questão das hortas comunitárias. No projeto piloto na comunidade
de Nova Descoberta, o Saladorama conseguiu articular com a Prefeitura de Recife a concessão
de um espaço para instalação de uma horta comunitária. A horta comunitária é cuidada por
moradores da comunidade com o apoio técnico do Saladorama, gerando renda e também facilitando o acesso aos demais moradores aos alimentos. Neste sentido, a Prefeitura também promoveu a instalação de um varejão na comunidade onde os alimentos da horta são comercializados.
Por fim, há os eventos promovidos pela Saladorama na comunidade que visam tanto estimular
um estilo de vida saudável quanto aumentar o senso de pertencimento e orgulho nos moradores
das comunidades onde atua.
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4.2 Muda Meu Mundo
Missão, propósito e valores
O Muda Meu Mundo resume sua atuação da seguinte forma: “Muda meu mundo é um negócio
social que tem como propósito fomentar e fortalecer a agricultura familiar agroecológica por
meio do comércio justo”.
Além disso, apresenta como pilares de atuação e valores, a intenção de promover o comércio
justo, agricultura familiar e a democratização do acesso à alimentação saudável a partir da comercialização de alimentos agroecológicos/orgânicos locais.
Somos um negócio social e existimos para garantir que todas as pessoas tenham acesso
a alimentos agroecológicos/orgânicos através de uma relação de comércio justo com
os agricultores e a sociedade consumidora.
De que maneira?
Proporcionando o escoamento da produção de agroecológicos/orgânicos do agricultor familiar dando a eles a oportunidade de vender seus produtos a preço justo, em
uma parceria baseada em transparência, diálogo e respeito buscando igualdade e
equilíbrio na relação de compra e venda.”
Fundação e história
O Muda Meu Mundo foi fundado em 2016 por duas sócias, sendo que duas delas estão envolvidas diretamente na gestão do empreendimento. A concepção do negócio surgiu quando ambas
ainda trabalhavam.
Uma das sócias, graduada em Pedagogia e com formação complementar em diferentes áreas,
teve um histórico de atuação profissional de durante muitos anos em uma organização internacional da sociedade civil, período durante o qual viajou por diversas regiões pobres do Brasil e
a partir do qual constatou in loco a situação de penúria em termos de pobreza e de má qualidade
da alimentação em que muitas famílias viviam. Paralelamente, a empreendedora já vinha estudando sobre negócios sociais desde 2009, quando estima ter sido a primeira vez em que teve
contato com o modelo do Yunus. Esse fato, somado ao interesse de sua irmã, também sócia do
negócio e à época atuando como secretária executiva em uma indústria, em desenvolver hortas
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comunitárias urbanas, fizeram com que deixassem os respectivos empregos e começassem a
estudar o mercado. Inicialmente, as empreendedoras partiram da ideia de trabalhar com a causa
do desenvolvimento de hortas urbanas com mulheres de Fortaleza, estimulando também o empoderamento feminino.
Ao participar de uma oficina na Yunus Social Business em São Paulo e ao aprofundarem o
estudo do mercado, entretanto, as empreendedoras perceberam que o Ceará tinha um problema
mais grave relacionado à soberania alimentar: a despeito de ter muitos pequenos agricultores,
o estado do Ceará não produz alimentos suficientes para o consumo da sua própria população.
Os agricultores dependiam exclusivamente de alguns programas do governo de compra de alimentos originários da produção de agricultura familiar. Sua renda, portanto, dependia basicamente dos programas governamentais e eles não tinham incentivos para fazer uma produção, já
que não conseguiam comercializar o excedente. Relacionado a esse fato, descobriram que
grande parte dos alimentos comercializados no estado vinha de outros estados. Por outro lado,
as empreendedoras questionavam-se o porquê de o preço dos alimentos orgânicos e/ou mais
saudáveis serem tão caros, dificultando o acesso de grande parte da população aos mesmos.
A percepção sobre tal quadro levou as empreendedoras a redirecionar o foco do negócio. As
hortas urbanas deram lugar a um modelo que prevê a capacitação técnica para a produção agroecológica dos alimentos, gerando maior renda aos agricultores ao mesmo tempo em que viabiliza o acesso dos alimentos sem agrotóxicos à população urbana a um preço mais acessível.
Com tal modelo concebido, o Muda Meu Mundo se consolidou em julho de 2016. Este processo
de consolidação envolveu também visitas aos agricultores, intermediadas inicialmente por outras organizações da sociedade civil parceiras, a partir das quais começaram a construir a rede
da empresa baseada em uma relação de confiança conquistada gradativamente. Quanto à comercialização de comida barata direto do produtor, uma das principais inspirações veio do Instituto Chão, de São Paulo, a partir do qual começaram a procurar outras organizações com
modelo parecido.
Desde a fundação, o negócio se desenvolveu, conquistou diversas menções de reconhecimento,
aumentou seu impacto e tem recebido diversas propostas para expandir seu modelo de negócio
para outras regiões.
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Modelo de Negócio
O Muda Meu Mundo promove a soberania alimentar local ao promover o acesso à alimentação
saudável à população a um custo mais acessível ao mesmo tempo em que estimula a produção
de alimentos orgânicos e/ou sem agrotóxicos, produzidos sob os princípios da agroecologia no
estado do Ceará, oferecendo capacitação técnica e possibilitando o escoamento de produtos
alimentícios dos agricultores familiares a um preço justo por meio das feiras agroecológicas
que promovem.
Por meio das feiras, as relações entre o produtor e o consumidor e entre o Muda Meu Mundo e
o consumidor são estreitadas. Além disso, também contribui na conscientização acerca do consumo consciente e da importância de apoiar a agricultura familiar local. Durante as feiras, também são desenvolvidas atividades e oficinas, como aulas de Yoga e palestras com nutricionistas,
visando promover a educação socioambiental e a conscientização da população para um melhor
bem-estar e qualidade de vida.
O Muda Meu Mundo viabiliza também o treinamento e orientação técnica sobre a produção
agroecológica aos agricultores. Este processo varia de acordo com o perfil e cada agricultor. A
depender do nível técnico do agricultor, técnicas e culturas mais ou menos complexas são introduzidas. Neste sentido, a agrofloresta é trabalhada com um agricultor que possui nível técnico mais avançado; outros agricultores, por outro lado, trabalham apenas com produção sem
agrotóxicos e fertilizantes, sendo que ainda não se adequaram a um modelo agroecológico.
A relação com o agricultor inclui um relacionamento próximo com a sua família e também uma
série de contrapartidas exigidas e trabalhadas pelo negócio. Além de assessoria técnica aos
agricultores, a Muda Meu Mundo viabiliza a assessoria de um nutricionista para acompanhar a
alimentação das famílias Para integrar a rede, porém, o Muda Meu Mundo, exige que os filhos
do agricultor tenham de estar matriculados na escola e que o agricultor mantenha boa relação
com a esposa e que valorize o trabalho doméstico.
Em termos de logística, os agricultores se auto-organizam também para trazerem os alimentos
até Fortaleza. O Muda Meu Mundo entende que tal prática é essencial para o processo de pleno
empoderamento dos agricultores, de modo que eles consigam escoar sua produção para outros
consumidores, caso desejem, sem que fiquem dependentes exclusivamente da empresa.
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O preço de venda dos alimentos do Muda Meu Mundo ao consumidor final é balizado buscando
equiparar os preços praticados pelos supermercados para os alimentos convencionais. O preço
de compra dos produtos junto às famílias, por sua vez, segue princípios do comércio justo,
oferecendo uma remuneração semelhante aos programas governamentais que executam algumas compras públicas de gêneros alimentícios dando preferência a produtos oriundos da agricultura familiar – por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - e também tendo como referência os preços de venda ao CEASA. Como resultado, a margem da empresa é bastante inferior à margem praticada, 45% ante aos 400% praticado no mercado convencional de orgânicos, segundo estimativa das empreendedoras.
Para o pós-feira, o Muda Meu Mundo tem uma política de desperdício zero. Tudo o que sobra
da feira, ou vira um novo produto ou vai para compostagem. Dessa forma, por exemplo, um
tomate que não tenha sido vendido, é processado de forma a virar molho de tomate. Frutas não
vendidas são transformadas em geleias. Esta solução foi concebida também como uma forma
de complementar a receita do negócio.
Atuação, Mercado e público-alvo
Atualmente, o Muda Meu Mundo atua comercializando os alimentos apenas na cidade de Fortaleza por meio de feiras organizadas pelo próprio empreendimento em diferentes espaços. As
feiras são itinerantes, localizadas ora em espaços públicos como praças, ora em empresas e
organizações que possuem alinhamento com a causa e com temas relacionados como sustentabilidade e alimentação saudável. Segundo as empreendedoras, os consumidores são majoritariamente famílias de classe média, tanto do centro de Fortaleza quanto de bairros mais afastados.
As empreendedoras já receberam diversas consultas para expandirem sua atuação para outros
locais no Brasil, contudo, o foco delas é manter a atuação apenas na região Nordeste, seja pela
carência da produção de gêneros alimentícios na região, seja por terem consciência de que o
modelo de negócio tem características que se adéquam especificamente às demandas daquela
região.
Produtos e/ou serviços comercializados
O Muda Meu Mundo comercializa frutas, verduras e hortaliças que são originárias da região ou
cujo plantio se adapte à topografia e às condições climáticas do estado do Ceará. Isto implica
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que os alimentos comercializados obedecem à disponibilidade em termos da época de colheita
nos diferentes períodos do ano e também que produtos que alimentos não típicos da região não
são disponibilizados, como morango e maçã. Atualmente, pouco mais de 30 alimentos diferentes são comercializados.
Recentemente, a partir de 2017, as empreendedoras começaram a reaproveitar os produtos não
comercializados nas feiras e os utilizarem para produtos finais processados manualmente, tais
como molho de tomate, geleias, suco verde, bolos, dentre outros condimentos.
Parcerias, reconhecimento e aceleração/incubação
O Muda Meu Mundo realiza parceiras com universidades e outras instituições de ensino da
região para obtenção de parcerias técnicas, sobretudo no que tange à capacitação dos agricultores familiares. Com empresas e órgãos públicos, realizam parcerias para cessão de espaços públicos para a realização das feiras para comercialização dos produtos.
Ao longo de sua história, o Muda Meu Mundo participou de diversas iniciativas de aceleração
ou de troca de experiências ao longo dos anos de existência tais como Artemisia e Yunus. Logo
no início das suas atividades, em 2016, foram germinados pela FEA Social, entidade da FEAUSP que apoia negócios sociais. Em 2017, foram selecionados para integrarem a incubadora
Hub de Inovação do Nordeste (HUBINE), uma iniciativa do Banco do Nordeste, a partir de
2018.
Em 2017, o Muda Meu Mundo foi finalista da “Chamada de Casos Incluir 2017”, outorgado
pelo SEBRAE e PNUD/ONU a empreendimentos que contribuem para o desenvolvimento sustentável humano. Uma das empreendedoras do negócio recebeu ainda um reconhecimento especial na categoria “Mulheres de Impacto”.
Crescimento e Planos futuros
As empreendedoras desejam crescer gradativamente e aumentar o faturamento do Muda Meu
Mundo. Isto é fundamental para conseguirem expandir a equipe e implementar alguns planos
da empresa.
Uma das formas de o Muda Meu Mundo de aumentar o faturamento é expandir a comercialização dos alimentos produzidos com base nos excedentes não-comercializados na feira, com
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vistas a aumentar a margem média de lucro dos produtos. Pretendem, para tanto, entrar em um
programa de incubação da Universidade Federal, para empregar mais profissionalismo à produção e, talvez, obter o Sistema de Inspeção Federal (S.I.F) para os produtos, de forma a aumentar as possibilidades de comercialização, inclusive em outras localidades. Ter um ponto de
venda fixo para o escoamento dos produtos, como complemento às feiras itinerantes, e que
tivesse uma horta para incrementar a experiência dos consumidores, também é uma ideia cogitada.
A expansão da atuação é outro plano que pode contribuir para o crescimento e aumento do
faturamento. Neste sentido, as empreendedoras desejam expandir o Muda Meu Mundo para
outras grandes cidades do Ceará e, posteriormente, da região Nordeste e Norte. A utilização de
um modelo de franquias sociais, na visão delas, poderia ser uma alternativa. Antes dessa expansão, contudo, entendem que primeiro é necessário crescer e consolidar a atuação em Fortaleza e no Ceará. Para essa consolidação no estado, o Muda Meu Mundo já tem uma rede de
agricultores mapeada esperando para fornecer para eles quando houver o aumento da demanda.
Em termos dos produtos comercializados, sempre estão buscando aumentar a diversidade de
produtos oferecidos pelos agricultores com base nas demandas levantadas durante as feiras e
com base em outras culturas atualmente não cultivadas pelos agricultores, mas que sejam propícias ao clima do estado. Para conseguir continuar expandindo a atuação em termos de assistência técnica e treinamento dos agricultores, estão em fase de concepção de parcerias com
empresas, para que estas financiem estes programas.
Impacto
Atualmente, cerca de 40 famílias integram a rede de agricultores do Muda Meu Mundo, estando
distribuídas em vários grupos de cinco diferentes cidades do estado do Ceará. Em seis meses
de atividades, alguns agricultores tiveram um aumento de 50% da renda. A maioria deles também aumentou a frequência com que vendiam sua produção. Os que vendiam a cada duas semanas, por exemplo, passaram a vender semanalmente a produção.
Além disso, o consumidor que antes não conseguia ter acesso a alimentos sem agrotóxicos
originários de agricultura familiar, dado o preço elevado praticado no varejo, passaram a ter
mais possibilidade de consumi-los, já que o Muda Meu Mundo pratica um preço mais acessível,
semelhante ao preço dos alimentos convencionais.
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Por fim, os empreendedores entendem que o Muda Meu Mundo trabalha 14 dos 17 Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.3 Quitandoca
Missão, propósito e valores
A Quitandoca “pretende trazer pra cidade grande alimentos agroecológicos, frescos e de qualidade a preço justo, tanto para os consumidores quanto para os agricultores.”
A partir da aproximação e mapeamento de agricultores familiares em várias regiões do Brasil,
a Quitandoca tem o “intuito de articular e fortalecer uma rede de comercialização da agricultura familiar e agroecológica”, contribuindo para fortalecer a valorizar “os agricultores familiares, colaborar com a melhoria de vida das pessoas no campo e gerar renda para o pequeno
produtor”.
Além disso, a Quitandoca tem como valores a integridade do meio ambiente e a promoção da
saúde, ao contribuir com a expansão da produção e o consumo dos alimentos orgânicos e agroecológicos.
Fundação e história
A Quitandoca foi fundada em Fevereiro de 2016 em São Paulo-SP por quatro sócios. A ideia
da Quitandoca surgiu a partir da experiência prévia de um dos quatro sócios com consumo
solidário e grupos de consumo relacionados à cadeia produtiva da alimentação. O interesse em
trabalhar com a área de alimentação surgiu antes, ainda em 2006, quando abriu seu primeiro
restaurante com seu irmão e também sócio na Quitandoca. Lá, adquiriu experiência em diversas
áreas como atendimento, cozinha, salão e administrativa.
Desde sua graduação em Geografia, concluída em 2012, começou a se envolver com a questão
agrária e produção de alimentos, tendo encontrado a área em que gostava mais de atuar. Começou então a pesquisar e conhecer a fundo a questão agrária e todas as suas dimensões técnicoprodutivas, ambientais, territoriais, políticas, logísticas, e as problemáticas associadas. Fez também pesquisas de campo e visitou muitas feiras e eventos em que tomava contato com produtores, experiências que lhe permitiu fazer um mapeamento dos agricultores.
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No final de 2014, após ter saído do primeiro restaurante que administrava e do qual era sócia,
a empreendedora recebeu a proposta de voltar ao ramo dos restaurantes para abrir o Pitico, bar
e restaurante localizado no mesmo espaço onde atualmente funciona a Quitandoca. Como estava de certa forma cansada de trabalhar no ramo de restaurantes, aceitou entrar no negócio com
a condição de que desenvolvessem também uma quitanda que trabalhasse temas relacionados
aos grupos de consumo solidário com os quais já havia tido experiência prévia. Em 2015, juntamente com uma antiga colega, formada em gestão ambiental e com conhecimentos técnicos
em agroecologia, aprofundaram as pesquisas de campo, de modo a desenvolver parcerias com
grupos produtivos e outras organizações de apoio visando a um futuro fornecimento para o
projeto a ser criado.
Após um ano do funcionamento do Pitico, então, em 2016, os sócios reuniram condições em
termos de recursos, tempo e disposição para iniciar o projeto da Quitandoca. Desde então, a
empreendedora reduziu significativamente sua carga de trabalho no Pitico e passou a se dedicar
quase que integralmente à Quitandoca, sendo atualmente a única dos quatro sócios envolvida
diretamente em suas atividades.
Desde sua fundação em 2016, a Quitandoca vem remodelando gradativamente suas atividades
na busca por um modelo ideal de atuação e com vistas a gerar um resultado financeiro positivo.
Além da loja onde vende os produtos, já desenvolveu a proposta de ‘cestas fechadas’, em que
os consumidores compram uma cesta com determinados produtos sazonais sem possibilidade
de escolha dos alimentos, delivery de cestas e café-da-manhã agroecológico. Atualmente, estão
planejando alterar o escopo de atuação, fazendo duas alterações mais significativas. A primeira
alteração seria deixar de comercializar os alimentos na loja da Quitandoca para se tornar um
café agroecológico a partir do beneficiamento dos produtos obtidos junto aos produtores agroecológicos, de modo semelhante com que fazem com o café-da-manhã. A segunda alteração
seria fazer uma feira de alimentos agroecológicos no espaço do Pitico, praticando uma margem
inferior ao que vem praticando atualmente, de forma a reduzir o custo do produto ao consumidor final e com isso democratizar ainda mais o acesso aos produtos orgânicos e também aumentar o volume dos alimentos comprados junto aos produtores.
A Quitandoca funciona como uma espécie de spin-off do Pitico, já que, embora encontrem-se
vinculados sob o mesmo CNPJ e tenham uma estrutura compartilhada de gestão e espaço, cada
qual possui suas próprias fontes de receitas, clientes e modelo de atuação. No entanto, dentro
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do planejamento das mudanças que estão executando, está incluída a criação de uma associação
sem fins lucrativos, de forma a poderem captar recursos públicos e privados para apoiar a execução das ações junto aos agricultores familiares.
Modelo de Negócio
A Quitandoca comercializa alimentos agroecológicos obtidos junto a pequenos produtores familiares, com quem tem uma relação de comércio justo e a quem dão apoio técnico-produtivo,
logístico e comercial para o escoamento da produção.
O trabalho começa a partir de um mapeamento que a Quitandoca já tinha e continua desenvolvendo sobre iniciativas e grupos produtivos de pequenos agricultores. Posteriormente, procuram estreitar a relação, conhecendo seu modo de vida, potencialidades e limites. Para alguns
desses grupos produtivos, particularmente os menos estruturados, como comunidades quilombolas, a Quitandoca dá apoio em termos de assessoria técnica-produtiva, ao ajudar no planejamento dos alimentos a serem plantados, em qual quantidade e quando plantá-los e no acompanhamento do manejo e do uso de técnicas e componentes naturais para a fertilização e combate
a insetos; logística e articulação, ao incentivar fretes coletivos de modo a reduzir custos e aumentar a diversidade dos produtos disponibilizados; comercialização, ao desenvolver oficinas
de expansão de mercado, qualidade dos produtos e precificação. Além disso, sempre que possível, a Quitandoca procura articular uma rede de parceiros para apoiar e subsidiar o trabalho.
Foi esse o caso, por exemplo, da ONG Sempre Viva Organização Feminista, que apoiou o trabalho com produtores do Vale do Ribeira, uma das regiões menos desenvolvidas do estado de
São Paulo.
A fim de garantir um volume e diversidade maiores de alimentos e produtos comercializados,
a Quitandoca também compra de associações e redes de produtores mais estruturadas como a
Rede Ecovida, Associação de Orgânicos da Mantiqueira, dentre outras.
Em termos de critérios de seleção dos produtores e fornecedores, a Quitandoca compra e comercializa apenas alimentos orgânicos. A empresa procura pequenos produtores de origem familiar e que estejam localizados em regiões com histórico de produção orgânica e/ou que estejam em áreas de proteção ambiental em que por lei não é autorizado o uso de quaisquer fertilizantes ou inseticidas. Evita também produtores de áreas contíguas a grandes monoculturas,
como o eucalipto, em que o uso de fertilizantes e inseticidas é muito comum, razão pela qual o
solo e água acabam por ficar contaminados, dificultando assegurar a produção orgânica. Em
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relação aos produtos processados, a empresa dá preferência por comprar de marcas menores e
menos consagradas, para privilegiar o acesso ao mercado daquelas que têm mais dificuldades.
Para os produtores menores que não possuem certificação e a quem dão assessoria técnica,
fazem visitas frequentes para garantir a procedência e acompanhar de perto o trabalho.
De fato, a Quitandoca não exige certificação orgânica dos produtores. O que fazem é indicar os
alimentos na loja que já são certificados, diferenciando daqueles que ainda não possuem em
certificação, indicando-os como “em transição”, conforme exigência do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
Para a logística até São Paulo-SP, A Quitandoca realiza parceria com outros atores, de modo a
aumentar o volume demandado e/ou compartilhar os custos do frete, que, segundo a empreendedora, é um dos maiores gargalos e também um dos grandes responsáveis pelo custo mais
elevado do preço dos alimentos orgânicos e agroecológicos.
A parte da comercialização dos produtos da Quitandoca ocorre de duas formas. Uma das formas
é por meio do e-commerce da empresa, em que é possível comprar cestas com os alimentos
agroecológicos a partir de duas modalidades. Na primeira modalidade os consumidores da cidade de São Paulo podem receber em sua casa as cestas de produtos. Na segunda modalidade,
denominada de assinaturas coletivas, os consumidores fazem uma assinatura mensal e retiram
os produtos semanalmente em determinados pontos pré-determinados da cidade de São Paulo.
Até 2017, outra forma de comercialização vinha ocorrendo por meio da loja física da Quitandoca localizada no bairro de Pinheiros em São Paulo e em espaço compartilhado com outro bar
e restaurante dos mesmos sócios, o Pitico. O conceito da loja física remete ao das quitandas
antigas, em que os consumidores podiam entrar, conversar, saber sobre o produtor, perguntar
sobre uma receita. A partir de 2018, estão planejando transformar a loja em um café agroecológico em que os alimentos sejam beneficiados de forma a captar maior valor. Além disso,
planejam continuar comercializando os alimentos in natura, porém, por meio de feiras a serem
realizadas no espaço do Pitico, duas vezes por semana.
A Quitandoca possui uma política de transparência denominada precificação aberta, em que
discrimina, para cada produto, os custos pagos ao produtor e os custos de logística dos produtos.
Na loja, essas informações aparecem juntamente com o preço de venda dos produtos. A Figura
5 traz alguns exemplos da precificação aberta, tal como apresentada na loja.

124

Figura 5 – Exemplo de precificação aberta dos produtos comercializados na Quitandoca

Fonte: montagem com base em fotos da página do Facebook da empresa
Além disso, aos domingos, a Quitandoca faz o café-da-manhã agroecológico, em que utiliza os
produtos agroecológicos no preparo dos alimentos. É um momento também em que os consumidores podem conhecer alguns dos produtores de quem a Quitandoca compra os alimentos
agroecológicos. Foi uma alternativa importante desenvolvida para evitar as perdas dos produtos
não comercializados. Nesta direção, utilizam também os alimentos não comercializados no preparo de um prato semanal no Pitico.
Atuação, Mercado e público-alvo
A proposta da Quitandoca é trazer alimentos agroecológicos para a cidade grande e estreitar as
relações entre o consumidor e o pequeno produtor. Desta forma, atua comercializando os produtos somente na cidade de São Paulo, seja na loja física, seja via a entrega de cestas. Em sua
loja física, localizada no bairro de Pinheiros em São Paulo-SP, o público é bastante diverso,
desde residentes do bairro, até transeuntes que passam pela região a caminho do trabalho.
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O raio de entrega das cestas na cidade de São Paulo é seis quilômetros, abrangendo, em geral,
bairros de classe média, classe média alta e classe alta. Para as cestas de assinatura coletiva, os
associados podem retirá-las em cinco pontos diferentes localizados no Centro e Zona Oeste da
cidade de São Paulo.
Produtos e/ou serviços comercializados
A Quitandoca comercializa cerca de 70 variedades de alimentos, entre frutas, verduras e legumes, de acordo com a sua disponibilidade nas diferentes épocas do ano. De modo geral, como
privilegiam sempre que possível a diversidade, há diversos alimentos comercializados que não
são comumente encontrados no varejo tradicional. Um exemplo notável é o caso da banana,
que, em determinados períodos, a Quitandoca oferece mais de dez variedades simultaneamente.
Adicionalmente, na loja física da Quitandoca, são oferecidos cerca de 150 diferentes produtos
processados de origem orgânica/agroecológica/familiar, entre laticínios, grãos, ervas, molhos,
queijos, cogumelos, melíferos, doces e pães. No café-da-manhã, realizado aos domingos pela
manhã no espaço do restaurante Pitico, no formato de Buffet livre a preço fixo, são oferecidos
dezenas de produtos, entre eles frutas, sucos, bolos, antepastos, pães, sucos e café.
Parcerias, reconhecimento e aceleração/incubação
Desde sua fundação em 2016, a Quitandoca foi objeto de diversas reportagens, sendo mencionada como opção interessante de acesso a alimentos orgânicos e agroecológicos por veículos
de comunicação eminentes do país como Folha de São Paulo e Estadão. Participaram ainda da
edição 2016 da Arca do Gosto, festival organizado pelo Movimento Slow Food.
Crescimento e Planos futuros
A Quitandoca analisa constantemente maneiras de fazer parcerias e articular redes para tentar
trazer alimentos de outros estados com produção agroecológica/orgânica que geralmente são
procurados pelos consumidores, porém que não são produzidos no estado de São Paulo como
manga, mamão e abacaxi. A dificuldade maior é logística, seja para conseguir coletar os alimentos dos diferentes produtores que produzem, por exemplo, na Bahia, e conseguir para São
Paulo. É necessário articular parceiros para aumentar o volume de demanda e partilhar os custos
de frete.
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Alternativamente, diante da tamanha demanda por esses produtos produzidos em outros locais
e cuja oferta pela Quitandoca é vista como fundamental para atrair consumidores, a empreendedora estuda a possibilidade de abrir exceção para tais produtos e efetuar compras dos mesmos
no CEASA, em vez de efetuar a compra diretamente de fornecedores agroecológicos. Apesar
de não ser vista como a situação ideal, é uma solução que ajudaria no aumento das vendas do
negócio.
Estudam ainda a possibilidade de se transformarem em uma figura jurídica independente, na
modalidade de associação, de forma a gozarem de algumas isenções fiscais.
Querem ainda aumentar a comunicação via redes sociais e outros canais, de forma a ajudar a
aumentar a conscientização e a educar o consumidor sobre as necessárias mudanças de hábitos
de consumo.
Impacto
A Quitandoca trabalha direta ou indiretamente com cerca de 170 famílias, ajudando a escoar a
produção de alimentos agroecológicos e aumentar a renda dos produtores, tudo de acordo com
os princípios de comércio justo. De maneira complementar, contribuem também para a formação e planejamento produtivo desses produtores. Para alguns produtores, como é o caso de uma
rede de produtores da cidade de Socorro-SP, eles são os únicos compradores.
Com as mudanças previstas para ocorrer a partir de 2018, notadamente, com a diminuição da
margem praticada no comércio dos alimentos in natura, a Quitandoca espera aumentar ainda
mais o impacto gerado no sentido de democratizar o consumo de orgânicos pelos consumidores
finais.

4.4 Fruta Imperfeita
Missão, propósito e valores
A Fruta Imperfeita tem o propósito de “diminuir o desperdício de alimentos por meio da disseminação do consumo consciente atuando como agente de conexão entre os produtores e consumidores”. Em seu manifesto, conclama a todos “juntos, combater o desperdício e ajudar na
conscientização das pessoas ao nosso redor”.
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Fundação e história
A Fruta Imperfeita foi fundada em Novembro de 2015 por um casal de sócios. A ideia do negócio surgiu quando um dos empreendedores, engenheiro e empregado em uma multinacional,
cursava uma pós-graduação em gestão de negócios com foco em sustentabilidade em 2014.
Durante a pós-graduação, o empreendedor começou a estudar pequenos produtores orgânicos
do interior de São Paulo, realidade que conhecia desde pequeno, uma vez que sua família plantava flores no interior de São Paulo. Começou visitando produtores orgânicos para entender
quais eram os gargalos da cadeia produtiva, para verificar se havia o potencial de criar algum
negócio relacionado a esse mercado. A ideia inicial era criar uma plataforma colaborativa que
possibilitasse aos agricultores vender direto ao consumidor final, sem intermediários. Contudo,
conforme conversava com os produtores, observou que a questão do desperdício era significativa. Ao se aprofundar na questão, constatou que era um problema que não se restringia apenas
aos orgânicos. Pelo contrário, o desperdício dos alimentos convencionais era muito maior, já
que para os alimentos orgânicos, os consumidores atribuem naturalmente menos importância
ao padrão estético quando comparado ao seu conteúdo nutricional e outras propriedades como
‘livre de agrotóxicos’. Uma experiência em particular chamou atenção. Durante uma conversa
com um produtor de milho, ele revelou que muitas espigas eram simplesmente jogadas fora por
não conseguirem atender o padrão do varejo de ‘duas espigas médias por bandeja tamanho
padrão’: as espigas que fossem maiores ou significantemente menores que a bandeja não seriam
compradas. Neste mesmo período, o empreendedor também passou a se interessar e pesquisar
mais sobre empresas que tinham propósito maior do que simplesmente gerar lucro. Assim, começou a procurar outras iniciativas que visavam combater o desperdício de alimentos. Identificaram iniciativas nos EUA, França e Portugal, as quais procuraram conhecer mais a fundo.
No primeiro semestre de 2015, com base na proposta de trabalhar com os alimentos imperfeitos,
o empreendedor teve inicialmente a ideia de comercializá-los para outras empresas, para que
utilizassem esses alimentos na produção de outros produtos como frutas e compotas. Contudo,
o empreendedor percebeu que o negócio não ajudaria na questão da conscientização do consumidor final acerca do desperdício. De forma semelhante, percebeu que os clientes também não
se mobilizariam de verdade se criasse uma loja com os alimentos imperfeitos expostos. A partir
dessa reflexão, decidiu comercializar os alimentos diretamente para o consumidor final, por
meio de um serviço de entregas de cestas.
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Após sair do emprego em uma grande empresa da indústria da construção civil, o empreendedor
começou o negócio a partir de um pequeno investimento no website e rede social e utilizando
o seu próprio carro. Passou, então, a comprar, receber os alimentos, montar e entregar as cestas
para alguns clientes próximos a sua residência. Paralelamente, fazia um trabalho gradativo de
conscientização em escolas, clubes e academias para apresentar o projeto. Depois de algum
tempo do projeto, a Fruta Imperfeita começou a ficar conhecida e, então, uma publicação em
um website com bastante acesso gerou uma grande demanda de pedidos. Os pedidos de entregas, que antes eram de cerca de dez por semana, de repente, passaram a ser de milhares.
A partir deste momento, sua cônjuge e sócia, também engenheira e empregada em uma grande
empresa da indústria de alimentos, saiu do emprego e passou também a ajudar na Fruta Imperfeita. Com efeito, tomaram algumas medidas visando aumentar o potencial de atendimento da
grande demanda surgida repentinamente: compraram um novo veículo para as entregas, fizeram
outras parcerias para viabilizar a entrega, contrataram quatro funcionários, além de reorganizarem a logística de montagem e entrega. A partir desse processo, as cestas comercializadas atingiram um número superior a 800 por mês.
No primeiro semestre de 2017, a Fruta Imperfeita mudou para um galpão maior, onde os empreendedores conseguiram organizar melhor os processos e a logística, com a intenção de crescer, uma vez que o modelo já fora testado de maneira bem-sucedida em um espaço e escala
menores. No segundo semestre de 2017, foi estruturado também um e-commerce, de forma a
facilitar o processamento dos pedidos das cestas. O intuito dos empreendedores com essas ações
é se tornarem mais aptos a atender os milhares de pessoas cadastradas que ainda estão na lista
de espera para receberem as cestas.
Modelo de Negócio
A Fruta Imperfeita é um serviço de assinatura de cestas de frutas e legumes que seriam descartados pelos produtores por não conseguirem comercializá-los, uma vez que não se enquadrem
nos padrões estéticos geralmente exigidos pelo varejo tradicional de alimentos, ainda que o
sabor e atributos nutricionais sejam idênticos. A Figura 6 traz a representação do modelo de
funcionamento da Fruta Imperfeita.
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Figura 6 - Modelo de funcionamento da Fruta Imperfeita

Fonte: website da Fruta Imperfeita
Os fornecedores de frutas e legumes são pequenos agricultores da região metropolitana e do
interior de São Paulo. Existem produtores tanto de alimentos convencionais quanto alimentos
orgânicos. A Fruta Imperfeita, apesar de dar preferência aos orgânicos, não limita o fornecimento apenas a esses alimentos, já que a bandeira principal é o combate ao desperdício. A
negociação com os fornecedores é feita caso a caso. O produtor geralmente entra em contato
informando sobre os produtos de que dispõem e a Fruta Imperfeita, de acordo com a programação que tem e a oferta dos alimentos em seu estoque, confirma ou não o interesse em comprar
os alimentos. Os preços pagos pela Fruta Imperfeita aos produtores são determinados de tal
maneira que cubra os custos de produção e transporte dos produtores e ainda gere lucro aos
mesmos.
As cestas de produtos são entregues periodicamente na casa dos assinantes e são cerca de 30%
mais baratos que os alimentos tradicionais. Neste sentido, a Fruta Imperfeita trabalha com o
conceito de “caixa surpresa”, em que os consumidores não escolhem os produtos. Tal lógica,
entendem os empreendedores, é fundamental para promover a consciência acerca do desperdício e razão pelo qual o delivery é o único canal de vendas e o público-alvo é apenas o consumidor final. Se a Fruta Imperfeita mantivesse um varejo de comercialização dos alimentos imperfeitos, as pessoas tenderiam a ir lá escolher os menos imperfeitos dentre os imperfeitos. Se a
comercialização se destinasse para outras empresas, por exemplo, restaurantes, o foco na conscientização das pessoas perder-se-ia. Além disso, há a preocupação de fornecer o que os produtores têm disponível, não o que o que o consumidor deseja.
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As entregas são gratuitas e programadas pela Fruta Imperfeita de acordo com o CEP e região,
não de acordo com a demanda dos clientes. Dessa forma, os clientes de determinado bairro
somente poderão receber as cestas em determinado dia da semana. Essa foi uma medida feita
otimizar a ‘roteirização’ das entregas, mas também para reduzir as emissões de carbono geradas
pelo frete. Os empreendedores têm consciência de que perdem alguns clientes por essa política
adotada, mas entendem que é parte do processo de conscientização e que os clientes verdadeiramente interessados na causa acabam por se adaptar à restrição.
De maneira complementar e alinhado com o seu modelo e valores, a Fruta Imperfeita realiza
algumas ações adicionais. A empresa passou a utilizar caixas retornáveis para os alimentos
entregues: levam os alimentos em uma caixa e, na próxima entrega, deixam uma nova caixa e
pegam a caixa antiga. Esta iniciativa resultou em cerca de 70% de caixas retornadas voluntariamente por parte dos clientes. Outras iniciativas envolvem o aproveitamento a logística de entrega desenvolvida. Em uma delas, colhem o óleo usado na casa dos clientes, que posteriormente é destinado para uma empresa que fabrica sabões biodegradáveis. Em outra ação, denominada “Feita com Carinho”, a Fruta Imperfeita retira, divulga, vende, por meio do seu e-commerce, e entrega na casa dos clientes, produtos feitos por pequenos produtores parceiros. Com
esta ação, eles visam principalmente estimular o desenvolvimento desses negócios, mais do que
ampliar o faturamento do negócio, já que o retorno financeiro é muito insignificante.
Atuação, Mercado e público-alvo
Atualmente, a Fruta Imperfeita entrega a cesta para cerca de 850 clientes assinantes das regiões
Sul e Centro de São Paulo-SP. Os clientes são predominantemente formados por casais e famílias das classes A e B, com algum predomínio da classe A; percepção corroborada pelos endereços e residências dos clientes às quais entregam às cestas.
A empresa, contudo, está gradativamente se estruturando para atender o grande mercado potencial de consumidores interessados em se tornarem assinantes. Somente na cidade de São
Paulo, existem cerca de 5.000 pessoas interessadas em lista de espera para se tornarem assinantes em bairros atualmente não-atendidos pela Fruta Imperfeita.
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Produtos e/ou serviços comercializados
A Fruta Imperfeita possui cestas de tamanho pequeno, médio e grande, variando de três a dez
quilogramas cada, com entrega semanal ou quinzenal. Os clientes podem escolher ainda entre
cestas somente com legumes, somente com frutas ou cestas mistas.
Cada cesta é composta, em média, por seis (cesta pequena) a 14 (cesta grande) alimentos, entre
frutas e legumes. A composição varia conforme a disponibilidade do produto, de acordo com a
época do ano e da produção dos agricultores. Portanto, os consumidores não escolhem os produtos. Eles podem, entretanto, indicar algum alimento que não desejam consumir, sendo que a
Fruta Imperfeita o substitui por outro ou incrementa a quantidade de outros alimentos que já
seriam enviados. Os preços dos alimentos nas cestas são cerca de 50% mais baixos comparados
aos produtos comercializados nos supermercados.
Parcerias, reconhecimento e aceleração/incubação
Desde sua fundação em 2015, a Fruta Imperfeita foi objeto de diversas reportagens, sendo mencionada como iniciativa promissora e sustentável de combate ao desperdício de alimentos em
diversos veículos de comunicação eminentes do país como Rede Globo de Televisão, Estadão,
Folha de São Paulo, Grupo UOL, dentre outros.
Crescimento e Planos futuros
A Fruta Imperfeita pretende gradativamente escalar o negócio como forma de contribuir mais
com as causas do combate ao desperdício e com o aumento da consciência dos consumidores.
Inicialmente, utilizando o galpão em que atualmente a empresa está instalada e cuja capacidade
calculada de atendimento é de até 2.500 cestas. A partir desse volume, posteriormente, não
sabem se utilizarão um galpão maior centralizado ou se terão diversos galpões de tamanho semelhante ao atual espalhados por diversas localidades.

Impacto
A Fruta Imperfeita estima que até hoje, mais de 300 toneladas de frutas e legumes tenham
deixado de ser descartadas – ou, como diz a empresa, ‘salvas’ - devido à sua atuação. Semanalmente, são cerca de cinco toneladas. Além disso, contribui para o complemento da renda de
cerca de 30 pequenos agricultores.
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4.5 Juçaí
Missão, propósito e valores
A Juçaí tem como missão “Desenvolver produtos genuinamente sustentáveis, autênticos e saudáveis, gerando valor através de um modelo que promova e inspire soluções sócio sustentáveis”. Segundo a empresa, os produtos que comercializa devem trazer benefícios a todos os
públicos: “para quem produz, para quem consome, para quem respira, para quem se envolve
com ele”.
A Juçaí afirma que busca criar um modelo de negócio sustentável, que considera seus stakeholders e que vislumbre o futuro: “Somos obstinados em criar um modelo de negócio sustentável,
simples, inovador, que pensa no futuro, nas relações humanas. Nos desafiamos diariamente a
melhorar nossos processos e relações com todos nossos stakeholders, que são muitos pois nossas atividades vão do campo a sua casa”.
Neste sentido, o próprio significado do que é uma empresa também é questionado: “Nós acreditamos que as instituições além de exercerem as atividades básicas que se propõem podem e
devem ir além. No nosso caso gostamos sempre de nos provocar com a pergunta: qual o significado de uma empresa? Acreditamos que as instituições têm um papel fundamental na construção de uma sociedade digna e justa e que devem assumir seu papel como agentes de transformação dessa sociedade. Acreditamos que isso também é uma forma excepcional de se gerar
riqueza”.

Fundação e história
A Juçaí foi fundada no Rio de Janeiro em 2010 por dois empreendedores. Porém, a história da
Juçaí começa antes, em 2008, com a fundação do Projeto Amável – Mata Atlântica Sustentável,
em Resende-RJ, em uma área de preservação conhecida como Serrinha do Alambari. O projeto
foi fundado pelos empreendedores visa promover o reflorestamento da Mata Atlântica13 a partir
da doação de sementes e mudas da palmeira juçara e desenvolvimento de programas de conscientização junto à comunidade.

13

Estima-se que restam apenas 7% da cobertura original do bioma da Mata Atlântica, espalhada por 17 estados
brasileiros. Isto explica em grande parte o porquê da Euterpe edulis, espécie endêmica do bioma, estar ameaçada
de extinção.
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Um dos empreendedores, ao caminhar por seu sítio localizado na região, observou que animais
como tucanos e jacus sempre se alimentavam do fruto da palmeira juçara, árvore típica da Mata
Atlântica cujo nome científico é Euterpe edulis Martius. A partir dessa observação, o empreendedor se interessou e começou a pesquisar mais a respeito. Descobriu alguns processos artesanais de despolpamento da fruta baseados no fruto do açaí e tomou conhecimento da existência
de alguns projetos existentes nos estados de São Paulo e Santa Catarina que também trabalhavam com a fruta da juçara e passou a visitá-los. Passou também a se interessar por pesquisas
científicas que procuravam estudar as propriedades do fruto da juçara.
Em 2010, após um período pesquisando, o empreendedor vislumbrou também a possibilidade
da exploração sustentável do fruto sob o ponto de vista social, ambiental e econômico como um
aliado adicional para o processo de conservação e expansão da Mata Atlântica. Para a exploração econômica do fruto, foi constituída uma nova figura jurídica, a Ciano Indústria de Alimentos Sustentáveis Ltda. Foi então criada uma pequena unidade de produção com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro (FAPERJ) e certificada pela ANVISA, para
beneficiar o fruto da juçara, criando a primeira polpa do fruto da palmeira juçara registrada no
Ministério da Agricultura e batizado sob o nome de Juçaí. Naquele momento, com uma produção pequena a partir dos frutos coletados em propriedades da região e empregando mão-deobra local, a comercialização era apenas local, no Rio de Janeiro, em algumas lojas de produtos
orgânicos e também em feiras e eventos a partir de um veículo de divulgação e venda.
O período compreendido entre 2011 e 2014, então, destinou-se, sobretudo, a testar o mercado
e realizar um estudo mais amplo sobre o potencial do produto. Por exemplo, em parceria com
a Secretaria de Educação do município de Resende, foi realizada a inclusão da polpa na merenda
escolar junto a 40 escolas, de forma a oferecer um alimento com excelente qualidade nutricional
e apoiar a agricultura familiar da região e, ao mesmo tempo, fazer um teste da aceitabilidade do
produto. Durante este período, a empresa aprofundou as pesquisas para achar um mix de polpa
ideal e apoiou estudos científicos a respeito do fruto da juçara.
Em 2014, houve a entrada dos demais sócios. Com isso, houve algumas mudanças. As operações na unidade diminuta deram lugar a uma produção industrial a partir de uma fábrica construída em Resende. O produto reformulado começou a ser produzido em escala industrial em
2014 e seria lançado em 2015. A Juçaí também conseguiu parceiros comerciais que possibilitaram expandir a distribuição, inclusive para outros estados brasileiros. Atualmente, a empresa
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comercializa o produto em centenas de pontos de vendas em diversas cidades de quatro estados
brasileiros.
Modelo de Negócio
A Juçaí produz e comercializa uma espécie de açaí a partir de frutos da palmeira juçara coletados a partir de um manejo orgânico e sustentável, gerando renda a pequenos agricultores, comunidades e proprietários, ao mesmo tempo em que contribui para a preservação e expansão
da Mata Atlântica.
A captação do fruto da juçara para a produção do Juçaí se dá em duas frentes. A primeira delas
ocorre a partir de propriedades que possuem bolsões de Mata Atlântica onde já existam palmeiras juçaras. Nestas situações, então, o trabalho da Juçaí é convencer os proprietários a fornecer
os frutos, mostrando a viabilidade de explorá-los a partir de um modelo de manejo sustentável
que não transgrida a legislação ambiental e que gere renda para o proprietário e para a população
e pequenos agricultores locais. A segunda frente é convencer proprietários a plantar a palmeira
juçara onde atualmente ela não existe. Este trabalho envolve a cessão de sementes germináveis
ou mesmo mudas, para que o proprietário plante a juçara na área, tendo em vista o repovoamento de espécies típicas da Mata Atlântica além de se tornar um potencial fornecedor de frutas
para a Juçaí no futuro. A Juçaí, então, celebra um contrato de garantia de compra futura da
produção gerada com o proprietário, aumentando o incentivo para que ele aceite plantar uma
árvore que, por força de lei, não poderá ser derrubada no futuro. Em média, a palmeira juçara
leva sete anos para produzir frutos.
O processo de colheita, que ocorre principalmente entre os meses de maio e agosto, rende entre
500 e dois mil frutos por árvore e é feito por meio de um sistema de comércio justo. Os coletores
das frutas, durante os quatro meses de safra, colhem, em média, cada um, entre 120 e 180 kg
de frutos por dia, e podem retornar no próximo ano ao mesmo local para colher de novo o fruto.
Este modelo é muito diferente do modelo de extração predatória de palmito normalmente praticado. Anteriormente, os chamados ‘palmiteiros’ tinham de derrubar as palmeiras juçaras para
obter o palmito, atividade que, além de ilegal, gerava uma receita substancialmente menor,
cerca de R$ 6,00 por árvore, aproximadamente metade do que ganham hoje pelos frutos colhidos de cada árvore, e os obrigavam a procurar cada vez mais remotamente as palmeiras. Os
contratos com os coletores são devidamente formalizados, a partir do regime conhecido como
‘safrista’. Os coletores também recebem treinamento sobre o processo de coleta, sobre o uso de
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equipamentos de segurança e sobre o manejo sustentável, que prevê que um a cada três cachos
dos frutos de juçara seja deixado na palmeira, já que contribui à alimentação de mais de 60
espécies de animais da Mata Atlântica e para que eles caiam e sejam disseminados por processos naturais.
Ademais, tanto a expansão das árvores plantadas quanto a colheita do fruto são feitas prioritariamente com o envolvimento de pequenos agricultores familiares, comunidades indígenas, tradicionais e quilombolas, contribuindo para a geração de renda e para a segurança alimentar
dessa população.
A produção do Juçaí é feita em fábrica própria localizada no município de Resende e emprega
mão-de-obra local. Além do fruto da juçara, a empresa utiliza outras matérias-primas, notadamente, o inhame, banana e extrato de guaraná, todas derivadas de produção orgânica.
O resíduo obtido a partir da produção do Juçaí é quase que integralmente orgânico. Assim,
elementos como casca de banana, casca de maracujá e casca de inhame são transformados em
adubo, que, portanto, é reinserido na natureza. As sementes do fruto da juçara, obtidas a partir
do processo de despolpamento, são direcionadas para o Projeto Amável, que faz a limpeza, a
secagem e transforma em sementes germináveis e em mudas. Estas sementes e mudas, então,
são doadas a quaisquer interessados em plantar palmeiras juçaras em suas propriedades. Os
cachos e as cascas onde estavam os frutos são destinados também a artesões locais para a produção de produtos como abajures, bandejas, luminárias e joias.
Atuação, Mercado e público-alvo
O Juçaí é comercializado para o consumidor final em embalagens individuais prontas para consumo a partir de pontos de vendas ou supermercados ou como sobremesa em restaurantes e
lanchonetes. Atualmente, há 370 centenas de pontos de venda e distribuição do Juçaí em nove
estados brasileiros, entre eles o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Há
também a opção de comprar via o website de uma empresa parceira e receber o produto em
casa.
A empresa considera, de certa forma, o Juçaí como um produto premium, já que traz maiores
benefícios nutricionais – possui uma quantidade muito superior de antioxidantes, potássio e
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ferro, tem seus componentes orgânicos e custa cerca de 30% mais caro em relação ao açaí
tradicional, considerado seu principal concorrente direto.
Produtos e/ou serviços comercializados
O Juçaí é comercializado em embalagens de 200 ml e 1,02 litros para o consumidor final e em
embalagens de 5 litros e 10 litros para empresas de food service, em quatro diferentes sabores:
banana, maracujá, goiaba e Cambuci – todas frutas também típicas da Mata Atlântica. O produto tem em sua composição apenas alimentos orgânicos e não apresenta lactose, glúten ou
gordura trans.
Parcerias, reconhecimento e aceleração/incubação
A Juçaí possui diversas certificações relacionadas à sua atuação. Possui a certificação “Produto
Sustentável” do Mercado Mata Atlântica, certificação patrocinada pela União Europeia e que
tem como parceiros as ONGs Amigos da terra, Imazon e Imaflora, destinada a empreendimentos sustentáveis em áreas do bioma da Mata Atlântica. Além disso, possui também a certificação
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) e a certificação como “Empresa B”. O produto,
por sua vez, possui as certificações Kosher e de produto orgânico, tanto pelo IBD no Brasil,
quanto pela USDA nos EUA.
Crescimento e Planos futuros
Mantidas as projeções de crescimento, a Juçaí tem garantido suprimento de frutos da juçara até
2023. A partir de 2023, os empreendedores esperam já ter disponível para colheita os frutos
originários das diversas propriedades para as quais o Projeto Amável doou sementes germináveis ou mudas e com as quais estabeleceram contratos de compras futuras.
Em termos de desenvolvimento de mercado, a Juçaí pretende escalar as vendas, comercializando o produto em outros estados e também passando a exportar o produto. Os sócios também
têm interesse na entrada de novos investidores com o objetivo de injetar mais capital de giro,
porém, com a condição de que estejam alinhados com o modelo e a mentalidade da empresa.
Impacto
A cadeia produtiva do Juçaí beneficia e gera renda para mais de 270 famílias nos estados do
Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, tendo aproximadamente 800 pessoas beneficiadas,
ao mesmo tempo em que inibe a derrubada de palmeiras juçaras para extração ilegal de palmito,
ajudando a conversação das atuais áreas do bioma da Mata Atlântica.
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Adicionalmente, estima-se que, com a distribuição de dezenas de milhões de sementes germináveis e mudas, a Juçaí e o Projeto Amável já tenham contribuído para a reintrodução de 650
mil palmeiras juçara na Mata Atlântica brasileira, auxiliando no processo de regeneração do
bioma.
Com a expansão da quantidade de palmeiras da juçara, além do repovoamento da Mata Atlântica, contribui-se para a manutenção e para evitar a extinção de dezenas de outras espécies de
fauna e flora típicas do bioma. Por fim, o plantio de novas palmeiras, por si, contribui também
para o sequestro de gases de efeito estufa.

4.6 PanoSocial
Missão, propósito e valores
A PanoSocial tem como missão “contribuir para a solução da violência urbana e dos impactos
negativos da indústria têxtil e de sua cadeia”. Além disso, por meio de sua visão, ressalta seu
compromisso de “oferecer oportunidade de inclusão social e profissional para ex-detentos por
meio da capacitação, especialização, educação, desenvolvimento humano, apoio familiar e
psicológico. E principalmente gerando trabalho digno a estas vidas.”
A PanoSocial se caracteriza ainda por ser uma “empresa social que gera valores por meio do
desenvolvimento de vestuário e acessórios com tecidos ecológicos e processos produtivos sustentáveis”.

Fundação e história
A PanoSocial começou suas atividades em 2014 ao desenvolver e fornecer as primeiras camisetas ao Instituo Goethe, por iniciativa de dois sócios, que também são ‘parceiros de vida’. No
entanto, naquele momento, os dois sócios não estavam dedicados em tempo integral ao negócio
e tampouco o negócio conseguia se sustentar sozinho. Assim, a constituição efetiva do negócio
viria ocorrer apenas em novembro de 2015 em São Paulo. Até então, estava informalmente
constituída, produzindo em parceria com outras confecções.
A ideia do negócio vinha sendo amadurecida há muito tempo por um dos sócios, um designer
austríaco que morava no Brasil havia mais de dez anos. Particularmente, ele morava na região
da Baixa Augusta, região do centro da cidade de São Paulo que vinha historicamente sofrendo
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um processo de degradação socioeconômica. Em seu percurso diário para o trabalho, deparavase a todo o momento com a situação de pobreza, materializada na quantidade de pessoas em
situação de rua, contexto que era diametralmente oposto ao que estava acostumado em seu país
natal, a Áustria. A partir desse momento e de quando decidiu que gostaria de permanecer morando no Brasil, começou a pensar no que poderia fazer para contribuir na melhora da situação
de injustiça social e também na questão da violência urbana. Ao mesmo tempo, sua formação
como designer o impelia a buscar soluções para estas e outras questões sob um viés da sustentabilidade. Após algum tempo morando no Brasil, conheceu um padre austríaco que trabalhava
na Pastoral Carcerária, com quem passou a fazer visitas a unidades prisionais. A partir desse
momento, começou a ver a situação degradante em que muitos presos se encontravam e tomou
conhecimento da dificuldade que tinham em se reinserir produtivamente na sociedade após
cumprirem suas penas. Inicialmente, o empreendedor teve a ideia de produzir bolsas feitas a
partir de câmaras de pneus com a mão-de-obra dos presidiários, baseando-se no conceito de
upcylcing, projeto que não logrou acontecer. No entanto, nas buscas para o desenvolvimento
do produto, algumas informações sobre o significativo impacto socioambiental do mercado de
moda vieram à tona, fazendo com que o foco passasse a ser o de produzir camiseta e outros
produtos relacionados ao mercado.
Neste intervalo, por volta de 2014, o empreendedor apresentou o projeto a uma amiga, que viria
no futuro a se tornar sua sócia. Ela vinha trabalhando há anos no mercado da moda fazendo
campanhas para grandes marcas e editoriais de revista da moda, contudo, estava incomodada
com o consumismo exacerbado gerado, as condições de trabalho e os processos produtivos que
traziam impactos ambientais significativos e que careciam de uma remuneração mais justa ao
longo dos elos da cadeia produtiva. Juntando as experiências profissionais e pessoais, aprofundaram os estudos e criaram o modelo de negócio da PanoSocial.
Da fundação até 2017, a PanoSocial desenvolveu sua grife própria e também passou a confeccionar diversos produtos têxteis para clientes institucionais diversos. Em 2016, a empresa passou a desenvolver um plano para se habilitar a receber um aporte financeiro da Bemtevi, negócio social que investe em outros negócios sociais que tenham um grande potencial de gerar
impacto. Em dezembro de 2016, o conselho da Bemtevi aprovou o aporte de R$ 250 mil na
PanoSocial, a título de empréstimo subsidiado, que seria recebido em janeiro de 2017. Com
esse aporte, a PanoSocial pôde estruturar a primeira oficina própria, na qual atualmente são
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empregados dez funcionários, sendo seis egressos do sistema prisional. Neste momento, a empresa também passou a se caracterizar como empresa social, aos moldes do modelo do Yunus,
no qual todo o lucro deve ser reinvestido no negócio.
Modelo de Negócio
A PanoSocial produz camisetas e outros produtos têxteis usando matérias-primas ecológicas e
com métodos sustentáveis e empregando prioritariamente mão-de-obra de egressos do sistema
prisional. Realizam a remuneração justa dos funcionários, pagando um salário fixo aos funcionários, à revelia da prática comum nas confecções de remunerar os funcionários por peça produzida. A empresa também possui a política de reservar 10% da carga horária semanal do funcionário para o desenvolvimento pessoal e capacitação.
Ademais, quando precisam contratar costureiros terceirizados para trabalhar em uma encomenda específica, pagam um valor mínimo R$ 3,00 e médio de R$ 6,00 por peça produzida,
montante também muito superior ao que as confecções convencionais pagam. Além disso,
quando trabalham com confecções terceirizadas e outros parceiros, sempre estimulam que estes
também usem mão-de-obra de egressos. A empresa possui ainda parcerias com diversas instituições para oferecer cursos de capacitação e desenvolvimento para egressos do sistema prisional, seja para empregá-los, seja para gerar mão-de-obra capacitada para terceiros.
O recrutamento dos egressos do sistema prisional se dá por meio de parcerias com diversas
instituições como a Fundação Professor Doutor Manuel Pedro Pimentel (FUNAP), a Secretaria
Estadual do Emprego e Relações de Trabalho (SERT), e o Programa Segunda Chance do Afroreggae e também em parceria com o Gerando Falcões, por meio do projeto Recomeçar. Anúncios em redes sociais também são outro meio efetivo. Atualmente, cerca de 60% dos funcionários contratados pela PanoSocial são egressos do sistema prisional, dentre eles a assistente social, relações públicas e costureiro-chefe.
Em termos de matéria-prima, a PanoSocial trabalha com materiais que minimizam o impacto
ambiental e que promovem o comércio justo, utilizando três materiais na confecção dos produtos: 100% algodão orgânico ,100% PET reciclado ou ainda algodão desfibrado, obtido a partir
das sobras de tecidos descartados por grandes marcas. O algodão orgânico para as camisetas é
obtido na Índia e certificado pela Global Organic Textile Standard (GOTS) como sendo orgânico e fairtrade. A empresa reconhece que a importação não é a melhor alternativa em termos
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de sustentabilidade, porém, ante a limitação da produção orgânica nacional do produto, ainda
assim gera menos impacto comparado à produção convencional e pode ajudar a estimular a
produção orgânica nacional ao promover o aumento da demanda. Para os demais produtos feitos de tecido plano como aventais, ecobags e coletes, o algodão orgânico é comprado junto a
uma cooperativa de pequenos agricultores familiares da Paraíba, sendo que possuem a certificação do Instituto Biodinâmico (IBD) e EcoCert.
Em termos de estamparia e tinturaria, por sua vez, a PanoSocial utiliza principalmente pigmentos naturais, como também outros pigmentos de baixo impacto. A empresa também prioriza a
contratação de fornecedores e oficinas para técnicas de tingimento e estamparia que não gerem
resíduos tóxicos e/ou que realizem o tratamento da água antes de retornar para o sistema de
esgoto.
Inicialmente, a ideia dos empreendedores era produzir camisetas voltadas ao consumidor final
por meio de sua grife própria. No entanto, com dificuldades em negociar preços mais acessíveis
com os fornecedores e a partir da experiência com seus primeiros clientes institucionais, a PanoSocial percebeu que seria necessário escalar mais o negócio e, então, passou também a confeccionar para artistas, designers, pequenas e grandes marcas e séries limitadas.

Atuação, Mercado e público-alvo
A PanoSocial comercializa seus produtos ao consumidor final por meio do seu e-commerce e
também de um show-room localizado na cidade de São Paulo, local onde também se encontra
a confecção da empresa. O público-alvo são pessoas com engajamento socioambiental e que se
interessam por arte, design, bem-estar e feiras e produtos orgânicos.
Para os clientes institucionais, no atacado, o foco são organizações que são engajadas socioambientalmente. As vendas no atacado para clientes institucionais correspondem a mais de 90%
da receita auferida pela empresa.

Produtos e/ou serviços comercializados
A PanoSocial produz, para sua própria grife, camisetas de diversos modelos voltadas para o
público masculino, feminino e infantil. Além disso, para clientes institucionais, confecciona
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diferentes produtos, a saber: aventais, coletes, camisetas, domas, ecobags, macacões e uniformes.
Parcerias, reconhecimento e aceleração/incubação
A PanoSocial tem desenvolvido diversos parceiros ao longo da sua atuação. Os parceiros para
a formação são diversos: a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), FUNAP, SERT, Afroreggae, Associação Recicla Lázaro, SEBRAE, Pastoral Carcerária, Escola São Paulo de Economia Criativa.
Destaque-se ainda algumas instituições que apoiaram a empresa comprando os produtos desde
o começo, como o GreenPeace, para o qual a PanoSocial vem fornecendo camisetas de diferentes campanhas. A Bemtevi também foi muito importante para ajudar a estruturar a primeira
oficina da marca.
Crescimento e Planos futuros
A PanoSocial tem planos ambiciosos de crescimento, sobretudo porque enxergam que, ao crescerem, oferecem maiores oportunidades de empregabilidade para egressos do sistema prisional.
Assim, tem como meta empregar pelo menos 20 egressos do sistema prisional até o fim de 2018
ante aos seis empregados ao fim de 2017.
Para crescerem, pretendem criar algumas unidades de produção e confecção na periferia de São
Paulo, local onde residem a maior parte dos seus atuais funcionários, de modo a tornar mais
rápido e fácil o deslocamento dos funcionários ao local do trabalho, gerando maior qualidade
de vida aos mesmos. Além disso, pensam em instalar essas unidades em contêineres e também
eventualmente utilizá-las como oficinas de serviço de conserto de roupas usadas, ponto de
venda das roupas da própria grife e como ponto de coleta de PET e tecidos antigos a fim de dar
o direcionamento adequado.
Ademais, enxergam que o modelo tem o potencial para ser replicado, já que os desafios aos
quais a PanoSocial se encarrega de atender por meio do seu modelo de negócio também são
constantes em outras capitais brasileiras. Talvez, a expansão poder-se-ia dar por meio do modelo de franquias sociais, sobretudo em um modelo em que os próprios egressos que trabalham
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na PanoSocial pudessem crescer dentro da empresa e futuramente se tornarem proprietários de
franquias.
Por fim, em termos de crescimento de mercado, enxergam que a exportação também poderia
ser um caminho para a expansão da causa.
Impacto
A fim de conhecer com mais profundidade o seu impacto gerado e também como exigência
para receber aporte financeiro, a PanoSocial desenvolveu conjuntamente com a Bemtevi e com
o Centro de Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro Setor (CEATS), programa
institucional da FIA e da FEA-USP, indicadores de impacto para o negócio. A Figura 7 resume
a lógica de impacto do negócio.

Figura 7 – Lógica de impacto da PanoSocial

Fonte: extraído do projeto de investimento apresentado à Bemtevi
Em síntese, o impacto social da PanoSocial se dá por meio dos egressos qualificados e empregados na própria oficina da PanoSocial ou em parceiros em condições adequadas e com o compromisso de valorização e desenvolvimento dos profissionais. Este fato tende a gerar importantes consequências, por exemplo, ajudando a evitar que haja reincidência criminal, aumento da
criminalidade e violência e promovendo melhor condição de reinserção do egresso na sociedade.
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O impacto ambiental, por sua vez, se dá pelo uso de processos produtivos e de materiais mais
sustentáveis nos seus produtos, seja o algodão orgânico, o PET reciclado ou as roupas usadas,
o que faz com que a pegada ecológica dos produtos - por exemplo em termos de consumo de
água e emissões de gases de efeito estufa - seja significantemente menor quando comparados
aos produtos que empregam materiais convencionais. A título de exemplo, até meados de 2017,
estima-se que a PanoSocial tenha vendido cerca de 30 mil produtos, o que resultaria em uma
economia de água aproximada de 65 milhões de litros de água, segundo cálculos da empresa.

4.7 Movin
Missão, propósito e valores
A Movin tem como missão oferecer “soluções e experiências valiosas para os consumidores
ao desenvolver produtos inteligentes, éticos e inovadores que impactam positivamente na vida
e no meio ambiente”.
Além disso, tem interesse em “compartilhar novas ideias que ajudem a criar uma nova vivência, de forma simples e direta, buscando múltiplas soluções que resultem num consumo mais
inteligente e que nos guie no alcance de um genuíno bem viver: mais limpo, funcional e coletivo”. Como aspectos centrais à estratégia e à marca, procuram “Repensar conceitos de produtos
e aplicar um design que minimize impactos negativos”.
A Movin tem como valores o design atemporal, simplicidade, inovação no uso de novos materiais e no design, aperfeiçoamento contínuo, comércio justo e transparência. O tripé em que se
assenta a empresa se estrutura em torno do design e da tecnologia amparados sob o pilar fundamental da ética.
Fundação e história
A Movin foi fundada em Março de 2011no Rio de Janeiro por um empreendedor. Após se
formar em Marketing, o empreendedor tinha interesse em fazer algo com propósito. Durante
sua infância, a vivência frequente na fazenda da família em Petrópolis o despertara para questões ambientais e um estilo de vida saudável. Por outro lado, também sempre foi muito ligado
a questões futuristas e ao design, de onde também vem seu interesse pela sustentabilidade. Esses
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interesses, então, levaram o empreendedor a criar a empresa com a visão de transformar a indústria de modo geral, servindo como modelo a ser replicado por diferentes setores e empresas.
Seria um protótipo de empresa inovadora e modelo de negócio. Esta formatação começou a ser
pensada em 2009, quando o empreendedor ainda estava na faculdade. Contudo, ainda não tinha
em mente uma área ou segmento específico no qual começar.
A ideia de começar a explorar sua visão por meio da moda veio ao observar algumas das características fundamentais da indústria. O empreendedor viu na moda um mercado extremamente
poluente e com questões sociais relevantes e, ao mesmo tempo, complexo e ineficiente. Via
também no mercado da moda um segmento em que se criam comportamentos, de transição,
com o potencial de projetar tendências. Além disso, o mercado da moda seria mais acessível
em termos de montante de investimento necessário para a entrada. Começou então a fazer pesquisas visando conhecer modelos de empresas consideradas como referência em boas práticas
tanto de sustentabilidade quanto em outras áreas como a comercial, seja indústria da moda,
como Patagonia e Zappos, mas também de outras indústrias.
Esta busca de referências culminou com a formatação e lançamento do negócio nos moldes
atuais em 2011. De 2011 até o presente, a Movin manteve seu conceito e modelo de negócio
praticamente inalterado, fazendo poucos ajustes em seu planejamento comercial e de mercado.
Modelo de Negócio
A Movin produz roupas masculinas e femininas com design atemporal e usando materiais, processos e design inovadores, a partir de um processo produtivo e de materiais mais sustentáveis.
A modelagem das roupas emprega tecnologia 3D para a prototipagem, o que reduz os materiais
empregados para a pilotagem e o consequente desperdício de materiais. O design dos produtos
é minimalista e atemporal, não ficando vinculado a tendências passageiras ditadas por marcas
que empregam o modelo fast-fashion, sendo que a marca lança apenas duas ou três coleções
por ano.
As matérias-primas utilizadas na confecção dos produtos, o que a Movin denomina como smart
materials, são diversos. Os materiais se originam de fibras naturais como o algodão orgânico,
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bambu orgânico e materiais alternativos produzidos a partir de fontes celulósicas (como eucalipto) e o linho, além do algodão reciclado; e de materiais sintéticos, como o PET reciclado e a
Poliamida (fibra) biodegradável. O processo de tingimento das roupas também é natural e apresenta redução da pegada de carbono e hídrica. Os materiais de promoção da marca utilizados
nos pontos de vendas são em grande parte criados a partir de materiais reciclados ou madeira
certificada.
Em termos produtivos, a Movin terceiriza sua produção. Todos os fornecedores concordam em
assinar o código de conduta proposto pela empresa e não subcontratar outras empresa, além de
ter as condições de trabalho dos seus empregados verificadas quanto a não-utilização de mãode-obra análoga à escravidão e quanto ao pagamento justo de salários, segundo os critérios da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), sendo que alguns têm selos sociais como o Fair
Labor Association e o Selo Social. Além disso, todos os fornecedores significativos possuem
certificações ambientais como a EcoCert, Oeko-Tex, EU Ecolabel, Algodão Brasileiro Responsável (ABR), dentre outros. Atualmente, todos os fornecedores produtivos são nacionais, assim
como 90% da matéria-prima e materiais utilizados nos produtos.
Os resíduos do processo produtivo ou são aproveitados no processo produtivo, gerando-se, por
exemplo, tags ou outros materiais de papelaria ou são doados a instituições da cidade do Rio
de Janeiro, como Casa Geração Vidigal e Pipa Social, para ser reutilizado para geração de renda
na confecção de peças e artesanato. Os produtos não vendidos ou com defeitos são recriados
por meio do upcycling ou por meio de parcerias criativas, sendo que a empresa nunca incinera
o produto, prática comum na indústria tradicional da moda.
Em termos de logística, a Movin procura reduzir ao máximo a quantidade de emissões e/ou
realizar a compensação. Para as entregas aos consumidores finais da cidade do Rio de Janeiro
que compraram via e-commerce, a empresa oferece a opção de frete via bicicleta, opção muitas
vezes escolhidas pelo consumidor, a despeito do seu custo superior. Para os fretes de produtos
ao exterior, a Movin contrata parceiros que fazem a compensação das emissões de carbono.
A Movin possui também uma política de transparência total. Neste contexto, na etiqueta da
marca e, mais detalhadamente, no website da empresa, estão disponíveis informações detalhadas sobre os custos do produto - em termos de materiais, etapas do processo produtivo e impostos, sobre os fornecedores de matéria-prima e materiais – nome, material, origem geográfica,
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certificações, bem como sobre os fornecedores produtivos – nome, certificações, origem geográfica, número de funcionários, remuneração média e responsável. A Figura 8 traz um exemplo das informações fornecidas para um produto.
Figura 8 – Exemplo de transparência de informações dos produtos da Movin

Nota: Informações sobre o Vestido w4 Black
Fonte: website da Movin
Por fim, a Movin oferece também informações sobre o pós-consumo do seu produto, etapa que,
não obstante o significativo impacto que gera, frequentemente é negligenciada pela indústria.
A empresa oferece sugestões de como o consumidor pode reduzir a pegada ambiental durante
o uso e manuseio do produto, lavagem do produto, e também fornece informações sobre como
recriar, reformar, vender ou doar o produto por meio do upcycling, ou ainda como reenviar o
produto não mais desejado para a própria Movin, para que esta dê a destinação correta. Desta
forma, a empresa incentiva que os produtos não acabem em aterro sanitário ou sejam incinerados, práticas ambientalmente não-adequadas.
Atuação, Mercado e público-alvo
Atualmente, a Movin exporta cerca de 80% da sua produção, sendo 20% da produção dedicada
ao mercado interno. Para o mercado interno, comercializa o seu produto via e-commerce pró-
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prio e também por meio de 14 pontos de vendas de terceiros. Para o mercado externo, comercializa seus produtos para clientes institucionais, notadamente, lojas multimarcas e de departamento.
O perfil dos clientes da Movin é de pessoas que têm maior consciência das suas compras em
termos socioambientais, que se interessam pelos componentes éticos dos produtos e que têm
um estilo de vida mais saudável, considerando aspectos como alimentação e práticas esportivas.
Produtos e/ou serviços comercializados
A Movin produz diversos produtos para o público masculino e feminino, entre tops, camisetas,
sweaters, vestidos e bermudas, feitos a partir de diferentes tecidos sustentáveis como bambu,
algodão orgânico, algodão reciclado, poliamida biodegradável e PET reciclado.
Parcerias, reconhecimento e aceleração/incubação
Desde sua fundação, a Movin tem obtido reconhecimento por sua atuação a partir da conquista
de prêmios e menções de reconhecimento relacionados à sustentabilidade. Dentre elas, foi a
primeira empresa do setor de moda brasileira a ser certificada pelo Sistema B. Em 2012, foi
indicada como a terceira empresa mais sustentável no setor têxtil pelo Ranking “As empresas
mais sustentáveis segundo a mídia”, promovida pela PR Newswire, obtendo colocação melhor
do que gigantes como a Levis, por exemplo. Foi indicada como uma das empresas mais sustentáveis do Brasil pelo Guia da Sustentabilidade da Exame de 2015. Em 2016, foi a grande vencedora do prêmio ano Zuzu Angel e também na categoria “excelência em gestão” do Rio Viés
Moda, que busca reconhecer instituições de moda do Rio de Janeiro que se destaquem em termos de quatro eixos: valor social, inovação em design, excelência em gestão e sustentabilidade
ambiental. Em 2017, recebeu destaque na premiação Best for the World 2017, dentre as empresas do Sistema B, tendo se destacado com melhores pontuações nas categorias impacto ambiental, comunidade e geral.

Além disso, a marca foi mencionada por importantes veículos de comunicação como sendo
referência no mercado de moda sustentável como o The New York Times, Revista Vogue, além
da participação como referência no movimento Fashion Revolution Brasil.
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Crescimento e Planos futuros
A Movin acredita que atualmente o consumidor brasileiro começou a se interessar muito mais
por questões relacionadas à sustentabilidade em comparação com o período em que lançara a
empresa em 2011. Portanto, pretendem reforçar a atuação junto ao consumidor final no Brasil,
sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Sempre buscando o aperfeiçoamento contínuo das suas atividades, a Movin vislumbra alguns
planos futuros. Nesta esteira, a Movin deseja incentivar a produção dos seus produtos a partir
de fontes de energia renováveis, a exemplo de um fornecedor que já usa fonte 100% eólica.
Tem planos também de gradativamente reduzir a pegada hídrica no processo produtivo e reduzir
as emissões logísticas, ambos em 20%. Além disso, estão investindo também em novas embalagens, a fim de reduzir o impacto das mesmas.
Além disso, querem aumentar a rastreabilidade do produto para o consumidor final, a fim de
conseguir manter uma transparência total. Ainda em estudo, isto seria feito a partir do emprego
de tecnologias para permitir o rastreamento do produto via aplicativo a ser desenvolvido, tendo
o cliente acesso a informações detalhadas desde a produção da matéria-prima até o pós-compra.
Por fim, estão em fase de implementação de um projeto chamado “Projeto ZRO”, em que pretendem fabricar camisetas criadas por artistas e comunidades, sendo que todo lucro do projeto
seria revertido para ONGs indicadas por estes. “Zero” se remeteria à zero lucratividade e à
busca por “zerar” o impacto ambiental do produto.
Impacto
A Movin está constantemente envidando esforços para reduzir o impacto ambiental de seus
processos e produtos e tentar ampliar o impacto social gerado. Neste sentido, as matérias-primas
que compra como o algodão orgânico e outros tecidos geram menos impacto ambiental – por
exemplo, em termos de emissões e uso de água - do que os usados pela indústria têxtil convencional, além de muitos dos fornecedores destes materiais e de outros processos produtivos terem
certificações de comércio e remuneração justa dos trabalhadores e outros envolvidos na cadeia
produtiva. Outros aspectos relevantes da sua cadeia de valor incluem o uso de frete comparti-
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lhado e entregas locais para o consumidor final via bicicleta, gerando menores emissões; o reaproveitamento de materiais e pilotagem 3D, gerando menos resíduos; e o uso de processo de
tingimento natural, gerando menores emissões e menor consumo de água.
4.8 Revoada
Missão, propósito e valores
A Revoada tem com propósito “ajudar a reduzir a quantidade de lixo gerado no mundo através
do Design Vital, que repensa o design de produtos, o design dos ciclos produtivos e das relações de consumo”. Seus valores centrais incluem o estímulo ao consumo consciente, a promoção da economia circular e o trabalho em rede.
Fundação e história
A Revoada, nascida sob o nome de Vuelo, foi criada em abril de 2013 em Porto Alegre por
duas sócias-empreendedoras. Uma das sócias, publicitária, era proprietária de uma agência de
design gráfico e propaganda na internet, que, apesar de muito bem-sucedida e com um ritmo de
trabalho frenético, passou a não estar tão conectada com o estilo de vida e aspirações de uma
vida e uma causa com mais propósito. A outra sócia, designer de moda, trabalhara com o mercado da moda convencional, baseado no fast-fashion, mas, já há algum tempo, havia começado
a fazer consultoria para algumas pessoas sobre moda consciente e sustentável a fim de conscientizar e reinventar o que já tinham, assim como com o intuito de buscar mais propósito e
alinhamento com o estilo de vida praticado. Quando se conheceram, por volta do ano de 2010,
as empreendedoras perceberam que tinham em comum o estilo de vida pessoal e a intenção de
criar algo com propósito, e começaram, então, a planejar fazer algo juntas.
Durante um ano, a partir de 2012, passaram a se reunir semanalmente para discutir o até então
projeto – e em paralelo com as outras atividades profissionais desenvolvidas. Fruto desse projeto, em 2013, lançaram um produto piloto, uma bolsa de viagem para o fim de semana (weekend bag) com o apelo sustentável e feita com resíduos reutilizados. Seria o primeiro produto
produzido pela Vuelo.
Desde a fundação em 2013, as sócias receberam aporte de capital-semente a título de empréstimo com prazo e juros subsidiados de três pessoas a quem apresentaram um plano de negócios
e conseguiram convencer a respeito da relevância em termos de impacto e da viabilidade em
termos de negócio. Este capital semente foi utilizado para estruturar as operações e de forma
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que as empreendedoras passaram a se dedicar integralmente à empresa. De 2013 até atualmente,
a empresa tem crescido e passou a estruturar suas atividades em torno de três eixos de atuação.
Ademais, a partir de 2015, a Revoada tornou-se oficialmente um negócio social ao integrar a
rede Yunus Social Business mundial.
Modelo de Negócio
O Modelo de negócio da Revoada consiste em reaproveitar materiais de produtos já existentes
que são pouco ou nada aproveitados, sendo considerados resíduos, e transformá-los em produtos como mochilas, acessórios e roupas. Como fundamento, tem a visão 4D da sustentabilidade,
procurando estabelecer um fluxo de impactos positivos em termos de quatro pilares: meio-ambiente, sociedade, cultura e finanças.
Os materiais reaproveitados com os quais trabalham são o nylon de guarda-chuva (usado para
o forro interno do acessório) e câmaras de pneus. O nylon de guarda-chuva é coletado por catadores que trabalham em unidades de triagem (UTs) de Porto Alegre-RS – local para onde vai
o lixo seco e reciclável, sendo que a Revoada paga cerca de R$ 0,50 por cada unidade fornecida
pelos cooperados, valor muito superior à remuneração que receberiam de empresas de reciclagem – cerca de R$ 0,05 o quilograma. As câmaras de pneu são obtidas junto a fabricantes, que
disponibilizam as câmaras que não passaram pelo processo de controle de qualidade e, portanto,
que não poderiam ser vendidas.
A produção, por sua vez, é descentralizada e é feita a partir de uma rede de pequenas confecções
e costureiras da região metropolitana de Porto Alegre-RS. Mochilas e outros acessórios são
feitos por empresas que anteriormente produziam para marcas que trabalhavam com couro. As
roupas são feitas por cooperativas de costureiras ou costureiras que se encontram desempregadas.
Em termos de comercialização, o modelo de negócio também se diferencia. Seja para clientes
corporativos para quem produzem produtos personalizados, seja para consumidores finais, eles
trabalham apenas com encomendas, produzindo apenas o que já tem venda garantida, nos chamados “Lotes Especiais”, mantendo uma política de estoque zero.
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A Revoada também se preocupa com o pós-consumo. No momento da venda e em etiquetas
afixadas ao produto, orientam os consumidores, após o fim da vida útil do produto ou quando
não quiserem mais usar os produtos, a devolverem os produtos à empresa. Os produtos devolvidos são reencaminhados para nova reciclagem, sendo triturados e usados como insumos para
a produção de produtos como asfalto e para-choque de carros. Dessa forma, a Revoada consegue “fechar o ciclo” completo do produto, conforme é apresentado na Figura 9.
Figura 9 – Ciclo produtivo da Revoada

Fonte: website da Revoada
Atuação, Mercado e público-alvo
A atuação da Revoada se estrutura em torno de três eixos. O primeiro eixo, desenvolvido desde
o início do negócio, consiste em vender os produtos produzidos para o consumidor final. Inicialmente, comercializaram produtos em diferentes lojas físicas de terceiros no Brasil e também
por meio do e-commerce. Posteriormente, a partir de 2016, passaram somente a realizar as vendas sob encomendas feitas por meio do seu website ou redes sociais, a partir do que chamam
de “Lotes Especiais”, tendo como fundamento um modelo de consumo consciente. Assim, a
cada período de meses, lançam campanhas sobre os lotes para que os consumidores interessados
encomendem os produtos. Assim que o número mínimo de encomendas de produtos do lote é
alcançado, os consumidores pagam à vista e recebem o produto em cerca de 30 dias.
O segundo eixo se constitui nas vendas corporativas. A Revoada fornece diversos modelos de
bolsas e acessórios personalizados para as empresas que encomendam os produtos para presentear clientes e/ou colaboradores. Atualmente, este eixo é o segundo maior eixo em termos de
faturamento da empresa.
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O terceiro eixo, chamado de “Ação-Reinvenção”, foi desenvolvido a partir da experiência e do
diálogo das empreendedoras com as empresas clientes que compravam os produtos personalizados da Revoada. Trata-se de uma consultoria oferecida pela Revoada às empresas para que
estas reflitam sobre a geração de resíduos, reinvenção de produtos, processos produtivos e relações de consumo, tendo como perspectiva a visão 4D. Esse eixo é o mais recente, tendo sido
desenvolvido a partir do final de 2016 e início de 2017 com base no know-how desenvolvido
ao longo de sua história. Atualmente é o maior responsável pelo faturamento dentre os três
eixos.

Produtos e/ou serviços comercializados
A Vuelo possui atualmente, um catálogo com diferentes produtos: bolsa, capa para tablet, capa
para notebook, carteira, caderneta, estojo, mochila, organizador, weekend bags, além de roupas.
Apesar de o design externo dos produtos ser padrão a cada tipo de produto, os forros internos
dos produtos são bastante diversos, já que dependem da estampa de nylon de guarda-chuva –
de diversidade bastante grande.

Parcerias, reconhecimento e aceleração/incubação
Em 2015, a Revoada foi uma das seis selecionadas entre mais de 80 inscritos para ser acelerada
pela rede Yunus Social Business de São Paulo, passando a ser oficialmente um negócio social
e integrar a rede mundial Yunus Social Business. As empreendedoras e a marca são convidadas
e participam ativamente de diversas iniciativas para a promoção de uma moda sustentável e
consciente, como o movimento Fashion Revolution, do qual foram responsáveis por organizar
o fechamento da edição de 2016 em Porto Alegre junto a duas outras organizações.
Crescimento e Planos futuros
A Revoada pretende expandir ainda mais a sua atuação, sobretudo o trabalho com as empresas,
por meio de consultoria. A Revoada acredita que todo o aprendizado obtido na construção do
modelo de negócio da empresa e o processo produtivo circular a capacita para compartilhar sua
experiência, seja no segmento da moda consciente, seja em outros mercados. Para tanto e para
dar seguimento às suas atividades, entendem que é necessário também expandir sua equipe,
ainda que mantendo uma estrutura física inalterada.
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Impacto
Entre 2013 e 2016, a Revoada reaproveitou oito toneladas de câmaras de pneus, dez mil unidades de guarda-chuvas, evitando que fossem descartados. Gera renda também para cooperados
de unidades de triagem e cooperativas de costureiras. Além disso, foram realizadas consultorias
também para diversas empresas, ajudando-as a repensar seu ciclo produtivo em direção ao modelo produtivo circular em vez de linear.
4.9 Insecta Shoes
Missão, propósito e valores
A Insecta tem como missão “Fazer calçados com impacto visual, social e ambiental”. Por sua
vez,

enquanto

marca,

sua

missão

é

“CONSCIENTIZAR

E

EDUCAR

nosso público sobre sustentabilidade e seus pilares, como: veganismo, consumo consciente,
redução de lixo, entre outros. Além disso, queremos incentivar novos empreendedores a trabalharem a favor do meio ambiente”. A empresa acredita ainda que o “produto é a materialização
destas mensagens”.
Seus valores principais atribuídos aos produtos são o upcycling, veganismo, ecológico, feito no
Brasil e unissex. A Insecta tem como aspecto central que embasa seu modelo de atuação o
reaproveitamento, declarando que “nós aumentamos a vida útil do que já existe”.
Fundação e história
A Insecta foi fundada em janeiro de 2014 em Porto Alegre-RS, a partir da experiência das duas
primeiras sócias. Uma das sócias tinha um brechó online, a outra sócia possuía uma marca de
sapatos artesanais que empregava o excesso de couro da indústria calçadista para fazer os sapatos. Tendo frequentemente roupas do brechó com estampas bonitas, mas que não vendiam
facilmente devido ao tamanho, em 2013, as sócias tiveram a ideia de confeccionar uma coleção
piloto. A coleção foi um sucesso, sendo os 20 pares vendidos rapidamente. A ideia de criar o
sapato vegano surgiu dos valores comuns às sócias, ambas vegetarianas.
Posteriormente, da fundação da marca até o ano de 2017, a marca expandiu suas vendas a partir
do desenvolvimento de canais de vendas, diversificou o portfólio de produtos, sobretudo com
o lançamento da linha feita com tecido de PET reciclável, o que permitiu aumentar a escalabilidade do negócio, além de ocorrerem mudanças no quadro societário – atualmente, conta com
uma das sócio-fundadoras e outra sócia que entrou pouco tempo após a fundação da empresa.
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Modelo de Negócio
A Insecta desenvolve, produz e comercializa sapatos veganos, ecológicos e unissex a partir de
materiais reaproveitados, notadamente, tecidos de roupas existentes compradas junto a brechós
e também de tecidos e outros materiais desenvolvidos a partir do reaproveitamento de garrafas
PET e de sobras do processo produtivo.
A produção da Insecta é feita toda em Nova Friburgo-RS em fábricas que contratem funcionários de forma regular e remunerem de maneira justa. A matéria-prima também é comprada
quase que eu sua totalidade, dentro do estado, de modo a fomentar a indústria local e reduzir o
impacto ambiental do transporte. A produção e materiais, portanto, são 100% nacionais, ajudando a fomentar a indústria local.
Em termos logísticos, as entregas de Porto Alegre, local da sede da Insecta, são feitas via bicicleta. Quanto às embalagens dos produtos, são montadas a partir de um sistema de encaixes,
dispensando o uso de colas e fazendo com que seja possível reciclá-la totalmente, além de a
Insecta fazer a compensação ambiental das mesmas, já que a marca tem consciência de que a
porcentagem de material reciclado nos municípios brasileiros ainda é baixa.
Ainda com esse olhar sobre o consumo, porém mais especificamente pensando no pós-consumo, a Insecta permite ainda ao cliente “fechar o ciclo”, ao devolver o sapato à empresa, que
o reutilizaria, seja para a produção de um novo calçado a ser vendido no brechó online ou daria
o descarte mais adequado, por exemplo, desmontando e o transformando em materiais para a
palmilha. De maneira semelhante, aceitam doação de roupas dos clientes, que, a depender do
estado e de alguns outros fatores, ou podem ser empregadas na construção dos sapatos ou serem
doadas para alguma instituição.
Por fim, a Insecta possui uma política uma política de transparência e custos abertos, como
forma de conscientizar as pessoas o porquê de o custo dos sapatos, sendo que são feitos a partir
de materiais reaproveitados.
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Atuação, Mercado e público-alvo
A Insecta possui duas lojas físicas próprias, uma em Porto Alegre-RS e outra em São Paulo-SP,
além de um e-commerce, sendo este último responsável por cerca de 65% das vendas. A presença virtual ainda é ampliada pelo constante canal de comunicação mantido com seus consumidores e outros interessados por meio das redes sociais e do blog da Insecta, onde compartilham conteúdo autoral e de terceiros relacionado aos impactos da moda, informações sobre os
processos produtivos e produtos da empresa, e conteúdo relacionado aos valores da marca como veganismo, feminismo, atitudes pessoais ecológicas (compostagem, hortas verticais,
etc.), dentre outras temáticas; realizam também relatos sobre eventos e oficinas promovidos
pela marca.
A marca ainda comercializa seus produtos em pontos de vendas multimarcas veganas no exterior - Alemanha, Espanha, EUA e Canadá, e em dois institutos de arte brasileiros –Inhotim-MG
e Porto Alegre-RS. O perfil médio dos clientes são jovens adultas, entre 25 e 35 anos, com
ensino superior e independência financeira, com um estilo mais casual e não extremamente
apegadas às tendências, que trabalham em profissões mais criativas e que têm um estilo de vida
‘eco-sex’ marcado pela busca da estética conjugada com a busca da ética/consciência ambiental
- ainda que não sejam necessariamente veganas.

Produtos e/ou serviços comercializados
A Insecta comercializa calçados veganos - ou seja, sem qualquer componente de origem animal,
a partir de materiais reaproveitados. A sola é feita de borracha reciclada, que é triturada e prensada a partir do excedente da indústria; o contraforte e o bico, partes que dão forma e estrutura
ao sapato, são feitos a partir de plástico reciclado; o tecido é feito a partir do reaproveitamento
de roupas de brechó ou tecidos de segunda-mão ou tecidos de garrafa PET ou algodão reciclados; a palmilha é formada por restos de tecidos da marca e outras sobras da indústria, sendo
processados e reformatados. A Figura 10 resume tais informações. A partir dos mesmos materiais, a Insecta também produz mochilas e nécessaires.
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Figura 10 – composição básica do sapato da Insecta

Fonte: website da Insecta
Atualmente, possuem seis modelos entre botas, oxford, sandálias e slippers, em quatro linhas
diferentes: a linha feita com tecidos reaproveitados de roupas de brechó, que atualmente é uma
linha mais conceitual; duas linhas feita a partir de tecidos PET reciclado, com a estampa lisa e
com estampas exclusivas, que atualmente correspondem a uma proporção significantemente
maior das vendas da empresa; e a linha feita a partir do laminado vegetal, composto por sarja e
látex natural, matéria-prima natural renovável, reciclável e biodegradável. Ademais, de tempos
em tempos, a Insecta lança coleções temáticas desenvolvidas em parceria (‘colabs’) e visando
à promoção de determinada causa, por exemplo, o Boto Rosa, em que parte do lucro do calçado
com motivos de boto cor-de-rosa seria destinado a um projeto da AMPA (Associação dos Amigos Peixe-Boi); ou com a Move Institute, ONG que promove a proteção dos animais.
Parcerias, reconhecimento e aceleração/incubação
Ao longo da sua história, a Insecta conquistou diversas menções de reconhecimento de destaque
ambiental na moda, notadamente, o Prêmio Ecoera – outorgado pela Vogue Brasil, PETA UK
Vegan Fashion Awards – outorgado pela ONG Internacional People for the Ethical Treatment
of Animals (PETA).
Além disso, a Insecta possui diversas certificações. A empresa é certificada como empresa B
desde 2016. Ela possui o Selo Bronze de Origem Sustentável – outorgado pela Associação
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Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) e a Associação Brasileira de Empresas de
Componentes para Couros, Calçados e Artefatos (Assintecal), o Selo Eu Reciclo – indicando
que certifica a sustentabilidade das suas embalagens em termos de componentes ambiental e o
iminente selo do PETA de produto vegano.
Crescimento e Planos futuros
A Insecta está envolvida em constantemente aprimorar seus calçados e processos ao procurar
matérias-primas mais ecológicas e processos produtivos que gerem menos impacto. Dentro
desse contexto, as empreendedoras têm como planos futuros a intenção de criar uma metodologia para mensurar mais especificamente os seus impactos ambientais e subsidiar decisões, por
exemplo, sobre qual é a melhor estratégia de produção e distribuição. Além disso, pensam, em
algum momento no futuro, desenvolver a produção sob demanda de sapatos, produzindo somente após a venda.
Adicionalmente, as empreendedoras pensam em criar uma fundação vinculada à marca, em que
parte dos lucros da Insecta seja revertida para a mesma, de forma a aumentar o impacto causado,
ou mesmo se transformar em um negócio social, ainda que não saibam se no modelo do Yunus,
modelo em que todo o lucro gerado deve ser reinvestido no negócio.
Em termos de expansão do mercado, a Insecta quer expandir suas vendas principalmente via o
seu e-commerce e também se internacionalizar mais. A expansão incluiria ainda a abertura de
algumas lojas físicas conceituais em importantes centros urbanos.
Impacto
Como resumo do seu impacto, entre 2014 e 2016, a Insecta reaproveitou 2100 peças de roupas, 630 kg de tecidos e 1000 garrafas PET.

4.10 Vert Shoes
Missão, propósito e valores
A Vert Shoes se caracteriza como uma “marca que transmite valor em sua concepção. Um
produto de moda atemporal, com design urbano e minimalista, que respeita em sua cadeia
produtiva a natureza e o ser humano.” A Vert tem como valores centrais a sustentabilidade,
transparência, uso de materiais orgânicos e o comércio justo.
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Fundação e história
A Vert foi fundada em 2005, sob o nome “Veja” por dois sócios franceses, a partir do lançamento do seu primeiro tênis na Semana de Moda de Paris. Antes da fundação da empresa, contudo, eles percorreram um longo caminho de autodescoberta. Em 2002, quando com 24 anos e
recém-formados em administração e trabalhando em grandes instituições do mercado financeiro em Manhattan - Nova York, começaram a questionar suas escolhas pessoais e o rumo de
suas carreiras profissionais. Amigos desde a infância, faz tempo, também compartilhavam alguns interesses, entre eles, a questão da sustentabilidade. Decidiram, então, pedir demissão dos
empregos e realizar um ‘ano sabático’. Em 2003, durante o período sabático, visitaram quatro
países – Brasil, Índia, China e África do Sul – para conhecer projetos corporativos considerados
referência em sustentabilidade - foram um total de 36 projetos visitados.
De forma geral, durante as visitas aos projetos, os empreendedores encontraram um cenário
desanimador: as empresas mantinham seu modelo de negócio no formato tradicional, ‘business
as usual’ e conduziam tais ‘projetos sustentáveis’ apenas como iniciativas marginais, isoladas
e, muitas vezes, apenas com o propósito de promoção da marca. O único projeto com o qual os
empreendedores se encantaram foi o de uma empresa francesa chamada Alter Eco que comprava palmito pupunha nos moldes de comércio justo de uma comunidade em Rondônia, eliminando intermediários e garantindo que a floresta se mantivesse em pé.
Começaram a pensar, então, em como adaptar tal modelo visto em Rondônia para algum produto. Neste mesmo período, durante a visita ao Brasil, conheceram também uma empreendedora ambientalista que trabalhava há anos no desenvolvimento de uma cadeia sustentável de
produção de látex na Amazônia que garantisse uma remuneração justa e maior do que o mercado até então pagava. Esse fato, convergindo com o fato de que ambos os empreendedores
eram muito fãs de tênis desde a adolescência, levaram-nos a ter a ideia de lançar uma marca de
tênis. O tênis viria ser produzido a partir do látex extraído pela comunidade na Amazônia e do
algodão orgânico vindo de uma comunidade do estado do Ceará, ambos nos moldes do comércio justo, em um fábrica na região do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul.
Em 2004, foi apresentado o primeiro modelo de tênis na Semana de Moda de Paris e em 2005
foi o lançamento oficial da Marca no Museu de Arte Contemporânea de Paris, sob o nome de
“Veja”. Entre 2005 e 2013, a marca comercializava seus sapatos apenas no exterior, quando, a
partir de 2013, começou a comercializar o produto também no Brasil, sob o nome de “Vert”.
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Modelo de Negócio
A Vert, por meio do seu processo produtivo, procura impactar toda a cadeia produtiva em que
se insere a produção dos seus tênis em um modelo de comércio justo. Os tênis são produzidos
a partir de três componentes principais: a borracha, o algodão e o couro. A borracha, utilizada
para fazer a sola do tênis, é obtida junto a comunidades na Amazônia, no estado do Acre. Lá,
os produtores extraem o látex e usam um método de processamento chamado FDL (Folha defumada líquida)14, por meio do qual realizam um semiprocessamento do látex no próprio seringal, enviando as folhas de borracha diretamente para a fábrica onde a Vert produz seus tênis,
local em que ocorre a vulcanização dentro de grandes autoclaves. O método de FDL agrega
valor à matéria-prima, valoriza o trabalho dos produtores e resulta em um pagamento de um
preço cerca de 30% superior - R$ 9,70/kg em 2016 - aos mesmos pelo quilograma em comparação ao fornecimento de borracha sem qualquer processamento feito anteriormente a intermediários. Este processo ajuda os produtores a aumentar sua renda e evitar o desmatamento da
Amazônia, já que evita que tenham de recorrer a atividades normalmente mais predatórias como
a criação de gado ou extração da madeira. Adicionalmente, os contratos com os produtores são
de longo prazo e preveem o pagamento de um prêmio adicional àqueles com melhor produtividade.
O algodão orgânico, por sua vez, é obtido junto a associações de pequenos produtores do semiárido nordestino. Cerca de 700 famílias, com apoio de organizações locais – ESPLAR, PDHC
e Embrapa Algodão, desenvolvem a colheita do algodão orgânico utilizando os princípios da
agroecologia, isto é, em conjunção com outros cultivos de alimentos, sem o uso de agrotóxicos,
adubos químicos ou transgênicos. Como a Vert lidam diretamente com as associações de produtores, eles conseguem aumentar a renda e realizar práticas de comércio justo. O preço pago
é cerca de 65% superior ao preço pago pelo mercado – R$ 10,90/kg em 2016, os agricultores
têm maior segurança na produção, já que são estabelecidos contratos de longo prazo e um preço
garantido pela safra, em contraste com o mercado tradicional, em que muitas compras são spot
e com o preço ditado pelas flutuações do mercado. Por fim, a Vert também paga, anualmente,
um prêmio coletivo para o desenvolvimento de projetos na comunidade.
Ao longo do tempo, outros materiais também passaram a ser utilizados para complementar o
suprimento de algodão orgânico, cujo volume muitas vezes é insuficiente, sobretudo devido a
14

O processo de FDL foi desenvolvido pelo professor Floriano Pastore, da Universidade de Brasília (UNB)
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questões climáticas que afetam a produção. Assim, a Vert passou a comprar junto à fábricas
juta natural, PET reciclado e couro de tilápia como alternativas.
O couro não é fornecido sob os princípios do comércio justo. A Vert não possui contato direto
com os fornecedores e a produção geralmente é feita em grandes áreas e requerendo grandes
aportes financeiros. Considera muito difícil ter absoluta certeza sobre a origem do couro e sobre
a forma como os animais são tratados, porém, conseguem rastrear o couro de modo a garantir
que o couro não veio de gado criado na Amazônia, região em que grande parte do desmatamento
decorre justamente da pecuária. No entanto, conseguem rastrear completamente o processo de
produção do couro a partir de sua chegada aos curtumes. As linhas comuns dos tênis são curtidas a partir de um processo low-chrome, o que diminui drasticamente a poluição nas águas
residuais e seus efeitos derivados. Em uma das linhas premium da empresa, denominada Bastille, as peles são curtidas com base em extratos da casca de acácia, processo e material ainda
menos tóxico.
Assim como no caso do couro, a Vert reconhece que sua produção ainda apresenta limites e o
fazem com transparência, inclusive os expondo em seu website. Por isso, a Vert se considera
um “projeto em andamento”, em constante aperfeiçoamento. Entre os limites reconhecidos,
além do couro – que, talvez, pensam em deixar de usar no futuro, descrevem o fato do cadarço
não usar algodão orgânico, por não ter volume suficiente para desenvolver um fornecimento
exclusivo; as solas e palmilhas empregarem borracha e outros materiais sintéticos em sua composição, a fim de garantir propriedades técnicas necessárias (flexibilidade, resistência e conforto); os ilhós não possuem origem controlada, ainda que não sejam feitos de níquel; alguns
pigmentos utilizados para tingir os tênis não são naturais, seja por conta dos materiais em que
são aplicados, seja porque determinada cor não consegue ser alcançada apenas com tal pigmentação. Reconhecem ainda que não trabalham o ciclo do pós-consumo, sendo necessário desenvolverem um plano de reciclagem dos tênis.
A produção final do tênis fica toda no Brasil, na região do Vale dos Sinos/RS, em uma planta
e com a mão-de-obra de outra marca de calçados. No entanto, realizam uma auditoria anual na
fábrica, com profissionais vindos da França, para atestar as condições de trabalho e garantir
adequação ao processo de certificação da FAIRTRADE de comércio justo da Fairtrade Labelling Organizations (FLO). Esse processo de certificação envolve toda a cadeia produtiva, desde
a colheita da matéria-prima até o escritório da empresa em Paris. Os calçados são embalados
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em caixas de papel reciclável e, na França, parte do processo logístico é realizado pela Ateliers
Sans Frontieres, uma ONG francesa que auxilia pessoas em situação de vulnerabilidade.
Atuação, Mercado e público-alvo
Os cerca de 250 mil pares de tênis produzidos anualmente pela Vert/Veja atualmente são comercializados em 15 países - Europa, Japão, Coréia e Brasil - por meio do seu e-commerce ou
por meio de cerca de 1.200 pontos de vendas físicos.
No Brasil, os tênis da Vert são comercializados desde 2014, por meio do seu e-commerce e em
cerca de 60 pontos de venda em 12 estados, respondendo por aproximadamente 3% das vendas
mundiais da marca. Em 2017, a Vert abriu o seu primeiro show-room, na cidade de São Paulo,
em um espaço colaborativo.
O posicionamento da marca é premium. Desta forma, o perfil dos clientes é de pessoas que tem
maior grau de instrução e consciência, que viajam, que se interessam por produtos que têm um
apelo sustentável e que, geralmente, possuem um poder aquisitivo mais alto. A Vert não investe
em publicidade, em vez disso, acreditam que podem aproveitar os recursos que seriam gastos
para essa finalidade para cobrir os custos superiores do seu processo produtivo – estimam que
seus produtos tenham custos de produção razoavelmente maiores, mantendo um preço mais ou
menos equivalente ao das marcas tradicionais que possuem produtos destinados ao públicoalvo de mesma renda.
Produtos e/ou serviços comercializados
A Vert apresenta dezenas de tipos de tênis, voltados para o público masculino e feminino, e
distribuídos em oito diferentes modelos de variadas cores: linhas WATA, SDU (Vegano), Holiday, Esplar, V10, V12, linha 3-locks e linha Bastille. Além disso, desenvolve coleções especiais em colaboração com outras marcas e organizações, como é o caso da collab com as marcas
Herchcovitch e Lenny Niemeyer, e de uma parceria com uma fundação europeia para promoção
da consciência sobre o lixo que acabam indo parar nos oceanos.
Parcerias, reconhecimento e aceleração/incubação
Ao longo de sua história, a Veja/Vert recebeu diversas premiações e nomeações reconhecendo
o seu trabalho. Internacionalmente, em 2012, a Veja ganhou o prêmio The Guardian Sustainable Business Award, outorgado pelo jornal britânico The Guardian, na categoria supply-chain;
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e o prêmio The Observer Ethical Award, outorgado pela Vogue do Reino Unido, na categoria
moda.
No Brasil, recebeu o prêmio Ecoera 2016, outorgado pela Revista Vogue. Também em 2016, a
Vert foi selecionada pelo Guia de Inovação e Sustentabilidade, organizado pela Revista Página
22 e pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV-EAESP (GV Ces), como uma das
pequenas e médias empresas que utilizam um modelo inovador para atender os desafios da
sustentabilidade.
Crescimento e Planos futuros
A Vert reconhece que ainda estão longe da perfeição, embora diariamente se esforcem por aprimorar e deixar mais sustentáveis seus produtos e processos. Como planos futuros, pretendem
continuar pesquisando novos pigmentos para utilizar gradativamente mais pigmentos naturais
no tingimento dos seus produtos e estender a rastreabilidade de alguns dos componentes utilizados nos seus produtos, como o couro e ilhós.
Seu crescimento nos últimos anos tem sido vertiginoso, algo em torno de 30%, 40% e 60%, em
2014, 2015 e 2016, respectivamente. Esse crescimento acelerado produz desafios quanto à capacidade de fornecimento dos componentes básicos da sua cadeia produtiva. Isto porque pretendem gradativamente usar menos borracha derivada de petróleo e também o couro nos seus
produtos – no caso do último, talvez, no futuro, eliminá-lo completamente. No caso da produção
de algodão orgânico, pretendem aumentar sua base de fornecimento, mantendo os princípios
empregados, de forma a reduzir a dependência dos produtores na marca – uma das associações
tem 60% da sua produção comprada pela Vert - e como forma de garantir maior estabilidade
no fornecimento – mencionam problemas na produção devido a fatores climáticos e ataque de
insetos – e a fim de possibilitar uma maior expansão produtiva. Quanto ao fornecimento da
borracha, sempre procuram manter um diálogo próximo com os produtores e também desenvolver novos produtores, alinhando constantemente expectativas quanto ao crescimento de vendas dos tênis da Vert e, consequentemente, da demanda de borracha extraída na região.
A Vert tem ainda como meta-chave a redução das emissões de gases de efeito estufa oriundos
do seu processo produtivo que envolve o transporte, produção, acondicionamento e consumo.
Além disso, estão atualmente engajados em adequar alguns processos para obter a certificação
do Sistema B.
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Impacto
Desde 2005, a Vert já comprou cerca de 75 toneladas de borracha nativa da Amazônia, gerando
mais renda à cerca de 100 famílias, e 120 toneladas de algodão orgânico/agroecológico no Ceará, gerando mais renda para cerca de 700 famílias.
Adicionalmente, a VERT estima que a parceria com os seringueiros contribui à preservação de
cerca de 9.000 hectares de floresta.
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Conforme previamente discutido na seção de Apresentação dos Resultados, a presente seção
traz os resultados do processo de desenvolvimento da teoria. Para tanto, optou-se por dividir as
subseções em terno dos principais elementos da teoria emergente devidamente respaldados pelas evidências empíricas dos casos. As evidências empíricas apresentadas ao longo das subseções são de duas formas. Primeiramente, utilizou-se citações extraídas diretamente dos dados
coletados visando ilustrar e tornar rica a evidência. Segundo, recorreu-se ao uso de tabelas e
dispositivos visuais de modo a resumir as evidências encontradas nos diferentes casos.
Ademais, a discussão dos resultados culminou na geração de um modelo gráfico de forma a
construir uma síntese geral dos elementos da teoria (Eisenhardt & Graebner, 2007).
5.1 Modelo proposto: sensemaking em relação aos trade-offs da sustentabilidade
Na presente seção, é discutido o modelo indutivamente gerado do processo de sensemaking em
relação aos trade-offs da sustentabilidade, conforme apresentado na Figura 11. O processo de
sensemaking começa a partir da identificação e entendimento dos trade-offs com os quais a
empresa se depara, fazendo com que haja uma situação de grande ambiguidade ou incerteza
sobre como proceder, gerando um ou mais significados iniciais. Em seguida, a empresa procura
buscar possíveis estratégias para acomodar as tensões, envolvendo um processo de interpretação dos significados provisórios criados e propondo uma ação, ainda tentativa. Finalmente, a
empresa coloca em prática a estratégia mais plausível escolhida, validando ou buscando remodelar o significado até então provisório. Este processo culmina na busca pela perenidade e eventual crescimento da empresa conjugado com a acomodação dos trade-offs. O processo também
é recursivo, sendo que várias etapas se sobrepõem, e dinâmico, já que o significado construído
e os resultados gerados tendem a mostrar evolução ao longo do tempo. As próximas seções
exploram cada um dos microprocessos do modelo.
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Figura 11 – Processo de sensemaking em relação aos trade-offs da sustentabilidade corporativa

Fonte: elaborado pelo autor
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A presente pesquisa tem como lógica analítica central a indução, contudo, sem abandonar totalmente a lógica dedutiva. Isto porque pesquisas que envolvem entender processos de mudança, onde a temporalidade e o fluxo de ações estão em pauta, requerem uma lógica tanto
indutiva quanto dedutiva na medida em que as observações e descobertas empíricas são investigadas na medida em que surgem, contribuindo para gerar novos insights conceituais a partir
de teorias e conceitos existentes (Langley et al., 2013). Além disso, a investigação de fenômenos organizacionais processuais, em especial a mobilização de ambas as abordagens dedutivas
e indutivas, tendem a trazer resultados mais ricos (Orton, 1997; Langley, 1999) e são um dos
pilares da geração de teoria a partir de casos (Eisenhardt e Graebner, 2007).
Tomando em consideração o propósito de ‘construir teoria’, coloca-se em perspectiva o modelo
teórico da presente pesquisa em relação ao que seria necessário para se classificar como contribuindo para tal. Segundo Whetten (1989), quatros elementos principais que constituem uma
teoria são: o quê, como, porque, quem, quando e onde.
O “o quê” refere-se aos fatores – conceitos, construtos e variáveis – que ajudam a explicar o
fenômeno de interesse. Para selecionar quais fatores devem ser considerados, utiliza-se de dois
critérios simultâneos: abrangência e parcimônia. A abrangência envolve garantir que a teoria
aborde todos os fatores que sejam relevantes para entender o fenômeno, porém, desde que eles
deem uma contribuição não-marginal ao entendimento do fenômeno, onde entra o critério da
parcimônia. O critério da parcimônia visa facilitar o processo de operacionalização da pesquisa
ao manter apenas o que é considerado fundamental (Whetten, 1989).
O critério de abrangência foi chave para a proposição da pesquisa. Em realidade, há a falta de
uma teoria que seja abrangente para entender a significação e o desenvolvimento de ações para
acomodar os trade-offs em relação à sustentabilidade. Identificou-se uma lacuna na literatura
sobre o processo de significação de situações de trade-offs em relação à sustentabilidade que
considerassem tanto o indivíduo em sua complexidade quanto a perspectiva organizacional no
processo de mudanças estratégicas. Desta forma, o modelo teórico foi construído partindo-se
de uma conceituação geral sobre como é o processo de sensemaking baseado em Sandberg e
Tsoukas (2014), ao qual se interagiram fatores institucionais, organizacionais, situacionais e
pessoais-cognitivos, como discutidos na seção 2.1.4. Ressalve-se que esses fatores, não estão
explorados em sua totalidade, fato esse justificado pela necessidade de se atender ao princípio
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da parcimônia e pela dificuldade inerente em se identificá-los previamente em uma literatura
de temática tão esparsa quanto à de sustentabilidade corporativa. Estima-se, contudo, que a
iteração entre campo e literatura adotadas na pesquisa puderam aprimorar a observância de
ambos os critérios na presente pesquisa.
O ‘como’ de uma teoria significa explorar de que maneira os fatores escolhidos para explicar o
fenômeno estão relacionados (Whetten, 1989). O uso da perspectiva do sensemaking como lente
para informar o modelo e teoria formal (Glaser & Strauss, 2008) contribui ao ajudar a explorar
as relações entre os fatores, considerando, os níveis organizacionais e individuais.
O ‘porquê’ significa desenvolver uma explicação lógica do relacionamento entre os fatores escolhidos constituintes de uma teoria. Enquanto que os elementos “quê” e “como” descrevem, o
“porquê” explica (Whetten, 1989). Tal intento ocorreu ao se ter chegado ao modelo final da
pesquisa devidamente validado tanto empírica quanto teoricamente.
Por fim, o ‘quem, quando e onde’ fornecem os limites contextuais das proposições geradas pelo
modelo teórico, estabelecendo em que medida a teoria seria ‘generalizável’ (Whetten, 1989).
Tem-se que o modelo teórico apresentado na presente seção se aplica a decisões que envolvem
tensões relacionadas a um ou mais dos trade-offs relativos à sustentabilidade corporativa. Desta
forma, o objeto do modelo não são necessariamente ações ou decisões de investimento em uma
tecnologia ou prática que visa aprimorar primordialmente o desempenho social ou ambiental
da organização, mas qualquer ação ou decisão de investimento que implique sensivelmente
tensão entre os trade-offs temporal, os múltiplos objetivos e as múltiplas partes interessadas, tal
como descrito na seção 2.1 do presente trabalho. Isto porque se assume que cada decisão não é
passível de ser isolada no tempo e espaço, mas sim é influenciada por e influenciadora de um
conjunto de outras decisões que ocorrem ao longo do tempo, conforme defendem Langley et
al. (1995). Em ensaio teórico, Hahn et al. (2015a;2015b) propõem que situações de trade-offs
em relação à sustentabilidade podem ser administradas em decisões diferentes em momentos
não necessariamente simultâneos e ainda assim guardarem estreita relação.
5.2 Elementos constitutivos do modelo de sensemaking
Nesta seção são explorados os elementos constitutivos do processo de sensemaking em relação
aos trade-offs da sustentabilidade. Note-se que, apesar de os elementos do modelo serem apresentados um a um e em uma dada ordem, muitas vezes, a ocorrência deles se sobrepõe. Assim,
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com a finalidade de organizar a apresentação e explicação, ele se encontra descrito de maneira
separada em cada uma das próximas seções, embora, por vezes, os elementos de uma seção
sejam abordados em outra.
5.2.1 Trade-offs como gatilhos de sensemaking
Como ressalta Mills et al (2010), o processo de sensemaking se inicia quando há um evento
organizacional importante. Nos casos estudados, foram considerados como eventos organizacionais importantes situações em que as empresas se deparavam com os trade-offs relacionados
à sustentabilidade e que potencialmente poderiam influenciar na viabilidade de seu modelo de
negócio, sobretudo quando representavam uma ameaça à sua identidade enquanto geradora de
impacto socioambiental.
A partir da análise de cada caso, identificou-se 65 diferentes incidentes (Miles & Huberman,
1994), sendo que cada um dos incidentes representava um ou mais trade-off. Desta feita, determinado incidente pode representar uma tensão entre múltiplos objetivos (por exemplo, econômico versus ambiental), diferentes stakeholders (por exemplo, fornecedor versus consumidor)
e/ou diferentes períodos de tempo (por exemplo, curto prazo versus longo prazo). A partir da
identificação desses incidentes, procedeu-se à categorização deles, de forma a agrupá-los em
categorias mais abrangentes que reunissem elementos comuns, aumentar a abstração e, consequentemente, aumentar a possibilidade de generalização teórica das categorias resultantes
(Strauss & Corbin, 1998). Os nomes das categorias de tensões surgiram a partir dos dados,
particularmente, após a análise dos incidentes. Para tanto, utilizou-se a sugestão de Gioia et al.
(2013) de construir uma estrutura de dados representando a progressão analítica dos dados até
as dimensões agregadas resultantes do modelo.
Optou-se por usar o termo ‘vetor de tensão’ para cada categoria resultante, porque ela pode
agregar um ou mais tipos de trade-off em relação à sustentabilidade corporativa, seja ele de
natureza temporal, relativo às múltiplas partes interessadas ou aos múltiplos objetivos da empresa. A seguir, são discutidos os 13 vetores de tensão identificados, divididos em quatro diferentes grupos: escopo do impacto socioambiental; custo da criação e entrega de valor socioambiental superior x preço final; capacidade de fornecedores prioritários x desenvolvimento da
empresa; e hábitos de compra x proposição de valor com aspectos socioambientais
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5.2.1.1 Escopo do impacto socioambiental: qual impacto priorizar?
Menos explorado em pesquisas, o primeiro vetor de tensão refere-se aos trade-offs entre as
dimensões de geração de impacto para a sociedade. Isto significa que, em algumas situações,
as empresas se deparam com tensões entre ampliar um impacto social em detrimento de um
impacto ambiental ou vice-versa. Ou mesmo entre determinados aspectos sociais ou entre determinados aspectos ambientais.
Conforme discutem Garrette e Karnani (2010), se o escopo do impacto socioambiental buscado
em determinada iniciativa for muito amplo, pode-se gerar custo e complexidade significativos
a ponto de tornar o negócio inviável comercialmente. Os autores chamam isso de a “armadilha
de múltiplos objetivos”. Embora os autores se refiram a essa armadilha em um contexto de
iniciativas voltadas especificamente para negócios direcionados a pessoas de baixa renda, também se aplica ao contexto das empresas estudadas na medida em que muitas delas buscam
integrar população de renda mais baixa na sua cadeia produtiva15. Assim, como será discutido
na seção de Estratégias para a acomodação de tensões, não raro, as empresas têm de escolher
por priorizar um determinado impacto sobre o outro.

5.2.1.1.1 Geração de renda x preservação/minimização do impacto ambiental
Algumas empresas se deparam com o vetor de tensão entre gerar renda para população de baixa
renda envolvida em sua cadeia produtiva como fornecedores ou preservar e/ou minimizar o
impacto ambiental. Foram observados dois incidentes mais significativos em relação a esse
vetor de tensão.
Primeiro, tem-se o caso da Juçaí em que a população que coleta os frutos da juçara tem de
deixar um terço dos frutos nas palmeiras, de modo a garantir o manejo sustentável e pensando
na preservação do bioma e no equilíbrio ecológico necessário para a manutenção da fauna e
flora locais.
[...] como nós temos controle da região, por questões ambientais, porque você só pode extrair
por manejo, nós começamos a selecionar quem nós queríamos lá. Porque o respeito pelas regras
do manejo é importante. Então, foi o que eu falei: formalização do trabalho. Eu chegava para o
cara e falava "vem cá, você tem 17 quilos lá em cima, porém, você terá de catar 12. Cinco eu
15

Estratégia de geração de impacto conhecida como ‘BoP (Bottom of Pyramid) as Producers’(Karnani, 2006), ou
população mais carente como fornecedoras de serviço.
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preciso manter para a natureza". [...] Quer dizer, se acontecer de tirar todo o fruto, você não está
matando a árvore, mas você está ‘predando’ o meio ambiente, você não está deixando nada para
a natureza. Então, nós fomos começando a selecionar as pessoas e [...]. (LV)

Assim, a população envolvida na cadeia produtiva da empresa poderia optar por explorar mais
os recursos dos quais dependem para gerar renda para si própria à custa de reduzir o impacto
ambiental potencial ou aumentando o impacto ambiental. Observa-se que uma dinâmica temporal também pode ocorrer nesse caso diante da necessidade da população de gerar ou aumentar
renda a curto prazo com a necessidade de esperar alguns anos para explorar os recursos naturais
em questão.
Outro caso é o da Revoada, que, inicialmente, contratava o serviço de lavagem das câmaras de
pneus e dos nylons de guarda-chuvas de famílias de baixa renda. Apesar de gerar certa renda
para as famílias, gerava-se um consumo de água significantemente maior, além da não realização do tratamento de água.
[...] a lavagem dos nossos produtos, no começo, nós lavávamos com famílias de baixa renda.
Elas levavam para casa, nós descarregávamos as câmaras, descarregávamos os guarda-chuvas,
elas lavavam no pátio de suas casas, estendiam, secavam, nos entregavam, nós pagávamos para
elas. Nós, por um lado, gerávamos renda para elas, por outro lado, não tinha tratamento da água.
Nós colocamos em uma balança e viu que era melhor nós cuidarmos do tratamento da água do
que gerar aquela renda para aquelas famílias. Entendeu? Nós sempre vamos botando nessa 'balança'. (AT)

5.2.1.1.2 Priorização de público x não atendimento a critérios ambientais
Outro vetor de tensão enfrentado pelas empresas ocorre no momento de decidir sobre os critérios ambientais que atores interessados devem atender para se tornarem qualificados como fornecedores.
Devido a critérios ambientais estabelecidos pela empresa, públicos-alvo tidos como prioritários
para integrar a cadeia produtiva como fornecedores podem ficar impossibilitados de fornecer.
Tal situação ocorreu com a Revoada, que optou por fazer a lavagem dos materiais com empresas
de lavagem industrial, porque eram mais eficientes e geravam menor impacto ambiental, deixando de fazer a lavagem com famílias a quem geravam renda, conforme explorado na seção
anterior.
No caso da Quitandoca, como a empresa trabalha apenas com alimentos agroecológicos, um
dos critérios de seleção de pequenos produtores é não estar em áreas com histórico de grandes
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plantações e monoculturas, que geralmente fazem uso de agrotóxicos. Com isso, produtores
dessa região ficam alijados da possibilidade de fornecer para a empresa.
Nós buscamos regiões também que já têm histórico de produção orgânica, porque é muito difícil
hoje em dia a confiabilidade de você ter. Muitas vezes, é até orgânico, mas se você visitar a área,
você verá que tem um vizinho produzindo eucalipto. É muito difícil hoje em dia. Está tudo
contaminado, solo, água. (GM)

O Muda Meu Mundo também apresenta questão semelhante, contudo, com o agravante de envolver uma questão temporal. Apesar de terem mapeado agricultores familiares, determinados
agricultores acabam por não serem selecionados porque usam ou usaram determinado componentes químicos que contaminaram a área, de forma que não conseguem garantir, a curto prazo,
a produção de alimentos livres de agrotóxicos.
Normalmente, eu vou e faço a primeira visita. Que é aquela visita de conversar, de conhecer. Quem conversa sou eu. E, conversar, conhecer, e eles vão contando. [...] Então,
eles começam a contar como eles fazem a produção. E, na verdade, nós conseguimos
ver, "ah, esse aqui está usando tal coisa, esse aqui está usando tal coisa, esse aqui não
dá". Então, dependendo do grupo, nós temos de esperar um tempo até eles estarem livre
de usar alguma coisa química. (PV)
5.2.1.1.3 Expansão visando o impacto social x critérios ambientais prioritários
Em alguns casos, a situação se inverte. A empresa tem de flexibilizar alguns aspectos ambientais da sua proposta de criação de valor de forma a poder expandir seu impacto social, apresentando certo conflito entre extensão (aumentar) e escopo de impacto (diminuir).
É o caso do Saladorama, que trabalha prioritariamente com alimentos orgânicos/sem agrotóxicos nas suas saladas. Contudo, não deixam de expandir para outras comunidades e cidades caso
não consigam obter o suprimento de alimentos orgânicos sem agrotóxico em um primeiro momento. A prioridade é atender a população, fornecendo saladas e gerando renda para a comunidade. Ao longo do tempo, gradativamente, a empresa busca desenvolver um fornecimento de
alimentos orgânicos.
[...] em Nova Descoberta, hoje, nós trabalhamos com orgânicos, porque nós trazemos esses
produtos dos produtores da comunidade. [...] depende do lugar. Em São Luís [capital do Maranhão], não é orgânico, porque o custo do orgânico lá... São Luís está em um lugar extremamente
fértil, mas nada é plantando em São Luís. O CEASA de São Luís, os insumos que vão para o
CEASA de São Luís vêm do Recife. É um absurdo, não é? Então, eles já têm um baita gasto
logístico, porque em São Luís não tem nada plantando. Aí, nós estamos começando a trabalhar
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com algumas agriculturas familiares do interior, do interior, do interior de Ribeirão, que é uma
cidade próxima de São Luís. (IR)

5.2.1.2 Custo da criação e entrega de valor socioambiental superior x preço final
O custo do processo produtivo entre as empresas que pretendem criar e entregar valor socioambiental superior pode elevar sobremaneira o custo final do produto, fazendo com que o preço
final praticado também seja demasiadamente elevado. Esta dinâmica pode afetar tanto o lado
da demanda quanto da oferta.
5.2.1.2.1 Custos superiores de compra junto aos fornecedores
Frequentemente, as empresas que têm uma proposta de valor socioambiental superior incorrem
em preços superiores de compra de insumos junto a fornecedores. Isto está muito associado ao
fato de as empresas que têm modelo de negócio sustentável serem precursoras ou proporem
iniciativas inovadoras em relação ao padrão da indústria, como ressalta o empreendedor da
Movin: "[...] fornecedores, a parte mesmo até de varejo, comercial, tudo nós tínhamos de apresentar e passar para eles o quanto era vantajoso atuar nesse formato. Porque, as pessoas estão
muito acostumadas ao tradicional." (PR). Portanto, em sendo inovadoras, muitas vezes têm o
ônus de serem as primeiras a desbravar o mercado e, portanto, terem de arcar com os custos de
o fornecedor eventualmente fornecer somente para elas.
A empreendedora da Insecta argumenta que, embora não enfrente limitações significativas
quanto à capacidade dos fornecedores de fornecerem um volume grande de tecidos feitos de
PET reciclado, em termos de concorrência, há poucos fornecedores trabalhando nesse segmento. Consequentemente, com a baixa concorrência, os preços de aquisição tendem a ser maiores: "Mas, quanto mais concorrência, talvez, eu achasse um preço mais baixo, não sei. Ou, se
tivesse mais gente pesquisando isso, eu tivesse materiais mais alternativos." (BM).
Analisando a questão sob outro prisma, em relação às razões para haver poucos fornecedores,
o empreendedor da Movin enxerga que, como o mercado de moda sustentável, de forma geral,
é muito pequeno em relação ao mercado da moda convencional, ainda há pouca demanda de
matérias-primas mais sustentáveis por parte das empresas, o que faz com o preço junto ao fornecedor seja mais caro.
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Então, nós ainda temos um produto que, por parte do fornecedor, por exemplo, a demanda é
baixa, então o preço acaba sendo mais alto. Mas, em compensação outros, se você for ver, por
exemplo, o algodão orgânico já tem um preço competitivo em comparação aos outros. Porque
é um produto, uma matéria prima que, eu diria, é mais utilizável. Mas o mercado ainda está
muito, muito restrito e muito pequeno ainda. Tem muito caminho ainda para ser alcançado. (PR

- 2ª onda de coleta de dados)
As empresas que têm como valores centrais o comércio justo frequentemente estão sujeitos a
esse trade-off. É o caso da Vert-Shoes, que paga um preço maior e oferece garantia de compra
junto aos fornecedores de borracha e algodão; da Revoada, que remunera melhor as cooperativas de costureiras e as unidades de triagem; da Juçaí, que remunera melhor os coletores do fruto
da juçara; e da Muda Meu Mundo e da Quitandoca, que pagam valores superiores aos agricultores familiares.
5.2.1.2.2 Tempo e trabalho superiores despendidos para desenvolver fornecedores
Para manterem sua proposta de valor com impacto socioambiental, algumas empresas têm de
desenvolver uma relação mais próxima com os fornecedores, o que gera maior necessidade de
esforço e trabalho por parte das empresas em relação a que teriam se comprassem com um
fornecedor convencional de mercado. Dado certo contexto de não-estruturação dos fornecedores, este trabalho inclui, muitas vezes, lidar com certa informalidade ou falta de planejamento
por parte dos mesmos, dificultando o planejamento da própria empresa. A empreendedora da
Quitandoca relata que os agricultores familiares muitas vezes não têm conhecimentos basilares
acerca das práticas de mercado como constituição de preço, elaboração de notas, ou organização
da logística.
Está também associado ao fato de muitas delas serem inovadoras e, portanto, terem o ônus de
serem as primeiras a integrar aquele determinado público à sua cadeia produtiva ou mesmo ao
mercado e isso inclui, às vezes, lidar com um número maior de atores na cadeia. A respeito
disso, a empreendedora da Revoada assevera: “[...] nós temos de fazer tudo mais a um-a-um,
nós temos de despender tempo capacitando pessoas, mapeando, gerenciando essa produção, se
envolvendo diretamente, então, se torna um processo bem mais caro" (AT).
De forma semelhante à Revoada, a Fruta Imperfeita, que tem a priorização dos pequenos agricultores como um elemento do escopo social de seu impacto, acaba por também lidar com muitos fornecedores. Como os alimentos produzidos pelos agricultores variam muito também, a
negociação com os fornecedores é sempre 'spot', de modo que os agricultores ligam para a Fruta
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Imperfeita falando sobre os produtos que têm disponíveis e a Fruta Imperfeita verifica o volume
que já tem em estoque, decidindo, no mesmo momento, a quantidade e o preço que pagarão aos
produtores pelos alimentos disponíveis, respeitando um intervalo aceitável. Em relação a isso,
os empreendedores refletem:
[...]em vez de eu ter cinco fornecedores, você terá 30. Muito mais difícil, se eu for ter um crescimento, se eu for aumentar mais 200 clientes na próxima semana, eu não tenho certeza se eu
poderei fazer isso. Não sei se os produtores terão. Então, esbarra no crescimento porque é muito
mais difícil você gerenciar. (RM)
Hoje, a pessoa [referindo-se ao agricultor] liga: ‘eu estou com uma produção de abóbora. O que
eu faço? Guardo para você? O que eu faço?’ (NI)

Por outro lado, algumas empresas investem tempo e trabalho no relacionamento com menos
fornecedores, com quem desenvolvem uma relação de parceria com benefícios mútuos. Isso
muitas vezes é necessário para que a empresa consiga avançar nas práticas sustentáveis que
pretendem promover. A empreendedora da Insecta observa o estreitamento do relacionamento
com o fornecedor como fundamental:
Hoje em dia nós temos pouquíssimos fornecedores que estão oferecendo alternativas ou que são
abertos a desenvolver produtos com materiais recicláveis. E nós, como empresa que não compra
volume, também não temos muito poder de conversa, de guiá-los, de fato. Então, nós vamos
fazendo um trabalho de formiguinha, conforme nós começamos a trabalhar com fornecedores
de matéria-prima, nós vamos conversando, nós vamos nos aproximando, nós vamos entendendo...Nós conseguimos alguns avanços bem legais. (LM)

O empreendedor da Movin ressalta que optam por ter apenas uma confecção como fornecedor
para poder controlar e acompanhar o desempenho da mesma tanto em termos produtivos quanto
socioambientais: “Na verdade, nós temos uma fábrica, que é um parceiro, que nós crescemos
juntos, mas que é justamente para centralizar a produção, para evitar que nós não consigamos
controlar de forma eficiente nossa cadeia [...].” (PR – 2ª onda de coleta).
Outro aspecto significativo é a necessidade de planejamento conjunto que a empresa tem de
desenvolver junto aos fornecedores, sobretudo no que diz respeito ao crescimento da empresa.
Em alguns casos, a empresa apenas tem capacidade para expandir sua oferta de produto ou a
variedade de produtos se já tiver articulado antes com os fornecedores. A Vert-shoes, por exemplo, se reúne todos os anos com os produtores de borracha na Amazônia para verificar se eles
têm capacidade de expandir a produção do látex:
Então, todos os anos, nós vamos lá, também para perguntar: “olha, e amanhã, se eu vender 50
mil pares, 100 mil pares a mais, você conseguirá me entregar ‘X’ mais de borracha? Então, é
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um pouco de desafio. O cara fala “não, não consigo, eu não tenho mais capacidade de produção”.
Então, eu preciso angariar mais pessoas para fazer isso. E esse é o nosso trabalho, da BS, hoje.
É constante. (LE)

A Quitandoca frequentemente também ajuda os agricultores a fazerem o planejamento da produção. A Muda Meu Mundo orienta os agricultores com quem trabalham sobre o que está sendo
demandado nas feiras em que promovem e buscam soluções para expandir a variedade plantada.
As duas empresas têm de fazer um trabalho de acompanhamento muito próximo junto aos fornecedores.

5.2.1.2.3 Proposição de valor socioambiental x disposição e afluência do consumidor
Muitas vezes, os consumidores não valorizam ou não possuem renda para adquirir os produtos
com preço superior aos produtos convencionais disponíveis no mercado devido aos atributos
socioambientais inerentes ao produto e/ou ao modelo de negócio da empresa. Esse é o caso da
Juçaí, segundo a qual os clientes muitas vezes não valorizam o preço cerca de 30% superior
cobrado em relação ao açaí tradicional, a despeito de todos os aspectos socioambientais envolvidos na criação e na proposta de valor da empresa. O empreendedor sinaliza a percepção da
empresa da seguinte forma: “Tem muita gente que chega e olha os produtos: "teu produto é
demais". Eu falo ‘Então, compra, cara [...] Você não pode pagar R$ 2,00 a mais no meu produto
sendo que ele é um baita de um produto?’. Entendeu?” (LV). Outras empresas como a Insecta,
a Movin e a Quitandoca também têm a consciência de que os seus respectivos produtos têm um
custo e um preço comparativamente maiores aos da média do mercado.
Em outros casos, apesar de valorizar os impactos socioambientais contidos na proposta de valor
e/ou no modelo de negócio das empresas, alguns clientes não têm condições de comprar os
produtos ou serviços por terem um valor superior aos produtos convencionais. A empreendedora da PanoSocial resume a situação: “[...]tem muita gente que gostaria de comprar ou de
produzir em orgânico e pagando justo toda a cadeia e, aparentemente, não consegue. [...]Então,
isso impacta muito no comercial" (NB).
O Saladorama visando aprimorar ainda mais o conteúdo nutricional e, portanto, a proposição
de valor dos seus produtos, tenta, sempre que possível, priorizar os alimentos orgânicos, porém,
nem sempre conseguem priorizá-los no suprimento de todas as unidades. Isto ocorre por conta
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do custo superior quando a cadeia produtiva não está bem desenvolvida. Por outro lado, a empresa tem clareza de que a população da comunidade tem limitações quanto ao valor que pode
ser pago pelo produto. A empreendedora relata sobre a tensão entre a intenção de integrar os
produtos orgânicos nos seus produtos e a possibilidade de pagar da população:
[...]a ponta anterior à ponta das cozinheiras, é aquela que eu te falei que o HH estava fazendo,
que é, nós precisávamos entender o porquê era muito caro. E nós vimos que esse valor tão alto
estava envolvido, principalmente, com a quantidade de atravessadores que existia nesse processo logístico. Então, do campo até a mesa das pessoas na cidade, existiam cinco, seis atravessadores e, dando o exemplo do Rio de Janeiro, que foi o mais esdrúxulo que nós encontramos
quando nós estávamos estudando o processo. [...]É muito, é uma inflação gigante. Mas está
muito associado "ah, é o orgânico e as pessoas pagam". Está muito associado à procura. As
pessoas procuram e estão dispostas a pagar, ficava esse preço. Porém, esse preço para a comunidade era completamente inacessível. (IR)

5.2.2.3 Capacidade de fornecedores prioritários x desenvolvimento da empresa
Os fornecedores tidos como prioritários segundo critérios sociais, ambientais ou ambos, como
têm particularidades muito específicas relacionadas diretamente ao impacto social determinado
pela missão ou causa de atuação da empresa, nem sempre conseguem oferecem uma capacidade
de fornecimento elástica, sendo, na melhor das hipóteses, parcialmente elástica. Parcialmente
elástica porque, a médio e longo prazo, novos fornecedores, com algum dispêndio de recursos
por parte da empresa, podem ser desenvolvidos. No entanto, estas características tendem a dificultar um crescimento mais rápido por parte da empresa com modelos de negócio sustentáveis
que optem por desenvolver fornecedores com esse caráter. Desta forma, tende a prejudicar a
estratégia de rede de suprimentos da empresa (Slack & Lewis, 2009).
Ao assumir essa tensão, as empresas com modelos de negócio sustentáveis contrapõem a amplamente aludida necessidade de crescer ou escalar, focando-se mais no crescimento necessário
à sua sobrevivência (Haigh & Hoffman, 2014).
A limitação da capacidade de fornecimento dos fornecedores se dá em dois eixos: o incremento
de volume e/ou o incremento da diversidade de oferta de produtos e matérias-primas, conforme
será discutido.
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5.2.2.3.1 Limitação dos fornecedores designados segundo critérios ambientais
A limitação dos fornecedores designados segundo critérios ambientais pode implicar que, em
caso de expansão, haveria falta de fornecedores qualificados dos quais a empresa comprar, ou
seja, capacitados tecnicamente ou em termos de planejamento segundo critérios ambientais.
Na Insecta, a opção por a produção com matérias-primas de menor impacto ambiental reduz
consideravelmente as opções de fornecedores da empresa. Uma das empreendedoras da Insecta
reflete que "[...] se fosse uma empresa não sustentável, eu tenho, assim, muitas opções de fornecedores. Eu posso trabalhar com 'zilhares' de materiais. E nós ficamos superlimitados” (BM).
Por outro lado, alguns dos próprios componentes dos calçados com um caráter mais ecológico
sequer tem opções disponíveis no mercado. De fato, a empresa tem dificuldades em avançar
com o seu projeto de fazer os calçados com 100% dos componentes reaproveitados porque
faltam fornecedores dispostos a oferecer esses itens. A mesma empreendedora argumenta a
respeito: “Por exemplo, o cadarço, hoje em dia, ele é feito de matéria-prima virgem de algodão.
Eu não consigo ter uma solução reciclada ou um cadarço orgânico, de algodão orgânico” (BM).
E um dos problemas pelos quais não conseguem ter esse fornecimento, é o porte menor da
empresa, o que dificulta a indução de mudanças:
Hoje em dia nós temos pouquíssimos fornecedores que estão oferecendo alternativas ou que são
abertos a desenvolver produtos com materiais recicláveis. E nós, como empresa que não compra
volume, também não temos muito poder de conversa, de guiá-los, de fato. (LM)

A Movin enfrenta situação parecida. Houve situações em que a empresa já deixou de lançar
novas linhas de produto – por exemplo, uma linha cama, mesa e banho - devido ao fato de não
terem encontrado fornecedores aptos a produzirem o produto com os materiais sustentáveis que
planejavam.
É aquele problema da disponibilidade de materiais. Às vezes, nós queríamos desenvolver uma
linha cama, mesa e banho, mas não tenho fornecedor que atenda, com essas características, esse
formato de produto. Então, sim. Aí, nós não lançamos por falta desse fornecedor, neste sentido.
[...] Mas, é isso. Sempre nós teremos essa dificuldade, mesmo que nós tenhamos uma demanda
muito grande, sempre haverá um produto que nós pensamos que talvez encontre dificuldade de
lançar por uma questão de matéria-prima, ou seja, lá o que for. (PR)

Como consequência, o empreendedor destaca que, algumas vezes, a Movin tem de efetuar mudanças de planos até no que tange ao design dos produtos.
Você percebe que ainda há muito que se fazer em relação a fornecedores[...], nada comparado
a 2011 [ano da fundação da empresa], mas nós ainda temos dificuldade, por exemplo, de criar
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um produto que tenha essas características por falta de fornecedores. Então, nós temos de trabalhar, muitas vezes, com a criatividade para repensar como nós podemos criar um produto por
meio dos materiais já existentes. Por exemplo, às vezes eu preciso de um produto que tenha
certo caimento, mas não tenho o fornecedor ideal que seja realmente sustentável para se adequar
àquele tecido, àquele caimento. (PR)

No caso da Juçaí, cujo fornecimento depende diretamente do ciclo da natureza, a empresa precisa expandir gradativamente a quantidade de palmeiras de juçara para garantir suprimento futuro a médio prazo (cerca de sete anos) de frutos para a produção do seu produto final, o Juçaí.
Eventualmente, caso houvesse uma explosão de demanda pelo produto, provavelmente, a empresa não teria como atender a demanda.
Se nós ultrapassarmos, alcançarmos o sucesso “fora da curva”, nós vamos passar a ter um problema. Só que é um problema ‘bom’ de resolver. (LV – 2ª onda de coleta)
Os investimentos pretendidos para os próximos 5 anos buscam aceleração do crescimento e
maior investimento nas áreas mapeadas para plantio, uma vez que o insumo principal da Juçaí
se baseia num fruto em extinção e que seu ciclo produtivo é de 7 anos. Atender a demanda de
frutos nos próximos anos é o grande desafio do projeto e para isso precisamos plantar hoje o
que iremos colher daqui a alguns anos. [...] Nosso desafio de expansão está na obtenção de
matéria prima orgânica, seja de fruto da Juçara, seja dos demais insumos usados no preparo do
Juçaí. Nossa estratégia de crescimento está focada na criação de novos polos de colheita, o que
reflete em novas áreas de reflorestamento de Mata Atlântica[...]. (Institucional - Juçaí - projeto
Change Makers).

5.2.2.3.2 Limitação dos fornecedores designados segundo critérios sociais
Em relação aos critérios sociais, há uma dificuldade de se habilitar fornecedores designados
como prioritários de maneira mais célere, por envolver um acompanhamento mais próximo e,
em alguns casos, até uma capacitação de forma a garantir fornecimento estável de acordo com
padrões do mercado como qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo (Slack &
Lewis, 2009).
A Quitandoca, por exemplo, compra de pequenos produtores a quem precisam dar assessoria
técnica, desde o planejamento produtivo até práticas de comercialização e logística. Este processo torna o processo de suprimentos mais lento e custoso. Em contrapartida, seria muito mais
fácil e/ou barato comprar em entrepostos de abastecimento de alimentos como o CEASA.
Nosso trabalho aqui é um trabalho de pesquisa, então, nós estamos sempre indo para o campo
mesmo, porque nós temos essa premissa de sempre trabalhar direto com o agricultor. Nós não
pegamos produtos do CEASA. Mas, para você ter diversidade, sendo que são exatamente essas
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pessoas que não têm estrutura organizada para chegar em São Paulo, exige um trabalho de acompanhamento. (GM)

O fato de a Quitandoca ter como fornecedores pequenos agricultores dificulta o atendimento da
demanda, seja por quantidade, seja por diversidade de alimentos. Segundo a empreendedora,
no passado, estavam considerando a possibilidade de comprarem algumas frutas tropicais como
manga e abacaxi no CEASA, frutas estas que não eram plantadas pelos pequenos agricultores
com os quais trabalhavam. A alternativa, na visão da empresa, seria articular uma rede de pequenos produtores no Nordeste para trazer as frutas desejadas pelos consumidores, opção que
é extremamente complexa no que tange à organização logística:
Quem trabalha com orgânico sabe que trabalhar com isso é uma rede de pessoas. Então, na
questão da Bahia, o mapeamento está feito, tem pessoas que moram lá e que são dessa Rede
Ecovida sobre a qual eu te falei e que trabalham com assistência lá acompanhando agricultores[...], o que os agricultores têm. O que ficou inviável é somente a questão do volume. Nós
teríamos de ter uma rede de compras aqui [em São Paulo]. Nós tentamos inclusive, quando nós
voltamos da Bahia, nos juntarmos a várias pessoas daqui do cenário de orgânicos de São Paulo,
para conseguir montar um entreposto, que seria a solução para todos esses pequenos mercadinhos que têm surgido muito. E, todo mundo sabe que essa é a solução, mas ninguém consegue,
está todo mundo ainda dependendo de um interposto do CEASA[...]. (GM)

No caso da Muda Meu Mundo, a empresa compra apenas de produtores locais, ainda que não
produzam com tanta variedade, porque o foco é, além de gerar renda para esses pequenos produtores, também promover a soberania alimentar local. Tal fato limita a diversidade de suprimentos disponíveis para empresa atender uma demanda de flexibilidade do composto de produtos (Slack & Lewis, 2009) por parte dos consumidores.
A nossa ideia é o escoamento dentro do estado. Então, o Ceará produz para o Ceará. A pessoa
fala ‘mas você não quer trazer castanha de caju para cá?’. ‘Quero, posso até trazer, mas o foco
é soberania alimentar local.’ (PV)

A situação do Fruta Imperfeita é semelhante quanto à questão da geração de renda aos pequenos
produtores. Nem sempre a empresa pode comprar toda a produção sobressalente dos produtores
– contribuindo para o aumentando da renda, já que precisam ter variedade suficiente para atender a demanda dos clientes por variedade. O potencial de escalar as atividades da empresa ao
comprar de pequenos produtores também se torna mais limitado.
[...] nós preferimos muito mais essa pessoa a um grande produtor que fala “vim descarregar uma
carreta aí para vocês”. O preço dessa pessoa será melhor, haverá garantia de que eu terei produto
sempre, entendeu? Porém, nós tentamos trabalhar com o pequeno produtor. Porém, isto vai barrando, impedindo o nosso crescimento. [...] É aquilo que eu falei, esse é o grande desafio, às
vezes, nós realmente precisamos, não tem como, nós precisamos ter uma maior quantidade, tais
variedades, os pequenos produtores que nós já conhecemos não terão[...]. (RM)
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5.2.2.3.3 Limitação dos fornecedores designados segundo critérios socioambientais
Em alguns casos, as empresas enfrentam limitações para crescer relacionadas tanto a critérios
sociais quanto ambientais simultaneamente. É o caso da Revoada e da Vert-Shoes.
A Revoada, embora tenha certa flexibilidade para encolher e aumentar de tamanho sua cadeia
produtiva estabelecida em rede, às vezes tem de declinar de atender certos pedidos de clientes
por não terem a possibilidade de expandi-la o suficiente e de maneira célere sem ter de alterar
significativamente seus processos e captação de insumos como o nylon de guarda-chuvas. A
empreendedora refere-se a um processo ‘artesanal’ envolvendo sua cadeia produtiva:
[...]é tudo muito mais artesanal dentro do nosso processo. Não é um processo que tenha uma
industrialização muito grande. Então, passa por muitas mãos mesmo para fazer cada bolsa, cada
mochila. E só essa captação de matéria também leva um tempo. Então, daqui a pouco tipo...nós
já atendemos pedidos, por exemplo, [...] para fazer 16.600 produtos em 28 dias. E nós atendemos. Foi o nosso primeiro desafio de escalabilidade. Mas foi uma loucura, o que nós tivemos
de montar em termos artesanais, multiplicar, e o desafio era justamente esse: como nós multiplicávamos a partir da essência do nosso trabalho. Não era pegar um tecido pronto de indústria.
Era continuar pegando os nylons de guarda-chuva do lixo, comprando das unidades de triagem.
Mas como isso ganha escala? Como captar mais, lava mais rápido, produz mais rápido? E nós
fomos entendendo como fazer [...]. Às vezes, alguns clientes, nós somos obrigados a dizer que
"não", que não dá para atender, que aquilo não é possível, que tem suas características do negócio, que nós podemos chamar de 'fatores limitantes' ou que nós poderíamos chamar de 'características do negócio'. (AT)

A Vert-Shoes, por outro lado, enfrenta situação semelhante, porém, tendo em vista um horizonte de médio/longo prazo. Embora façam contratos de longo prazo para garantir compra de
materiais das comunidades fornecedoras e de forma a garantir o desenvolvimento contínuo da
comunidade de quem compram, a empresa tende a perder um pouco da flexibilidade produtiva.
Isto ocorre com a dificuldade de ampliarem a produção junto a comunidades que fornecem
tanto borracha quanto algodão orgânico para a marca. Tal situação, inclusive tem levado a empresa a começar a buscar novos materiais para utilizar em seus tênis.
O aumento de escala de produção, de acordo com o diretor comercial, tem de se dar “organicamente”, uma vez que os principais fornecedores trabalham de forma artesanal ou comunitária.
[...] Para se prevenir de uma crise de crescimento (ou de uma eventual quebra de safra do algodão), a Vert vem agregando novas matérias-primas dentro do mesmo escopo de cadeias inclusivas e atenção com o meio ambiente: tecidos feitos de garrafas pet recicladas, juta natural,
couro de tilápia etc. (Vert-Shoes - Reportagem da Revista Página 22 – Dezembro de 2016)
[...]todos os anos, nós vamos lá, também para perguntar: 'olha, e amanhã, se eu vender 50 mil
pares, 100 mil pares a mais, você conseguirá me entregar X mais de borracha. Então, é um
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pouco de desafio. O cara fala 'não, não consigo, eu não tenho mais capacidade de produção'.
Então, eu preciso angariar mais pessoas para fazer isso. E esse é o nosso trabalho, da BS [profissional parceira da empresa, responsável pelo contato com a comunidade extrativista] hoje, é
constante. [...] ela mora em Rio Branco. Então, um dos trabalhos dela é angariar mais pessoas
para poder extrair o látex. (LE)

5.2.2.3.4 Oferta empurrada segundo a disponibilidade da natureza
Clientes têm de consumir a oferta de produtos/serviços que a empresa tem a oferecer porque
ela respeita os ciclos naturais e/ou materiais já disponibilizados pela natureza e não tentam
modificá-los artificialmente - ainda que legalmente, reduzindo significativamente as possibilidades de escolha ou mesmo a oferta do produto.
Tal concepção remete à tendência de muitos negócios híbridos respeitarem o valor intrínseco
da natureza e dos sistemas naturais, deixando-os de serem vistos apenas como 'ativos' (Haigh
& Hoffman, 2014). Além disso, as empresas com essa concepção se engajam em desenvolver
modelos de operação que concatenem a biodiversidade e a conservação e restauração de ecossistemas (Winn & Pogutz, 2013).
Naturalmente, as empresas que comercializam produtos in natura estão mais sujeitas a esta
tensão. As empresas da indústria da Moda, por outro lado, não veem como significativa tal
tensão, apresentando certa flexibilidade justamente por poderem substituir determinados materiais por outros na confecção do seu produto.
Os clientes da Fruta Imperfeita, por exemplo, têm de consumir o que tem no período/semana
na cesta, respeitando os ciclos produtivos dos produtores, não o que desejam consumir na semana.
E essa questão de a pessoa não escolher o que ela quer foi realmente um choque. No começo,
ok, ela recebia a primeira cesta e vinha a segunda cesta: “poxa, mas essa semana eu queria fazer
sopa. Veio somente pimentão, cebola e tomate”, sabe, coisas para a salada. “Desculpe, você não
vai fazer sopa”. E isso foi sofrido no começo, porque, não era um modelo que existia aqui, nós
que criamos esse conceito da ‘cesta surpresa’, mas, aí com divulgação, nós conseguimos dobrar
essa questão de as pessoas não escolherem o que elas querem receber. (NI)

A Quitandoca, por outro lado, não conseguiu implementar uma dinâmica semelhante de oferecer cestas fechadas. Os clientes não aceitaram a questão das compras antecipadas (relacionado
às cestas) e querem frutas tropicais, que não são produzidas pelos pequenos produtores com
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quem trabalham, senão pequenos produtores do Nordeste. A empreendedora conclui que “o
consumo de frutas e hortaliças é muito viciado” (GM).
O Muda Meu Mundo, com o objetivo de estabelecer a soberania alimentar local e estimular o
desenvolvimento dos agricultores do estado do Ceará, comercializa apenas produtos produzidos
localmente. Assim, produtos que não sejam propícios ao clima local (predominantemente
quente e seco) tem sua oferta limitada ou inexistente.
[...] morango não posso [produzir]. Maçã? Eu não vou produzir maçã, gente. Não dá para produzir isso. Então, nós falamos isso: nós trabalhamos com comércio local. [...] Você pode comprar isso em outro lugar. Aqui é local, aqui é o estado do Ceará, sua compra está fazendo com
que o estado se desenvolva. (PV)

5.2.2.3.5 Oferta empurrada segundo o processo de upcycling
No caso de algumas empresas que trabalham com produtos finais produzidos a partir de materiais oriundos de um processo de upcycling, observou-se que a oferta de produtos aos consumidores finais depende da disponibilidade destes materiais, seja em termos de quantidade, seja em
termos de diversidade, que tendem a ser variável de acordo com a disponibilidade. É o que
ocorre no caso da Insecta, que, no início das suas operações, não conseguia produzir muitas
unidades de sapatos de determinada estampa porque que os tecidos eram retirados de roupas
compradas junto a brechós, consequentemente, impondo uma limitação de quantidade de tecido. Para os consumidores, isto gerava certa frustação porque gostavam de determinada estampa de sapato, porém, muito frequentemente não encontravam os modelos de sapatos no seu
número, já que se produziam poucas unidades, de algumas numerações limitadas, com cada
estampa de tecido.
No caso da Revoada, o forro interno dos produtos produzidos depende da disponibilidade de
nylon de guarda-chuva que foi coletado pelas unidades de triagem, cujas estampas e quantidade
podem variar. Apesar de a questão do forro aparentemente não ser tão material para a decisão
de compra do cliente, a situação não deixa de ser representativa acerca da tensão.
Começamos a ver que havia um descarte excessivo de guarda-chuva, o que significava matériaprima em abundância. Além disso, o nylon do guarda-chuva é impermeável e há tecidos interessantíssimos, coloridos, com padrões que dificilmente se repetem”, conta AT. Assim, a empresa passou a comprar o nylon das Unidades de Triagem (UTs), locais para onde vai o lixo
seco, reciclável, recolhido em Porto Alegre. Elas contam que demanda da Vuelo [antigo nome
da empresa] deu início a um processo integral de reciclagem de guarda-chuvas – até então, o
produto ia diretamente para os aterros. (Reportagem do Projeto Draft – Junho de 2015)
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5.2.2.4 Hábitos de compra x proposição de valor com aspectos socioambientais
Diante dos hábitos tradicionais de compra do consumidor, as empresas encontram ,muitas vezes, dificuldades em adequar sua proposta de valor baseado em critérios sociais, ambientais ou
em ambos, de forma a promover o alinhamento das expectativas. Esta tensão, muitas vezes
ocorre em relação a um produto específico ou mesmo em relação ao modelo de negócio como
um todo.

5.2.2.4.1 Não-alinhamento dos critérios de compra x proposta de valor da empresa com
aspectos socioambientais
A Fruta Imperfeita organiza sua logística de entrega aos consumidores seguindo um padrão
determinado previamente como forma de economizar/deixar de emitir carbono, não segundo a
necessidade do cliente. Desta forma, a empresa determina que entregas para determinada região
sejam feitas em determinado dia da semana e período. Se o consumidor não puder receber, eles
não são atendidos. A empresa também privilegia os alimentos locais e de época.
Nós poderíamos muito bem falar 'ah, então, paga R$ 10,00 de taxa de entrega eu te entrego na
hora que você quiser'.[...] É sustentável você mandar um carro lá somente porque a pessoa quer?
(RM)
É aquele negócio, a pessoa já não está recebendo o que quer por quê? Porque ela vai receber o
que é de época. Porque hoje o consumidor acha que o ano todo dá morango. Porque ela quer
receber morango, nem que seja para receber de 5 mil quilômetros daqui. Por isso, a ideia é:
vamos pegar de produtor pequeno, produtor local. Porque o produto precisa viajar tanto? Porque
você quer morango que vem de avião, sendo que em volta de São Paulo têm uma variedade
enorme de frutas? Então, mais uma vez é tentar mostrar isso. E na entrega não seria diferente.
Nós não vamos cobrar mais caro porque você quer receber tal hora. A entrega é tal dia. Nós
temos muita perda de cliente por causa dessas coisas, de não poder escolher, a rotatividade acaba
sendo um pouco mais alta, mas, mais uma vez, é desses clientes que não compraram a causa,
vieram pelo preço. (RM)

No caso da Insecta, como utilizavam tecidos obtidos a partir de roupas vintage compradas junto
a brechós, a partir de um processo de upcycling, havia uma limitação na quantidade de pares de
sapato que poderiam ser feitos a partir de determinado tecido. Para os consumidores, no entanto,
isso gerava certa insatisfação, já que ao ver determinado estampa de sapato, muitas vezes não
encontravam tal estampa no modelo de sapato e no número que desejavam. Como efeito, a
Insecta frequentemente perdia uma potencial venda.
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[...] no início da empresa, nós trabalhávamos somente com a linha vintage, a linha feita somente
de roupa. E no momento em que nós ampliamos o espectro para trabalhar com a linha de PET
100% reciclado[...], nós tínhamos esse objetivo: de nós conseguirmos deixar de ser tão fechados
e ‘falar’ com mais pessoas [...]. elas [as pessoas] entravam no site, gostavam da estampa e não
conseguiam achar a estampa no seu tamanho porque a tiragem era ínfima. (LM)

Em termos sociais, os produtores prioritários de quem a Fruta Imperfeita compra os alimentos
muitas vezes não têm determinados tipos de alimentos altamente desejados pelos consumidores
ou não apresentam muita variedade, já que são comprados os alimentos que seriam descartados
por não se enquadrarem no padrão estético exigido pelo varejo. Assim, a empresa nem sempre
consegue comprar todos os alimentos 'imperfeitos' ofertados, implicando em menor potencial
para gerar renda aos pequenos produtores.
É aquilo que eu falei, esse é o grande desafio, às vezes nós realmente precisamos [comprar de
produtores maiores], não tem como, nós precisamos ter uma maior quantidade, tais variedades,
os pequenos produtores que nós já conhecemos não terão[...](RM)

No caso da Quitandoca, os produtores prioritários de quem compram os alimentos não produzem determinados tipos de alimentos altamente desejados pelos consumidores (ex: abacaxi,
manga), gerando prejuízo na demanda de forma geral, já que são produtos que atraem consumidores para a loja. Com efeito, a empresa percebeu que alguns consumidores deixam de ir
comprar na Quitandoca porque às vezes não encontram tais alimentos.
Nós discutimos inclusive a rigidez de um projeto desses: até que ponto é bom você fazer isso?
De deixar pessoas não vindo aqui pelo tema das frutas e deixando de conhecer todo esse outro
trabalho. Uma vez nós fizemos esse teste: fomos no CEASA, compramos, colocamos uma placa
lá na loja. [...]em cada fruta. [...] botamos uma plaquinha: "esse produto não é rastreado, nós não
sabemos o nome do produtor, nem o sítio, nem nada, por isso, isso, isso. Porque ele vem de
longe, é uma fruta característica da região da Bahia. Então, você consumidor não terá acesso ao
trabalho de mapeamento que normalmente você tem”. E vendeu. Então, não sei. Mas, nós fizemos isso uma vez e foi um teste. (GM)

Algumas vezes, o não-alinhamento decorre ante a proposta de valor da empresa tanto em relação a aspectos ambientais quanto sociais simultaneamente. A empreendedora da PanoSocial é
muito enfática ao deixar claro que a empresa não consegue concorrer com empresas 'tradicionais' no que tange ao preço e prazo de entrega, dada a natureza de seu modelo de negócio em
que são buscados impactos sociais e ambientais. Por isso, os clientes em potencial da empresa
acabam por ter um perfil extremamente consciente, que além dos requisitos tradicionais do
produto ou serviço propriamente ditos, como utilidade, valor, benefícios e qualidade, prezam
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por aspectos mais subjetivos como o objetivo e propósito almejados com a compra e as consequências desejadas advindas do uso do produto e serviço (Woodruff, 1997).
[...] são desafios diários. Porque nós vendemos um produto que custa o dobro do preço do
convencional e nós entregamos no triplo do prazo. Então, o cliente PanoSocial é um cliente que
acredita muito no negócio. Acredita não é no negócio da PanoSocial, é no negócio dele. Ele
quer um produto diferente, ele não quer um convencional. E ele sabe que a PanoSocial luta para
isso. Então, esse cliente de uma camiseta de R$ 14,00 não é cliente da PanoSocial. Nós vamos
indicar que ele vá a uma oficina do Brás [referência a bairro de São Paulo em que há grande
concentração de oficinas de confecção, muitas associadas a confecções que oferecem condições
de trabalho insalubres e/ou empregam mão-de-obra análoga à escravidão, conforme diversas
reportagens e investigações já revelaram], enfim. Procurar outros fornecedores. Essa briga por
preço e prazo, nós não temos como concorrer. Não existe como concorrer. Então, esse cliente
não compra um produto, ele compra todos esses propósitos, tanto ambientais quanto sociais.

(NB)

5.2.2.4.2 Não-alinhamento dos critérios de compra x proposta de valor do produto com
aspectos ambientais
Algumas empresas que produzem produtos industrializados/manufaturados se envolvem na tensão entre usar materiais nos produtos que atendam requisitos esperados do produto e mudar
para materiais que tenham menor impacto ambiental. A Insecta define essa tensão como a necessidade de ser “Eco-sex”. Uma das empreendedoras menciona uma situação em que optara
por não usar um novo tecido chamado pinatex, feito de abacaxi, que, apesar de ecologicamente
correto, esteticamente deixava de desejar.
E nós temos uma atuação [...]: sempre unir a ética com a estética. Nós chamamos de 'eco-sex'.
Então, para nós, não adianta ter um sapato que seja superbiodegradável, compostável, natural,
sei lá, perfeito para o meio ambiente, feito de água da chuva, mas feio. Ninguém vai comprar,
ninguém vai querer usar esse sapato. [...]Então, por exemplo, na questão do laminado, existe
hoje em dia um tecido que é "pinatex", que ele é feito de abacaxi. Ele é superecológico, mas ele
é feio. E nós testamos e não ficou legal. Então, nós não fizemos, não tem como lançar isso, sabe?
Essa é uma tensão que nós sofremos diariamente. (BM)

O caso da Vert-Shoes remete a situações similares. A empresa tem intenção futura de reduzir
gradativamente o emprego do couro nos seus produtos. Para isso, contudo, argumentam que é
necessário encontrar materiais ideais que tenham propriedades similares ao couro.
E, acho que, não sei se tem um gancho com essa pergunta, mas o lance desse novo público
vegano, do não-consumidor de couro. Isso é uma coisa que nós temos em mente, de cada vez
mais usar menos couro. Então, nós estamos tentando nos adaptar a isso. Não que, bom, eles têm
uma ideia de acabar com o couro completamente da coleção. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso
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chegar em um material muito bom que possa substituir. Porque o couro tem algumas propriedades, por exemplo, no caso você está usando nos pés, os pés transpiram, então um material sintético já dá mais suor no pé, não é tão confortável. Então, tem algumas limitações. (LE)

O Quadro 13, resume os vetores das tensões observadas, destacando que eles afetam os diferentes componentes do modelo de negócio das empresas e evidenciando que, cada vetor de
tensão traz em seu bojo diferentes trade-offs.
Quadro 13– Síntese dos vetores de tensões envolvendo os trade-offs em relação à sustentabilidade corporativa
Categorias

Escopo do impacto socioambiental: qual
impacto priorizar?

Vetores de tensão
Geração de renda x preservação/minimização do impacto ambiental
Priorização de público x
não atendimento a critérios
ambientais
Expansão visando o impacto social x critérios ambientais prioritários
Custos superiores de compra junto aos fornecedores

Custo da criação e entrega de
valor socioambiental superior
x preço final

Tempo e trabalho superiores despendidos para desenvolver fornecedores
Proposição de valor socioambiental x disposição e
afluência do consumidor
Limitação dos fornecedores designados segundo
critérios ambientais

Capacidade de
fornecedores
prioritários x
desenvolvimento da empresa

Limitação dos fornecedores designados segundo
critérios sociais
Limitação dos fornecedores segundo critérios socioambientais
Oferta empurrada segundo
a disponibilidade da natureza

Casos com evidências confirmatórias

Componentes do
modelo de negócio afetados

Juçaí, Revoada

Criação e entrega
de valor socioambiental

MO, MS, MT

Quitandoca, Muda
Meu Mundo, Revoada

Criação e entrega
de valor socioambiental

MO, MS, MT

Saladorama

Criação e entrega
de valor socioambiental

MO, MS, MT

Captação de valor

MO, MS

Captação de valor

MO, MT

Captação de valor

MO , MS

Insecta, Juçaí, Movin,

Criação e entrega
de valor

MO, MT

Quitandoca, Muda
Meu Mundo, Fruta
Imperfeita

Criação e entrega
de valor

MO, MT

Revoada, VertShoes

Criação e entrega
de valor

MO, MT

Muda Meu Mundo,
Fruta Imperfeita,
Quitandoca

Criação e entrega
de valor, proposição de valor

MO, MS

Vert-Shoes, Movin,
Insecta, Revoada,
Quitandoca, Muda
Meu Mundo
Movin, Vert-Shoes,
Revoada, Quitandoca, Muda Meu
Mundo, Fruta Imperfeita
Juçaí, Quitandoca,
Saladorama, Insecta, PanoSocial

Trade-offs envolvidos*
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Oferta empurrada segundo
o processo de upcycling
Hábitos de
compra x proposição de valor com aspectos socioambientais

Não-alinhamento dos critérios de compra x proposta
de valor com aspectos socioambientais
Não-alinhamento dos critérios de compra x proposta
de valor do produto com
aspectos ambientais

Revoada, Insecta

Criação e entrega
de valor, proposição de valor

MO, MS

Fruta Imperfeita,
Quitandoca, Insecta, Vert-Shoes e
PanoSocial

Criação e entrega
de valor, proposição de valor

MO, MS

Insecta, Vert-shoes

Criação e entrega
de valor, proposição de valor

MO

*Legenda: Multiplicidade de objetivos (MO), Multiplicidade temporal(MT), Multiplicidade de stakeholders (MS)
(adaptado de Haffar & Searcy (2015) e Hahn et al. (2010))

Fonte: elaborado pelo autor
Observa-se a partir do Quadro 13 que os trade-offs relacionados à multiplicidade de objetivos
é ubíqua em todos os vetores e que, em alguns dos vetores, estão presentes os três tipos de
trade-off. Ademais, os vetores de tensão ocorrem em relação a todos os componentes do modelo
de negócio, quais sejam, a criação e entrega de valor, rede de valor, captação de valor e proposição de valor (Al-Debei & Fitzgerald, 2010; Roome & Louche, 2016).
5.2.2 Processos de sensemaking como mecanismo de acomodação das tensões
Com a finalidade de desenvolver o modelo no que tange especificamente ao seu núcleo e comprovar sua fundamentação nos dados, optou-se por escolher um incidente ilustrativo dos vetores
de tensão enfrentados por cada uma das dez empresas estudadas e desenvolver uma estratégia
de narrativa visando analisar os dados do processo de sensemaking. Em pesquisas de sensemaking, tal estratégia foi empregada por Maitlis (2005). A estratégia, como já discutido na metodologia, é interessante para ordenar cronologicamente os eventos e lidar com as ambiguidades
(Langley,1999). De fato, ao se escolher incidentes específicos, o trabalho de ordenar cronologicamente os dados relativos àquele incidente específico de determinada empresa se tornou uma
tarefa menos árdua e mais factível ante ao grande volume de dados reunidos de cada empresa,
sendo também útil ao processo de redução dos dados (Miles & Huberman, 1994), e contribuindo ao posterior processo analítico.
Para cada empresa, optou-se por utilizar aquele incidente que fosse mais densamente fundamentado nos dados, ou seja, que teve seu respectivo código mais vezes utilizado para codificar
as diferentes fontes de dado disponíveis. Uma vez que os incidentes mais fundamentados foram
identificados, extraiu-se, por meio do software Atlas ti, os excertos dos dados relativos a cada
incidente e procedeu-se à análise de cada incidente.

189

Nos excertos relativos a cada incidente, buscou-se a co-ocorrência dos códigos dedutivos relativos ao “processo de sensemaking” com os códigos indutivos relativos às “tensões em sustentabilidade corporativa”, de forma a inspirar o descobrimento de teoria que explique o processo
de sensemaking específico a estas tensões.
Durante o processo, à medida que se analisava cada incidente, procurou-se levantar possíveis
questões que os empreendedores/gestores das empresas, hipoteticamente, se fariam quando se
deparavam com as tensões visando construir significado para a situação. Tal decisão baseou-se
no fato de que os indivíduos criam significado a partir da análise de situações ambíguas e incertas com que se deparam, buscando criar narrativas ou histórias que expliquem o que está
acontecendo procurando responder à pergunta “O que está acontecendo?” (Weick, Sutcliffe &
Obstfeld, 2005; Maitlis & Christianson, 2014; Sandberg & Tsoukas, 2014). Posteriormente,
conforme o tempo passa e os indivíduos agem e vivenciam tais situações, as narrativas e histórias são (re)modeladas (Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 2005).
Empreendeu-se então, a comparação constante entre os incidentes, visando construir teoria que
tivesse um nível de abstração e generalidade o suficiente para explicar de forma satisfatória
todos os dez incidentes. A partir da identificação das perguntas que seriam hipoteticamente
feitas, buscou-se reunir as perguntas em categorias conceituais mais amplas, notadamente, correspondendo aos três micrprocessos específicos do sensemaking descritos nas próximas subseções.
Cada um dos microprocessos do modelo teórico substantivo gerado está relacionado com um
ou mais aspectos dos microprocessos de sensemaking, criação, interpretação e enactment, conforme sistematizado e descrito por Sandberg e Tsoukas (2014). O processo de sensemaking
discutido pelos autores foi utilizado, pois, como teoria formal para discutir e ancorar o modelo
(Glaser & Strauss, 2008).
Nas seções subsequentes, cada um dos subprocessos de sensemaking é discutido mais a fundo,
bem como os respectivos fatores que os influenciam. Ao fim da discussão dos três microprocessos do modelo, ao fim da seção 5.2.2.3, no Quadro 28 - são apresentados os dez incidentes
analisados e a maneira como as respectivas empresas significaram e lidaram com os trade-offs
tensões, ilustrando a aplicação do modelo.
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5.2.2.1. Identificação e entendimento dos trade-offs
A identificação e entendimento dos trade-offs refere-se ao processo de criação de um significado inicial sobre a situação ambígua com a qual o empreendedor ou gestor se depara (Sandberg
& Tsoukas, 2014). Ao se depararem com os trade-offs em relação à sustentabilidade, empreendedores/gestores procuram identificar e entender do que se trata. Isto inclui verificar se a situação é relevante e como ela afetaria a possibilidade de a empresa atingir os seus objetivos, tanto
em termos de perenidade e crescimento das suas atividades, quanto a manter o componente
socioambiental em seu processo de criação e entrega de valor.
Neste sentido, dois fatores desempenham papel fundamental. O primeiro deles é relativo à empresa e ao foro pessoal do empreendedor ou gestor, que se refere à intencionalidade e às influências na criação do negócio. Como Weick (1995, p.18) discute, o processo de sensemaking
começa com um indivíduo “criador de significado16”. Assim, a percepção acerca de determinada situação é influenciada pelo sujeito que vivencia a situação e toda a identidade e “bagagem” que ele carrega (Weick, 1995).
O segundo fator refere-se à percepção do empreendedor ou gestor acerca do contexto das limitações da indústria em que a empresa atua ou pretende atuar e o contexto institucional amplo
onde a empresa atua ou pretende atuar. Deste contexto, é que os gestores extraem pistas e
indicativos sobre como qual é a plausabilidade do significado a ser criado (Weick, 1995). Em
última medida, a percepção acerca do contexto da indústria em que a organização atua direciona
a percepção de até que ponto a organização pode manter dada prática ou avançar em outra
prática mantendo um mínimo de viabilidade econômica.
Interessante observar que ambos os fatores remetem à cognição dos gestores, que, por sua vez,
é determinante na definição do modelo de negócio, conforme propõem Cavalcante et al. (2011).
Em geral, os empreendedores têm de manter certa complexidade cognitiva (Smith et al., 2010)
quando se deparam, por um lado, com dificuldades estruturais em termos da indústria de atuação que limitam a sua intencionalidade de impacto socioambiental quando da criação do negócio; e, por outro lado, com a expectativa de suas empresas desenvolverem seus modelos de

16

No original, denominado “sensemaker” (Weick, 1995, p. 18).
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negócios com uma significativa proposta de valor de impacto socioambiental ao mesmo tempo
em que se mantêm competitivos a fim de garantir a perenidade e/ou o crescimento do negócio.
Os empreendedores se veem frequentemente em meio ao dilema entre gerar maior impacto ou
ser mais competitivo e viável financeiramente.
Assim, frequentemente, ao longo do tempo, o impacto socioambiental proposto pela empresa
tem de enfrentar a necessidade de um ‘ajuste fino’ em relação ao aspecto estrutural, ou seja,
subjacente à indústria ou ao local onde a empresa atua e ao aspecto conjuntural, ou seja, relativo
à viabilidade do modelo de negócio sendo proposto.
A seguir, são explorados em maiores detalhes os fatores que determinam a identificação e o
entendimento dos trade-offs.

5.2.2.1.1 Intencionalidade na criação do negócio: gerar impacto ou empreender
A figura do empreendedor é fundamental em novos empreendimentos, uma vez que os fundadores “acreditam apaixonadamente na ideia de negócio, vislumbram como será o modelo de
negócio da futura empresa e planejam as ações para lançá-la” (Cavalcante et al., 2011, p. 1336).
Assim, a intenção do empreendedor é uma das questões fundamentais quando da concepção do
modelo de negócio. Morris et al. (2005) sugerem quatro motivações básicas que orientam os
modelos de negócio: subsistência, em que os empreendedores investem o suficiente para o
negócio se autossustentar; geração de renda, em que o negócio conseguem gerar um fluxo
excedente de receita direcionado para gerar renda ao empreendedor; crescimento, focado em
um crescimento rápido a partir de um investimento significativo inicial; e especulativo, em que
se quer gerar um grande valor rapidamente de forma a conseguir vender o negócio.
Os empreendedores das empresas estudadas, uma vez que estão engajados em criar negócios
com modelos de negócio sustentável, tem como motivação central a subsistência e geração de
renda em detrimento do crescimento rápido e geração de valor. Não que as empresas não tenham interesse em crescer, por exemplo, o fato é que essa não é a motivação central e não o
querem fazer a qualquer custo. Assim, uma vez que sua intenção quando da criação do negócio
foi conjugar o objetivo da empresa de gerar lucro para sua perenidade e sustento do empreendedor com a vontade de gerar impacto simultaneamente, os empreendedores tendem a estar
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mais dispostos a aceitar os trade-offs em relação à sustentabilidade e pensar em formas de acomodá-los.
Alguns dos empreendedores buscaram desenvolver os negócios como forma de fazer uma transição de uma carreira mais tradicional, seja no sentido de trabalhar em empresas e organizações
sem fins lucrativos ou mesmo vindo de empreendimentos tradicionais que não tinham um significativo impacto socioambiental. Esse foi o caso dos empreendedores do Fruta Imperfeita,
Muda Meu Mundo e Revoada.
[...] nunca dava aquela vontade a mais de largar o emprego estável que você tem. Mas, depois
que nós vimos que além de empreender nós poderíamos fazer algo diferente, acho que isso deu
muito mais ânimo para nós, de fato, falar, “Agora vamos”. [...] Porque é muito mais do que
empreender por empreender. (RM) – Fruta Imperfeita
Eu digo muito para o meu marido, eu falo assim "se não fosse um negócio de impacto, se fosse
só abrir uma empresa, não daria para mim". E engraçado é que, quando eu saí da organização
[onde trabalhava previamente], diversas outras organizações me contataram. Semana passada
eu recebi uma ligação daqui de São Paulo, de uma empresa "PV, olha, você está aí, tal, [...]",
pessoa que nem me conhecia, que viu meu currículo no LinkedIn, que viu o currículo Lattes,
chamando. (PV) – Muda Meu Mundo
E eu tinha uma ideia de fazer produtos que, de alguma forma, fossem sustentáveis. E aí conheci
a minha sócia, que é uma amiga, na verdade. Ela já trabalhava, ela vem da Moda, ela é estilista,
e depois de trabalhar, de passar por um caminho bem tradicional da moda, trabalhando em grandes indústrias, grandes clientes, nesse ritmo um pouco mais acelerado, gerando bastante resíduos, estimulando muitas vendas. Eu também estava estimulando muita venda no meu trabalho
com publicidade. (AT) – Revoada

Em outras situações, os empreendedores foram motivados a criar o negócio justamente ao se
depararem com determinado problema socioambiental em uma dada indústria, fato que gerou
certo desconforto pessoal e acabou por motivá-los a procurar e desenvolver soluções que pudessem contribuir para resolver ou arrefecer seus impactos. Foi o caso dos empreendedores da
Insecta, Muda Meu Mundo, Quitandoca e PanoSocial.
[o processo de criação do negócio] Começou um pouco com o brechó, que eu já conseguia
aproveitar roupas usadas. E, aos poucos, eu fui lendo, me informando e me conscientizando
cada vez mais, principalmente do impacto da moda. Mas, quando nós criamos a Insecta, foi mais
com o propósito vegano do que sustentável. E a sustentabilidade entrou alguns meses depois,
porque acaba caminhando junto. (BM) – Insecta
E quando eu tive filho, meu filho tem cinco anos, eu ficava "gente, eu queria que toda criança
comesse como meu filho come". E como eu visitava áreas muito pobres do país, eu via criança
de dois meses, que a mãe não tinha leite ou que dizia que não tinha leite, e dava para o filhinho
farinha com café. Sabe, aquilo mexia comigo, "cara, eu tenho de fazer alguma coisa para que
essas crianças consigam comer. Como eu posso fazer isso? Eu não sou agricultora, eu não sei
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plantar. Não é vender por vender. Não é somente isso. Então, o que eu posso fazer?" Foi quando
minha irmã começou com essa ideia de horta urbana, "cara, é comida, nós gostamos de comer.
O que nós podemos fazer para todo mundo comer junto". Entendeu? Foi nessa ideia. (PV) –

Muda Meu Mundo
Nós abrimos no final de 2014, 2015, e o Pitico deu supercerto e quando eu vim para cá [para a
Quitandoca], [...] eu já estava cansada desse ramo de restaurante, de atendimento, de serviço
paulista, e tudo isso, estava ‘enfiada’ dentro da questão da alimentação orgânica e da sua produção e falei, como proposta: "eu topo vir, mas eu queria ter uma quitanda que trabalhasse com
vários temas, que eu aprendi e me aprofundei em um grupo de consumo”. [...]Então, foi uma
experiência, os conceitos da Quitanda vêm dessa origem, de consumo solidário, enfim, que tem
todos os seus pontos e experiência no grupo de consumo e junto com uma demanda dos agricultores que eu ‘mapeei’ e eu participei da assistência técnica. (GM) – Quitandoca
[...] eu comecei a ficar um pouco incomodada porque eu comecei a descobrir o que estava por
trás do ramo de confecção e qual era o impacto da indústria da moda e pensando que o meu
trabalho gerava o desejo de consumo. Então, é uma capa de revista, é uma campanha de uma
marca que vão trazer esse desejo da população consumir esse produto. Eu realmente comecei a
ficar muito incomodada com o meu trabalho, mas era o dinheiro que me sustentava e sustentava
o meu filho. E eu comecei a entrar nesse conflito interno até... eu já conhecia o GG [sócio na
PanoSocial e atual cônjuge] [...]E aí eu fiquei um período muito doente, eu fiquei de cama muito
tempo, e nesse período foi o período que eu usei para ler todas as pesquisas que ele já tinha feito
e avançar nas pesquisas e comecei a ver realmente qual era o impacto da indústria da moda. E
aquilo estava me incomodando demais. (NB) – PanoSocial

Outra possibilidade que também foi observada nos casos, diz respeito ao interesse de alguns
empreendedores em promoverem determinada causa que lhes era e é cara pessoalmente, enxergando o desenvolvimento do negócio como veículo para realizar isso. Foram os casos da Juçaí,
da Movin e da Muda Meu Mundo.
Nós entendemos também que, por outro lado, tem o prisma ambiental, de que quanto mais pessoas resolverem enxergar a juçara como produto com potencial econômico, é uma juçara que
está sendo preservada, é mais uma região que está aumentando a preservação ambiental, o que,
de certo modo, é um dos nossos objetivos. Entendeu? Todo mundo quer ganhar dinheiro? Quer,
mas, se não for do jeito que nós queremos, se não for ‘predando’ a palmeira, é isso aí, concorrência leal. (LV) - Juçaí
[...] nós lançamos a Movin, que realmente tem o propósito de realmente transformar a indústria
e servir como um modelo ou como protótipo a ser replicado, para futuros negócios e para outras
empresas. O objetivo foi esse quando eu lancei a empresa, era realmente trazer uma transformação para o mercado através da minha empresa, do meu negócio, que é aquela união de trazer um
propósito para uma empresa. O nosso tripé hoje é a parte de design e tecnologia sobre o pilar
fundamental que é a ética. (PR) – Movin
Muda meu Mundo nasceu no coração de três mulheres que identificaram uma grande lacuna
na valorização social e comercial de quem põe diariamente comida em nossos pratos: O AGRICULTOR FAMILIAR. (Institucional – Campanha de crowdfunding – Dezembro de

2016 – Muda Meu Mundo)
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Esta ambivalência de se estruturar negócios que gerem impacto socioambiental, mas que simultaneamente também gerem lucros e sejam autossustentáveis, faz com que os empreendedores
já adotem, consciente ou inconscientemente, um frame que tenda a comportar a acomodação
das tensões em vez de suprimi-las, como discutem Hahn et al. (2014).
Por outro lado, empreendedores que buscam negócios com a função objetiva de maximizar ou
priorizar os lucros ou que tenham a função objetiva apenas de maximizar o impacto socioambiental – no caso de empreendedores sociais ou gestores de organizações sem fins lucrativos (Lankoski & Smith, 2017), tendem a adotar um frame que suprima as tensões (Hahn et al.,
2014). Como consequência, não ocorre tanta incerteza sobre como proceder: as decisões devem
ser guiadas sempre pela função objetiva clara de gerar a maximização dos lucros ou gerar impacto. Com isso, o processo de sensemaking em relação às tensões da sustentabilidade tende
muitas vezes sequer a ocorrer.

5.2.2.1.2 Percepção acerca das limitações da indústria
Os empreendedores estão em um constante processo de análise das condições do ambiente das
indústrias onde atuam de forma a embasar a tomada de decisão (Fahey & King, 1977). Em
termos de modelo de negócio, a crença dos gestores acerca do contexto da indústria onde a
empresa atua desempenha eminente papel na percepção dos mesmos sobre como o modelo de
negócio deve ser, se mantido da forma como está ou se alterado. Em indústrias menos maduras,
as possibilidades de atuação da empresa em relação ao seu modelo de negócio tendem a ser
mais amplas, gerando maiores possibilidades de cursos de ação (Tikkanen et al., 2005), o que,
por sua vez, gera maior equivocalidade a respeito sobre como proceder. Isto porque, além de
criatividade, o desenvolvimento de um modelo de negócio requer “um volume considerável de
informações e inteligência sobre clientes, competidores e fornecedores” (Teece, 2010, p. 187).
De forma geral, os empreendedores observaram limitações subjacentes à indústria e à praça em
que atuam, o que dificulta a operação dos respectivos modelos de negócio tal como são ou
foram desenhados. Um tema transversal a todos esses aspectos é a questão de os negócios, em
muitos casos, estarem com uma proposta de valor inovadora e em um mercado ainda em desenvolvimento. Com efeito, as empresas, a despeito do seu porte diminuto, têm de lidar com
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vácuos institucionais nos mercados onde atuam (Mair, Marti & Ventresca, 2011) para conseguirem manter a criação de valor e proposta de valor socioambiental. Com efeito, ao se disporem a atuar em mercados com vácuos institucionais, muitas vezes a empresa tem de assumir
responsabilidade por uma série de aspectos que vão além da alçada normal de empresas de
modo a conseguir desenvolver o negócio (Khanna & Palepu, 1997). Identificou-se essa situação
quanto à limitação da cadeia de fornecedores e às limitações do mercado consumidor, conforme
discutido a seguir.
Limitações da cadeia de fornecedores
Primeiramente, as empresas percebem escassez de fornecedores que forneçam os produtos/serviços coerentes com sua proposta de impacto socioambiental. Os fornecedores, muitas vezes,
não mantêm estoque do material ou simplesmente param de fornecer determinado produto porque ele raramente tem demanda por parte dos clientes. Isto faz com que as empresas tenham
dificuldade em desenvolver uma estratégia de suprimentos confiável (Slack & Lewis, 2009) e
que muitas vezes tenham de estimular os fornecedores a desenvolver ou começar a fornecer o
material. Como consequência tributária a esses fatores, as empresas estão sujeitas a pagar um
preço significantemente superior a um produto equivalente e mais frequentemente utilizado
pelas empresas do setor, porém que não tem as propriedades ambientais do material.
O próprio desenvolvimento de produto frequentemente é afetado também devido à referida escassez. Quando estão em processo de desenvolvimento de um novo produto com alguma inovação de material, muitas vezes as empresas têm de alterar o seu planejamento por não terem
encontrado determinado material ou por não se adequarem a normas técnicas da indústria.
É aquele problema da disponibilidade de materiais. Às vezes, nós queríamos desenvolver uma
linha cama, mesa e banho, mas não tenho fornecedor que atenda, com essas características, esse
formato de produto. Então, sim. Aí, nós não lançamos por falta desse fornecedor, neste sentido.
Também, é o caso de, muitas vezes, nós incentivarmos um fornecedor a trabalhar com isso. Por
exemplo, lá atrás, nós conectamos um fornecedor que produzia a etiqueta de marca, que fica
colado na peça, a um fornecedor de fio de PET reciclado. Então, ele criou lá uma etiqueta feita
de fio de PET reciclado. Então, nós criamos um produto para um portfólio de um fornecedor.
Também, tem esse nosso know-how mesmo de matéria-prima, fornecedores em geral. (PR) Movin
Por normas da ABNT, normas técnicas mesmo, da indústria, como você irá compor a palmilha?
Se você fizer, o que nós queríamos fazer no início, uma palmilha também somente de borracha
da Amazônia. Não dá, fica muito dura, machuca os pés. Então, você tem que adaptar, deixar ela
ou mistura com EVA. Tem uso em algumas marcas, nós estamos deixando cada vez mais o PU,
o petróleo. Existe composição de petróleo na indústria calçadista. Então, você às vezes, não
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consegue mudar esse conceito da indústria. Então, é realmente descobrir novos materiais... (LE)
– Vert-Shoes

Associado ao desenvolvimento do produto encontra-se a necessidade muitas vezes de ‘educar
o fornecedor’ às práticas socioambientais adotadas pelas empresas. A Fruta Imperfeita, por
exemplo, relata que muitos dos pequenos agricultores, acostumados às práticas da indústria de
não comprar alimentos com imperfeições, simplesmente descartavam ou não colhiam os alimentos que não se enquadrassem no padrão estético da indústria. Por outro lado, eles tiveram
de conscientizar o agricultor de que o fato da Fruta Imperfeita comprar os alimentos imperfeitos
não significa que teriam de deixar de ter cuidado no manuseio do alimento ou mesmo fornecer
produtos em péssimas condições.
Quer dizer, nós estamos mudando a cabeça do produtor. Eles mesmos falam 'ninguém nunca
queria comprar isso de nós, agora vocês estão querendo comprar. (RM) – Fruta Imperfeita

A Juçaí também faz um trabalho especial de conscientização junto aos coletores da fruta da
palmeira juçara para que se conscientizem da necessidade de seguir os princípios do manejo
sustentável de deixar um terço das frutas na palmeira para a manutenção do ecossistema local,
a despeito de isso limitar seus ganhos a curto prazo.
Eu chegava para o cara e falava "vem cá, você tem 17 quilos lá em cima, porém, você terá de
catar 12. Cinco eu preciso manter para a natureza". Então, à medida que os caras foram começando a entender, que tinha de respeitar uma regra, não era aquela coisa de subir e ir catando
tudo. (LV) - Juçaí

Outra problemática é o volume demandado. Como muitas vezes a empresa atua em mercados
de nicho, além de ter porte menor, a empresa encontra dificuldades em conseguir direcionar o
seu fornecedor a mudar alguma prática ou incluir em seu portfólio determinado produto ou
serviço que tenha uma proposta de impacto socioambiental significativa. A empresa encontrase diante de um paradoxo: para que tenha estimulado o desenvolvimento das suas práticas socioambientais, precisa que a indústria desenvolva produtos/serviços com menor impacto; porém, para que a indústria desenvolva estes produtos, precisa de maior demanda. A PanoSocial,
por exemplo, ao precisar encomendar a confecção de um pequeno lote de produtos a terceiros,
encontra severas dificuldades em encontrar oficinas que não sejam informais e que mantenham
o selo ABVTEX, certificação da indústria têxtil que atesta boas práticas ambientais e condições
dignas de trabalho. A Quitandoca, por outro lado, tinha a intenção de trabalhar com produtores
agroecológicos da Bahia para trazer frutas tropicais muito demandadas pelos consumidores
paulistanos, porém, precisaria fretar um lote muito grande de determinado produto ou articular
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a coleta com muitos agricultores diferentes para obter uma diversidade maior de alimentos e
“encher o caminhão”, de forma que o custo logístico seja viável economicamente.
Então, para você encher um caminhão da Bahia, você precisaria que ele rode em um monte de
sítio lá, que ele tenha diversidade, porque eu não consigo vender oito toneladas de abacaxi.
Então, é esse o problema: viabilizar a logística de coisas às quais o mercado é muito habituado,
muito fechado para novos olhares, para frutas sazonais.” (GM) - Quitandoca
Um dos nossos desafios são oficinas parceiras menores, para pedidos menores, de 50, 100, 200
peças, com CNPJ, ABVTEX, prazo, qualidade. (GG) - PanoSocial

Outro problema apontado é a falta de apoio do governo em termos de políticas públicas ou de
programas e agências setoriais destinados a fornecedores menores com práticas socioambientais com maior impacto em contraposição ao incentivo recebido por fornecedores maiores que
mantêm práticas convencionais. É sobre o que refletem os empreendedores da Movin e da Quitandoca:
Mas, uma das questões que eu sinto que falta e que compromete o crescimento da empresa, é a
participação realmente do governo. E isso, é claro, que nós vamos contar muito. Mas, a parte de
iniciativas como FIRJAN, SEBRAE, essas empresas de apoio a empreendedores, a negócios,
que elas incentivem, seja como programas especiais ou, sei lá, iniciativas, para novos empreendedores que queiram trabalhar com isso. [...] no apoio a empreendedores sociais, a empreendedores que tenham esse propósito. (PR)
Sinceramente, eu acho que as gerações novas têm muitas dificuldades...até de ficar no campo.
Eu também acho que a questão da permanência no campo em relação às políticas públicas e
tudo isso é muito complexa. Você vê, a maioria das famílias com quem nós trabalhamos têm
muitos problemas com os jovens, porque eles não ficam [no campo]. (GM) - Quitandoca

Em âmbito local, a Saladorama aponta a falta de flexibilidade em relação a algumas exigências
feitas por Prefeituras de algumas cidades em relação à abertura do negócio nas comunidades,
locais em que a carência de infraestrutura, de forma geral, é significativa.
Se o cara não "jogar no teu time" ele vai te atrasar dez anos. E, a Prefeitura como um todo.
Governo como um todo. Se o governo "não jogar no teu time", ferrou. Porque você não terá
licenciamento, não terá alvará, tu não poderá fazer nada. Entendeu? Fica tudo muito mais burocrático. (IR) - Saladorama

O Quadro 14 traz uma síntese dos principais vácuos institucionais enfrentados pelas empresas
em relação à cadeia de fornecedores.
Quadro 14– Vácuos institucionais relacionados à cadeia de fornecedores
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Vácuo institucional
percebido

Casos com evidências
confirmatórias

Exemplos de ocorrências nos dados
“Hoje em dia nós temos pouquíssimos fornecedores
que estão oferecendo alternativas ou que são abertos a
desenvolver produtos com materiais recicláveis.”
(LM) – Insecta Shoes

Escassez de fornecedores

Quitandoca, Saladorama,
Vert-shoes, Insecta Shoes,
Movin, PanoSocial,

Preço superior pago
devido à menor disponibilidade de oferta e
de fornecedores do
produto/ serviço

Saladorama, Movin, Insecta, PanoSocial, VertShoes

“Então nós ainda temos um produto que, por parte do
fornecedor, por exemplo, a demanda é baixa, então o
preço acaba sendo mais alto.” (PR) - Movin

Necessidade de desenvolver fornecedores

Muda Meu Mundo, Saladorama, Quitandoca, Juçaí
Movin, Vert-Shoes, Insecta Shoes, PanoSocial,
Revoada

Falta de políticas públicas e programas governamentais específicos de estímulo a fornecedores com práticas
socioambientais

Movin, PanoSocial, Saladorama, Quitandoca

“[...]nós vamos fazendo um trabalho de formiguinha,
conforme nós começamos a trabalhar com fornecedores de matéria-prima, nós vamos conversando, nós vamos nos aproximando, nós vamos entendendo [...]”
(LM) – Insecta Shoes
“[...] tem coisas de estrutura, tipo de acessibilidade,
que eu digo: "irmão, impossível fazer isso aqui.[...] No
Santa Marta, tem ruas que você tem de passar de lado,
de frente você não passa. Entendeu? E como você faz
desse lugar um lugar acessível? Derruba a comunidade
inteira, faz rua, aí será acessível. Então, tem muito impasse 'estúpido' da Prefeitura, que não tem sentido.
(IR) – Saladorama

Volume demandado
insuficiente para induzir mudanças na indústria

Vert-Shoes, Movin, Insecta-shoes, Quitandoca

Necessidade de “educar” fornecedores

Fruta Imperfeita, Juçaí,
Muda Meu Mundo, Saladorama, Quitandoca, PanoSocial, Movin, Vert-Shoes

Elevada informalidade
e dificuldade e dificuldades ao desenvolver

Quitandoca, Muda Meu
Mundo, PanoSocial

“nós percebemos que a malharia não tinha intenção de
continuar a produzir essa quantidade de malha para
nós, pensando que este estoque de fio orgânico iria acabar e ela não tinha interesse, naquele momento, de produzir essa matéria-prima.” (NB) - PanoSocial

“[...] é muito difícil comparar em termos de preço para
o consumidor final a situação que vive a agricultura
convencional da agricultura orgânica familiar. É óbvio
que será mais caro, não tem como. Entendeu? É uma
coisa completamente desigual em termos de política,
de quantidade de pessoas olhando para isso.” (GM) Quitandoca
“[...] cara, "eu produzo dez milhões assim, eu não vou
produzir 50 mil para vocês. Por quê? Eu não farei."
(LE) - Vert-Shoes
“[...] nós como empresa que não compra volume, nós
também não temos muito poder de conversa, de guiálos, de fato.” (LM) – Insecta Shoes
“[...] no início, eles [os pequenos produtores] mandam
produtos para nós em condições muito ruins. Porque,
para eles é um 'lixo', podemos dizer assim. Então, vem
sujo, amassado, vem mal escolhido e tudo o mais”
(RM) – Fruta Imperfeita
“Então, fornecedores, a parte mesmo até de varejo, comercial, tudo nós tínhamos de apresentar e passar para
eles o quanto era vantajoso atuar nesse formato. Porque, as pessoas estão muito acostumadas ao tradicional.” (PR) - Movin
“Um dos nossos desafios são oficinas parceiras menores, para pedidos menores, de 50, 100, 200 peças, com
CNPJ, ABVTEX, prazo, qualidade.” (GG) - PanoSocial
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trabalho com fornecedores menores como
parte da sua proposta
de impacto socioambiental

Fonte: elaborado pelo autor
Limitações do mercado consumidor
Tomando em consideração a outra ponta da cadeia de valor da empresa, têm-se os consumidores. De modo geral, as empresas observam dificuldades em fazer com que a sua proposta de
valor seja valorizada pelos consumidores, que, em geral, estão muito habituados à proposta de
valor oferecida por empresas convencionais, que são predominantes no mercado, o que acaba
por reforçar certo comportamento de compra e a escolha centrada em critérios tradicionais de
compra como preço, prazo e entrega.
A questão da cultura do consumo “viciado” é um grande entrave enfrentado pelas empresas.
Algumas empresas veem grandes entraves nos hábitos de consumo arraigados dos consumidores que têm de ser superados para que a empresa consiga prosperar. São os casos, por exemplo,
do Saladorama, Muda Meu Mundo, Quitandoca e Fruta Imperfeita, fornecendo para o consumidor final, e da PanoSocial, fornecendo para o mercado empresarial. Talvez, o mais significativo seja o da Saladorama, que tem a proposta de inserir um produto com apelo de impacto
(saladas e alimentação saudável) em um mercado que não está habituado sequer a consumir
este tipo de produto, o que faz com que a empresa praticamente tenha de envidar esforços para
criar demanda.
Tais fatos, frequentemente, trazem no seu bojo a necessidade de, segundo palavras das empresas, “educar o consumidor” e “contar a história” para que ele compreenda e valorize a proposta
de valor que agrega impacto socioambiental sendo oferecida. Neste sentido, a transparência
também é muito exercitada pelas empresas. Isto inclui desde informar ao consumidor sobre
todos os custos produtivos, de matéria-prima e impostos que levam o preço do consumidor
custar aquele determinado valor – em geral, mais caro do que a média do mercado. São estratégias utilizadas, por exemplo, pela Insecta, Movin e Quitandoca. Outras empresas, como a
Fruta Imperfeita, explicam e procuram justificar por meio de seus canais de comunicação, o
porquê determinado aspecto da sua proposta de valor não atende aos critérios tradicionais de
compra do consumidor. Por exemplo, o fato de os consumidores não poderem escolher os componentes da ‘cesta-surpresa’, justifica a Fruta Imperfeita em seu website, deve-se ao fato de que
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a empresa pega do produtor o que este tem disponível e que não conseguiria ser vendido ao
varejo tradicional devido ao seu formato imperfeito.
Outro fator que torna mais legítima a transparência por parte das empresas é de apresentar os
“limites da marca”, isto é, afirmar que existem alguns aspectos do produto/serviço oferecido e
de sua cadeia produtiva que necessitam serem aprimorados de modo que o impacto socioambiental da empresa seja aprimorado. De fato, os empreendedores entendem como natural algumas
limitações, porém, mostram-se comprometidos a buscar um aprimoramento contínuo. É o caso
da Vert-Shoes e Insecta, por exemplo.
A despeito dessa política de transparência adotada, as empresas relatam certa dificuldade do
consumidor em diferenciar o compromisso legítimo das empresas com modelos de negócio
sustentável em relação ao impacto socioambiental gerado, da comunicação feita por empresas
que não tem tal compromisso ou que simplesmente adotam medidas auxiliares que servem mais
como greenwashing (Delmas & Burbano, 2011).
A despeito do esforço por ser transparente, educar e contar a história, em alguns casos, os empreendedores observam que os consumidores, sobretudo os consumidores brasileiros, simplesmente não valorizam a proposta de valor de impacto socioambiental dos produtos e serviços,
muito por questão cultural. É o caso da Juçaí e da Movin, que passaram a olhar com mais
interesse a exportação dos seus produtos.
O Quadro 15 traz uma síntese dos principais vácuos institucionais enfrentados pelas empresas
em relação ao mercado consumidor.
Quadro 15 – Vácuos institucionais relacionados ao mercado consumidor
Vácuo institucional
percebido
Hábitos viciados de consumo dificultam a aceitação dos consumidores por
novas propostas de valor
com impacto socioambiental sendo oferecidas

Casos com evidências confirmatórias

Exemplos de ocorrências nos dados

Saladorama, Muda
Meu Mundo, Quitandoca e Fruta Imperfeita, PanoSocial

“[...] um desafio em Fortaleza, diferente aqui do Sudeste,
as pessoas não saem para feira. Não tem feira em bairro.
[...] Então as pessoas gostam de ir ao mercado, supermercado chique, com ar condicionado, e fazer sua feira
lá. E nós estamos mostrando para as pessoas que ocupar
o espaço público, sair de casa, comer, comprar, escolher,
saber que aquilo veio do local, que isso faz diferença.”
(PV) - Quitandoca

201

Necessidade de “educar” e
“contar a história” para os
consumidores

Falta de percepção sobre o
valor monetário da proposta de valor diferenciada
em termos socioambientais
Ruído em termos da proposta de valor legítima oferecida pelas empresas em
termos de impacto socioambientais do greenwashing de outras empresas
com modelos de negócio
tradicionais
Falta de valorização de alguns mercados em relação
à proposta de valor que
agrega impacto socioambiental oferecido pela empresa

Quitandoca, Saladorama, Fruta Imperfeita, Juçaí, PanoSocial, Insecta-shoes,
Vert-Shoes

Movin, InsectaShoes, Quitandoca,
Juçaí

Movin, PanoSocial,
Insecta-Shoes, Juçaí

Juçaí, Movin

“Por isso, toda a abordagem que nós fazemos com o cliente nunca é assim: “eu sou um delivery”. Não. A abordagem é: “você sabia que um terço dos alimentos são
desperdiçados no mundo? Você sabia que esse problema
dos (alimentos) imperfeitos existe?” (NI) – Fruta Imperfeita
“Não é a coisa mais simples do mundo, porque você tem
de 'educar' esse mercado, ainda é tudo muito novo.”
(NB) - PanoSocial
“[...] muita gente questiona... as pessoas às vezes falam
"o sapato é todo feito de lixo, por que é tão caro?" (BM)
– Insecta Shoes
“O nosso grande desafio é estabelecer no mercado um
produto que é mais caro, mais nobre, e convencer o consumidor a entender isso.” (LV) - Juçaí
“Como eu te falei, tem a ecobag que é chamada de ecobag que não é 'eco'. E tem camiseta que é chamada de
'sustentável', mas não é camiseta sustentável. Tem uma
marca que nós procuramos que, eu fui muito atrás de saber como é que ela conseguia confeccionar em algodão
orgânico por aquele preço e, no final, ela disse para mim
“é questão de logo”.” (NB) - PanoSocial
“[...]as pessoas hoje no Brasil elas estão muito acostumadas hoje a comprar a marca ou a parte de preço, a concorrência em preço.” (PR) - Movin

Fonte: elaborado pelo autor

Corroborando a natureza dinâmica dos modelos de negócio, o microprocesso de sensemaking
relacionado à identificação e entendimento dos vetores de tensão relacionados aos trade-offs se
manifesta nas empresas de maneira mais significativa em dois momentos distintivos. Primeiro,
quando no processo de criação do modelo de negócio (Cavalcante et al., 2011), momento em
que o empreendedor e a empresa estão definindo os principais processos necessários para criar,
entregar e propor valor, a empresa se depara com trade-offs inesperados que afetam sua visão
ou plano inicial sobre o negócio. Segundo, quando a empresa se depara com a vontade e/ou
necessidade de crescer ou escalar suas atividades, momento em que muitas vezes as premissas
sob os processos-chave de criação, entrega e proposição de valor até então válidas não o são
mais, novos trade-offs se manifestam. Assim, no processo de criação, extensão e revisão do
modelo de negócio, muitas vezes as empresas precisam buscar e analisar novas potenciais estratégias para acomodar os trade-offs.
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5.2.2.2. Busca e análise de possíveis estratégias
O segundo microprocesso de sensemaking envolve a busca de abordagens e estratégias que
promovam o alinhamento e a coerência interna entre os valores da empresa, a causa central à
qual busca atender e a intencionalidade do empreendedor ao ter iniciado o negócio, com a necessidade de perenidade/manutenção das atividades, retorno suficiente e, eventualmente, crescimento da empresa.
Identificou-se um total de 14 estratégias diferentes, divididas em seis abordagens diferentes,
que as empresas utilizam para acomodar as tensões. As abordagens e estratégias são apresentadas brevemente nessa seção e exploradas e explicadas de maneira detalhada na seção de “5.2.4
Resultados do processo de sensemaking”. Por ora, o Quadro 16 traz uma síntese das estratégias
e abordagens identificadas.
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Quadro 16 – Abordagens e estratégias de acomodação das tensões

Abordagem

Estratégias

Compensação temporal

Compensação

Compensação competitiva

Hierarquização

Hierarquização parcial: redução ou flexibilização
temporária e/ou local do
escopo de impacto gerado
Hierarquização definitiva
Diversificação do Portfólio
de produtos e serviços

Derivações das
estratégias

Significado atribuído

Evidências de casos que utilizaram

Direcionada à manutenção da causa

"Deixamos de nos beneficiar economicamente no presente para colher frutos no
futuro"

Fruta Imperfeita, PanoSocial, Juçaí,
Movin

Direcionada à manutenção da empresa

"Deixamos de beneficiar determinado público ou causa agora para beneficiá-lo(a)
no futuro, quando o negócio estiver mais
estruturado ou até que consigamos achar
uma solução ideal."

Quitandoca, Saladorama, Revoada,
Muda Meu Mundo, Insecta

Mídia espontânea
gerada
Relacionamento
estreito com a cadeia de valor
Engajamento
maior dos consumidores
-

Pura

Diversificação
Híbrida

Fruta Imperfeita, Saladorama, Revoada, Vert-Shoes
“Deixamos de ganhar em algumas coisas, porém, somos beneficiados em outras”

Vert-Shoes, Saladorama, PanoSocial, Revoada
Insecta, Saladorama, Revoada,
Muda Meu Mundo, Fruta Imperfeita

"Precisamos, temporariamente, estabelecer prioridades sobre qual é a causa/público prioritário ao qual se direciona o
nosso impacto"
"Precisamos, em definitivo, estabelecer
prioridades sobre qual é causa/público
prioritário ao qual se direciona o nosso
impacto"
“Precisamos diversificar as receitas ou
reduzir os custos para manter determinados produtos, serviços ou aspectos do negócio que, embora não tragam resultados
financeiros suficiente, geram significativo
impacto".

Fruta Imperfeita, Revoada, Insecta,
Saladorama e Quitandoca
Revoada, PanoSocial, Quitandoca,
Muda Meu Mundo
Quitandoca, Saladorama, Muda Meu
Mundo, Insecta e Vert-Shoes
Fruta Imperfeita, Quitandoca e Insecta
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Diversificação organizacional
Diversificação mercadológica
Redirecionamento do escopo de impacto gerado

-

Juçaí, Saladorama, Insecta e Quitandoca

-

Saladorama e Revoada

-

Redirecionamento
Redirecionamento do foco
a determinado nicho de
mercado
Produtiva

-

Financeira
Externa
Subsidiação
Interna
Mercadológica
Balanceamento

Balanceamento de atributos da proposição de valor
Balanceamento temporal

"Precisamos redirecionar o nosso foco
para manter viável a geração de impacto
do negócio”

“Vamos buscar subsídio de outros produtos, pessoas ou organizações para ajudar
na manutenção das nossas atividades, já
que representa uma causa legítima e geradora de impacto social e/ou ambiental.”

-

PanoSocial, Movin, Fruta Imperfeita
e Juçaí
Saladorama, Muda Meu Mundo,
Quitandoca, Insecta, PanoSocial
PanoSocial, Revoada, Fruta Imperfeita, Saladorama, Muda Meu
Mundo
Revoada, Insecta, Movin e Quitandoca
PanoSocial, Revoada, Muda Meu
Mundo e Fruta Imperfeita

-

Insecta, Vert-Shoes, Revoada,

"Não optamos por ou outro, vamos encontrar uma solução intermediária"

Fonte: elaborado pelo autor

Fruta Imperfeita e Insecta
Saladorama e Muda Meu Mundo
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Em geral, em um primeiro momento, ocorre a eliminação de potenciais estratégias que vão de
encontro aos valores da empresa ou que inviabilizem a causa central à qual busca atender, ou
as estratégias que apresentem potencial de inviabilizar o funcionamento do modelo de negócio.
A análise destes aspectos determina a plausabilidade das estratégias, que, por sua vez, pauta o
processo de sensemaking (Mills et al., 2010; Weick, 1995). Em realidade, neste momento, as
estratégias buscadas se dão em função do comportamento que as empresas têm em relação a
quão flexível elas estão dispostas a ser em relação à expectativa do impacto/atendimento da
causa para a qual a foi criada e/ou à expectativa que os empreendedores tinham interesse em
atender.
A flexibilidade adotada, por sua vez, depende do (1) frame cognitivo predominante na empresa
e da (2) força da lógica de “projetos” presente, além da percepção acerca da proximidade da
empresa com a fronteira da garantia da manutenção/perenidade do negócio, conforme já explorado.
Em termos de lógica institucional, como as empresas em análise possuem modelos de negócio
sustentáveis, as estratégias buscadas estão localizadas dentro do espectro de alinhamento com
as duas lógicas institucionais predominantes existentes coexistindo (lógica de "projeto" e lógica
empresarial), sem tender para os extremos, conforme trabalhos anteriores investigaram (e.g.
Battilana & Dorado, 2010; Jay, 2013). Assim, as estratégias afastam-se do extremo "alinhamento total com a lógica de "projeto" e do extremo "alinhamento total com a lógica empresarial".
Como resultado do concerto desses dois aspectos, o frame cognitivo predominante e a força da
lógica de “projeto”, tem-se a forma genérica como cada empresa desenvolve estratégias visando
lidar com os trade-offs.

5.2.2.2.1 Frames cognitivos predominantes nas empresas
A perspectiva normativa proposta por Margolis e Walsh (2003, p. 291) tem início quando a
empresa se depara com determinada situação e se questiona “como eu devo agir?”. Neste sentido, o ponto chave da visão normativa dos autores é questionar como as consequências das
ações das empresas devem ser pesadas e avaliadas relativamente. De fato, ao adotar a perspectiva normativa proposta pelos autores, os gestores reconheceriam as tensões entre os múltiplos
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objetivos ou lógicas institucionais presentes em uma empresa e tomariam medidas visando acomodar as tensões.
A identificação dos frames cognitivos das empresas se deu a partir de uma análise de três códigos extraídos dos dados: ‘percepção sobre o significado da sustentabilidade’, ‘percepção sobre
o significado da sustentabilidade – visão normativa’, ‘percepção sobre o significado da sustentabilidade – visão instrumental’.
A partir da análise dos dados de cada caso, é possível verificar maior predominância de um
frame paradoxal nas empresas estudadas. Das dez empresas estudadas, seis delas tem um frame
cognitivo paradoxal predominante, uma delas tem um frame equilibrado entre o paradoxal e o
business case e apenas três apresentam um frame cognitivo predominantemente de business
case.
O Quadro 17 evidencia os frames cognitivos predominantes em cada uma das empresas, sendo
que, para cada uma delas, foram extraídas evidências nos dados que corroboram as respectivas
classificações.
Quadro 17 - Frame cognitivo predominante nas empresas
Empresas

Frame cognitivo predominante

Revoada

Paradoxal

PanoSocial

Paradoxal

Movin

Business case

Exemplos de evidências
“Esse é o nosso desafio total, assim. Nós queremos, como eu te disse, ampliar a partir da alma do negócio. Então, nós não queremos desvirtuar os
principais impactos que têm. Quando, por exemplo, nós temos de ampliar,
nós queremos tentar chamar cooperativas para fazer isso, quer capacitar
costureiras para fazer isso, ou botar em pequenos ateliers que estão ociosos. Nós produzimos lá no Vale do Sinos, que é um lugar que, por muito
tempo, foi o principal polo coureiro-calçadista. Era ali e em Franca que se
produzia tudo em couro. Mas ele é um polo que vem sofrendo uma crise
há muito tempo, desde a entrada forte da China. Então, tem muita fábrica
ociosa, tem muita gente desempregada, tem muita gente querendo trabalhar. E, quando nós começamos a perceber esse cenário, nós começamos a
ativar.” (AT)
“E também, um tempo atrás, nós enxergamos que não é sobre camisetas.
Sabe, que eu acho muito legal também, em primeiro lugar, não é para você
ganhar dinheiro. Claro que o econômico também é muito importante para
a existência. Porque, pelo contrário, o que custou muito caro para o ambiental, para o meio ambiente e para a sociedade era esse foco no econômico,
só visar lucro acima de tudo.” (GG)
“Eu sempre falo para as pessoas que, na verdade, a ética e a sustentabilidade é você repensar o seu negócio para se tornar um negócio bem mais
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Insecta

Vert-Shoes

Fruta Imperfeita

Quitandoca

Equilíbrio entre o paradoxal
e o business
case

Business case

“No mínimo, três ou cinco anos, nós não fazemos contrato de um ano. E
aí, realmente, é um valor acima do mercado. E aí, ok, “se você não vai
fornecer para nós, você vai fornecer para outro, mas vai ganhar menos”.
Então, eles preferem trabalhar conosco, e é uma forma também de você
garantir sua matéria-prima.” (LE)

Paradoxal

“[...]quando nós falamos “nós temos muito mais do que vender, nós temos
que conscientizar as pessoas”, o modelo todo veio tudo disso: como conscientizar as pessoas? Se eu vender para alguém que faz uma geleia, a pessoa não verá todo esse problema. [...]Agora, a intenção do nosso modelo
é: “então, vamos mostrar para os consumidores, vamos entregar na casa
dele”. Então, você vende mil quilos ali [para o consumidor final], mas ele
está falando para o colega dele do quilo, e ele está fazendo isso lá. Ele está
indo no supermercado lá e falando “verei o produto mais feinho aqui porque ele será jogado fora”. O que espalha muito mais do que se a gente
vendesse para o B2B.” (RM)

Paradoxal

Muda Meu
Mundo

Paradoxal

Saladorama

Paradoxal

Juçaí

enxuto, melhor, mais inteligente, e dessa forma nós conseguimos, primeiro, reduzir os custos da empresa, e, a partir disso, com a redução de
custos, nós aumentamos a lucratividade.” (PR)
“Nós acreditamos muito no pós-capitalismo, que todas as empresas devem
existir, gerar lucros, mas elas não precisam prejudicar outras pessoas para
que isso aconteça, sabe? Todo mundo pode sair ganhando, ganha-ganha.
Acho que o conceito de negócios sociais é um pouco isso. O conceito
maior, de todo o lucro ser revertido para a causa, eu acho um pouco questionável. Nós ainda não temos uma resposta para isso, mas um dia nós
queremos ter uma fundação, onde parte dos lucros seja revertida para ela,
e nós possamos, ainda mais, causar o impacto.” (BM)

Business case

“Então, acho que é bem inicial mesmo, é um projeto totalmente diferente
de todos os negócios que eu já tive. É mais um projeto do que uma loja.
Você falou dessa trinca [em relação aos pilares social, ambiental e econômico], nós temos uma preocupação muito forte com a qualidade de vida
dos agricultores e das pessoas com quem nós trabalhamos, então, esse para
nós é meio que primordial. Esse aspecto é o que tem falado mais alto.”
“A nossa ideia é o escoamento dentro do estado. Então, o Ceará produz
para o Ceará. A pessoa fala “mas você não quer trazer castanha de caju
para cá?". Quero, posso até trazer, mas o foco é soberania alimentar local.”
(PV)
“Tudo o que nós consumimos, toda a nossa mão-de-obra, visa o empoderamento do local. Então, o cara que faz minha embalagem hoje, eu fiz o
projeto de embalagem e tem um cara na comunidade que faz as embalagens. É dele que nós compramos. Entendeu? Tem um cara que faz entrega,
é ele que nós usamos. As meninas da bike são da própria comunidade. Porque a ideia é fazer com que não que o Saladorama seja dentro da comunidade uma espécie de sanguessuga. Sabe? Eu estou usando a mão-de-obra,
eu estou usando a mão-de-obra barata, mas quando eu compro, eu compro
de fora. Não. A ideia é fazer com que todos os serviços, fazer com que a
comunidade alimente o Saladorama e o Saladorama alimente a comunidade em troca. Entendeu? Alimente com serviço e a comida volte.” (IR)
“Onde tem bolsão de Mata Atlântica, nós vamos, estabelecemos, ensinamos, mostramos, treinamos, vemos se os proprietários querem, assinamos.
Nós damos uma promessa de compra e venda, damos uma segurança para
o cara. E, basicamente, eu exploro um lugar em que ele já não pode mexer,
na verdade, isso é um ‘ganha-ganha’. A palmeira está lá, ele não pode
fazer nada com ela. "Vem cá, você quer ser inserido dentro de um modelo?" "Quero." "Então, está bom."” (LV)
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“Então, o que eu consigo fazer hoje? Eu consigo fazer hoje que as pessoas
entendam que eu estou fazendo um trabalho ambiental e, óbvio, dando dinheiro para todo mundo.” (LV)

Fonte: elaborado pelo autor
Importante esclarecer que nenhuma das empresas se localiza em nenhum dos extremos, mas
sim ao longo do contínuo entre o frame do business case e o frame paradoxal, sendo que as
empresas pendem para um ou para outro lado de maneira mais ou menos pronunciada (Hahn et
al., 2014). Disto decorre a opção pela utilização da expressão “Frame cognitivo predominante
na empresa” em vez de simplesmente “Frame da empresa”. Em realidade, observou-se que
todas elas, até mesmo pela natureza do modelo de negócio e pelo interesse pessoal dos empreendedores por questões relacionadas à sustentabilidade, conduzem ações visando acomodar os
trade-offs. Assim, cada uma das empresas tem no mínimo certo traço do frame paradoxal, ainda
que se manifeste de maneira mais tênue.
Ao se cruzar as abordagens e estratégias empregadas pelas empresas para acomodar os tradeoffs, observa-se que as três empresas que possuem como frame predominante o business case
– conforme apresentado no Quadro 17 - foram as que tiveram o menor número de ocorrências
de estratégias empregadas, embora não necessariamente tenham sido as empresas com o maior
número de incidentes envolvendo os trade-offs em torno da sustentabilidade, conforme mostra
o Quadro 18.
Quadro 18 – Frame cognitivo predominante e estratégias adotadas

Empresas

Frame cognitivo
predominante

Estratégias diferentes
adotadas para acomodar os trade-offs

Incidentes
envolvendo os tradeoffs

Juçaí
Movin
Vert-Shoes
PanoSocial
Quitandoca
Muda Meu Mundo
Fruta Imperfeita
Insecta
Revoada
Saladorama

Business case
Business case
Business case
Paradoxal
Paradoxal
Paradoxal
Paradoxal
Paradoxal
Paradoxal
Paradoxal

3
3
3
7
8
8
9
10
11
11

6
5
5
6
7
11
6
9
5
5

Fonte: elaborado pelo autor

209

Tal aspecto observado, sugere uma relação entre o frame cognitivo predominante das empresas
com a menor ou maior disposição em acomodar as tensões ou pelo menos em desenvolver
estratégias para tal, corroborando, de certa forma, a proposição de Hahn et al. (2014).

5.2.2.2.2 Força da lógica institucional de “projeto”
Segundo Battilana e Dorado (2010, p. 1419), tomando como referência outros autores, lógicas
institucionais podem ser descritas como “prescrições sociais que direcionam o comportamento
dos atores”. Quando há a existência simultânea dessas lógicas em uma dada organização, elas
podem entrar em conflito, dificultando a orientação da empresa sobre como proceder (Pache &
Santos, 2010; Battilana & Dorado, 2010).
Verificou-se em todas as empresas estudadas possuem incidência maior ou menor de duas lógicas institucionais que competem entre si (Pache & Santos, 2010). Tome-se como referência
um contínuo, sendo que cada uma das duas lógicas representando um dos seus extremos. De
um lado do contínuo, tem-se a lógica de "projeto", típica de organizações sem fins lucrativos.
Por ‘projeto’, entende-se a geração de impacto socioambiental positivo e promoção de uma
determinada causa como orientadora das ações e do modelo de negócio. A terminologia de
lógica de “projetos” emergiu dos dados, sendo que todas as empresas, seja por meio das entrevistas com os empreendedores ou das comunicações institucionais, ao se referirem a si mesma
como um todo e, em muitos casos, referindo-se especificamente ao contexto do impacto que
gera por meio do seu modelo de negócio, utiliza o termo “projeto” em vez de utilizar “empresa”,
“negócio” ou “organização”, como se exemplifica nos excertos abaixo.
Então, acho que é bem inicial mesmo, é um projeto totalmente diferente de todos os negócios
que eu já tive. É mais um projeto do que uma loja. (GM) – Quitandoca
Então, digamos que uma venda para um cliente corporativa significava quatro, cinco meses de
vendas para o cliente final, sendo que, para o cliente final, nós tínhamos muito mais investimento
para trazê-lo, divulgar o e-commerce, trazer as pessoas, disseminar a marca, o projeto. (AT) -

Revoada
O projeto da VERT cria uma corrente positiva. Tênis que são feitos de maneira diferente. Com
algodão orgânico ou reciclado e de comércio justo para a lonas dos produtos. (Institucional –
Website - Vert Shoes)
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Do outro lado do contínuo, tem-se a lógica comercial (Smith et al., 2013; Battilana & Dorado,
2010), associada ao objetivo da empresa de comercializar e dar lucro/retorno aos seus proprietários e sócios. Enquanto organizações conhecidas como negócios sociais são consideradas, por
definição, como organizações híbridas, por terem ambas as lógicas como definidoras da sua
natureza (Smith et al., 2013), nem sempre empresas convencionais apresentam ambas as lógicas.
Embora não se mensurou o grau em que a lógica de “projeto” influencia no microprocesso de
busca e análise de estratégias, pode-se sugerir que esta tem certa influência na propensão da
empresa em buscar estratégias que visem acomodar as tensões em relação aos trade-offs de
sustentabilidade.
Um excerto do empreendedor da Fruta Imperfeita ilustra adequadamente a presença das duas
lógicas coexistindo. Observa-se que o empreendedor associa a questão de “ter lucro” com o
“negócio” e a questão de “conscientização do consumidor” com aumentar o impacto do “projeto”.
Nós pensávamos primeiro em um negócio, muito mais voltado para ter lucro, para ter rotatividade. Nós pensávamos mais no produtor, no começo nós falávamos 'vamos pensar no produtor,
para ajudar o produtor'. E depois quando nós vimos a parte dos imperfeitos, vamos ajudar o
produtor, mas do outro lado tem algo gigantesco que nós não estávamos vendo antes. E agora
nós vamos conseguir trabalhar, que é a questão da conscientização do consumidor. Então, foi
muito o contrário. Depois nós vimos que nós teríamos um impacto muito maior com o projeto.
(RM – Fruta Imperfeita)

Ao se analisar os casos, percebeu-se que a força da lógica institucional de “projetos” parece
exercer grande influência no processo de busca e análise de estratégias visando à acomodação
dos trade-offs. Foram identificados indutivamente nas empresas sete traços significativos da
presença da lógica institucional. Todas as empresas possuem no mínimo dois desses traços de
lógica de projetos, sendo que nove das dez empresas mostraram pelo menos quatro dos sete
traços. O Quadro 19 mostra a presença desses traços em cada empresa. Em seguida, cada traço
da lógica institucional de “projetos” é discutido.
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Quadro 19 - Presença da lógica institucional de ‘projeto’
Traço da lógica institucional de 'projeto'
1.Assunção de riscos
calculados por se
manter fiéis aos
princípios
2.Difusão de práticas
e do acesso a
fornecedores
estratégicos
3.Surgimento de
concorrência como
desejável
4.Busca apenas por
investidores
alinhados com os
princípios
5. Conclamação ao
não-consumo ou ao
consumo sob certas
condições
6. Indução do
desenvolvimento
comunitário e/ou de
outras empresas

EMPRESAS

Lógicas conflitantes
Potencial maior de impacto gerado
(LP) x minimização do risco assumido (LE)
Difusão de práticas e de acessos a
fornecedores para expandir a
causa(LP) x perda de vantagem
competitiva (LE)
Surgimento de novas empresas como
forma de expandir a causa (LP) x
maior competição na indústria (LE)
Manutenção dos princípios e dos impactos do negócio (LP) x dificuldade
em conseguir investidores alinhados
aumento do custo de capital (LE)
Menor impacto do consumo e maior
conscientização acerca do consumo
(LP) x menor receita de vendas (LE)
Maior desenvolvimento regional, comunitário e pequenos empreendedores (LP) x maior custo e trabalho
para aquisição junto a fornecedores/maior dificuldade de expansão da
empresa (LE)

Total

Revoada

Pano
Social

Movin

Insecta

VertShoes

Fruta Imperfeita

Quitandoca

Muda Meu
Mundo

Saladorama

Juçaí

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

0

0

1

1

0

0

1

1

1

1

6

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

8

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

4

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

9
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7.Causa como principal aspecto que
mobiliza o negócio

Intencionalidade de gerar impacto
por meio do negócio (LP) x busca da
lucratividade (LE)

Total de ocorrências dos traços em cada empresa

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

8

5

4

5

7

2

6

5

7

6

6

-

Legenda:
(1) indica existência do traço / (0) indica ausência do traço
(LP) Lógica de Projeto / (LE) Lógica Empresarial

Fonte: elaborado pelo autor
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Assunção de riscos calculados por se manter fiéis aos princípios
Todas as empresas estudadas assumem em algum grau riscos ao negócio para se manter fiéis
aos princípios e/ou para conseguir aumentar o impacto gerado. Este traço está em oposição ao
traço da lógica “empresarial” de mitigar ou minimizar os riscos sempre que possível.
Os riscos associados a suprimentos são de utilizar matérias-primas sustentáveis cujos fornecedores ainda são pouco numerosos no mercado, correndo o risco de gerar um significativo lockin. Outro risco é de se priorizar fornecedores a quem é pretendido uma maior geração de renda,
porém, que, em geral, são mais numerosos, possuem limitação da elasticidade de oferta, menor
capacitação, e a quem é pago um valor superior de mercado, gerando-se maior risco de não se
garantir um fornecimento estável.
Outro risco é associado à proposta de valor da empresa em relação aos consumidores. Por força
dos seus princípios, empresas deixam de atender determinados critérios de decisão de compra
por parte dos consumidores, ficando sujeitos a perder clientes.
Por fim, há o risco assumido de a empresa tornar deveras oneroso e complexo o seu processo
de criação e entrega de valor, tornando-se menos competitiva em relação a concorrentes. O
Quadro 20 traz exemplos de evidências empíricas acerca da assunção de riscos voluntários pelas
empresas.
Quadro 20 - Assunção de riscos voluntários pelas empresas
Característica

Capacidade e estabilidade de suprimentos limitada

Proposta de valor da empresa nãoalinhada a determinados critérios de
decisão de compra dos consumidores

Exemplos de evidências
Fruta Imperfeita: busca de fornecimento por parte de pequenos
agricultores, quase sempre, eventuais. Número maior de fornecedores dificulta ganho de escala e agrega complexidade à gestão.
Insecta e Movin: assumem o risco de ficarem sem matérias-primas e/ou ficarem reféns dos poucos fornecedores que tem disponíveis para fornecer os materiais para a produção dos produtos.
Juçaí: uso de componentes orgânicos no produto, apesar de ser
melhor nutricional e ambientalmente, gera maiores custos, torna
o produto mais caro, diante da vasta disponibilidade do açaí convencional mais barato existente no mercado.
PanoSocial: com todo o processo produtivo com impacto social
e matérias-primas sustentáveis, o custo do produto e o tempo de
produção ficam maiores, tornando-se mais difícil a competição.
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Muda Meu Mundo: em vez de a empresa organizar a logística
dos pequenos agricultores de quem compram, solicitam para que
os agricultores organizem a própria logística, de forma a empoderá-los, por exemplo, para terem experiência quando quiserem
vender para outras pessoas/empresas seus produtos.

Oneração em termos de complexidade e custo do processo de criação e
entrega de valor
Vert-Shoes: necessidade de planejar com bastante antecedência
a questão das compras com os fornecedores de borracha da comunidade na Amazônia e, às vezes, recrutar novos fornecedores
para garantir a expansão da capacidade de suprimento.

Fonte: elaborado pelo autor
Difusão de práticas e do acesso a fornecedores estratégicos
Algumas empresas deliberadamente se abrem para divulgar as melhores práticas e processos
que adotam ou mesmo informar a interessados e mesmo outras empresas os fornecedores estratégicos de quem compram determinadas matérias-primas ou serviços, conforme apontam Haigh
e Hoffman (2014). Fazem-no seja por política de transparência total, seja por acreditarem que
isto contribui para expandir a causa a qual se dedicam ou por entender que é importante o desenvolvimento de determinado fornecedor. Este traço está em oposição ao traço da lógica “empresarial” de buscar vantagem competitiva baseado também no desenvolvimento de fornecedores estratégicos e também da competição com base na cadeia produtiva.
Ao fazerem isso, no entanto, assumem certo de risco de perder alguma vantagem competitiva
em relação à cadeia de suprimentos e/ou facilitar a entrada de novos entrantes no mercado. O
Quadro 21 traz exemplos de evidências empíricas acerca da difusão voluntária de práticas e do
acesso a fornecedores.
Quadro 21 - Difusão de práticas e acesso a fornecedores
Característica

Exemplos de evidências

Difusão de práticas

Juçaí: doa sementes da palmeira juçara para qualquer
pessoa ou empresa que tenha interesse em plantar, não
necessariamente para quem tenha interesse de fornecer
para eles.

Movin: compartilham os contatos e as práticas com outras empresas que pedem ajuda, fato bastante frequente.
Quitandoca e Muda Meu Mundo: missão de ajudar os
pequenos agricultores a desenvolverem melhor o escoaDifusão do acesso a fornecedores es- mento dos seus produtos, inclui ajudá-los e estimulá-los
tratégicos
a fornecerem e não serem dependentes deles, a despeito
de terem investido em assistência técnica, produtiva e de
comercialização.
Fonte: elaborado pelo autor
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Surgimento de concorrência como desejável
Como propõem Haigh e Hoffman (2014, p. 230-231), empresas com modelo de negócio sustentável (ou híbridas) desafiam a "ortodoxia competitiva" (p. 230) típica da lógica “empresarial”. Isso inclui não se preocupar excessivamente em criar vantagens competitivas sustentáveis,
de forma a evitar que competidores as imitem (Barney, 1991). Pelo contrário, muitas empresas
veem como positiva a entrada de novos concorrentes, justamente por acreditar que amplia a
causa socioambiental que a empresa deseja promover ou contribui para arrefecer o problema
socioambiental que a empresa esteja engajada em resolver.
Empresas observam o surgimento de novas empresas, que muitas vezes tem proposta de valor
muito semelhante e até atuantes na mesma praça como benéfico à causa. Em alguns casos,
potenciais novos entrantes são vistos até como parceiros à expansão da causa. Uma das razões
que explica isso é que algumas empresas observam um grande mercado a ser atendido e que há
espaço para outras empresas explorarem. O Quadro 22 traz exemplos de evidências empíricas
acerca do estímulo ao surgimento da concorrência.
Quadro 22 - Estímulo ao surgimento de concorrência
Característica

Exemplos de evidências
Movin: vê como positivo a entrada de novos concorrentes, de
forma a desenvolver mais a participação das empresas de
moda sustentável no mercado como um todo.

Visão da concorrência de maneira
positiva

Estímulo ao surgimento de concorrentes

Quitandoca: observa a atuação de outras empresas que atuam
com a mesma causa não como concorrência, mas como parte
de uma rede de parceiros, todos contribuindo para o desenvolvimento dos agricultores familiares.
Saladorama: vê como muito positivo o surgimento de outros
atores trabalhando com alimentação saudável dentro da comunidade por auxiliar no atendimento à causa da empresa,
notadamente, a democratização da alimentação saudável.
Com efeito, estimulam as pessoas que participam da sua formação a desenvolverem seus próprios negócios relacionados
à alimentação saudável. Outros exemplos incluem o desenvolvimento de projetos para estímulo de hortas nas comunidades.

Fonte: elaborado pelo autor
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Busca por investidores alinhados com os princípios da empresa
Algumas empresas observam maiores dificuldades em encontrar investidores, já que, pela natureza do modelo de negócio, potenciais investidores precisam estar alinhados com os valores,
missão e modelo de negócio da empresa. Em alguns casos, pode haver até mesmo incompatibilidade de valores entre atuais e potenciais sócios e franqueados. Isto porque, os investidores
têm de ser sensíveis aos demais desafios inerentes ao modelo de negócio adotado pela empresa,
que pode aumentar o custo de capital e tornar mais arriscado o investimento (Simon & Barmeier, 2010). Este traço está em oposição ao traço da lógica “empresarial” de buscar a redução
do custo de capital para tornar a empresa mais atrativa a potenciais investidores.
Neste sentido, empresas que não são classificadas como negócios sociais apresentam maiores
dificuldades em relação aos negócios sociais, que, além de poderem receber aportes de “fundos
de impacto”, tem maiores probabilidades de obterem recursos subsidiados, tal como é explorado na estratégia de subsidiação financeira externa. O Quadro 23 traz exemplos de evidências
empíricas acerca da busca por investidores alinhados com os princípios da empresa.
Quadro 23 - Busca por investidores alinhados com os princípios
Característica

Exemplos de evidências
Movin: recusaram investimento de grande empresa do setor
de moda porque julgou-se que ela não pretendia manter a essência, mas sim apenas ter uma empresa com apelo sustentável dentro do seu portfólio de marcas.

Aporte de investimento

Fruta Imperfeita: receberam diversas propostas, mas todas
elas centradas no potencial de mercado ainda não-explorado,
não na causa em si.
Juçaí: já receberam proposta de investidores que queriam reduzir significativamente a proposta de valor socioambiental
do produto e, como consequência, negaram a entrada.
Saladorama: teve caso de pessoa que queria investir em 10
franquias da empresa em São Paulo, investindo um total de
R$ 350 mil. Contudo, tal investidor foi recusado porque estava mais interessado no potencial de mercado do que em expandir a causa da empresa.

Entrada/manutenção de sócios

Insecta: sócio que entrou posteriormente na empresa saiu por
ter mostrado incompatibilidade significativa com os valores
das sócias mais antigas/fundadoras, já que desejava que a empresa imprimisse um crescimento muito rápido, o que implicaria certo abandono a alguns princípios da marca como
atemporalidade e não seguir tendências.

Fonte: elaborado pelo autor
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Conclamação ao não-consumo ou ao consumo sob certas condições
Empresas estimulam o consumo consciente e muitas vezes fazem o cliente refletir se ele precisa
realmente consumir o produto que está comercializando e de que maneira seria melhor ele consumir. Tal perspectiva é considerada por Bocken et al. (2014) inclusive como um arquétipo de
modelo de negócio sustentável. Os autores argumentam que, em certas situações, para se alcançar a sustentabilidade futura real, somente repensar os modelos produtivos não bastam. É necessário também repensar radicalmente o modelo de consumo e a proposta de valor dos negócios atuais.
Com isso, as empresas acreditam que faz parte da sua missão alterar os hábitos de consumo ou
mesmo formar e educar os consumidores. Este traço está em oposição ao traço da lógica “empresarial” de buscar maximizar o aumento das vendas e receitas. O Quadro 24 traz exemplos
de evidências empíricas acerca do estímulo ao não consumo ou ao consumo sob certas condições.

Quadro 24 - Conclamação ao não consumo ou ao consumo sob certas condições
Característica

Exemplos de evidências
Revoada: enfatizam que fazem acessórios duráveis para as
pessoas usarem por um longo período. Além disso, aceitam o
produto ao final da vida útil para dar a destinação correta pósuso.

Promoção do aumento da vida útil
dos produtos e upcycling dos produtos

Apresentação de uma proposta de
valor diferenciada para repensar o
consumo

Insecta: dá orientações sobre como o consumidor pode consertar o seu próprio sapato e outras informações para o aumento da vida útil. Para sapatos em boas condições, pretendem recolher sapatos, sendo que os que estiverem em boas
condições recolocar a venda em brechós e os lucros obtidos
destiná-los para organizações sem fins lucrativos.
Revoada: com o lote de venda especiais, trabalham o consumo consciente, a relação do consumidor com o tempo, com
estoque zero e produzindo somente quando tiver um volume
mínimo de demanda;
Muda Meu Mundo: opção por não fazer feira em determinada
empresa porque, apesar da venda, não poderia fazer a discussão acerca da causa da busca da soberania alimentos e da
questão do apoio aos pequenos agricultores agroecológicos.

Fonte: elaborado pelo autor
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Indução do desenvolvimento comunitário e/ou de outras empresas
Empresas se comprometem a promover o desenvolvimento das comunidades onde atuam e/ou
de outras empresas que consideram como estando em posição desfavorável no mercado. Muitas
vezes, a empresa entende que, ao fazer isso, estão contribuindo para aumentar o impacto das
suas ações. Em muitos casos, esta dinâmica também faz parte do modelo de negócio das empresas. Este traço está em oposição ao traço da lógica “empresarial” de buscar maximizar a
redução dos custos e tornar mais eficiente sua cadeia produtiva. O Quadro 25 traz exemplos de
evidências empíricas acerca da indução do desenvolvimento comunitários e/ou de outras empresas.

Quadro 25 - Indução do desenvolvimento comunitário e/ou de outras empresas
Característica

Exemplos de evidências
Saladorama: Compra de produtos da comunidade, sempre
que possível, para gerar e manter renda lá dentro.

Desenvolvimento comunitário

Vert-shoes: poderia remunerar menos os produtores de borracha e, com isso, aumentar a sua margem.
Fruta Imperfeita: poderiam comprar de grandes produtores
(mantendo a causa da redução do desperdício), facilitando a
logística, reduzindo custos e agilizando o crescimento, porém, deixariam de impactar os pequenos produtores.

Desenvolvimento de outras empresas
Revoada: opção por produzir seus produtos com empresas
que fazem parte do polo coureiro, antigamente com grande
prosperidade, mas que hoje está em decadência e/ou em pequenos ateliers que estão ociosos.
Fonte: elaborado pelo autor

Causa como principal aspecto que mobiliza o negócio
Alguns empreendedores, apesar de acharem legítimo e interessante terem lucro a partir do empreendimento, não se engajam significativamente em maximizar a margem de lucros que o
negócio poderia obter, tendo como principal aspecto que os mobilizam o impacto relacionado
à causa. Até porque, em alguns casos, os empreendedores largaram carreiras bem-sucedidas e
bem-remuneradas para empreender em busca de mais significado, não para buscarem maior
renda.

219

Por exemplo, algumas das empresas realizam práticas de comércio justo tendem a pagar mais
para a sua cadeia, estando dispostos a reduzir sua margem para beneficiar outros atores que
pretendem impactar. Em outros casos, as empresas reempregam o lucro prioritária e principalmente para o crescimento. Isso é verdade em todas as empresas que se classificam como negócios sociais (Muda Meu Mundo, Saladorama, PanoSocial e Revoada), por exemplo.
Por essas razões, pode-se dizer de certa forma que muitas das empresas buscam conduzir suas
atividades de modo a obter uma lucratividade frugal diante do potencial de impacto que o negócio pode gerar. Este traço está em oposição ao traço da lógica “empresarial” de buscar maximizar os lucros. O Quadro 26 traz exemplos de evidências empíricas acerca da causa como
principal aspecto que mobiliza o negócio.

Quadro 26 – Evidências da causa como principal aspecto que mobiliza a empresa
Característica

Exemplos de evidências

Garantir e maximizar o seu impacto
precedem a busca por maximização
dos lucros

Mensagem transmitida aos consumidores pelo produto ou serviço precede as características ou benefício
gerado pelo seu uso sob o ponto de
vista do consumidor

Juçaí: mesmo diante da dificuldade em comercializar o produto dado o custo mais alto e de conseguir investidores dada
a margem mais baixa, a empresa acredita no produto e em
todos o impacto que ele traz.
Revoada: acredita que a expansão da empresa se deve dar somente se acompanhada da multiplicação da sua rede produtiva composta por diversos atores desfavorecidos como cooperativas, unidades de reciclagem, dentre outros.
Fruta Imperfeita: a empresa considera que está “vendendo”
as causas de redução do desperdício de alimentos e apoio ao
pequeno produtor.
PanoSocial: a empresa considera que está “vendendo” a
causa da reinserção social do egresso e apoio à cadeia produtiva orgânica ou redução dos resíduos via upcycling.

Fonte: elaborado pelo autor
Para sintetizar os fatores que influenciam os microprocessos de sensemaking de identificação e
entendimento dos trade-offs assim como a busca e análise de possíveis estratégias para acomodá-los, elaborou-se o Quadro 27.
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Quadro 27 – Valência dos fatores que influenciam o processo de sensemaking
Microprocesso de sensemaking

Identificação e entendimento do trade-off

Fatores influenciadores

Intencionalidade na criação do negócio: empreender ou gerar impacto
Percepção acerca das limitações da indústria

Busca e análise de possíveis estratégias

Frames cognitivos predominantes
Força da lógica institucional de “projetos”

Valência e relação com a propensão em acomodar os trade-offs

Principalmente empreender: Inversamente
proporcional (valência negativa)
Principalmente gerar impacto: Diretamente
proporcional (valência positiva)
Inversamente proporcional (valência negativa)
Frame paradoxal predominante: diretamente
proporcional (valência positiva)
Frame de business case: inversamente proporcional (valência negativa)
Diretamente proporcional (valência positiva)

Fonte: elaborado pelo autor
No Quadro 27, explora-se, para os quatro fatores influenciadores dos processos de sensemaking
em relação aos trade-offs da sustentabilidade emergidos na pesquisa, a valência (se positiva ou
negativa) e a relação (diretamente ou inversamente proporcional) com a propensão ou não das
empresas em desenvolverem estratégias visando a acomodação das tensões. Tal síntese pode
ser útil para pesquisas futuras que visem explorar dedutivamente tal relação.
Na próxima seção é discutido o microprocesso de sensemaking relacionado à avaliação da estratégia escolhida visando acomodar os trade-offs em relação à sustentabilidade corporativa.

5.2.2.3. Avaliação da estratégia escolhida
A avaliação da estratégia escolhida envolve verificar se, uma vez colocada em prática, a estratégia para acomodar os trade-offs atendeu à necessidade de perenidade/manutenção das atividades, retorno suficiente e, eventualmente, crescimento da empresa, mantendo os valores considerados essenciais e o impacto central relacionado à causa. Para alcançar tal finalidade, as
empresas se engajam em um processo de enactment (Sandberg & Tsoukas, 2014) para verificar
se o significado que emergiu do processo de sensemaking foi adequado para restaurar a situação
anterior àquela antes de se deparar com a tensão gerada pelo surgimento dos trade-offs.
Na prática, o processo de avaliação da estratégia escolhida ocorre de maneira conjugada com a
busca e análise de possíveis estratégias. As empresas dificilmente adotam uma estratégia de
difícil reversão e geralmente a implantam de maneira gradativa.
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Como revela Morris et al. (2005), alguns empreendedores iniciam o negócio muitas vezes sem
ter uma definição precisa sobre o modelo de negócio a ser adotado. Consequentemente, esses
empreendedores se engajam num processo de experimentação até que emerja um modelo de
negócio mais estabelecido que gere condições da empresa garantir sua subsistência. É possível
até mesmo se falar de um ciclo de vida do modelo de negócio que parte da especificação, refinamento, adaptação, revisão e eventualmente reformulação.
Nesse processo, a priorização de uma determinada dimensão sobre a outra depende da situação
em que a organização se encontra (Lankoski & Smith, 2017). De modo geral, os representantes
das organizações estudadas esperam, no mínimo, ter recursos para manter as atividades e, eventualmente, gerar um pró-labore ou remuneração esperada que sejam minimamente satisfatórios.
Eis como alguns empreendedores refletem em relação a esta questão:
Assim, não existe nenhum empresário que começa ganhando 'mundos e fundos', não é? É um
grande desafio. A não ser quem tenha um capital e consegue, além de investir, segurar a empresa
por muito tempo com capital próprio. Então, assim, são desafios diários. São desafios diários,
mas nós estamos aqui para superá-los. Até hoje nós não conseguimos receber o pró-labore que
é destinado para mim e para o GG. Nós dois nunca conseguimos tirar juntos esse valor. Então,
nós acabamos vivendo com um só [pró-labore] até aqui. Tem que viver, é o que temos. (NB) PanoSocial
[...]nós temos mais esse ano pela frente para ver se nós conseguimos 'empatar' a operação [i.e,
atingir o break even point] e, se ela empatar a operação, para nós está tudo certo. (GM – 2ª onda
de coleta) - Quitandoca
Hoje em dia, nós quatro sócios, olhamos para cá e falamos "olha, talvez isso seja um projeto
não um negócio". Então, para nós, se nós conseguirmos empatar ali o balanço mensal, está joia.
Ninguém tem uma perspectiva muito maior em relação a isso, e nós achamos que é um projeto
que ajuda muito a vizinhança, que traz clientes legais para os restaurantes, que tem outras atuações. (GM) - Quitandoca
Hoje eu consigo manter a estrutura, eu não consigo pagar equipe e eu não consigo crescer, tipo
contratando mais pessoas. Mas, o negócio em si, ele circula. Se eu tivesse outra fonte de renda,
eu não estaria me preocupando agora. [...] o modelo em si tem sido muito interessante. Até a
questão do lucro mesmo, da precificação, a margem entre tanto e tanto do produto, está válido.
(PV) – Muda Meu Mundo

Dos dez incidentes estudados em profundidade, setes deles tiveram seus trade-offs acomodados
pelas respectivas empresas, um teve a estratégia parcialmente bem-sucedida e dois deles ainda
estão em processo de implantação da estratégia, de modo que os resultados ainda não puderam
ser observados. Não obstante as empresas terem observado resultados que levaram tanto à manutenção de grande parte do seu impacto quanto a uma maior possibilidade de perenidade e/ou
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crescimento da empresa, consequências, esperadas e inesperadas, surgiram da adoção de determinada estratégia. Em alguns casos, a estratégia inclusive gerou uma redução do impacto positivo relativo gerado; em outros casos, ainda a empresa gerou um aumento do impacto socioambiental negativo visando atender à necessidade de viabilidade financeira e/ou crescimento. O
Quadro 28 traz uma síntese dos resultados dos trade-offs envolvidos, o processo de acomodação
das tensões e os resultados relativos aos incidentes estudados respectivamente a cada empresa.
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Quadro 28 – Consequências do processo de acomodação dos trade-offs
Empresa

Fruta Imperfeita

Descrição e identificação dos
trade-offs envolvidos
Agradar o consumidor ao dar mais
opções de escolha ou priorizar a
questão da redução do desperdício
ao pegar o que o produtor tem disponível e entregar apenas no dia/horário ótimo para a empresa, reduzindo
o custo logístico e as emissões, contudo, correndo o risco de perder clientes

Estratégia de acomodação

A solução escolhida foi de fazer a “cesta-surpresa” e de não dar opções de escolha, porque
simplifica a logística, força os consumidores a
mudarem ou repensarem hábitos de consumo
e tem uma visão orientada ao produtor.

Tipos de trade-offs envolvidos*:
MO, MS

Saladorama

Focar inicialmente as vendas parcial
e temporariamente em pessoas de
maior renda de fora da comunidade
até conquistar uma base de clientes
na comunidade ou focar as vendas,
desde o início, exclusivamente na
comunidade, público-alvo prioritário segundo a missão da empresa.
Tipos de trade-offs envolvidos*:
MO, MS, MT

Quitandoca

Aceitar flexibilizar ou não sua política de comercializar apenas alimentos produzidos por pequenos produtores, de forma a gerar uma demanda

Resultado da acomodação
Bem-sucedida, porque, embora
percam alguns consumidores, os
que ficam tendem a se fidelizar e
a falar sobre a empresa e a proposta para outras pessoas, de
certa maneira, fazendo uma espécie de compensação, sendo uma
estratégia de acomodação das
tensões focada no redirecionamento do foco a determinado nicho de mercado. No caso, no nicho de mercado dos consumidores mais conscientes. (redirecionamento do foco a determinado
nicho de mercado)

Consequências inesperadas ou
esperadas
A principal implicação foi a
perda de alguns clientes, que não
aceitaram o modelo de não poderem escolher os alimentos das
cestas e data de entrega. No entanto, perceberam também que
teriam de flexibilizar parcialmente a questão da escolha,
dando a opção de pelo menos os
clientes escolherem se não queriam receber determinado alimento.

A Solução escolhida foi de também realizar
vendas para pessoas de fora da comunidade de
forma a garantir um advento rápido de receitas
mínimo de forma a manter o negócio. A partir
da experiência da primeira unidade do Saladorama no Rio de Janeiro, os empreendedores
perceberam que levaria certo tempo até as pessoas da comunidade se sensibilizarem e enxergarem com bons olhos a proposta de valor da
empresa. Enquanto essa sensibilização não
ocorre, as vendas se tornam muito difíceis.

Bem-sucedida, na medida em
que mantém a empresa no ponto
de equilíbrio financeiro a curto
prazo e, a médio prazo, as unidades do Saladorama estão conseguindo, gradativamente, aumentar suas vendas para o públicoalvo da comunidade. (balanceamento temporal)

Depois de inicialmente testarem
esta estratégia na primeira unidade da empresa, os empreendedores perceberam que poderiam
adotar esta estratégia de vendas
direcionada inicialmente para
pessoas de fora da comunidade
como forma de garantir uma viabilidade inicial mínima nas novas
unidades e tornar o payback do
investimento mais atrativo.

A solução escolhida foi manter as compras
apenas de pequenos agricultores agroecológicos e efetuar uma mudança no modelo de negócio. Com relação a essa mudança, a empresa
decidiu por alterar a forma como se entrega

Ainda a serem verificados, porque estratégia está em processo
de implantação. Contudo, a partir
de um processo de sensemaking

A empreendedora acredita que,
com as mudanças em termos de
modelo de negócio que estão
sendo implementadas, a empresa
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Empresa

Descrição e identificação dos
trade-offs envolvidos
e vendas globais maiores para a empresa, na medida em que atendessem
os hábitos (viciados) dos consumidores.
Tipos de trade-offs envolvidos*:
MO, MS

Estratégia de acomodação

Resultado da acomodação

valor, de vendas na Quitanda para apenas a
venda em uma feira agroecológica e espaço
comum com a outra empresa dos mesmos sócios, fazendo com que reduzam os custos com
a manutenção do espaço onde era a loja, e tentando ganhar com um volume maior; além
disso, de maneira complementar, abrirão um
café em que utilizar-se-ão produtos processados feitos a partir dos alimentos fornecidos pelos agricultores.

prospectivo, a empreendedora
acredita que sim.

Consequências inesperadas ou
esperadas
consiga finalmente se tornar autossustentável, sem que os sócios
precisem injetar recursos adicionais para garantir a manutenção
das suas atividades.

A empresa acredita ainda que ao criar uma
nova figura jurídica constituída como sem fins
lucrativos, consiga obter recursos adicionais
com atores públicos e privados, com a finalidade de ajudar na manutenção das suas atividades (estratégia de diversificação organizacional).

Muda Meu
Mundo

Interesse da empresa em acessibilizar os alimentos agroecológicos às
pessoas de renda mais baixa (classes
C, D e E), o que implica cobrar preço
menor, ao mesmo tempo em que a
empresa compra os produtos dos
agricultores familiares a um preço
superior aos praticados no mercado
e segundo princípios do comércio
justo.
Tipos de trade-offs envolvidos*:
MO, MS

A solução escolhida foi priorizar um dos públicos em detrimento do outro, já que garantiu
que o principal público beneficiário estabelecido pela empresa, isto é, o agricultor familiar,
continuasse sendo priorizado (hierarquização
definitiva), sem que a empresa perdesse, naquele momento, o foco e dispersasse recursos
de tempo e pessoal ao estender o seu modelo
de negócio para desenvolver uma nova forma
de atender a essa população de renda mais
baixa.

Bem-sucedida, no sentido de que
conjugou duas estratégias. Primeiro, a empresa optou por definir um público-alvo prioritário
(hierarquização definitiva), o
agricultor, de modo a garantir a
perenidade e eventualmente o
crescimento do negócio. Posteriormente, quando a empresa estiver mais estruturada, provavelmente, pensaria em alguma
forma de atender ao público de
menor renda (compensação temporal direcionada à manutenção
da empresa).

A empreendedora confessa certa
dificuldade em significar o processo de escolha de não priorizar
pessoas de renda mais baixa,
contudo, se mostrou resignada
diante do fato de que tentaram e
viram a inviabilidade de atender
este público com o modelo de negócio atual. Isto evidencia também a necessidade de os empreendedores desenvolverem certa
complexidade emocional ao lidarem com as tensões.

225

Empresa

Juçaí

Descrição e identificação dos
trade-offs envolvidos
Continuar produzindo um produto
que tenha componentes ambientais e
orgânicos mais saudáveis e de maior
qualidade nutricional, implicando
em maior aumento de custo e, consequentemente, aumento de preços
ou redução da margem. Ou reduzir a
qualidade nutricional ao retirar os
componentes orgânicos do produto,
reduzindo o custo e o preço.

Estratégia de acomodação

A solução escolhida pela empresa foi manter
os componentes orgânicos, aguardando para
ver o que acontece no futuro (compensação
temporal direcionada à manutenção da causa)
de forma que a integridade dos valores e a filosofia da empresa se mantenham intactos.

Resultado da acomodação

Ainda a serem verificados. O resultado dependerá de uma modificação do comportamento do
consumidor e se surgirão investidores interessados em investir
nesse modelo atual.

Tipos de trade-offs envolvidos*:
MO, MS

Movin

Dificuldade de encontrar fornecedores que consigam fornecer materiais
que atendem aos requisitos ambientais identificados como relevantes
pela empresa e relevantes segundo
os hábitos e preferências de consumo. Quando encontram, muitas
vezes, são poucos, o que faz com que
o custo de aquisição seja mais elevado, dada a menor concorrência.
Tipos de trade-offs envolvidos*:
MO, MS

Insecta

Necessidade de se obter um equilíbrio entre fazer um produto esteticamente perfeito e funcional ou ambientalmente perfeito.

Duas soluções foram antevistas.
#1: Estimular o surgimento de mais demanda
para os fornecedores de matérias-primas, de
forma que outras empresas também passassem
a comprar do fornecedor e, consequentemente,
estes materiais apresentam mais viabilidade financeira para que sejam mantidas no portfólio
de produtos ofertados pelo fornecedor.
#2: assumir o risco de ter poucos fornecedores
ou até mesmo um único fornecedor, de forma
a aumentar o volume comprado daquele fornecedor e tentando estabelecer uma relação de
parceria mais duradoura.
A solução escolhida pela empresa foi ser flexível e achar um meio termo, fazendo os calçados ‘eco-sex’, de forma a equilibrar os componentes ambientais e estéticos (balanceamento de atributos da proposta de valor).

Parcialmente bem-sucedida. Embora tenha melhorado a questão
da oferta de matérias-primas e
materiais ambientalmente mais
sustentáveis desde a fundação da
empresa, o empreendedor revela
ainda ter dificuldades no desenvolvimento de novos produtos
devido à falta de potenciais fornecedores.

Bem-sucedida, porque os calçados da empresa têm grande parte
dos componentes com apelo am-

Consequências inesperadas ou
esperadas
Os empreendedores esperavam
que os consumidores valorizassem
mais o impacto socioambiental do
produto e da empresa, além da qualidade nutricional do produto, contudo, isso agora não ocorreu gerando um sensebreaking. Se isso
não mudar e não surgir novo(s) investidor(es), os empreendedores
ainda não sabem o que acontecerá
ou mesmo se estarão dispostos a
manter esses princípios em sua totalidade (significado não-construído).
A escolha por trabalhar com produtos inovadores e que efetivamente tenham pouca oferta de fornecedores implicou em alguma dificuldade operacional e também
em custos mais altos, o que tornou
necessário trabalhar bastante a
transparência junto ao consumidor
final de o porquê o preço do produto é aquele (redirecionamento de
foco a determinado nicho de mercado). A despeito dessa busca de
transparência, nem sempre o consumidor final entende completamente a importância de apoiar e
comprar produtos de empresas
com práticas sustentáveis.
A despeito de a empresa ter adotado uma perspectiva pragmática
de desenvolver os sapatos mantendo o conceito de ‘eco-sex’, a
empresa sempre está engajada em
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Empresa

Descrição e identificação dos
trade-offs envolvidos

Estratégia de acomodação

biental e a empresa tem um público fiel e bastante engajado
com a marca.

Tipos de trade-offs envolvidos*:
MO

Vert-shoes

Realizar compras de matérias-primas
junto a fornecedores de comunidade
por meio de contratos de longo prazo e
pagando um preço maior do que o
mercado segundo princípios de comércio justo implica custos mais altos para
a empresa e certa dedicação de tempo
para a articulação dentro da comunidade, além de gerar certo "engessamento" em termos de vinculação com
as mesmas e em alguns casos, maiores
desafios para o ganho de escala. Contudo, tem um potencial de gerar um
impacto significativo e duradouro na
comunidade ao garantir renda mais
alta e contratos de mais longo prazo.

Resultado da acomodação

Consequências inesperadas ou
esperadas
aprimorar o calçado, o que nem
sempre é possível imediatamente.
Assim, a empresa adota uma perspectiva temporal (compensação
temporal direcionada à manutenção da empresa) na medida em que
a empresa permanece engajada
procurando sempre aprimorar o
produto, inclusive planejando inseri-lo no conceito de upcycling.

A solução escolhida pela empresa foi buscar
um meio-termo, ao manter os fornecedores da
comunidade ao mesmo tempo em que procurou outros materiais e fornecedores. Por exemplo, quando se trata do algodão, a empresa
vem observando um risco crescente de ficar
dependente de menos fornecedores, seja por
questões climáticas, seja por outras questões,
incluindo demanda por crescimento mais rápido e concorrência de outras empresas pelos
materiais obtidos junto às comunidades.

Bem-sucedida, porque continua
gerando impacto nas comunidades das quais já compravam, contudo, com o uso de novos materiais, a empresa conseguiu atender
um crescimento expressivo nas
vendas, tendo um correspondente aumento de receita (estratégia de redirecionamento de escopo e diversificação de Portfólio).

Na medida em que passaram a
buscar e utilizar novos materiais
diferentes do algodão orgânico
para a composição dos tênis, geraram-se certas críticas da parte
de pessoas que acompanhavam a
marca, sobretudo no que tange ao
fato de não terem a proposta de
ser veganos.

Ao optar por manter os aspectos ambientais e
sociais do produto, a empresa percebeu que
não seria competitiva segundo os atributos tradicionais de compra como preço e prazo e que,
portanto, seria necessário encontrar clientes
que estivessem interessados em comprar não

Bem-sucedida, porque a solução
escolhida pela empresa manteve
tanto os atributos sociais quanto
os ambientais do produto, porque
ela conjuga a possibilidade de
trabalhar a perspectiva de educar
o consumidor, que também é

A empresa, de certa forma, já esperava que perderia vendas com
essa posição de querer conjugar
tanto aspectos ambientais quanto
sociais por ter um preço superior.
No entanto, acredita também que

Tipos de trade-offs envolvidos*:
MO, MT

PanoSocial

Reduzir/flexibilizar os requisitos
ambientais dos produtos produzidos
para dar conta do volume requisitado
e eventualmente conseguir praticar
menor preço e conquistar a venda em
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Empresa

Descrição e identificação dos
trade-offs envolvidos
detrimento da manutenção da integridade do propósito da empresa em
também gerar impacto ambiental.

Estratégia de acomodação

Resultado da acomodação

somente o “produto” da empresa, mas engajados em apoiar a causa (Redirecionamento do
foco a determinado nicho de mercado).

parte importante da missão da
empresa.

Tipos de trade-offs envolvidos*:
MO

Revoada

Como o produto é feito a partir do
conceito de upcycling, empresa tem
de articular toda uma cadeia para
conseguir obter matéria-prima, gerando também impacto social. Consequentemente, gera-se a necessidade de maior tempo e eventualmente custos para a captação, além
de implicar uma oferta parcialmente
inelástica de materiais. Outra consequência é que, muitas vezes, não
conseguem atender grandes pedidos
de clientes corporativos.
Tipos de trade-offs envolvidos*:
MO, MS, MT

A solução escolhida pela empresa foi trabalhar a
questão do upcycling a partir de uma dimensão
social da cadeia produtiva de maneira parcial.
Dos dois principais componentes utilizados para
fabricar os produtos, a câmara de pneu e o nylon,
a empresa decidiu ao longo do tempo, por pegar
apenas o segundo junto a uma cadeia produtiva,
mais “artesanal”, já que gera uma renda substancial para as pessoas envolvidas com essa coleta e
o material, embora reciclável, não era reciclado.
Quanto às câmaras de pneus, além de ser dispendioso em termos de tempo buscá-las de borracharia em borracharia, essa logística emitia significantemente mais dióxido de carbono, além de
não gerar renda significativa para as borracharias. Com efeito, na tomada dessas decisões, a
empresa fez uma avaliação do custo-benefício
social, ambiental e econômico, optando por aumentar o escopo de impacto ambiental ao mesmo
tempo que reduzia o escopo de impacto social.
(estratégia de redirecionamento do escopo do impacto gerado).

Bem-sucedida, porque, na avaliação da empresa, a questão do
upcycling, que é o núcleo de sua
missão, se manteve praticamente
inalterada. Quanto à questão das
câmaras, uma avaliação de custobenefício mostrou que os ganhos
econômicos e ambientais de captação diretamente com uma indústria
superavam em muito a questão da
geração de renda para as borracharias, que era pouca.

Consequências inesperadas ou
esperadas
esta posição apresenta certo benefício, já que, na competição por
empresas que tem componentes
ambientais ou sociais no seu negócio, acabam levando vantagem por
conjugar ambas simultaneamente
(compensação competitiva).

A empresa percebeu a necessidade
de “botar na balança”, passando
sempre a procurar equilibrar a geração de impacto socioambiental,
contudo, pensando na necessidade
de ser viável economicamente.

*Legenda: Multiplicidade de objetivos (MO), Multiplicidade temporal (MT), Multiplicidade de stakeholders (MS)
(adaptado de Haffar & Searcy (2015) e Hahn et al. (2010))

Fonte: dados da pesquisa
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Tal relação de causa-consequência da adoção de determinada estratégia de acomodação, pois,
traz no seu bojo a geração de outros impactos, esperados ou inesperados. Isto leva as empresas,
em muitos casos, a terem de adotar outras estratégias para reacomodar os novos trade-offs gerados. Como discutem Al-Debei e Fitzgerald (2010), a alteração de um dos componentes do
modelo de negócio, por exemplo, geralmente é acompanhado de consequências nos demais
componentes. Isto gera frequentemente um processo de sensebreaking (Pratt, 2000), em que o
significado parcialmente construído é quebrado. Os empreendedores da Juçaí (vide Quadro 28),
por exemplo, pensavam que, ao produzir um produto ambientalmente e nutricionalmente superior (o que implica custos superiores), este seria valorizado pelo consumidor, que aceitaria pagar
por um preço superior em relação ao açaí convencional. No entanto, a empresa constatou que,
na média, o consumidor brasileiro não tem valorizado isso, gerando a quebra do significado
construído e, dessa forma, gerando certa indecisão sobre como agir.
Por isso, efetivamente, as empresas que se esforçam por acomodar os trade-offs estão em um
processo de constante busca de um equilíbrio dinâmico para lidar com as tensões paradoxais
geradas. Como explicam Smith e Lewis (2011), existe um equilíbrio dinâmico em que cada
lógica institucional conflitante presente nas organizações atua de maneira mais forte em dado
momento. Assim, podemos dizer que a lógica de “projeto” se sobressai em determinados momentos e a lógica “empresarial” se sobressai em outros. Disto decorre a necessidade da empresa
de se questionar “Quais as implicações (esperadas e/ou inesperadas) da escolha dessa estratégia?”
Tome-se o caso da Vert-Shoes (vide Quadro 28). Diante da dificuldade de estabilidade no suprimento de algodão orgânico fornecido por cooperativas do Nordeste, o que impunha dificuldades ao crescimento ou mesmo à manutenção da produção de calçados pela empresa e também
gerava riscos de ruptura brusca devido à quebra de safra por questões climáticas, a empresa
passou a buscar novos materiais para a composição dos seus calçados. Um destes materiais foi
o couro. A adoção deste material, embora a empresa tomasse cuidado com o processo de curtimento - menos impactante que o curtimento geralmente feito pela indústria - e garantisse que
não vinha de áreas em que ocorre desmatamento gerado pela criação de gado, tende a gerar um
impacto ambiental negativo maior do que a produção de calçados com algodão orgânico. Surgiu
também questionamentos por parte dos consumidores quanto ao fato de a empresa ter começado
a usar materiais de origem animal, como o couro de tilápia.
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Nós temos o caso da matéria-prima, essa adequação, essa inclusão de novos materiais por causa
de mudanças climáticas. Um ano mais seco no Nordeste te produz menos algodão. Então, você
precisa buscar alternativas... Então, nós fomos buscar juta natural, pet reciclado, couro de tilápia,
para ter esse complemento. (LE)

Diante desse novo desafio surgido, a empresa pretende, no futuro, tomar ações para acomodar
a tensão, seja deixando de utilizar couro, seja reduzindo a sua utilização. Contudo, precisa encontrar uma solução que atenda também à lógica “empresarial”, qual seja, de se atentar aos
requisitos que os consumidores esperam de um calçado, por exemplo, permitir a transpiração
ou chegar a um acabamento ou a uma coloração ideal.
E, acho que, não sei se tem um gancho com essa pergunta, mas o lance desse novo público
vegano, do não consumidor de couro. Isso é uma coisa que nós temos em mente, de cada vez
mais usar menos couro. Então, nós estamos tentando nos adaptar a isso. Não que, bom, eles têm
uma ideia de acabar com o couro completamente da coleção. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso
chegar a um material muito bom que possa substituir. Porque o couro tem algumas propriedades,
por exemplo, no caso, você está usando nos pés, os pés transpiram, então um material sintético
já dá mais suor no pé, não é tão confortável. Então, tem algumas limitações. [...]proposta da
sustentabilidade no global, não é? Então, também no ambiental e também na parte de animais e
isso tudo. Então, existe essa preocupação. [...] Talvez não usar mais couro. (LE)
No caso, desse couro vegetal, da borracha, ele não é ainda perfeito para você colocar num tênis:
durabilidade, elasticidade, tem tênis que vai para autoclave, para o forno, então, para ser vulcanizado, precisa levar carga de, então a reação do couro... E é um tipo de material para você
chegar a determinadas cores, por exemplo, você precisa de uma base, de repente uma resina, de
um certo ‘lixamento’ do produto. (LE)

Para o efeito além da corroboração acerca do significado e da eficácia da estratégia corrente
utilizada para acomodar a tensão, o processo de sensemaking pode ter resultados mais duradouros e de longo prazo. Neste processo, da mesma forma que o “criador de significado” influencia
fortemente no processo de sensemaking, o processo de sensemaking pode ter influência na identidade do próprio sujeito (Weick, 1995, p. 20), isto é, trata-se de um processo autorreferencial
(p. 23).
Como revela uma das empreendedoras da Revoada, um dos resultados do processo de sensemaking em relação aos trade-offs da sustentabilidade, foi ter mudado totalmente sua percepção
sobre prestar serviços para as empresas, que acreditavam ser as grandes responsáveis pelos
problemas que a empresa está engajada em resolver. De inaceitável, inicialmente, a prestação
de serviços passou a ser fundamental e necessário para manter e ampliar a extensão do impacto
da empresa.

230

A nossa reticência maior, como nós estávamos lidando com resíduo e querendo resolver essa
questão de excesso de coisas, para nós, a indústria estava muito ligada como a geradora disso
tudo. E dentro do seu processo linear de produção, que não está prevendo o final desse ciclo,
dentro de uma lógica mais capitalista que só está visando o lucro e não está percebendo que
outros impactos negativos estão gerando. Então, para nós, era muito claro que esses eram os
atores mais...desafiadores desse trabalho que nós estávamos querendo fazer. Daí, nós achávamos "portanto, não podemos, de nenhuma forma, estar com eles". E, depois, virou a chave completamente. Nós tivemos de refletir, conversar, debater muito para se dar conta que é o contrário:
eles é que precisam ajuda. E se nós não os ajudarmos a mudar essa cabeça, essa forma de pensar,
essa forma de produzir, quem irá ajudar? Eles estão estendendo a mão e estão dizendo "eu quero
ajuda, eu quero mudar, eu quero fazer diferente", porque nós negaremos essa 'mão' e dizer "não".
Nós começamos a nos dar conta que nós estávamos sendo muito dualistas. [risos] E aí nós começamos a experimentar esse diálogo. E está sendo super-rico. Nós estamos no terceiro projeto
de consultoria. (AT)

Contudo, diferente da situação observada no caso da Revoada, algumas vezes o significado que
emerge do processo de sensemaking em relação aos trade-offs da sustentabilidade pode ser mais
complexo para o empreendedor ou gestor lidar, demandando uma complexidade emocional significativa (Hahn et al., 2014). Isto ocorre, sobretudo, quando se trata de um processo de acomodação temporal. Seja por se frustrarem pelo fato de a empresa não atender, no presente,
determinado impacto que pretendiam quando da criação do negócio (compensação temporal
direcionada à manutenção da empresa). É o caso do Muda Meu Mundo. Ou, alternativamente,
por assumirem um risco econômico-financeiro, no presente, para atender determinado impacto,
no presente, com a expectativa de gerar benefícios econômicos financeiros no futuro (compensação temporal direcionada à manutenção da causa). É o caso do da Juçaí. Ambas as situações
são ilustradas no Quadro 28.
Por fim, como orientação geral para direcionar o processo de sensemaking em relação às tensões
de sustentabilidade, os empreendedores procuram responder às questões apontadas no Quadro
29.
Quadro 29 – Questões emergidas no processo de sensemaking em relação aos trade-offs
da sustentabilidade
Microprocesso
De sensemaking
1) Identificação e entendmento dos trade-offs
(Criação de significado)
2) Busca e análise de possíveis
estratégias
(Interpretação do significado)

Questões emergidas
- Do que se trata o trade-off?
- O quão relevante é o trade-off? Como ele afeta a possibilidade de
eu atender os objetivos da empresa?
- Quais são as possíveis estratégias para lidar com o trade-off?
- Qual é a melhor estratégia? Por quê?
- A estratégia escolhida é congruente com os princípios e valores
da organização?
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- A estratégia implementada foi bem-sucedida em acomodar os
trade-offs?
- A estratégia escolhida afetou outras dimensões? De que maneira?
3) Avaliação da estratégia
escolhida na prática
(Enactment)

- Quais as implicações (esperadas e/ou inesperadas) da escolha
dessa estratégia?
- Mantém a solução escolhida ou será necessária a busca ou escolha de outra estratégia?
- A estratégia mudou o entendimento da empresa ou do indivíduo
(empreendedor ou gestor) sobre como lidar com trade-offs? De
que maneira?

Fonte: elaborado pelo autor

5.2.4 Resultados do sensemaking: abordagens para acomodar os trade-offs
Como resultado do processo de sensemaking, empresas com modelos de negócios sustentáveis
desenvolvem algumas abordagens visando acomodar as tensões em relação aos trade-offs da
sustentabilidade. Ao fazerem isso, esforçam-se por se manterem fiéis à centralidade do impacto
socioambiental no seu modelo de negócio ao mesmo tempo em que tentam garantir a perenidade de suas atividades e eventualmente o seu crescimento.
De certa forma, esse processo de acomodação ajuda lidar com eventuais desvantagens competitivas - sobretudo por terem o advento de forças de lógicas institucionais diferentes (e, muitas
vezes, opostas) - que as empresas enfrentariam em relação às empresas tradicionais (i.e, sem
modelos de negócio sustentável).
Estas formas de acomodar os trade-offs envolvem os quatro elementos diferentes que compõem
os modelos de negócio das empresas e são divididas em seis abordagens que, por sua vez, se
desdobram em estratégias e subestratégias. Essas estratégias podem ocorrer de forma conjugada, isto é, uma ou mais simultaneamente, ou isoladamente, denotando a complexidade dos
modelos de negócio que são desenhados para acomodar trade-offs (Smith et al., 2010). Algumas
das estratégias se aplicam apenas a determinados produtos, outras podem ser empregadas à
empresa como um todo. Além disso, as empresas geralmente adotam uma perspectiva situacional, ou seja, as estratégias são aplicadas para acomodar trade-offs pontuais, mais do que uma
estratégia para a empresa como um todo, remetendo ao conceito de separação estrutural para
lidar com os trade-offs (Hahn et al., 2015a).
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Muitas destas estratégias demonstram, em diferentes graus, certa subordinação do lucro das
empresas à causa ou ao problema socioambiental que as empresas se dedicam a resolver, ainda
que com o compromisso de se manterem economicamente viáveis (Haigh & Hoffman, 2014).
Algumas das estratégias já foram mencionadas anteriormente ao longo desta seção de discussão
dos resultados do trabalho. Nas próximas subseções, todavia, são discutidas cada abordagem e
respectivas estratégias e subestratégias de maneira mais aprofundada e ancorada nos dados.
Ressalte-se que a proposição dessas estratégias também foi gerada indutivamente a partir da
análise dos 65 incidentes envolvendo múltiplos trade-offs identificados nas empresas estudadas
e, posteriormente, discutidos à luz da literatura, à semelhança do processo adotado na identificação dos trade-offs relacionados à sustentabilidade.
5.2.4.1 Compensação
Empresas que empregam uma abordagem de compensação entendem que é inevitável incorrer
em certo ‘prejuízo’– redução de receitas, redução do impacto socioambiental, aumento de custos, perda de clientes, etc. – decorrente de escolhas feitas relativas a um ou mais componentes
do seu modelo de negócio. Cientes desse ‘prejuízo’, as empresas criam significados e/ou tomam
ações para compensar esse prejuízo. Esta compensação se desdobra em duas estratégias, a de
compensação temporal e a compensação competitiva, ambas exploradas a seguir.
5.2.4.1.1 Compensação temporal
A compensação temporal não se trata propriamente de uma ação, mas de uma abordagem relativa ao resultado do processo de sensemaking quanto aos trade-offs. Por meio da compensação
temporal, a empresa cria um significado que ajuda acomodar a tensão no sentido de entender
que a empresa está envidando esforços presentes cujos resultados serão vistos ou terão expectativa de serem vistos apenas no futuro. Trata-se de uma abordagem referenciada por Hahn et
al. (2015a) como de ‘separação temporal’, em que os diferentes polos da tensão são atendidos
em diferentes pontos do tempo.
Isto, muitas vezes, envolve lidar com uma complexidade cognitiva/emocional significativa, envolvida no próprio ato de empreender um negócio com modelo de negócio sustentável, expressando uma tensão entre os objetivos pessoais do empreendedor e a agenda de sustentabilidade
da empresa (Hahn et al., 2014).
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Ademais, a compensação temporal é em grande parte resultado de um processo de sensemaking
prospectivo. O sensemaking orientado para o futuro tem relativamente pouco explorado, talvez,
porque contraria a perspectiva Weickiana de que o sensemaking é um processo essencialmente
retrospectivo (Gephart, Topal & Zhang, 2010; Maitlis & Christianson, 2014). Por meio do sensemaking prospectivo, fazendo uso de eventos passados e presentes, pessoas ou organizações
criam significados utilizados para projetar imagem de objetos ou fenômenos futuros (Gephart,
Topal & Zhang, 2010). Tal postura marca uma percepção por parte dos empreendedores de
descontinuidade ao longo do tempo, isto é, imaginando que suas ações atuais, influenciadas,
por sua vez, por outras ações que já aconteceram, são direcionadas para atender algo que imaginam que acontecerá. Portanto, mesmo o sensemaking prospectivo tem certo traço retrospectivo (Wiebe, 2010).
Os empreendedores, em realidade, fazem uma ‘bifurcação no tempo’ (p.233) a partir da constatação de que algo que tentaram ou que imaginaram que fosse possível não o será, tendo de
tomar certas ações que visem construir um futuro estável (Wiebe, 2010). Nos casos estudados,
foram identificados duas subestratégias principais que orientam a abordagem das empresas em
relação à acomodação temporal das tensões. Uma delas é direcionada à manutenção da causa
no presente e a outra direcionada à manutenção da perenidade da empresa no presente.
Compensação temporal direcionada à manutenção da causa
Algumas empresas fazem uma acomodação temporal centrando-se em garantir a integridade da
causa já no presente e, com isso, projetando que a perenidade da empresa será garantida no
futuro. Empresas que significam a tensão dessa maneira, em geral, acreditam que haverá no
futuro reconhecimento por parte dos clientes ou por outros atores de sua proposta de valor enquanto geradora de significativo impacto socioambiental. Portanto, a estratégia se insere em um
contexto em que a empresa entende que obterá maior legitimidade devido às suas ações. O
significado atribuído é "deixamos de nos beneficiar economicamente no presente para colher
frutos no futuro".
Os empreendedores da Fruta Imperfeita acreditam que o forte compromisso com o propósito e
a missão de combater o desperdício e gerar renda aos pequenos produtores, apesar de eventualmente limitar o crescimento presente e o aumento da margem da empresa, será compensado
no futuro.
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O nosso negócio principal são esses propósitos. Então, nós acreditamos que, para o longo prazo,
se nós queremos ganhar, ou ser grandes, ou ganhar dinheiro, enfim... nós não podemos perder
nenhum desses propósitos agora no meio do caminho. Entendeu? Então, nós acreditamos que
isso vai gerar muito mais valor lá na frente. E, qualquer ganho agora desviando disso [i.e, dos
propósitos], é um ganho muito pequeno pensando no que nós podemos ganhar lá na frente,
mantendo eles. Então, pode ser que, por alguma necessidade financeira e tal, possa escapar uma
ou outra coisa, mas, como estratégia não. (RM - 2ª onda de coleta)

Um dos mecanismos principais dessa compensação temporal dos eventuais prejuízos no curto
prazo por parte da Fruta Imperfeita é, sobretudo, obtendo legitimidade a partir do vínculo desenvolvido com os clientes, entendendo que a empresa tem muito a ganhar no futuro com a
manutenção do propósito.
[...]nós acreditamos que no futuro, isso acabará trazendo mais retorno para nós. Eu posso explorar, atender toda a demanda que eu tenho de lista de espera com grandes fornecedores. Porém,
isso, no longo prazo... Depois esses clientes vão embora, outros novos não vêm. Então, nós
preferimos ter um crescimento com uma curva mais suave, mas mantendo o propósito. (RM)

No caso da PanoSocial, a empresa deixa de aceitar pedidos de grandes clientes que pedem para
flexibilizar o 'composto de impactos socioambientais' e, com isso, reduzir seus custos e preços
e, dessa forma, conseguir efetuar a venda. A empreendedora da empresa acredita que podem
não estar sendo recompensados no curto prazo, por deixarem de efetuar vendas, porém, tem
certeza de que no futuro a empresa obterá benefícios por se manter fiel aos seus princípios.
Nós temos aí uma superoferta da indústria para diminuir muito o nosso custo, aumentar muito
a nossa margem e usar tecido de algodão orgânico com algodão convencional. Ou usar algodão
orgânico com BCI, que é o Better Cotton, que é um algodão 'mais controlado'. Ele tem agrotóxico, ele é transgênico, mas ele é 'controlado'. São venenos que são proibidos que não são utilizados. Essa é a diferença: ele mata mais devagar, mas ele mata. E nós não voltamos para trás. É
para frente que se anda, nunca para trás. Nós já recebemos mais de uma proposta. [...] E nós
estamos falando de uma gigante que confecciona para gigantes. De o Diretor Comercial vir
pessoalmente falar comigo. É mercado, é assim que funciona...[...] Mas, é natural para todo
mundo que trabalha com 100%, seja do que for, terá essas ofertas. E aí é a hora que você, ou
resiste, independente dos desafios e das dificuldades, e lá na frente você colhe os benefícios
disso, ou você anda para trás. E não é a nossa intenção de forma nenhuma. É igual quando você
vai surfar: você precisar remar e passar a arrebentação. Você vai remar, vai remar, e você vai
remar, você vai ficar muito cansado. Esse é o ponto em que nós estamos hoje. Mas, alguma hora
nós passamos a arrebentação e surfa a grande onda. (NB)

O empreendedor da Juçaí, por sua vez, acredita que, gradualmente, a tendência de as pessoas
se preocuparem com a origem e saudabilidade do produto tornar-se-á maior. Com isso, a Juçaí
pode se beneficiar no futuro. Atualmente, no entanto, muitas pessoas não observam esse benefício como importante.

235

Eu não deixarei de comer cachorro quente, mas se você for analisar o que é uma salsicha você
nunca mais botaria uma na boca. Começa assim, o mundo hoje em dia vai evoluindo, nós entendemos que a informação está ficando mais ágil, está chegando às pessoas mais rápido, as
pessoas estão procurando entender melhor. Antigamente, você conseguia esconder uma informação, deixar de contar uma informação. Hoje em dia, você tem o Google, você tem esses
oráculos da vida que vão dizer o porquê esse produto faz mal. E nós entendemos que, nessa
hora, o Juçaí vai estar preparado para qualquer uma dessas guerras, guerra da saúde. (LV).

O empreendedor da Movin possuiu percepção semelhante acerca do comportamento do consumidor no futuro. O processo de rastreamento e detalhamento das informações sobre os componentes e o processo produtivo dos produtos é trabalhoso, contudo, a empresa corroborou a expectativa de que os consumidores passariam, no futuro, a valorizar esse tipo de informação,
fazendo com que isso efetivamente gerasse aumento de vendas.
A questão de transparência também, de nós termos um trabalho a mais, de inserir informações
da nossa cadeia produtiva, [...], nós percebemos que o consumidor passava a entender melhor o
custo daquele produto, então ele aumentava o seu nível de compra. Então, também é um processo que demora mais, mas que nós víamos que tinha um resultado maior, futuramente. (PR)

Por fim, o empreendedor da Juçaí acredita que, a despeito da margem menor na captação de
valor devido à escolha dos componentes superiores na composição do produto, o que tende a
reduzir a atratividade de investidores na empresa, compensa continuar com essa política e se
mantendo fiéis aos seus propósitos, porque, eventualmente, encontrarão investidores que se coadunam com isso.
Hoje, nosso modelo de negócio não é muito tentador para um investidor daqueles 'shark' mesmo,
tubarão. Eles querem uma coisa muito próxima dos modelos de açaí que têm no mercado hoje
em dia. Nós não conseguimos oferecer nem tampouco queremos. Entendeu? Nós queremos,
realmente, trabalhar em nossa filosofia que, de certo modo, eu não diria ‘hippie’, mas ela é um
pouco mais... Foi o que eu falei, o cara fala assim: "eu invisto na sua empresa se você baixar a
qualidade do produto e aumentar a margem". Eu falei assim "vai sair da filosofia da empresa".[...] Mas, por enquanto, nós entendemos que, no momento certo, um investidor com a
nossa mentalidade vai chegar. Eu não diria que nós não estamos com pressa. Nós estamos com
pressa. Nós precisamos de investimento nos próximos meses, mas nós ainda estamos meio tranquilos para poder esperar. (LV)

Compensação temporal direcionada à manutenção da empresa
Algumas empresas fazem uma acomodação temporal centrando-se em garantir a perenidade da
empresa no presente e, com isso, projetando que o atendimento da causa ou de determinado
público pela empresa será garantido no futuro. Empresas que significam os trade-offs dessa
maneira, em geral, acreditam que, no presente, não têm condições de criar, entregar e captar
valor em seus modelos de negócios ao integrarem determinado público ou causa que julgam ser
importantes sob pena de tornar a empresa inviável economicamente. No futuro, porém, quando
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o negócio estiver mais estruturado e/ou encontrarem uma solução ideal, seja criando uma nova
organização, seja estendendo o seu modelo de negócios, as empresas têm a intenção de fazê-lo.
O significado atribuído é "Deixamos de beneficiar determinado público ou causa agora para
beneficiá-los(as) no futuro, quando o negócio estiver mais estruturado ou até que consigamos
encontrar uma solução viável". Quitandoca, Saladorama, Revoada, Muda Meu Mundo, Insecta
adotaram essa estratégia.
A Revoada, nas palavras da empreendedora, “congelou” a produção e comercialização de produtos ao consumidor final durante um período, porque era gasto muito esforço para se ter uma
rentabilidade muito baixa. Após tentar remodelar o seu modelo de negócio, sobretudo no que
tange à reformulação da entrega de valor ao consumidor final, os empreendedores não conseguiram enxergar solução momentânea para resolver a inviabilidade de se trabalhar com esse
público. Assim, as empreendedoras decidiram se dedicar somente aos clientes empresariais.
Finalmente, após um período de tempo, conseguiram vislumbrar e estruturar uma solução viável de modo que voltaram a fornecer ao consumidor final desenvolvendo uma nova forma de
entregar valor.
Então, nós chegamos num ponto tal que nós já tínhamos largado as lojas, por ver que era insustentável, continuava no e-commerce e iniciando essas vendas corporativas, logo nós percebemos
que nós estávamos quase que ‘tapando um lugar e destampando o outro’, porque nós pegávamos
o investimento do corporativo para botar no cliente final e, na verdade, não rentabilizando o que
poderia rentabilizar. Então, nós, por um tempo, 'congelamos' o trabalho com o consumidor final,
que foi uma coisa bem delicada e corajosa nossa, por um bom período, até entender e apostar
nossa energia. [...] Então, nós congelamos o cliente final, para dar toda nossa dedicação para o
corporativo e vários desafios que nós tínhamos àquela altura [...]. O nosso desafio era entender
como trabalhar com o cliente final de uma forma sustentável. E aí, nós só voltamos a trabalhar
com os clientes finais de novo quando nós criamos os Lotes de Venda Especial, que é como nós
viemos vendendo desde o no ano passado, que é totalmente por encomenda. (AT)

O Muda Meu Mundo também enfrentou situação parecida, porém, ainda não conseguiu implementar ações visando alcançar ‘o futuro imaginado’. As empreendedoras, quando do início da
estruturação do modelo de negócio, entendiam que o modelo ideal de atuação que geraria mais
impacto seria possibilitar acesso aos alimentos sem agrotóxicos/agroecológicos às classes D e
E. No entanto, após algumas experiências sem sucesso visando atender esse público com o
modelo atual de negócio, perceberam que havia diversos desafios da sua cadeia produtiva que
teriam de superar antes de finalmente conseguirem atender esse público prioritariamente.
Porque eu digo que nós somos um negócio de impacto? Porque nós temos os beneficiários, que
são os agricultores, que a base do nosso trabalho é essa autonomia, esse desenvolvimento da
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cadeia produtiva, desse empoderamento deles de questões sociais, nutricionais e tal, mas eu
também tenho o impacto que é ‘acessibilização’ dessa comida sem agrotóxico. E essa ‘acessibilização’ é para todos, classe A, B, C, D e E, não me interessa, entendeu? Eu não foco a minha
venda do produto, por mais que eu queira focar diretamente para as pessoas mais pobres,
hoje eu não posso, porque o meu beneficiário ainda não tem uma cadeia produtiva suficiente
para fazer com que eu chegue lá no menor. Então, eu tenho de vender hoje para quem pode
comprar, para depois, quando eu começar a fomentar, eu consiga chegar lá no mais pobre. (PV)

Eventualmente, a Muda Meu Mundo acredita que pode ser necessário até mesmo estender o
modelo de negócio (Cavalcante et al., 2011) ou mesmo criar uma empresa cujo processo de
criação de valor diferenciado permita atender o público de renda mais baixa.
Eu acho que nós teremos mais na frente duas estratégias. As hortas urbanas nos ajudarão a atender a ‘E’ [referindo-se a pessoas da ‘classe E’]. Entendeu? A horta urbana, funcionando dentro
do bairro como uma capacitação, onde eles possam se autogerenciar, uma horta urbana de mulheres, eu acho que nos ajudará a atender a ‘E’. Xepa, essas coisas, beleza. Mas, eu não sei se o
modelo de negócio como ele é, atenderia, porque nós compramos bem do agricultor [no sentido
de pagar um preço superior à média de mercado, segundo práticas de comércio justo]. (PV)

A Insecta se viu em um dilema parecido acerca da adequação do modelo de negócio. Por um
lado, queriam manter a integridade da proposta de valor do calçado feito a partir de materiais
reciclados ou com menor impacto ambiental, por outro, tinham consciência de que o custo de
produção destes é maior, o que faz com que o preço ao consumidor final fique mais caro. Por
outro lado, pessoas frequentemente questionam o preço final dos sapatos e afirmam que não
podem comprá-lo por causa do preço mais elevado. A empresa interessada em atender a esse
público de forma a ajuda a expandir o conceito de moda sustentável, decidiu por manter a integridade da proposta de valor da empresa, vista como viável no presente, porém, está estudando
atualmente formas de criar modelos de calçados que, mantendo a proposta, tenham um custo
mais acessível.
[...] quanto a produto sim, nós temos uma parte de ampliar a linha, porque, hoje, no momento
em que nós estamos, e até pela oferta de matérias-primas, nós ainda estamos trabalhando com
"materiais alternativos", bota aspas nisso, que, às vezes, não são nada baratos e o nosso processo
é todo diferente, a nossa mão-de-obra é bem remunerada... Então, isso tudo acaba levando para
o mercado um produto "caro", aspas de novo, mas, que na verdade, é o preço justo, mas que o
público não está acostumado a pagar. Compara com outros produtos e nosso preço realmente
fica mais caro. Então, nós estamos buscando alternativas de produtos que nós consigamos oferecer em outras faixas de preço. Não somente por uma questão de, enfim, oportunidade de atender outros públicos, mas porque o nosso público, a nossa audiência, conversa muito conosco
falando sobre "cara, muito lindo, tudo o que vocês pregam eu me engajo demais [...], mas eu
não tenho grana para comprar [...]”. Então, nós queremos que essas pessoas substituam esse
consumo[...], para ela não comprar na fast-fashion, nós estamos pensando em como nós vamos
solucionar isso. (LM)
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A empreendedora da Quitandoca entende que ao privilegiar e fortalecer o produtor no presente
- principal gargalo estrutural para conseguir democratizar os alimentos agroecológicos na atualidade, ainda que ao custo de manter um preço mais caro para o consumidor final, este consumidor, no futuro, poderá vir a ser beneficiado. Portanto, privilegiam, atualmente, o fortalecimento do produtor.
[...] o modelo novo continua a trabalhar e a privilegiar o fortalecimento da agricultura familiar
e o trabalho no campo e, justamente, nós estamos tentando fazer isso para que esse trabalho seja
viabilizado e possa futuramente dar mais acesso ao consumidor. Porque nós criamos um modelo
de economia solidária aqui, que pretende dar mais acesso ao consumidor em termos de preço,
mas é muito difícil porque a estrutura é ainda muito desmantelada. Então, justamente, continua
sendo o mesmo apelo, de fortalecer isso, e melhorar o acesso, melhorar a condição de que essas
pessoas têm de competir no mercado e tal. (GM - 2ª onda de coleta)

Por fim, o Saladorama adotou a perspectiva temporal não apenas para significar a acomodação
das tensões, mas como estratégia de negócios direcionada à manutenção da empresa. Este movimento ocorreu após os empreendedores se depararem com as dificuldades iniciais de venderem saladas para a população da comunidade ao abrirem a primeira unidade da empresa no
morro de Santa Marta no Rio de Janeiro. Assim, a empresa começou suas operações tendo
vendas predominantes – cerca de 70% – para um público externo à comunidade, este sim o seu
público-alvo e um dos principais lócus do impacto do negócio. Assim, incialmente, começaram
a vender para pessoas de bairros de classe mais alta no Rio de Janeiro-RJ, na Zona Sul da
cidade, até que, gradativamente e após um razoável esforço, foram desenvolvendo vendas para
os consumidores da comunidade. A empreendedora descreve a situação:
[...] no começo, quem movia nossas vendas mesmo era a Zona Sul [referindo-se a bairros da
cidade do Rio de Janeiro de renda mais alta como Leblon, Copacabana e Ipanema] [...] quando
nós estávamos consolidando marca, nós não podíamos nos ‘queimar’ com esses parceiros, nós
entregávamos de todo o jeito. Porque eram eles que faziam o negócio rodar. Minhas vendas
na comunidade eram muito poucas. Depois, nós fomos começando a entender que, para nós
vendermos na comunidade nós precisávamos ser comunidade. Então, quando nós falamos 'alimentação saudável', mesmo que fosse barata, havia algumas barreiras antes disso para que o
cara pudesse encontrar o item, para que o cara pudesse ter interesse em comprar o item. [...]

(IR)
Posteriormente, percebendo que a estratégia foi bem-sucedida para garantir a viabilidade da sua
primeira unidade na cidade do Rio de Janeiro, o Saladorama começou a adotar a estratégia como
parte do seu modelo de negócio e como metodologia na implantação de novas unidades/franquias.
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Nós articulamos alguns parceiros [quando da abertura de novas unidades/franquias]. Então, tipo,
essas empresas de fora [i.e, de fora da comunidade], são nosso primeiro passo. Normalmente,
nós que articulamos [referindo-se aos empreendedores fundadores da Saladorama]. O cara [i.e,
o franqueado] não começa do zero não. Entendeu? Quando eu vou para lá, quando nós vamos
para fazer 'consolidações', normalmente, nós fechamos três ou quatro empresas para dar aquele
giro mínimo para o cara: ‘ah, beleza, estou respirando’. (IR)

5.2.4.1.2 Compensação competitiva
Por meio da compensação competitiva, as empresas significam os trade-offs entendendo que,
por terem um impacto socioambiental agregado ao seu modelo de negócio - seja na criação e
entrega de valor, captação de valor, rede de valor e proposição de valor -, apesar de gerar algumas desvantagens em termos de concorrência, a empresa obtém algumas vantagens competitivas significativas. A dúvida fica por conta do questionamento: as vantagens competitivas acabam por superar as desvantagens? Com isso, o significado atribuído pelas empresas é “Deixamos de ganhar em algumas coisas, porém, somos beneficiados em outras”.
As vantagens competitivas observadas como mecanismos de compensação foram de três naturezas: mídia espontânea gerada, relacionamento estreito com alguns atores da cadeia de valor e
engajamento maior do consumidor.
Mídia espontânea gerada
Como os modelos de negócio das empresas estudadas têm um impacto socioambiental significativo e geralmente são inovadores, as empresas são frequentemente foco de reportagens em
alguns dos principais veículos de comunicação no Brasil e, em alguns casos, no mundo. Com
isso, muitas vezes as empresas não precisam investir em propaganda e despender esforços significativos na prospecção de clientes.
A título de ilustração do potencial de mídia espontânea gerada, o Quadro 30 traz uma amostra
de alguns eminentes veículos de comunicação que fizeram reportagens sobre as empresas.
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Quadro 30 – Exemplos de veículos de comunicação que fizeram reportagens sobre as
empresas
Empresa

Veículos de comunicação

PanoSocial

Revista Exame

Vert-shoes

The New York Times, The Guardian, Jornal do Comércio

Movin

The New York Times

Insecta shoes

Pequenas Empresas Grandes Negócios (PEGN)

Revoada

Rede Globo de Televisão, Jornal do Comércio

Quitandoca

O Estado de São Paulo

Muda Meu Mundo

O Estado de São Paulo

Fruta Imperfeita

Rede Globo de Televisão, CBN

Juçaí

Rede Globo de Televisão, O Globo

Saladorama

Rede Globo de Televisão, DCI, O Globo

Fonte: elaborado pelo autor
A Vert-Shoes explicitamente considera a mídia espontânea gerada como fator competitivo. A
empresa relata que não gasta com propaganda e que, com os custos que economizam, conseguem deixar o produto mais competitivo, considerando que os custos são naturalmente mais
elevados devido ao seu trabalho com a cadeia produtiva.
E a nossa história, nosso marketing veio daí. Você consegue remunerar melhor toda a cadeia
produtiva, isso já te dá uma história bacana, para o próprio jornalista querer pautar, para uma
revista 'eu contarei uma história dos caras que estão fazendo moda, mas de uma forma diferente'.
E, realmente, o mundo está virando muito para isso. Não é o marketing de você pagar um modelo
ou um artista e colocar seu tênis e pagar a revista Vogue, Elle [referindo-se a duas das mais
importantes revistas do mercado da Moda no mundo] para poder posicionar sua marca. Não, é
realmente fazer bem diferente, bem o contrário. E eu confesso que duvidei, eu achei muito estranho, porque era uma prática completamente nova em relação ao que eu estava acostumado.
Mas eu vi que começou a gerar resultados. (LE)
A fabricação do Veja [nome da marca Vert no exterior] custa 3 ou 4 vezes mais do que outras
marcas de tênis porque os tênis e mochilas são produzidas com dignidade. Porém, a política da
Veja de ‘no advertising’ torna possível a comercialização dos tênis a um preço semelhante ao
dos competidores. (tradução livre) (website internacional da marca - Vert-Shoes, tradução

livre)
Os casos da Fruta Imperfeita, Revoada e Saladorama comprovam que a estratégia de compensação competitiva por meio de mídia espontânea gerada pode ser muito eficaz. No caso da Fruta
Imperfeita, logo após a sua fundação em novembro de 2015, houve uma reportagem digital do
website Catraca Livre falando a respeito do modelo de atuação da empresa. Logo após esta
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primeira reportagem, cerca de três mil pessoas procuraram a empresa interessadas no serviço,
que até então, contabilizava a entrega de cerca de uma centena de cestas por semana. Situação
semelhante ocorreu em reportagens posteriores, o que inclusive levou a empresa, em determinados momentos, a não querer ser objeto de reportagens durante um período. Os empreendedores relatam a situação:
[...] nós tivemos uma demanda muito alta por conta das mídias espontâneas que surgiram. Então,
nós tivemos de criar uma lista de espera. Então, assim, marketing para conquistar clientes, nós
não somos tão agressivos porque nós temos essa lista. Então nós trabalhamos muito com essa
lista. (NI)
E todo mundo achava que era uma empresa grande, porque tínhamos saído na mídia: 'Mas como
vocês não entregam?' Nós não estamos conseguindo entregar, você não está entendendo. E nesses dois meses seguintes, nós tivemos procura de todas as mídias e nós falamos 'não, nós não
queremos sair na mídia agora'. (RM)

No caso da Revoada, por ter um modelo inovador e que gera impacto socioambiental, tiveram
um retorno de mídia significativo, o que os ajudou a constituir o seu processo de branding da
marca, principalmente no início da empresa.
Entramos muito bem no mercado, porque [...] tivemos uma mídia espontânea muito grande no
primeiro ano, porque realmente era muito inovador, especialmente em 2013, quando nós começamos. O cenário era completamente diferente do que é agora. Não tinha essa quantidade de
marcas, não tinha esse cenário todo, de casas criativas e nem se falava de colaboração, não se
falava metade das coisas que surgiram agora, de 2014 para cá. Então, quando nós surgimos e as
pessoas iam nos descobrindo, automaticamente elas iam publicando. Então, nós aparecemos em
vários lugares, tanto de pessoas da moda muito influentes quanto no Estadão, por exemplo. E
isso foi nos dando um movimento para a loja virtual mais rápido, embora nunca tenha sido
assim, "Uau! Estouramos de tanto vender!", uma venda bem orgânica, crescente de devagar. Era
muito mais uma repercussão de ‘branding’ do que propriamente de venda. (AT)

A empreendedora da Revoada deixa a entender, contudo, que uma vez que ocorra a saturação
de empresas no mercado com proposta de valor semelhantes, pode ocorrer a corrosão dessa
vantagem competitiva ao ressalvar que “Não tinha essa quantidade de marcas, não tinha esse
cenário todo”.
No caso da Saladorama, a mídia espontânea gerada tem causado o efeito adicional de chamar a
atenção de potenciais interessados em investir em franquias da empresa. Como exemplifica a
empreendedora (IR): “Diariamente, eu recebo coisa de 12, 13 propostas de franquia por dia.
Sério. Estou te falando. E quando sai matéria, aí que 'bomba' mesmo. Porque as pessoas veem
que é social, veem que é barato.”
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Relacionamento estreito com atores da cadeia e da rede de valor
Alguns relacionamentos com atores importantes levam tempo para serem desenvolvidos e demandam uma relação prévia e de confiança conquistada gradualmente e por terem o modelo de
negócio que considera profundamente os outros stakeholders e tem uma causa intrinsecamente
associada a ele. Não se trata tão somente de um mercado convencional de compra e venda, algo
como ‘eu tenho um produto/serviço para fornecer e vendo para quem pagar mais’. Tal dinâmica,
torna muito difícil que outras empresas consigam criar valor a partir de relacionamentos estreitos com os mesmos atores estratégicos da cadeia produtiva ou desenvolvam uma rede de valor
semelhante.
Em uma perspectiva do relacionamento entre fornecedor e empresa focal, a Vert-Shoes traz o
exemplo mais icônico. A empresa desenvolveu um relacionamento estreito com as comunidades da Amazônia que extraem o látex para produzir a borracha natural utilizada na confecção
dos tênis da marca, inclusive estabelecendo contratos de compra de longo prazo e um preço
superior à média do mercado. Estabelecer tal relacionamento, contudo, não foi e não é fácil,
sendo que, segundo o relato do gestor, outras empresas tentaram estabelecer, sem sucesso, canais para obter suprimento com as mesmas comunidades. Além disso, destaque-se que, no início do negócio, os empreendedores fundadores da empresa somente lograram sucesso em estabelecer o suprimento junto às comunidades porque fizeram parceria com uma pessoa que já
tinha um relacionamento de confiança há muito tempo com os produtores.
[...] acho que nossa intenção de ter esses contratos maiores de compra não passa muito por aí.
[...] esse processo foi mais difícil, você entrar na floresta [no sentido de obter a borracha da
Amazônia]. Como nós entramos, nós vimos nesses anos, muitas outras empresas começaram a
tentar a entrar também, mas não conseguiam porque não tinham acesso. (LE)
Ela [referindo-se à pessoa que estabeleceu o relacionamento entre a Vert e as comunidades de
produtores] foi a primeira pessoa que fez o couro vegetal do látex. E vendeu essas peças para
fazer bolsas para a marca francesa Hermès. Então, tinha bastante conhecimento. E hoje ela faz
parte da empresa, ela ainda cuida da borracha da Vert. Então, ela que direcionou um pouco essa
entrada dos franceses [referindo-se aos empreendedores donos da empresa] na Amazônia, que
foi bastante complicada no começo. Porque, a BS, por ser brasileira, já tinha o acesso. Mas,
você entrar na comunidade, com pouca cultura e provar para eles que você não é um gringo que
vai lá explorar, querer ser malandro e ganhar dinheiro em cima dos caras. É complicado, não é
fácil você chegar lá e conseguir estruturar a coisa. Ela foi uma das principais responsáveis por
acho que 'startar', dar a primeira ideia, o pontapé inicial da marca, acho que foi ela. (LE)

A Revoada, embora não trabalhe com um ativo tão específico na sua cadeia produtiva como o
látex natural, também trabalha a construção da rede de fornecimento do seu negócio, o que é
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essencial para expandir o potencial de, gradativamente, escalar sua produção, como revela uma
das empreendedoras:
A sacada, assim, acho que também ali a partir da Yunus em 2015, foi nós realmente trabalharmos em rede. E acho que depois nós começamos a mapear a rede e trabalhar muito em rede.
Hoje, a nossa consultoria trabalha em rede, a nossa parte corporativa trabalha em rede, ativando
pessoas, que nos apresentam para pessoas, que nos conectam com pessoas. E a nossa produção
também. Então, por exemplo, de um atelier, nós multiplicávamos para várias outras costureiras
que estavam em casa desempregadas e que poderiam entrar naquela produção. Todo o mapeamento do que estava ocioso e do que estava excedente e nós poderíamos aproveitar. (AT)

Tal dinâmica comercial desenvolvida entre comunidade/cadeia produtiva e as empresas reforça
a importância da credibilidade, da satisfação com o relacionamento desenvolvido, e da percepção sobre a dependência mútua para o sucesso do relacionamento de longo prazo e desenvolvimento de confiança entre os atores (Ganesan, 1994).
O relacionamento estreito, contudo, não se restringe somente à relação fornecedor-comprador.
As empresas, muitas vezes, dependem de outros atores para lidar com vácuos institucionais ou
superar barreiras de entrada ou fatores que dificultam a entrada em determinado mercado. De
fato, como propõem Nahapiet e Ghosal (1998), a densidade do capital social desenvolvido pelas
empresas contribui para um ganho competitivo. As empresas desenvolvem um relacionamento
com outros stakeholders, entre outras coisas, a partir de uma dimensão relacional gradativamente construída baseada em confiança, normas esperadas de comportamentos e expectativas
estabelecidas. Veja-se os casos da Saladorama e da PanoSocial.
A empreendedora do Saladorama tem clareza de que a colaboração tanto de líderes comunitários quanto de atores públicos locais de cada comunidade onde atuam, é fundamental para o
sucesso de cada unidade. Segundo a empreendedora, há um contraste muito grande entre a efetividade dos resultados das ações em uma comunidade onde possuem esse apoio comparado a
uma comunidade onde não possuem tal apoio. Isto ocorreu, por exemplo, com a Prefeitura de
Recife e de outras cidades menores em que estudam implantar novas unidades em que recebem
ou receberam expressivo apoio em contraste com a Prefeitura do Rio de Janeiro, cidade em que
foi fundada a primeira unidade da empresa na comunidade de Santa Marta.
Nova Descoberta [comunidade do Recife onde possuem uma unidade] é meu cenário ideal. Porque em Nova Descoberta, a facilitadora da comunidade sou eu. Entendeu? Eu não tenho um
terceiro. Meu pai era líder comunitário, muita gente me conhece. Então, eu não preciso de abertura na comunidade, eu já tenho minha abertura. E eu já tinha abertura com a Prefeitura. Então,
para fazer teste...assim, nós nascemos no Rio de Janeiro, mas, hoje, para fazer testes, Recife é
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meu cenário ideal. Eu consigo testar o que eu quiser aqui. Teve muita gente que nós fizemos
que falava ‘ah, não funciona’. Mas, aí, é diferente. Se eu chegasse no Santa Marta, por exemplo,
e dissesse ‘Eu quero fazer uma horta na comunidade’. A galera ia dizer ‘Não funciona’. ‘Então
está bem’. Entendeu? Ou a Prefeitura do Rio de Janeiro fala ‘ah, isso é impossível, não funciona.
Vai dar errado’. Porque a galera não arrisca. (IR)
Com quem eu preciso falar para poder rodar?". Mas, é muito complicado, cara, se você não tiver
uma boa relação com o público. [...] Tipo, o líder comunitário, principalmente, o cara de relevância na comunidade. Se o cara não "jogar no teu time" ele vai te atrasar dez anos. E, a Prefeitura como um todo. Governo como um todo. Se o governo "não jogar no teu time", ferrou.
Porque você não terá licenciamento, não terá alvará, tu não poderá fazer nada. Entendeu? Fica
tudo muito mais burocrático. (IR)

No caso da PanoSocial, embora a empresa não ficasse impossibilitada de trabalhar sem a ajuda
do ente público, os empreendedores refletem que o fato de finalmente terem conseguido estabelecer uma parceria foi de muito valia. A empresa, historicamente, enfrentou dificuldades em
obter apoio junto a entidades de apoio e que trabalham com a população carcerária, no caso, a
FUNAP. Isso ocorreu durante mais de três anos. Apenas em 2017, finalmente, após um longo
histórico de relacionamento, conseguiram então formalizar uma parceria com a entidade.
[...]agora nós assinamos um contrato com a FUNAP. Foram três anos e meio de ‘namoro’ com
a FUNAP para aí sim fechar esse contrato. A FUNAP tem oficinas de costura dentro das unidades prisionais. Então, agora está determinado, pelo presidente da FUNAP, que ela vai selecionar
as melhores e os melhores dentro do Sistema, vão para o prédio da FUNAP, vão passar um
tempo lá, para depois ir para a PanoSocial. (NB)
A FUNAP, do outro lado também, eu estava em contato com eles há três anos, mas, eles também
tinham, no começo, um certo receio, sabe? “Quem são eles querendo fazer uma coisa?” Então,
hoje, a FUNAP é parceira no papel, eles dão cursos de capacitação aqui. (GG)

Engajamento maior dos consumidores
As empresas com modelos de negócio sustentável tendem a angariar maior engajamento dos
consumidores que, para além da proposta de valor relacionada ao produto e serviço comercializados pela empresa em si, valorizam muito o impacto socioambiental gerado. Tal fato, além
de gerar maior fidelidade, torna os consumidores, muitas vezes, espontâneos promotores da
marca e da empresa. Revoada, Saladorama, Fruta Imperfeita, Insecta, Muda Meu Mundo e PanoSocial.
A Revoada tem convicção de que, pelo apelo dos seus produtos e da sua proposta de valor com
impacto socioambiental, os consumidores se engajam mais com a empresa. Como uma das empreendedoras revela: “A gente acredita que nossos clientes são mais que compradores atrás de
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produto. Vendemos um conceito de sustentabilidade, de repensar. São pessoas que se engajam
nessa proposta” (Fala da empreendedora IP extraída da reportagem do Projeto Draft – Junho de
2015). A outra empreendedora da empresa concorda e aponta que o fato de serem referência
em sustentabilidade e inovação é essencial para isso: “Por outro lado, eu acho que a parte de se
destacar como uma referência de sustentabilidade, de inovação, e ter uma reciprocidade muito
amorosa e muito engajada do nosso público de 'vuelistas' foi muito maior do que nós esperávamos e ela só cresce” (AT).
Outro exemplo do engajamento dos consumidores da Revoada com a empresa, é o trabalho de
lidar com o produto ao final de sua vida útil, que pode ser reencaminhado para a empresa, que,
então, faz a destinação correta. A empreendedora argumenta que “A ideia é evitar que algo
tirado do lixo volte facilmente para lá. Isso depende do engajamento dos nossos vuelistas, por
isso apostamos nessa relação próxima com eles. Se eles não entenderem e não se sentirem parte
do processo, essa logística reversa não acontece” (Fala da empreendedora AT, extraída da reportagem do Projeto Draft – Junho de 2015).
A Insecta, com sua política de transparência e diálogo franco com os consumidores, inclusive
estando aberta a receber críticas, também gera maior engajamento por parte dos consumidores.
Foi a nossa ação de Green Friday do ano [referindo-se ao ano de 2017], onde resolvemos nos
posicionar e explicar por que não fazemos superpromoções na data [referindo-se ao Black Friday]. Durante os dias em que falamos (ou martelamos) sobre o assunto, vocês se engajaram. A
resposta foi ainda melhor do que a gente imaginava. Nossos posts abriram um debate importantíssimo, várias questões foram levantadas, respostas foram cobradas (com amor, a gente sabe) e
queremos seguir essa conversa. (sic) (Insecta - Institucional – postagem no Blog – Janeiro

de 2018)
No caso da Fruta Imperfeita, o engajamento dos consumidores é tamanho a ponto de contribuírem sobremaneira para entusiasticamente divulgar a empresa para outros, justamente por ter
uma causa relevante associada, não por conta de outros atributos associados à proposta de valor
da empresa, como preço. Como argumenta um dos empreendedores, “Nosso preço é mais baixo
do que no supermercado, mas, mesmo assim, quem está conosco, está comprando muito mais
pela causa” (RM). Por outro lado, embora percam alguns clientes que não se engajam, os ganhos
gerados pelo fato de os clientes serem engajados mais do que compensa a perda:
Realmente, nós perdemos muitos clientes porque [o cliente fala] 'ah, mas eu não posso escolher'.
Sinto muito. Mas, teve muita gente que veio porque o amigo falou: 'eu não vejo a hora de chegar
a caixa para ver o que virá essa semana’. (RM)
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Em alguns casos, conseguir o engajamento do consumidor é condição essencial para o negócio
dar certo e também para ampliar o impacto gerado. Esse é o caso do Muda Meu Mundo e do
Saladorama. No caso do Muda Meu Mundo, o consumidor precisa de certa forma modificar
hábitos de consumo – no caso, ir à feira, em vez de ir aos supermercados. Além disso, a proposta
de valor da empresa e a geração de impacto em si implicam promover mudanças de comportamento em direção a um consumo e escolhas mais conscientes.
Porque, um desafio em Fortaleza, diferente do Sudeste, as pessoas não saem para a feira. Não
tem feira em bairro. Não tem. Então as pessoas gostam de ir ao mercado, supermercado chique,
com ar condicionado, e fazer sua feira lá. E nós estamos mostrando para as pessoas que ocupar
o espaço público, sair de casa, comer, comprar, escolher, saber que aquilo veio do local, que
isso faz diferença. Quem se envolve conosco, ele pode até começar a se envolver com o preço,
quando ele chega lá na feira, nós sempre estamos falando qual é a ideia. Então, se ele está comprando uma alface que é livre de exploração, a alface que veio lá da dona Maria. Quem é a Dona
Maria. Então, nós tratamos tudo isso para que o consumidor para que ele se envolva conosco
emocionalmente, e não somente ‘ah, vou comprar’. Tanto que nós não estamos nem fazendo
delivery porque a logística do delivery é mais complicada e porque eu acho que tira um pouco
disso que nós temos, dessa proximidade. E isso tem causado resultado, porque um fala para o
outro ‘olha, eu sou tão bem atendido’. Então, isso faz diferença. (PV)
Essas feiras são momento de experiência conosco: tenho Yoga, tenho nutricionista, tenho várias
pessoas de comida vegana, que vão lá para ter café-da-manhã, dão café-da-manhã e tal. E eu
tento fazer com que as pessoas saiam de casa, vão à feira comprar no fim de semana e eu preciso
aumentar meu volume de vendas para eu poder ter lucro. (PV)

No caso do Saladorama, é necessário envidar esforços para, em médio prazo, conquistar o
engajamento do consumidor, considerando que o público da comunidade geralmente não está
habituado a consumir saladas. Nas palavras da empreendedora, é preciso “‘Trampar’ muito”:
Quando nós saímos, um dos papéis meu e do HH [outro sócio], é já fechar as primeiras vendas
para o cara [o franqueado], para o cara dar aquele respiro, tipo, não estar agonizando lá quatro
meses. Entendeu? Mas, não é uma coisa que você vai lucrar, é uma coisa que você vai sobreviver. Você precisa 'trampar' muito e fazer a comunidade engajar para você começar a gerar renda.
Entendeu? (IR)

5.2.4.2. Hierarquização
A hierarquização ocorre quando há uma tensão aparentemente incontornável entre determinados aspectos sociais, ambientais e econômicos. As empresas percebem, em geral, após tentarem, sem sucesso, ter um impacto multifacetado, que muitas vezes é necessário estabelecer uma
prioridade, entre os diferentes tipos de impacto que a empresa tem o potencial de gerar por meio

247

do seu modelo de negócio, mantendo um ou mais e excluindo-se os demais aspectos, de forma
a garantir a manutenção e perenidade do negócio.
Neste sentido, é possível fazer uma analogia da hierarquização com o conceito de “stuck in the
middle” proposto por Porter, segundo o qual as empresas que não forem muito incisivas sobre
qual estratégia adotar e tentarem perseguir diferentes estratégias ao mesmo tempo, podem se
fadar ao fracasso (Porter, 1998). Pensando estritamente no impacto gerado, torna-se necessário
estabelecer um equilíbrio entre buscar a extensão de impacto e escopo de impacto, sendo que
em muitas ocasiões não é possível perseguir ambos.
Lankoski e Smith (2017), ao conceituaram funções objetivas alternativas que empresas podem
ter, estabelecem dois objetivos centrais gerais que as empresas podem perseguir, quais sejam,
o de buscar “bem-estar social” - definido amplamente, e o objetivo de maximizar os lucros. Os
autores identificaram que o relacionamento entre os objetivos pode ser de caráter hierárquico,
sendo que um é prioritário e o segundo seria perseguido somente até o ponto em que não afetasse negativamente o primeiro. O que se viu nas empresas estudadas, contudo, é que o relacionamento hierárquico não acontece somente entre os objetivos de “bem-estar social” e a “maximização do lucro”, mas também entre diferentes dimensões envolvidas em promover o “bemestar social”. Assim, tem-se que muitas vezes as empresas estabelecem prioridades entre a dimensão social e ambiental e mesmo entre diferentes aspectos sociais ou diferentes aspectos
ambientais, ainda que tenham como pano de fundo a necessidade de garantir a viabilidade econômica mínima da empresa. Por conseguinte, é possível aprofundar a análise ao explorar as
nuances envolvidas no conceito de “bem-estar social” como parte integrante das funções objetivas das organizações. O significado atribuído pelas empresas que adotam essa abordagem é
"Precisamos estabelecer prioridades sobre qual é a causa/público prioritário ao qual se direciona o nosso impacto".
A hierarquização tem duas facetas. Ela pode ser uma hierarquização parcial, em que a empresa
prioriza apenas temporariamente ou localmente um dos impactos socioambientais gerados; ou
hierarquização definitiva, em que a empresa toma a priorização de determinados aspectos em
detrimento de outros como parte integrante, em definitivo, do seu modelo de negócio.
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5.2.4.2.1 Hierarquização parcial: priorização temporária e/ou local do escopo de impacto
gerado
Para manutenção da causa maior, negócios aceitam flexibilizar/reduzir temporariamente determinado componente do impacto socioambiental. Esta modalidade de hierarquização é sensível
ao contexto e ao tempo. Em determinadas situações, a hierarquização é feita, em outros, quando
é possível acomodar as tensões, não. Além disso, pode-se adotar uma hierarquização local.
Em geral, a redução e flexibilização ocorrem em relação aos componentes de 'criação e entrega
de valor' e 'captação de valor'. Ademais, de modo geral, não há redução do componente de
‘proposição de valor’, porque os clientes das empresas tendem a considerar a missão da empresa
como um todo, não práticas específicas em sua avaliação/percepção sobre o impacto gerado
pela empresa. Isto ocorre muito porque as empresas, de modo geral, possuem uma política de
transparência/comunicação com os clientes, ajudando no processo de conquista de confiança.
Pode ser considerada uma revisão temporária no seu modelo de negócio. O significado atribuído pelas empresas é "Precisamos, temporariamente, estabelecer prioridades sobre qual é a
causa/público prioritário ao qual se direciona o nosso impacto".
A Fruta Imperfeita, para manter a atividade de conscientização e redução do desperdício de
alimentos ao mesmo tempo em que continuam a expandir/garantir o fornecimento aos clientes,
às vezes, tem de comprar de grandes produtores. Nessas situações, decidem dar prioridade ao
reaproveitamento dos alimentos ao comprar de grandes produtores (aspecto ambiental) em vez
da geração de renda aos pequenos produtores (social), tendo como pano de fundo a necessidade
de manter a proposta de valor mínima ao consumidor final.
É aquilo que eu falei, esse é o grande desafio, às vezes nós realmente precisamos, não tem como,
nós precisamos ter uma maior quantidade, tais variedades, os pequenos produtores que nós já
conhecemos não terão, então, realmente [...] Mas a prioridade é os pequenos. (RM)

A Revoada, até encontrar uma forma minimamente rentável para atender aos consumidores
finais, parte importante da missão da empresa no sentido da conscientização, a empresa deixou
de produzir, temporariamente, produtos para o consumidor final. Posteriormente, a empresa
encontrou no mecanismo de "venda por lotes" uma forma de conseguir voltar a atender esses
clientes. Nesse caso, envolveu dar prioridade temporária à questão da manutenção/perenidade
da organização (econômica) em vez da ampliação do volume de upcycling e conscientização
das pessoas (ambiental e social, respectivamente).
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A Insecta, ao lançar uma linha de calçados feita a partir de laminado vegetal, tecido produzido
a partir de uma composição de látex natural e algodão, deixou de se utilizar de materiais reaproveitados (i.e, fruto do upcycling). Passaram, inicialmente, por autoquestionamento pelo fato
de não-estarem "reciclando nada com esse material". Por fim, decidiram lançar a linha, por não
ter tanto impacto quanto materiais alternativos como couro sintético. Contudo, estão estudando
e tem planos de, no futuro, conseguir uma forma de tentar pelo menos reaproveitar tecidos para
fazer a linha de laminado vegetal, de forma a reintegrar o conceito de upcycling. Nesse caso,
envolveu dar prioridade temporária à questão do atendimento a uma demanda dos clientes (econômica) em vez da manutenção do conceito de upcycling da marca (ambiental).
É o reaproveitamento, usar a vida útil do que já existe no mundo. No caso do laminado vegetal,
que é a linha que nós lançamos há uns dois meses, tem cara de couro. Nós paramos para refletir
"Nós não estamos reciclando nada com esse material", mas ele não agride o meio-ambiente tanto
quanto outros. Nós queremos o não. Mas nós decidimos por sim. [...] Não [no sentido de não
entrar o conceito de upcycling], ele é um algodão natural e o látex natural aplicado. Aí eu falei
"quem sabe nós tentamos para que pelo menos esse algodão seja reciclado", sabe? E nós estamos
em negociação com o fornecedor para tentar achar essa solução. [...] Nós tivemos de ceder um
pouco, daí. Tivemos de ceder. (BM).

O Saladorama apresenta uma hierarquização parcial sensível tanto ao aspecto temporal quanto
ao aspecto local. Isto porque as compras de alimentos orgânicos variam de acordo com cada
localidade. Em algumas localidades, os alimentos são 100% sem agrotóxicos/orgânicos - por
exemplo, na unidade de Nova Descoberta no Recife; em outras parcialmente orgânicos – por
exemplo, na Santa Marta no Rio de Janeiro; e em outras nenhuma compra de orgânicos é feita
– por exemplo, unidade de São Luís. Não obstante o fato de, a médio e longo prazo, sempre
procurarem desenvolver fornecedores de alimentos orgânicos/sem agrotóxicos junto às comunidades (aspecto social de geração de renda local e maior benefício à população de consumo de
alimentos orgânicos), não deixam de expandir suas atividades caso não consigam o fornecimento dos alimentos orgânicos porque entendem que o impacto central do negócio passa pela
geração e manutenção de renda na comunidade e também democratizar o acesso à alimentação
saudável (aspecto social). A empresa poderia reduzir seu potencial de expansão ao decidir que
somente abriria unidades que tivessem esse caráter social e ambiental desde sua fundação, contudo, resolveu dar prioridade temporária à geração de renda na comunidade e acesso à alimentação saudável (social) em vez de a compra de alimentos exclusivamente orgânicos/sem agrotóxicos (ambiental).
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A Quitandoca percebeu, ao longo do tempo, que nem sempre poderiam comprar todos os alimentos disponibilizados pelos produtores agroecológicos, sob pena de ameaçarem sobremaneira a viabilidade econômica do negócio. A empreendedora afirma que fazem um balanço. De
um lado, pretendem continuar comprando dos pequenos produtores agroecológicos. Por outro
lado, nem tudo o que os produtores têm disponível para vender eles compram sempre, justamente por terem percebido, ao longo do tempo, que teriam de considerar o custo de aquisição
como uma variável importante. A empreendedora caracteriza a situação da seguinte maneira:
Nós achávamos que teríamos uma estrutura financeira melhor. Então, nós acreditávamos que
nós não íamos precisar comprar somente o inhame mais barato, nós íamos poder comprar o
inhame de quem tem mais necessidade de acessar o mercado. Hoje em dia isso é um balanço.
Tem produtos que nós pegamos, têm outros que nós deixamos de pegar, produtos mais caros,
vamos pelo mais barato mesmo. (GM)

5.2.4.2.2 Hierarquização definitiva
Nesta estratégia, uma vez que se percebeu que ampliar ou manter o escopo do impacto ampliado
é impraticável, a hierarquização é adotada de maneira definitiva pela empresa, tornando-se parte
do seu modelo de negócio. Entre os pilares social e ambiental versus o pilar econômico, às
vezes a hierarquização é necessária simplesmente para garantir a manutenção/perenidade do
negócio. O significado atribuído é "Precisamos, em definitivo, estabelecer prioridades sobre
qual é causa/público prioritário ao qual se direciona o nosso impacto".
O caso da Revoada é bastante ilustrativo em relação a isso. A empresa deixou definitivamente
de efetuar a lavagem das câmaras com famílias de baixa renda e passou a se utilizar de uma
lavagem industrial. Nesse caso, envolveu um trade-off entre dar prioridade à questão da economia e preservação das águas (ambiental) em vez de a questão da geração de renda às famílias
de baixa renda (social).
[...] a lavagem dos nossos produtos, no começo, nós lavávamos com famílias de baixa renda.
Elas levavam para casa, nós descarregávamos as câmaras, descarregávamos os guarda-chuvas,
elas lavavam no pátio de suas casas, estendiam, secavam, nos entregavam, nós pagávamos para
elas. Nós, por um lado, gerávamos renda para elas, por outro lado, não tinha tratamento da água.
Nós colocamos em uma balança e viu que era melhor nós cuidarmos do tratamento da água do
que gerar aquela renda para aquelas famílias. Entendeu? Nós sempre vamos botando nessa 'balança'. (AT)

A PanoSocial, por sua vez, frequentemente, usa oficinas de terceiros, que preferencialmente,
mas não necessariamente, contratam egressos do sistema prisional para confeccionar as peças
e conseguirem atender a demanda produtiva que possuem. Ao fazerem isso, os empreendedores
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entendem que ajudam a garantir a viabilidade da PanoSocial e, portanto, a manutenção do serviço com os egressos, vide o caso do ‘job’ realizado para o GreenPeace, que contribuiu para a
construção da oficina própria da empresa. A materialização dessa estratégia é possível visualizar nas etiquetas das peças, que falam “feita por ex-detentos” ou “apoiando ex-detentos”.
Nós enxergamos que esse ‘job’ do Greenpeace que nós nem tínhamos a própria oficina ainda.
E, por outro lado, se nós tivéssemos, nós não poderíamos fazer. Mas, a margem que esse job
nos deu contribuiu para a construção da nossa própria oficina. Então, qualquer cliente, sendo
produzido aqui dentro ou fora [i.e, com fornecedores terceirizados contratados pela empresa],
ele é um apoiador da causa. (GG)
Todos os nossos produtos têm uma estampa interna, para poder mostrar, onde fala “feito para
você com algodão 100% orgânico, com pigmentos naturais, por ex-detentos ou não, em São
Paulo, com amor” e essas estampas para aquelas que saem dessa oficina e, para os outros não
tem esses labels “por ex-detentos” mas falam em baixo, “incentivando a mão-de-obra de exdetentos”, quando é dos fornecedores. (GG)

Às vezes, a hierarquização se dá priorizando os aspectos sociais e/ou ambientais em detrimento
dos aspectos econômicos. Este foi o caso da Quitandoca. A empresa deseja manter a questão
da compra de alimentos apenas dos pequenos produtores agroecológicos sem recorrer a grandes
produtores ou entrepostos como o CEASA. Portanto, a empreendedora argumenta que, provavelmente, terão de fazer uma reestruturação no modelo de negócio e adotar uma outra figura
jurídica. Como reflete a empreendedora da Quitandoca:
Desde que nós conversamos [referindo-se à primeira entrevista realizada cerca de seis meses
antes, em 2017], mudou a estação, mudou a época. Então, é uma época melhor de frutas e tal,
então, nós optamos por não comprar coisas dos distribuidores. Então, é isso. Como nós temos
essa proposta e esse apelo mesmo em termos de campanha, sei lá. Nós sempre vamos optar por
não fazer isso, enquanto nós pudermos. [...]Então, essa questão ela é muito central para nós e
nós sempre iremos trabalhar isso com o consumidor final, no sentido de ele consumir produtos
mais regionais e sazonais. Mas, é isso, ela está no mesmo ponto que você viu naquela época:
nós sempre fazemos a escolha por não trabalhar com grandes distribuidores, mas, o resultado
disso, talvez seja de nós temos de mudar a operação inteira. Entendeu? Então, é uma coisa sobre
a qual eu ainda não sei a resposta, não sei se eu terei de fazer isso na feira [referindo-se à feira
que eles pretendem implementar a partir de fevereiro de 2018, no espaço do Pitico], mas, com
certeza, se eu for ter de fazer, a perspectiva nossa é fazer com transparência, colocar uma informação, dizer que aquilo está acontecendo e por quê. (GM – 2ª onda de coleta)

No caso do Muda Meu Mundo, a empreendedora tem consciência de que, por mais que queiram
acessibilizar os alimentos agroecológicos para todas as classes, atualmente, conseguem atender
apenas as classes A e B, justamente porque o foco central do impacto da empresa é promover
o desenvolvimento e renda dos agricultores familiares, embora, no ‘cenário ideal’, quisessem
atender o público de renda mais baixa. Nesse caso, envolveu dar prioridade de uma questão
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social (soberania alimentar e geração de renda ao agricultor) sobre a outra (acesso de alimentação sem agrotóxicos à população de menor renda).
[...] nós temos os beneficiários, que são os agricultores, que a base do nosso trabalho é essa
autonomia, esse desenvolvimento da cadeia produtiva, desse empoderamento deles de questões
sociais, nutricionais tal, mas eu também tenho o impacto que é ‘acessibilização’ dessa comida
sem agrotóxico. E essa ‘acessibilização’ é para todos, classe A, B, C, D e E, não me interessa,
entendeu? Eu não foco a minha venda do produto, por mais que eu queira focar diretamente para
as pessoas mais pobres, hoje eu não posso, porque o meu beneficiário ainda não tem uma cadeia
produtiva suficiente para fazer com que eu chegue lá no menor. Então, eu tenho de vender hoje
para quem pode comprar, para depois, quando eu começar a fomentar, eu consiga chegar lá no
mais pobre. (PV)

A empresa, inclusive, fez um teste que constatou a inviabilidade de se trabalhar com as vendas
dos alimentos fornecidos pelos pequenos agricultores agroecológicos a pessoas de renda mais
baixa.
Nós fizemos um teste. Nós fizemos uma feira em uma comunidade, nós entramos em contato
com uma ONG que nós conhecíamos, funcionava um projeto social na praia e tal. "Vamos fazer
uma feira". E as pessoas chegavam lá, olhavam, tal, mas é mais caro do que na comunidade.
Entendeu? Querendo ou não, o impacto para eles é ainda grande. E nós paramos e fez: "cara,
não é o momento. Não é isso o que nós precisamos fazer nesse momento. Quem é o nosso
beneficiário?". E às vezes eu fico angustiada, eu falo assim "cara, nós temos de estar lá, temos
de estar lá". Mas, eu paro e tenho de voltar: "não, o meu beneficiário é o agricultor." Eu tenho
de fazer com que essa classe, esse aqui se desenvolva. [...] Nós vimos que não fazia sentido para
eles [i.e, para pessoas de menor renda]. Não faz o sentido sem agrotóxico porque eles não dão
valor a isso. É, falta de informação e recurso. [...]Então, assim, não adiantava nós focarmos isso
nesse momento. Seria um esforço muito grande e eu tiraria o esforço, que era a agricultura familiar. (PV).

Após tal constatação, a empreendedora da Muda Meu Mundo reflete que terão de estender seu
modelo de negócio para eventualmente conseguirem atender a população de renda mais baixa.
"Eu acho que nós teremos mais na frente duas estratégias. As hortas urbanas nos ajudarão a
atender a ‘E’. Entendeu? A horta urbana, funcionando dentro do bairro como uma capacitação,
onde eles possam se autogerenciar, uma horta urbana de mulheres, eu acho que nos ajudará a
atender a ‘E’. Xepa, essas coisas, beleza. Mas, eu não sei se o modelo de negócio como ele é,
atenderia, porque nós compramos bem do agricultor. Então, ele é o meu beneficiário, entendeu?
Ele é o meu beneficiário. Então, mais vale nós investirmos no futuro em uma horta urbana, onde
aquela comunidade coma daquela horta, do que eu abaixar minha margem, porque eu estou
impactando o agricultor, porque é ele que eu quero que cresça. (PV)

Ou, talvez, esperar que sejam criadas outras organizações que se inspirem no seu modelo, e
atendam a esse público de renda mais baixa com alimentos agroecológicos: "Então, assim, eu
não posso me angustiar por não estar atendendo determinada classe, porque eu estou causando
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meu impacto onde eu posso. [...] Quem sabe, outros negócios se inspirem em nós e atendam
essa ponta que nós não estamos conseguindo” (PV).
Neste sentido, a abordagem da hierarquização utilizada tanto pela Quitandoca quanto pela
Muda Meu Mundo, tendem a levar a empresa a assumir outras estratégias, notadamente, a extensão do modelo de negócio e/ou a diversificação organizacional, conforme será explorado na
próxima seção.

5.2.4.3. Diversificação
Empresas buscam fontes alternativas de receitas ou de redução de custos para ampliar a captação de valor do negócio visando suportar as atividades/produtos mais diretamente relacionadas
à causa e que geram mais impacto socioambiental, produtos/atividades estes que, muitas vezes,
não oferecem uma margem de lucro significativa ou mesmo suficiente para a manutenção/perenidade da empresa. Envolve extensão ou revisão do modelo de negócios. O significado atribuído pelas empresas que adotam essa abordagem é “Precisamos diversificar as receitas ou
reduzir os custos para manter determinados produtos, serviços ou aspectos do negócio que,
embora não tragam resultados financeiros suficientes, geram significativo impacto".
A abordagem da diversificação pode ser dividida em três estratégias: diversificação do portfólio
de produtos e/ou serviços, diversificação organizacional e diversificação mercadológica.

5.2.4.3.1 Diversificação do Portfólio de produtos e serviços
A diversificação do portfólio de produtos e serviços ocorre quando a empresa desenvolve novos
produtos ou serviços visando complementar seu faturamento e, dessa forma, dar suporte aos
produtos e/ou serviços ou atividades menos rentáveis, porém, que geram impacto relevante.
Observa-se duas derivações dessa estratégia, a diversificação pura e a diversificação híbrida.
Diversificação pura de produto ou serviço
A diversificação pura de produtos ou serviços ocorre quando a empresa desenvolve produtos
e/ou serviços que estejam diretamente relacionados ao impacto socioambiental que a empresa
gera. Portanto, uma expansão do portfólio gera também uma expansão do impacto relacionado
à causa ou ao público aos quais a empresa envida esforços para atingir com base no seu modelo
de negócios.
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Os empreendedores da Quitandoca, ao perceberem que geravam muito desperdício dos alimentos, começaram a promover semanalmente um café-da-manhã agroecológico a partir dos produtos não vendidos. Ao fazerem isso, a empresa convidava também alguns pequenos produtores
para comparecerem e interagirem com os seus clientes. Com isso, gerava-se mais rentabilização
aos seus produtos, uma oportunidade de maior conscientização do consumidor e, eventualmente, ajudavam a manter o negócio da empresa e, assim, evitavam que houvesse redução no
volume de pedidos feitos aos pequenos agricultores.
De forma semelhante, em seu novo modelo de negócio atualmente em fase de implementação,
a Quitandoca utilizará os alimentos comprados dos produtores não somente para realizar a feira
aos consumidores finais – cuja margem reduzir-se-á de 80% para 40%, mas também no café
agroecológico que criarão em substituição a então existente quitanda. O café agroecológico
servirá como forma de suplemento de receita para a empresa, de modo a compensar a redução
da margem praticada na venda dos produtos in natura, processo que a empreendedora acredita
que será importante para aumentar o volume de produtos comprados dos produtores e também
para tornar mais acessível os produtos aos consumidores finais. A empreendedora descreve a
estratégia da seguinte maneira:
Mas nós também não queremos perder essa comercialização direta, sem processamento, porque
nós achamos que isso é importante para discutir diversos temas que tenha a ver com esse Instituto. Então, o que nós estamos fazendo é baixar o preço desses produtos, porque nós estamos
inventando uma outra operação que possa dar maiores condições de se autossustentar, mas essa
feira ela tem essa característica de ter 40% sobre o preço do agricultor. Então, o que nós trabalhávamos no final desse ano de 2017, com os 80% do preço do agricultor, nós estamos descendo
para metade disso, para que esse alimento seja mais acessível mesmo, e possa atender mais
pessoas, ter uma expectativa de aumento de volume, fazendo a discussão do preço acessível do
orgânico. E, então, compensar um pouco isso, essa operação, com o processamento no café.
Então, vamos ver o que vai acontecer. (GM)

A estratégia do Muda Meu Mundo também foi semelhante para lidar com a redução do desperdício ao mesmo tempo em que aumentava o seu faturamento. A empresa passou a produzir
produtos finais como geleias e molhos com o excedente dos alimentos que não conseguem
comercializar na feira.
E eu tenho uma terceira parte, que é a questão do desperdício zero. Então, tudo aquilo que sobra
da minha feira, ou ela virará um produto pronto ou ela vai virar uma compostagem. Então, eu
pego todos esses produtos que nós temos, de geleia, molho, pão, e fazer com que isso vire S.I.F,
que tenha essas coisas para nós podermos escoar para outros lugares. (PV)
E uma das ações que nós encontramos de melhorar o nosso lucro foi a questão do desperdício
zero. Porque eu pego um tomate que iria virar lixo, e ele vira um molho. "Terminou a feira, o
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que sobrou?". Sobrou, isso, isso, isso. Como nós temos mais ou menos os mesmos produtos
sempre. Então, nós já temos criado uma linha com base nesses produtos. Então, eu tenho caponata, eu tenho molho de tomate, eu tenho geleia disso, disso, daquilo, eu tenho suco verde. (PV)

No limite, a diversificação pode prejudicar o aumento da extensão ou do escopo do impacto
gerado relacionado ao público-alvo prioritário [i.e, os pequenos agricultores agroecológicos]
do Muda Meu Mundo, no sentido de que a empresa faz outros produtos que não aumentem esse
impacto, mas que deem um aumento maior na margem da empresa (ainda que tenha impactos
associados), de forma a garantir seu crescimento ou sua perenidade. No caso das empresas,
sobretudo as menores, a "disputa por recursos" tende a estar muito associada aos recursos produtivos e, principalmente, ao tempo do empreendedor. Neste sentido, a empreendedora do
Muda Meu Mundo revela que a produção dos produtos finais a partir do que sobrou nas feiras
demanda grande tempo da equipe da empresa:
Muito, muito caseiro. E o que nós estamos fazendo agora, nós estamos tentando entrar num
programa de incubação da Universidade Federal, para conseguirmos fazer esses produtos de
forma profissional. Porque é um desafio, porque quem faz isso somos nós. Entendeu? Então é
uma loucura. É uma loucura, porque quem faz isso somos nós. Nós paramos um dia da semana,
coisa que eu poderia estar captando alguma coisa, pensando em outra coisa, eu estou cozinhando. [...] foi a solução [i.e, terem começado a fazer os processados a partir do que sobra nas
feiras] para nós gerarmos menos resíduo. Assim, quem gosta de comida, quem já viu pobreza
como nós já vimos, quando nós vemos desperdício de comida, é uma coisa que machuca, é
horrível. "Como eu estou jogando um monte de alface desse se isso poderia ser de uma família?"
Então, assim, surgiu como? Não ter desperdício nenhum, na sustentabilidade realmente, mas
também como forma de agregar lucro, porque a minha margem não é grande. E a minha margem
do produto pronto ela consegue ser muito maior. Então, para nós compensa demais, apesar do
trabalho de ter de fazer e tal, mas compensa muito. E causa o impacto. (PV)

A Revoada também diversificou suas atividades visando dar maior suporte à causa da empresa,
porém, o fez diversificando em termos de serviço. A empresa passou a realizar consultorias a
outras empresas de diferentes segmentos, utilizando a inteligência de negócio e a expertise desenvolvidas na confecção dos seus próprios produtos. Em pouco tempo, a consultoria passou a
ser a principal fonte de receita da empresa, apesar de a empreendedora ressaltar, a todo momento, o papel da Revoada enquanto transformadora do consumo.
E aí nós criamos o nosso último, digamos, ‘eixo’ do modelo de negócio, que é a consultoria,
que se chama Ação-Reinvenção, que é trabalhar com essa expertise que nós acabamos criando
pela nossa própria experiência nesses quatro anos e fazendo essa vivência com as indústrias,
para fazer com que elas olhem para o resíduo de uma forma diferente, para o resíduo industrial.
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E que nós possamos repensar esse resíduo já no começo da cadeia produtiva e não no final da
cadeia produtiva, como é o trabalho que nós fazemos com a câmara e com o guarda-chuva. (AT)

A empreendedora da Revoada utiliza metáforas para se referir a como esse processo de diversificação os ajudaram a manter suas atividades. Na sua visão, eles se esforçam para 'orquestrar'
e 'equilibrar' as receitas.
Nós, aos poucos, estamos começando a orquestrar esse híbrido de entradas, para que nós possamos manter todo esse processo, algumas coisas têm de poder ajudar a pagar tudo isso. Então,
nós vamos jogando e vai compondo, digamos, esse fluxo de caixa e esses investimentos no
processo a partir desse híbrido dos negócios. (AT)

O Saladorama iniciou estudos para trabalhar com microfranqueados, que fariam venda porta-aporta utilizando-se ‘carrinhos’, de forma a acelerar a expansão do Saladorama sem que se demande muito capital e se minimize os riscos. Estas vendas seriam realizadas em comunidades
onde o Saladorama não tem unidades e os microfranqueados seriam abastecidos por unidades
já instaladas em comunidades adjacentes. Essa é uma forma de ‘testar’ o mercado e começar,
gradativamente, a construir mercado na comunidade-alvo. Uma vez que se desenvolva nessa
comunidade um número de consumidores razoável de salada, o mercado seria considerado validado no ‘teste’ e, então, o Saladorama poderia abrir uma unidade já contendo uma base de
clientes que permitisse a sustentabilidade em termos de faturamento. A empreendedora explica
a estratégia da seguinte maneira:
Eu poderia ter um QG [referindo-se a uma unidade do Saladorama que contenha cozinha permitindo a produção das saladas] no Jardim Ângela [bairro de baixa renda na Zona Sul de São
Paulo]. Vamos supor que tenha um Saladorama no Jardim Ângela e eu conseguisse atender todo
o Jardim Ângela, mas o Capão [referindo-se ao bairro do Capão Redondo, também de baixa
renda, adjacente ao Jardim Ângela] eu não conseguisse. E aí, do Jardim Ângela para o Capão, o
cara [referindo-se ao microfranqueado] consegue ir lá pegar esses insumos. O Capão seria beneficiado pelo produto, teria acesso ao produto, alimentação, a baixo custo, e não necessariamente eu precisaria ter outra cozinha no Capão. Aquilo ali poderia me dar um tempo para respirar, aumentar minha demanda. A ideia é eu aumentar as vendas para aumentar a 'gordura'[isto
é, excedente financeiro] para eu poder construir novas cozinhas. (IR)

As empresas também diversificam o portfólio de produtos para lidar com as limitações do fornecimento de matéria-prima, que, em última medida, limitam o crescimento da empresa e o
incremento no seu faturamento. É o caso da Insecta e da Vert-Shoes. A Insecta teve de desenvolver uma linha feita a partir de PET reciclado para dar conta do crescimento e atender uma
demanda crescente dos consumidores, que não conseguiam atender somente com o tecido feito
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a partir de roupas de brechó. Apesar de ter mudado o tecido, o conceito de upcycling (tecido
reciclado x PET reciclado) se manteve inalterado, daí ser uma diversificação ‘pura’ de produto.
Acho que o produto mudou muito, justamente para nós conseguirmos crescer. Mudou muito na
sua concepção, não na entrega final, assim. Tipo, as matérias-primas nós tivemos de adaptar,
isso para conseguir crescer. Nós, talvez, tivéssemos a expectativa de conseguir crescer só com
o vintage, e na prática não foi tão fácil. (BM)

No caso da Vert-Shoes, a limitação que tinha se relacionava com o suprimento de algodão orgânico. Como a empresa tinha problemas com a garantia do suprimento de algodão orgânico
do Nordeste devido a problemas climáticos, passaram a desenvolver linhas de tênis feitas com
outros materiais considerados ecológicos como juta natural e PET reciclado.
Nós temos o caso da matéria-prima, essa adequação, essa inclusão de novos materiais por causa
de mudanças climáticas. Um ano mais seco no Nordeste te produz menos algodão. Então, você
precisa buscar alternativas... Então, nós fomos buscar juta natural, pet reciclado, couro de tilápia,
para ter esse complemento. Hoje, nós não compramos somente do Brasil o algodão, porque
somente o Brasil não consegue fornecer o suficiente. Até porque muitas outras marcas estão
buscando também o algodão agroecológico e a demanda também aumenta. (LE)

Diversificação híbrida de produtos ou serviços
A diversificação híbrida de produtos ou serviços ocorre quando as empresas passam a oferecer
produtos ou serviços que, apesar de estarem relacionados com o seu core-business, não necessariamente geram o impacto socioambiental relacionado à causa que atendem ou que têm como
central no seu modelo de negócio. Portanto, uma expansão do portfólio não gera uma expansão
do impacto relacionado à causa ou ao público prioritários aos quais a empresa envida esforços
para atingir com base no seu modelo de negócios. Contudo, ainda assim, gera suporte em termos
de faturamento para a empresa conseguir manter seus produtos e serviços e outras atividades
que geram impacto.
A empreendedora da Quitandoca reflete que frequentemente a empresa estudava a possibilidade
de oferecer produtos que são comprados no CEASA, mas que não são produzidos junto aos
públicos-alvo com quem trabalham, para atender a demanda dos consumidores por produtos
que geralmente os produtores locais com quem trabalham não conseguem produzir.
Então, aqui, como nós temos essa premissa de trabalhar somente com o pequeno agricultor e
direto deles, falta muita diversidade, principalmente de frutas, que é o grande gargalo. Todo
mundo quer fruta, o agricultor não tem fruta, ou tem e fica caro, ou tem só no Nordeste, no caso
das frutas tropicais. Nós não pegamos, até hoje, nada do CEASA, mas o CEASA tem essas
frutas orgânicas em alguns períodos do ano, eles conseguem trazer do Nordeste e da Região
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Amazônica. Então, essa história, primeiro que nós mudamos, tivemos de ficar só com a loja,
desistimos das compras antecipadas, que diminui perdas. Ela tem muita lógica, mas o consumidor não aceitou. Isso nós mudamos, e, nós discutimos muito essa segunda mudança, se nós
abrimos exceções para frutas tropicais, que todo mundo quer. A compra do CEASA ou não,
até hoje, nós não abrimos essas exceções ainda, mas é uma coisa discutida, porque, chega
um momento que fica inviável. As pessoas não vêm aqui somente porque não tem abacaxi,
melancia e não sei, manga. Basicamente isso. Então, é uma segunda discussão, em um segundo momento, que nós tentaremos que não. (GM)

Os empreendedores do Fruta Imperfeita vislumbram que a margem de lucro ao trabalhar com
a comercialização da cesta dos alimentos imperfeitos e as dificuldades logísticas dificultam a
expansão futura da empresa com base exclusivamente no atual modelo de negócio. Dessa
forma, para o futuro, estão pensando em se tornar um market-place de produtos conscientes e
sustentáveis, semiprocessados, de modo que as cestas, possivelmente, deixem de ser a principal
fonte de receita. Com isso, o objetivo é também passarem a comercializar produtos de maior
valor agregado.
Sim, nós temos muitas dificuldades operacionais sim, que é do negócio de delivery de produtos
perecíveis. Isso é muito difícil operar. Mas, nós vemos que, realmente tem outros pontos nos
quais nós podemos atuar sim, muito focado nisso, de conscientização do consumidor e de redução de desperdício, e tentando agregar mais ao nosso core-business, que é o delivery mesmo.
Então, sim, nós enxergamos que nós podemos começar a entrar em algo de maior valor agregado, mas sempre mantendo o propósito do negócio. Entendeu? Mas, sim, nós temos essa intenção sim, de aumentar a lucratividade dele. Aí pensando, sei lá, em semiprocessados. Mas
também sem perder a nossa essência. (RM – 2ª onda de coleta)
[...] é uma carga muito grande você entregar uma cesta de cinco quilogramas em São Paulo com
ticket médio baixo. É algo difícil de escalar. Mas você fala "ah, é só ter outro galpão", mas não,
as dificuldades logísticas são muito grandes e, realmente, nós vemos que, se nós quisermos
realmente crescer, nós temos de partir para algo de maior valor agregado. Faz parte da estratégia
mesmo.” (RM - 2ª onda de coleta)
Nós ainda precisamos de mais pessoas recebendo as cestas. Entendeu? Então, sim, nós vemos
que ainda tem de ter um crescimento na parte do delivery, fortalecer aqui em São Paulo, eventualmente até ir para outras cidades, mas, é claro que não será essa nossa principal renda ou
principal meio de nós alavancarmos o negócio. Mas, sim, nós enxergamos que precisamos ter
mais crescimento ainda. (RM - 2ª onda de coleta)

A Insecta também realizou uma diversificação de produto híbrida quando desenvolveram os
calçados feitos a partir do laminado vegetal, decisão feita para poder atender à demanda dos
consumidores por um calçado com o aspecto menos casual. As opções de tecido trabalhadas
pela empresa, até então, não possuíam as características necessárias para fazer o sapato com
esse perfil. Com isso, a empresa passou a utilizar o laminado vegetal, que, apesar de ter certo
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componente ambiental e ser muito menos impactante que o couro, por exemplo, e de ser feito
com látex natural, não remete ao conceito upcycling.
[...] hoje em dia eu tenho ainda uma terceira linha, que é o laminado vegetal, que é um algodão
com látex natural aplicado em cima, tingido naturalmente também. Ele tem uma aparência de
couro, então, é um sapato menos casual, mais arrumadinho. (BM)
[...]quanto ao laminado vegetal, claro, existiu sim essa demanda por um produto que é um pouco
menos casual do que o resto das nossas linhas, mas nós não estávamos atendendo o público
vegano que queria esse sapato mais social também. O laminado vegetal entrega exatamente isso.
É uma alternativa ao couro, e que está dentro dos nossos pilares também. E agora nós estamos
nos aproximando bastante do fornecedor desse material para trabalhar numa base que seja reciclada. Nós estamos fazendo testes com o tecido de garrafa PET reciclada, o algodão reciclado
também, para conseguir fazer um produto que atenda todas essas experiências. Nós não nos
acomodamos. (LM)

5.2.4.3.2 Diversificação organizacional
A diversificação organizacional envolve criar uma nova organização com caracterização jurídica como Fundação ou Associação, figurando-se como ‘sem fins lucrativos’, para facilitar a
execução de algumas ações ou atividades adicionais que não estejam diretamente relacionadas
ao core business do negócio, porém que gerem um impacto considerado significativo à causa a
qual a empresa se dedica. Com isso, consegue-se obter recursos que, caracterizados como empresas não conseguiriam, como doações e recursos do Setor Público, tendo, dessa forma, mais
condições de subsidiar estas atividades que não envolvem aumento da captação e/ou da proposição de valor do negócio. Ela é essencialmente diferente da estratégia de ‘separação estrutural’
descrita anteriormente na literatura (Jay, 2013; Battilana et al., 2015; Siegner, Pinkse & Panwar,
2018), porque não se trata apenas de atribuir diferentes tarefas para unidades organizacionais
diferentes, mas sim para organizações diferentes.
Apesar de se caracterizar como uma nova organização, no entanto, a relação entre a empresa e
ONG criada é quase simbiótica, como o empreendedor da Juçaí definiu: "inclusive, nós temos
uma simbiose com a Ciano em que a força de trabalho da Ciano ela é utilizada, deslocada para
o Instituto Amável" (LV - 2ª onda de coleta). Em outra passagem, o empreendedor corrobora
essa visão: “É uma mistura, não é? É muito difícil separar, tanto que eu sou sócio de uma e
presidente da ONG. Mas, eu preciso, enquanto empresário, eu preciso de juçara para produzir"
(LV).
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Ainda se referindo ao caso da Juçaí, esse processo de simbiose teve origem antes mesmo da
criação da empresa. Em verdade, a empresa nasceu a partir de um Projeto sem fins lucrativos
denominado “Projeto Amável”, que tinha como um dos objetivos descobrir como se poderia
explorar economicamente a palmeira juçara aliando desenvolvimento econômico com preservação ambiental. Quando os empreendedores fundadores da empresa perceberam que poderiam
explorar o fruto da juçara comercialmente fazendo o produto - que seria no futuro batizado de
“Juçaí”, eles constituíram uma nova empresa, com a finalidade de explorar comercialmente o
fruto. No entanto, ambas as figuras jurídicas dependem muito uma da outra: a empresa ajuda a
subsidiar as atividades do Projeto Amável e este apoia a expansão da quantidade de palmeiras
de juçara, que, potencialmente, contribuirão para, no futuro, gerar frutos para a produção do
produto “juçaí” pela empresa. Embora o Projeto Amável já tivesse iniciado suas atividades há
quase dez anos, em meados de 2017, finalmente, foi constituída definitivamente como uma
nova figura jurídica.
Então, nós pegamos essa semente, nós criamos um instituto. Na verdade, o Juçaí nasceu primeiro
de um projeto, o Projeto Amável, que era um projeto de tentar fomentar a agricultura local,
aquele negócio. Porém, como o produto acabou dando certo, acabou-se criando uma empresa.
O Projeto Amável continua, que é replantar Mata Atlântica, que era um dos pilares da empresa.
Então, nós transformamos em uma ONG. Existe uma ONG hoje, inclusive eu sou o presidente,
que nós temos nos dedicado a fazer projetos de replantio de espécies da Mata Atlântica, com
foco na juçara. Então, o que essa ONG faz? Esse organismo recebe esse resíduo. Então, a nossa
entrada hoje não é de dinheiro, é de matéria-prima. O que é resíduo para o Ciano [denominação
jurídica da Juçaí], é matéria-prima para os trabalhos. (LV)

Apesar de ainda depender muito da Juçaí, o Instituo Amável tem desenvolvido suas próprias
fontes de receita, notadamente, conseguindo empresas parceiras que financiem o desenvolvimento de mudas da palmeira juçara.
Hoje em dia o Projeto Amável ele é basicamente sustentado pelo Juçaí. O Juçaí optou por pegar
o ‘braço de sustentabilidade’ dele, que é um setor, é um setor... vamos falar assim: uma empresa
pequena então não seria nem um setor, mas seria atribuições da área de sustentabilidade aqui da
empresa, e delegar tudo para o Instituto Amável. Então, hoje o Instituto Amável ele já é uma
ONG instituída. Ele tem uma razão social. Antes era um perfil era um projeto, não é? Chamava
Projeto Amável. Agora se chama Instituto porque ele é uma ONG instituída em que basicamente
ela cuida de toda a parte de sustentabilidade da Ciano, porque a Ciano ela é toda inserida dentro
de um contexto ambiental. Então, os recursos hoje do Instituto Amável eles vêm de outras três
parcerias que nós formamos, mas os custos operacionais do Instituto Amável são muito baixos.
Muito baixos porque nós usamos, inclusive, nós temos uma simbiose com a Ciano em que a
força de trabalho da Ciano ela é utilizada, deslocada para o Instituto Amável. Então, hoje, já
diria que 90% dos recursos do Instituto Amável, esses contratos, hoje são muito pequenininhos,
são contratos de 250, 300 reais, que são empresas que buscam comprar sementes para fazer
replantio nas áreas verdes. Comprar semente não, semente nós não vendemos, mudas. Entendeu? [...] E, normalmente, o Instituto Amável fica com 90% das mudas, porque nós também
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doamos para projetos sociais. Então, hoje eu diria que 90% é sustentada pela Ciano. (LV - 2ª

onda de coleta)
O Saladorama teve uma trajetória parecida. Apesar de já ser um negócio social, criou uma nova
organização sem fins lucrativos denominada Instituto Saladorama. A atuação do Instituo Saladorama é complementar ao negócio Saladorama, trabalhando, sobretudo, a questão da formação
das pessoas da comunidade e de outras pessoas interessadas em negócios de impacto social,
sistematização de dados para políticas públicas, suporte à instalação de novas cozinhas, disseminação do que chamam de “lifestyle favela”, ou seja promoção da valorização e do senso de
pertencimento dos moradores para com a sua comunidade, dentre outras coisas. As ações do
Instituto Saladorama são financiadas por doações, parcerias e licenciamento.
Partindo dos principais desafios do acesso a uma boa alimentação identificados por gestores e
educadores com quem trabalhamos no dia a dia, produzimos, sistematizamos e validamos conhecimentos críticos para o avanço da qualidade das condições de vida, alimentação e saúde,
em um trabalho conjunto com as redes públicas de influência e atuação locais. Todo o conhecimento produzido é compartilhado com mais atores por meio de iniciativas de formação, difusão,
cooperação técnica e transferência de tecnologia. [...] Nossas ações são financiadas por doações,
recursos de licenciamento e por parcerias com a iniciativa privada. (website institucional -

Instituto Saladorama]
A Insecta, por sua vez, tem planos de, no futuro, criar uma fundação, em que parte do lucro da
empresa seja revertida para aumentar o impacto das suas ações. Contudo, as empreendedoras
ainda não têm clareza sobre qual será o foco da entidade a ser criada e mesmo se haverá algum
foco específico de atuação.
Direto eu fico 'pirando' nisso: "ah, eu vou fazer algo para comunidades carentes que envolvam
sustentabilidade, ou que envolva veganismo, vou fazer algo sobre empoderamento feminino",
que é uma bandeira que nós superlevantamos. Empoderamento feminino para comunidades carentes. É muita, muita coisa, talvez, nós tenhamos de escolher uma. [...] É o que eu imagino, eu
nunca 'estressei' muito, mas é que essa fundação funcione como uma ONG e seja mantida pela
Insecta. Mas a causa em si nós ainda não definimos. (BM)
E fora isso, nós temos planos de não se limitar apenas a produto. Então, nós queremos ter, não
sei se a BM, chegou a falar isso, uma fundação, que nós façamos trabalhos sociais e que colabore. Porque, assim, nossa ideia é não somente trabalhar produto. Nossa ideia é trabalhar produto e conteúdo, informação. Nós falamos que produto é materialização de todos os nossos
valores, nosso conteúdo. Então, está dentro disso também trabalhar um pouco com educação,
lazer, mas isso não é nada concreto. (LM)
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O caso da Quitandoca difere de todos os outros e, por isso, talvez seja o mais emblemático. Os
empreendedores, após testarem várias mudanças no modelo de negócio da empresa sem terem
conseguido equilibrar as contas para viabilizar a operação da empresa, decidiram tornar a empresa uma associação sem fins lucrativos a partir da criação de uma nova figura jurídica. Foi
possível observar essa evolução a partir do intervalo entre as duas entrevistas realizadas com a
mesma empreendedora. No momento em que estavam indecisos para efetuar essa mudança,
refletiam a respeito:
Ela [referindo-se a uma das principais colaboradoras da empresa] não fica em campo totalmente,
porque nós ainda estamos super sem-grana ainda. Então, a intenção, quando nós fechamos a
organização nossa, era dela rodar o Brasil, ficar em campo. Mas isso ainda está inviável, nós
temos pensado inclusive em virar uma associação, em mudar a perspectiva jurídica para poder
pegar apoio para o projeto e tal. (GM)
Eu acho que nós ainda estamos, em relação ao trabalho e a ideia de parceria e ajuda com esses
produtores, nós temos a impressão que nós não perderemos em nenhum momento essa perspectiva porque é a perspectiva que nos move mesmo. A única dúvida é se ela será viável ou não.
Antes, nós tínhamos uma expectativa mais de negócio mesmo, como nós temos nos restaurantes.
Hoje em dia, nós quatro sócios, olhamos para cá e falamos "olha, talvez isso seja um projeto não um negócio. (GM)

Como se viu, os empreendedores, naquele momento, pensavam que talvez fosse melhor estruturar como um “projeto” em vez de negócio, referindo-se à criação de uma instituição sem fins
lucrativos. Posteriormente, na segunda entrevista, cerca de sete meses depois, os empreendedores tinham se decidido por criar uma associação:
Nós não conseguirmos ainda encontrar o balanço que você comentou [i.e, conseguir alcançar o
break even point ou ponto de equilíbrio]. E nós percebemos, depois de dois anos, que esse trabalho da Quitandoca, de mapeamento, de estruturação dos produtores da agricultura, é um trabalho em si. Nós tínhamos a expectativa de que a comercialização conseguisse dar conta dele
economicamente, mas, nós, depois desse tempo, pelo volume de venda que nós conseguimos
aqui e pelo contexto que nós vivemos de mercado também, isso não será possível. Então, nós
estamos montando um instituto sem fins lucrativos para que esse trabalho possa ser feito e possa
captar recurso, seja ele público e privado. (GM - 2ª onda de coleta)
Essa associação ela será voltada ao trabalho de pesquisa, fomento, estruturação e apoio à agricultura familiar orgânica, e ela tem a perspectiva de funcionar por captação de recursos, ou seja,
por projetos, e, também, futuramente, se isso for possível, dela ser relacionada, de ter as operações relacionadas ao consumidor final, como por exemplo a feira e o café, também serem voltados para a atuação desse instituto. Então, futuramente, se nós conseguirmos que isso seja empatado, que essa conta feche, todo o dinheiro que sobrar disso, um suposto lucro, seria destinado
ao Instituto. (GM - 2ª onda de coleta)

Esta decisão de se tornar uma associação se deve também em grande parte ao fato de que um
dos empreendedores, que tinha um grande envolvimento pessoal e acadêmico com a questão
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dos pequenos agricultores e, quando da fundação da empresa, ter como principal motivação a
questão de trabalhar o acesso de pequenos agricultores agroecológicos ao mercado, mais do que
gerar renda para os sócios. Com isso, entre realizar esse trabalho integralmente e flexibilizá-lo
para tornar o negócio viável, optaram pela primeira opção, o que implicou, consoante a visão
da empresa, a necessidade de mudar de figura jurídica.

5.2.4.3.3 Diversificação mercadológica
Por meio da diversificação mercadológica, as empresas buscam clientes que não são o foco
originário e prioritário da empresa, segundo sua missão ou causa a ser promovida. Empresas
fazem isso para tentar assegurar um fluxo de receita adicional, ainda que temporariamente, de
forma a garantir a manutenção do negócio, sem que se altere ou sem que se altere significativamente o modelo de negócio.
Clientes que compram o produto ou serviço, diferente da subsidiação mercadológica, não necessariamente percebem diferença significativa na proposição de valor da empresa em relação
aos atributos tradicionais de compra e os hábitos de consumo, embora muitas vezes valorizem
a proposição de valor socioambiental da empresa. Diferente do redirecionamento de foco, não
implica em mudar o foco, apenas buscar novos potenciais clientes/mercados para explorar,
complementando os já existentes.
No Saladorama, parte da sua produção e vendas são destinadas a pessoas que não são consideradas como seu público-alvo prioritário, isto é, pessoas da comunidade. Isto varia de acordo
com o grau de desenvolvimento da marca em cada comunidade e o grau de conscientização dos
moradores acerca da importância da alimentação saudável. De forma geral, quando da implantação de uma nova unidade, o Saladorama sempre orienta e ajuda seus franqueados a prioritariamente conquistarem uma base de clientes fora do escopo do perfil do público-alvo prioritário,
de forma que obtenham uma sustentação financeira mínima pelo menos para não terem prejuízo. Enquanto isso, a nova unidade/franqueado trabalha para promover a marca na comunidade
e desenvolver os clientes prioritários. Estes clientes de fora do perfil prioritário são empresas
e/ou pessoas de outros bairros mais afluentes próximos à comunidade.
Mas, ele [o novo franqueado] tem de entender que não é a comunidade que terá de se adaptar
ao estilo de venda dele, ele que terá de se adaptar ao contexto da comunidade, para aquilo poder
dar retorno. Então, nós trabalhamos muito isso de "pô, cara, você precisa ter um mínimo de
capital para conseguir investir no Saladorama e sobreviver por pelo menos seis meses, que é o
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tempo que você entenderá o fluxo para começar a 'gerar grana'. Nós articulamos alguns parceiros. Então, tipo, essas empresas de fora, que são nosso primeiro passo. Normalmente, nós que
articulamos. O cara não começa do zero não. Entendeu? Quando eu vou para lá, quando nós
vamos para fazer 'consolidações', normalmente, nós fechamos três ou quatro empresas para dar
aquele giro mínimo para o cara: "ah, beleza, estou respirando. (IR)

Porém, gradativamente, conforme as unidades vão se consolidando e os consumidores começam a ser desenvolvidos, o percentual de vendas para a comunidade vai aumentando. Esse é o
caso da unidade na comunidade em Nova Descoberta, a segunda a ser aberta pela empresa:
“hoje [outubro/2017], em Nova Descoberta, quase 70% do que eu produzo é consumido pela
própria comunidade. Esses outros 30% vão para a Prefeitura, os funcionários da Prefeitura. [...]
E vai também para esse polo de tecnologia, que era onde eu trabalhava” (IR).
A Revoada, por sua vez, buscou diversificar suas atividades, que inicialmente se destinavam
apenas ao consumidor final, para também atender o mercado corporativo. Tal estratégia surgiu
como alternativa importante para a empresa manter suas atividades, seja comercializando brindes corporativos, seja oferecendo o serviço de consultoria. Apesar de inicialmente as empreendedoras verem com ressalva a atuação com empresas, após começarem o trabalho, viram que
estavam gerando impacto ao mesmo tempo em que mantinham o seu impacto com o consumidor final. Com isso, mantém certo equilíbrio entre as atividades. Como define a empreendedora,
“Nós vamos tentando equilibrar. Por exemplo, o mercado corporativo é um mercado que nós
podemos jogar um pouco mais, colocar um pouco, nós conseguimos um preço mais competitivo
do que nosso produto final, mas nós ganhamos no volume” (AT).

5.2.4.4. Redirecionamento
Como forma de acomodarem as tensões, algumas empresas mudam o seu foco, seja no seu
processo produtivo, alterando-se o escopo do impacto gerado, seja o mercado em que privilegiam atender. A abordagem de redirecionamento envolve extensão ou revisão do modelo de
negócio existente. O significado atribuído pelas empresas que adotam essa abordagem é "Precisamos redirecionar o nosso foco para manter viável a geração de impacto do negócio".
A abordagem do redirecionamento envolve duas estratégias distintas: o redirecionamento do
escopo do impacto gerado; e o redirecionamento do foco a determinado nicho de mercado.
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5.2.4.4.1 Redirecionamento do escopo de impacto gerado
Empresas buscam alternativas que modifiquem seus processos, produtos ou serviços de forma
a acomodar a tensão. Dessa forma, mantém o impacto, porém alterando o seu foco.
A Insecta teve como primeira linha de sapatos a linha vintage, feita a partir do reaproveitamento
de tecidos obtidos aproveitando roupas de brechós. Contudo, na medida em que suas vendas
cresciam, a empresa se deparou com a limitação à quantidade de tecido de cada modelo de
roupa por não achar muitas peças iguais, tornando difícil criar muitas unidades de sapatos e
com diferentes tamanhos. Isto gerava certa frustação aos clientes, que entravam no e-commerce
da empresa com a expectativa de comprar um sapato da marca, gostavam de determinado modelo, porém, acabavam por constatar que não havia o sapato no seu tamanho. Em última medida, isto significava perda de vendas e eventualmente, de clientes. Com isso, buscou alternativas sustentáveis aos tecidos que seriam empregados na confecção dos calçados. A empresa
desenvolveu, então, um tecido feito de garrafa PET, com a possibilidade de imprimir quaisquer
estampas que a empresa quisesse. Assim, continuaram trabalhando o conceito de upcycling ao
reaproveitar materiais já existentes, entretanto, redirecionando o foco do impacto para outro
material, o PET, em vez de tecido de algodão.
Então, lá no início, nós trabalhávamos somente com as roupas de brechó e nós não conseguíamos escalar, porque uma peça de roupa fazia cinco pares. E era superlegal porque era exclusivo,
mas as pessoas se frustravam porque elas queriam aquela estampa, naquela numeração e elas
não conseguiam encontrar. E eu comecei a usar um tecido que é de garrafa PET reciclado. Nós
desenhamos as próprias estampas e imprime nesse tecido. Aí eu consigo ter quantos pares eu
quiser. (BM)

Esta estratégia foi explorada como estratégia de diversificação do portfólio, porém também
pode ser considerada como redirecionamento do foco, porque a empresa passou a ter a linha de
calçados feitos a partir de PET reciclado como a principal linha de produto, não simplesmente
apenas como uma nova linha. Como consequência, as vendas a partir da linha feita a partir do
tecido reciclado de roupas de brechó se tornaram mínimas em relação ao total de vendas da
empresa, sendo considerada uma “linha conceitual”.
Essa linha [referindo-se aos sapatos feitos com roupas de brechó] existe ainda, porém, ela é bem
menor, hoje em dia, em proporção ao restante. Ainda é uma polêmica, às vezes, até para quem
trabalha dentro da empresa, tipo, quer entender até onde nós vamos, se nós vamos conseguir
crescer sem perder a essência. Mas nós entendemos que é uma linha conceitual, porque, realmente, ela dá muito trabalho para ser feita, ela tem um custo maior, envolve sustentabilidade
nessa discussão também. Nós nos resolvemos entendendo que ela é uma linha conceitual. (BM)
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O caso da Vert-shoes é muito semelhante ao da Insecta, de modo que a empresa também conjuga as duas estratégias, redirecionamento de escopo e diversificação de Portfólio. A empresa
tem buscado o uso de novos materiais além do algodão orgânico para a produção dos calçados,
de forma a conseguir expandir sua produção e evitar problemas com crises na safra do mesmo.
Desta forma, buscou matérias-primas obtidas mantendo o foco de cadeias inclusivas (como o
PET) e atenção ao meio ambiente (juta natural, couro de tilápia, etc.).
Para se prevenir de uma crise de crescimento (ou de uma eventual quebra de safra do algodão),
a Vert vem agregando novas matérias-primas dentro do mesmo escopo de cadeias inclusivas e
atenção com o meio ambiente: tecidos feitos de garrafas pet recicladas, juta natural, couro de
tilápia etc. – (Reportagem página 22 - Vert-Shoes - Dezembro de 2016)

A Revoada também realizou o redirecionamento do escopo do impacto gerado em conjunção
com a estratégia de hierarquização definitiva. Fizeram isso em duas ocasiões. Primeiro, ao deixar de comprar câmaras de pneus de borracharias e comprar de fábricas de câmaras, redirecionando o foco da geração de renda aos borracheiros para o foco na minimização das emissões
ao buscar as câmaras em um só ponto. Segundo, ao deixar de fazer a lavagem das câmaras com
famílias de baixa renda e passar a fazer com lavanderias industriais, a empresa redirecionou o
escopo do impacto social, no sentido de geração de renda, para ampliar o escopo do impacto
ambiental, resultando em menor uso de água e a realização do tratamento de água. Adicionalmente, isto permitiu reduzir os custos da empresa e aumentar sua escala produtiva.
[...] nós começamos comprando as câmaras das borracharias, dos borracheiros, nós nos damos
conta, depois de um tempo, que nós mais emitíamos CO2 indo de borracharia em borracharia,
em vários pontos, para pegar numa dez, na outra cinco, na outra quatro, que quando nós nos
damos conta, nós podíamos fazer uma parceria com uma indústria de câmaras de ar, que o que
não passasse no controle de qualidade, ela pudesse nos doar, por exemplo. E aí, nós daríamos
conta de um resíduo industrial e receberia isso já em maior quantidade. É o que nós estamos
trabalhando hoje, nós não tínhamos essa visão no começo, então, nós penamos muito nesse uma-um das borracharias. E nós botamos na balança e viu o que nós gerávamos de renda para os
borracheiros também era muito pouco. Então, não compensava. (AT)

5.2.4.4.2 Redirecionamento do foco a determinado nicho de mercado
Empresas assumem que seu negócio não é competitivo em relação aos atributos convencionais
de compra exigidos pelos clientes de determinado mercado, escolhendo por atuar com um nicho
ou perfil de clientes mais específicos, em geral, mais conscientes. Não necessariamente clientes
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que aceitam pagar mais pelos produtos, mas clientes que aceitam flexibilizar os critérios convencionais de compra ou hábitos de compra ou clientes que valorizam mais o impacto ambiental
envolvido no processo de criação de valor da empresa.
A PanoSocial considera ser impossível competir com empresas convencionais em termos de
preço e prazo de entrega, já que estas muitas vezes aquelas empresas utilizam-se de práticas
ilegais ou, no mínimo, eticamente condenáveis e irresponsáveis em termos de sustentabilidade.
A saída, na visão da empresa, é buscar clientes que "comprem a causa, não somente o produto".
Como eu te falei, são desafios diários. Porque nós vendemos um produto que custa o dobro do
preço do convencional e nós entregamos no triplo do prazo. Então, o cliente PanoSocial é um
cliente que acredita muito no negócio. Acredita não é no negócio da PanoSocial, é no negócio
dele. Ele quer um produto diferente, ele não quer um convencional. E ele sabe que a PanoSocial
luta para isso. Então, esse cliente de uma camiseta de R$ 14,00 não é cliente da PanoSocial. Nós
vamos indicar que ele vá a uma oficina do Brás [referência a bairro de São Paulo em que há
grande concentração de oficinas de confecção, muitas associadas a confecções que oferecem
condições de trabalho insalubres e/ou empregam mão-de-obra análoga à escravidão, conforme
diversas reportagens e investigações já revelaram], enfim. Procurar outros fornecedores. Essa
briga por preço e prazo, nós não temos como concorrer. Não existe como concorrer. Então, esse
cliente não compra um produto, ele compra todos esses propósitos, tanto ambientais quanto
sociais. (NB)

A Fruta Imperfeita, da mesma forma, assume perder clientes que não estejam dispostos a mudar
hábitos de consumo no sentido de não poder escolher o composto de produto e serviço - i.e,
composição da cesta e a data/horário de entrega. Em vez desses clientes, procuram priorizar os
clientes que “comprem a causa”, muito mais do que os que compram pelo benefício inerente
do produto ou do preço relativamente inferior do produto. Inclusive, os empreendedores afirmaram que os clientes são predominantemente das classes A e B e que, por isso, provavelmente,
poderiam ter acesso a outras empresas de delivery convencionais.
Nós temos muita perda de cliente por causa dessas coisas, de não poder escolher, a rotatividade
acaba sendo um pouco mais alta, mas, mais uma vez, é desses clientes que não compraram a
causa, vieram pelo preço. E quem fica, fica pela causa e espalha. (RM)
[...] toda a abordagem que nós fazemos com o cliente nunca é assim: “eu sou um delivery”. Não.
A abordagem é: “você sabia que um terço dos alimentos são desperdiçados no mundo? Você
sabia que esse problema dos [alimentos] imperfeitos existe?” Aí, nós começamos a falar de tudo
o que acontece no campo, porque esse produto é considerado imperfeito. [...] Então, nós temos
todo um trabalho para explicar o que é o imperfeito, para depois começar a falar que nós somos
um delivery, que nós montamos cestas, enfim. (NI)
Então, nós vimos que é muito mais uma classe A e B, casal, mas muito mais na classe A, muito
mais voltado para quem não está nem muito interessado pelo preço. Nosso preço é mais baixo
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do que no supermercado, mas, mesmo assim, quem está conosco, está comprando muito mais
pela causa. (RM)

Outras empresas, para além de redirecionarem o foco para um público com diferente perfil,
preferem redirecionar o foco em termos geográficos também. Foram os casos da Movin e da
Juçaí. O empreendedor da Movin, ao perceber que os consumidores brasileiros não eram tão
sensíveis à proposição de valor da empresa quando da fundação da empresa em 2011, decidiu
redirecionar o foco para clientes no mercado externo, já que os consumidores no exterior, em
alguns países, já teriam uma consciência ambiental maior. Assim, atualmente, cerca de 80%
das vendas da empresa são direcionadas para o mercado externo. Apenas recentemente, a empresa vem percebendo um interesse crescente dos consumidores brasileiros pela moda sustentável, portanto, a empresa está tomando medidas visando ampliar a atuação no Brasil de novo,
indicando certa dinâmica temporal.
Agora, em termos de mercado, [...] é um setor muito complicado, muito competitivo, principalmente no Brasil. Um setor que é, bem..., digamos, tradicional. Porque as pessoas hoje no Brasil
elas estão muito acostumadas hoje a comprar a marca ou a parte de preço, a concorrência em
preço. [...] no Brasil, nós não percebíamos muito essa demanda por parte dos consumidores e
tal. Então, nós vimos que nós tínhamos uma receptividade de um público internacional. [...]
Então, nós entendemos que uma estratégia de exportação seria mais vantajosa por conta de um
interesse maior em alguns mercados internacionais. Aí nós alteramos um pouco esse foco do
varejo para o caso da exportação. E, agora, novamente, nós temos visto a crescente demanda do
consumidor aqui no Rio, principalmente, Rio e São Paulo, desse consumidor mais ligado a questões da sustentabilidade, tal. Então, nós temos começado a investir, de leve, novamente nesse
consumidor final. (PR).

No caso da Juçaí, a empresa está estruturando seu plano para começar a exportar o seu produto
para países como França e Alemanha. O empreendedor, apesar de não indicar explicitamente
que a empresa estaria exportando em razão disso, reflete que o consumidor brasileiro é muito
pouco engajado em questões socioambientais e que praticamente não considera aspectos socioambientais como critério de decisão de compra. Esta falta de engajamento reflete, por exemplo, na não disposição em pagar um valor um pouco superior em um produto que, além de trazer
um impacto socioambiental significativo, tem uma qualidade superior de componentes e de
valor nutricional.
O problema maior que temos internamente é conflito de que... vivemos chateado com o fato de
que nenhum brasileiro jamais vai comprar um produto por ele ser mais natural e mais sustentável. A verdade é essa. O brasileiro não tem essa mentalidade que tem na Alemanha, que tem na
França, nos Estado Unidos acho que é mais forte, e Japão. [...] (LV - 2ª onda de coleta)
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Nós já mandamos para o Chile. Nós vamos fazer a primeira exportação daqui há menos de um
mês. Nós fizemos uma exportação pequena de ... Mandamos umas amostras, deu certo. Agora
estamos indo para o lado da exportação mesmo, enfim. Nós já temos umas propostas da França,
China e Alemanha[...] (LV - 2ª onda de coleta)

5.2.4.5. Subsidiação
Como forma de as empresas estruturarem suas operações e/ou conseguirem se manter viáveis
economicamente, algumas empresas recorrem à abordagem da subsidiação. Por meio da subsidiação, as empresas recebem diferentes recursos de empresas, pessoas e/ou mesmo diferentes
produtos e unidades de negócio da própria empresa ou de empresas do mesmo grupo. Este
aporte de recursos às empresas decorre justamente por trabalharem causas e gerarem impactos
considerados legítimos e relevantes pelos entes subsidiadores. O significado atribuído pelas
empresas que adotam essa abordagem é “Vamos buscar subsídio de outros produtos, pessoas
ou organizações para ajudar na manutenção das nossas atividades, já que representa uma
causa legítima e geradora de impacto social e/ou ambiental”.
A subsidiação tem certa dinâmica de temporalidade. Ele pode ter um caráter temporário, em
geral, quando da estruturação do negócio (associada principalmente à subsidiação financeira
externa); eventual, para algumas ações ou etapas da criação e entrega de valor (associada principalmente à subsidiação produtiva); ou permanente/duradoura (associada principalmente à
subsidiação financeira interna e à subsidiação mercadológica). As possíveis estratégias de subsidiação desenvolvidas pelas empresas são discutidas a seguir.

5.2.4.5.1 Subsidiação produtiva
Por meio da subsidiação produtiva, as empresas obtêm suporte de terceiros em termos de recursos não-financeiros devido à natureza do impacto socioambiental que geram.
O Saladorama, para a realização de eventos feitos para desenvolver o senso de saúde e desenvolver e educar consumidores acerca da necessidade de uma alimentação saudável, contam com
parcerias de agentes públicos e privados. Observe-se que essas parcerias, para além dos impactos inerentes gerados, acabam por beneficiar também a empresa no sentido de ajudar a desenvolver potenciais consumidores. A empreendedora discorre a respeito das referidas parcerias:
Normalmente, o que eu faço com a Prefeitura aqui de Recife é...eu faço o projeto e falo "cara,
eu preciso disso. Dê-me a estrutura." Entendeu? Nós trazemos alguns parceiros. Por exemplo, a
Danone entrou com água, a Red Bull entrou também. Enfim. Nós conseguimos articular pessoas
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para que o evento seja 'maneiro' para a comunidade. Mas, é assim: um evento deles para eles e
que nós conseguimos colocar o Saladorama em um contexto social saudável. Do tipo "ah, você
ser saudável, não é só você comer salada. É você saber inserir salada na sua semana, não necessariamente todos os dias, mas duas ou três vezes por semana eu preciso comer bem, eu preciso
praticar esportes. A minha comunidade tem lugares onde eu posso praticar esses esportes. (IR)

O Saladorama também conta com a subsidiação produtiva até mesmo para a implantação de
novas cozinhas/unidades da empresa, que já contou com o apoio da Prefeitura de Recife. A
empreendedora ressalta que esse apoio somente é possível porque a empresa gera um impacto
significativo, segundo a perspectiva da Prefeitura:
Hoje, nós começamos a formação de trans em uma cozinha que é cedida pela Prefeitura no
centro. Você deve ter algum vídeo de Recife, tipo, a parte do marco zero. A minha cozinha é de
frente ao marco zero. [...] E aí a Prefeitura já abriu cozinha, já abriu tudo para nós trabalharmos.
Já está tudo pronto esperando nós começarmos, porque eu estou o módulo nutricional em uma
turma e já vou emendar com a outra. Entendeu? Porque, a Prefeitura viu que nós conseguimos
'entregar' e criar métricas para eles. Então, eles estão apaixonados. Estão de 'bobeira'. Mas, é
uma abertura que é difícil de ter, é muito difícil. (IR)

Além disso, para a implementação de um novo modelo de microfranquias com pessoas da comunidade, de forma a capitalizar ainda mais as vendas na comunidade ao mesmo tempo em que
geram mais renda para moradores da comunidade, o Saladorama está desenvolvendo parceria
com a Natura, que tem tal expertise com as suas revendedoras de produtos.
[...] com esses carrinhos eu consigo entender onde é que está minha demanda. [...] Eu vou te
dando demanda de acordo com os revendedores. E a Natura está sendo superparceira nesse momento agora. Nós estamos meio que 'sugando' muito eles. Porque eles adoraram a ideia, "não,
conta conosco sim". Eles têm um modelo de acompanhamento de consultoras que é incrível. E
nós meio que estamos trabalhando junto, para uma construção adaptada para o Saladorama. [...]
estamos em um processo de...estamos conversando ainda. Mas, a ideia inicial é aprender com
eles sobre esse modelo, de humanização mesmo, de trabalhar a venda. E trabalhar o treinamento.

(IR)
O Muda Meu Mundo, com atuação semelhante, faz uso de parcerias com a Prefeitura de Fortaleza e empresas da região de forma a obter a cessão de espaços públicos onde podem promover
a realização das feiras, principal e único canal de venda de seus produtos.
Tipo, nós estamos realizando feiras, tanto em espaços públicos, como uma praça, como em empresas. Tipo, tem uma loja, que é a maior loja de produtos saudáveis. E eu fui lá, conversei,
conversei e nós estamos fazendo feira lá, na loja. [...] De graça. De graça. Essa loja, a outra que
foi onde nós começamos, que é o Cora, que é uma hamburgueria sustentável. Então, nós sempre
procuramos alinhar o saudável, o sustentável, dentro... Não vamos fazer em qualquer lugar. "Ah,
vem aqui Muda Meu Mundo, fazer uma feira". Não funciona assim. Então, nós temos tido parcerias muito legais nesse sentido. Empresas que estão também acreditando nessa ideia. O que
não deixa de ser marketing para eles. Porque "ah, tal dia haverá uma feirinha aqui". (PV)
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Importante observar que a empreendedora enfatiza que o Muda Meu Mundo busca parcerias
que estejam alinhadas com a sua missão e que procura explorar também a geração de valor para
o parceiro.
A Quitandoca também se beneficia de parcerias com outras entidades, como prefeituras, nas
laboriosas ações de apoio aos pequenos produtores familiares de quem compram os produtos.
Como a empreendedora explica:
Nós conseguimos um apoio da Prefeitura de Barra do Turvo, que é a cidade, para fazer o frete.
Então, hoje chegou produtos delas aqui. A prefeitura paga a caminhonete e o motorista e nós
pagamos a gasolina. Então tem um superalívio do frete. Nós trabalhamos um pouco assim.
Como esses produtores estão bastante isolados e em condições muito distantes do que viabilizaria o acesso ao mercado, nós trabalhamos transformando essas condições, seja em parcerias
como essa e outras também. (GM)

Um outro aspecto importante, é a subsidiação por parte dos fornecedores. Isto ocorreu em algum grau, com a Insecta e com a PanoSocial. Em ambos os casos, como as empresas vinham
com uma proposta de criação de valor de certa forma inovadora para os padrões da indústria da
moda brasileira, baseada na confecção de produtos feitos com materiais com menor impacto
ambiental, experimentaram dificuldades em encontrar fornecedores que possuíssem matériasprimas que atendessem a essa proposta. Assim, tiveram de convencer fornecedores a “apostarem” em determinado material cuja demanda até então era muito baixa com a expectativa de
que, no futuro, a demanda iria aumentar, beneficiando-os. Os fornecedores, nesse sentido, ‘subsidiam’ as empresas assumindo certo risco financeiro e produtivo de investir em estoque e eventualmente maquinário e tecnologia.
Como evidenciou a empreendedora da Insecta, um fornecedor da empresa investiu em uma
nova tecnologia relacionada ao PET reciclado, mesmo a demanda naquele momento sendo
baixa, esperando que, com o crescimento da empresa, o volume de vendas aumentasse.
No fornecedor de matéria-prima, nós conseguimos também crescer junto com eles. Então, o de
PET reciclável, nós já compramos o tecido pronto. No início, nós os achamos numa pesquisa
que nós escarafunchamos muita coisa. Porque nós queríamos que fosse um fornecedor local,
antes nós comprávamos de São Paulo, então, nós temos todos no Rio Grande do Sul. [...] Esse
artigo deles ninguém comprava, o PET reciclado. E nós conseguimos comprar um volume
maior e eles investiram na tecnologia desse tecido e hoje é um dos principais artigos da empresa,
da tecelagem. (BM)
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A PanoSocial apresenta uma situação parecida com o da Insecta. Logo no início das suas atividades, quando ainda sequer tinham CNPJ, a PanoSocial conseguiu convencer uma malharia,
que acreditou no projeto, a produzir a malha com os fios orgânicos para eles. Isto ocorreu à
revelia do fato de não ser tão rentável para a malharia por conta do volume demandado pela
PanoSocial e pelo fato de a malharia em si até então ter tido pouca demanda de mercado pela
malha feita de fios orgânicos. Portanto, o risco assumido pelo fornecedor foi ainda maior do
que no caso da Insecta. A empreendedora atribui a decisão de apoiar o trabalho da PanoSocial
ao fato de a proprietária da malharia ter uma irmã egressa do sistema prisional, o que a levou a
“apoiar” a empresa.
E lá atrás mesmo, quando o GG começou a história, ele já tinha percebido que trabalhar somente
com uma grife é muito difícil. Para uma grife criar nome, criar um público e se manter de pé,
tem de ter muito investimento. E que nós não seríamos atendidos tão facilmente assim pelas
malharias por conta do volume. Há quatros anos, quando nós tentávamos comprar um rolo sequer de algodão orgânico no mercado não tinha para compra. E quando nós chegamos nessa
malharia com a qual nós trabalhamos até hoje, ela tinha um volume no estoque, de fio de algodão
orgânico, e nós pedimos para ela 'rodar' uma quantidade, nós falamos com ela sobre o projeto,
ela acreditou, pôs aquela malha para rodar. E nós começamos assim.[...] Então, nós conseguiríamos uma negociação com a malharia, ela iria 'rodar' essa malha para nós. Nós não conseguiríamos uma negociação melhor com as confecções, porque nós não tínhamos nem CNPJ naquela
época. Nós fazíamos parceria com alguma confecção, que fazia o produto. Nessa confecção com
a qual nós fizemos parceria no início, ela tinha uma irmã egressa do sistema prisional. (NB)

Em outras situações, as empresas podem receber subsídio produtivo de outras organizações que
fazem parte do mesmo grupo de proprietários e/ou gestores. Esse é o caso da Quitandoca. A
empresa trata-se de uma espécie de spin-off da “empresa-mãe”, outro restaurante localizado no
mesmo espaço chamado “Pitico”. Desta “empresa-mãe”, a Quitandoca compartilha a estrutura
de gestão e espaço onde está instalado: “Tem toda uma estrutura, que é a estrutura do escritório, do RH, que é compartilhado” (GM). Além disso, alguns produtos da Quitandoca são vendidos para a “empresa-mãe” e para os outros restaurantes dos mesmos proprietários, todos eles
localizados nas adjacências.
Esse período do Pitico já aconteceu um monte de coisas, nós estamos com mais três restaurantes
aqui na rua. Então, é um superprojeto aqui da Guaicuí [rua onde estão localizados o Pitico, a
Quitandoca e os demais restaurantes dos mesmos sócios]. E a Quitandoca tenta servir, vagarosamente, dentro das condições que nós temos, pontos pequenos desses quatro restaurantes. Nós
já tivemos almoço aqui [no Pitico, local onde foi realizada a entrevista] com os produtos agroecológicos, alguns alimentos são usados lá no Mica [outro dos restaurantes dos proprietários
também localizado na Rua Guaicuí]. Estamos tentando, mas, ainda em dez anos de restaurantes
nós não conseguimos colocar nenhum restaurante [abastecido com produtos] orgânico. Nenhum
item da, dos ingredientes do restaurante é padronizado orgânico. É um desafio aí pela frente.

(GM)
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5.2.4.5.2 Subsidiação financeira
Por meio da subsidiação financeira, as empresas obtêm suporte de terceiros em termos de recursos financeiros devido à natureza do impacto socioambiental que geram. Tal subsidiação se
divide em duas categorias, quais sejam, externa e interna.
Subsidiação financeira externa
Empresas obtêm recursos e/ou empréstimos subsidiados (em termos de prazo, condições de
pagamento e juros) de terceiros devido à natureza do impacto socioambiental que trazem. Este
apoio pode ser por meio de campanhas de financiamento coletivo17, com pessoas físicas para
executar projetos específicos, financiamentos recebidos a taxas muito inferiores à prática de
mercado ou ainda patrocínios recebidos para executar projetos pontuais.
A PanoSocial conseguiu desenvolver sua oficina própria apenas depois de terem conseguido
um aporte de capital da Bemtevi, negócio social que apoia outros negócios sociais fazendo
empréstimos subsidiados. Os juros cobrados pela instituição são no formato de impacto social,
não juros financeiros. A empreendedora define o papel da Bemtevi da seguinte maneira:
E nós começamos a trabalhar com a Bemtevi, foi um ano de trabalho com eles, para receber o
primeiro aporte. [...] E nós devolvemos esse dinheiro sem juros, se nós alcançarmos nossas metas de impacto, tanto ambiental, social e financeira. Então, o investidor ele 'compra' impacto.
Ele não está interessado nos juros, ele não é investidor-anjo, ele não se torna sócio do seu negócio. Tem um acompanhamento e eles trabalham conosco para que dê certo. [...] (NB)

Sobre o fato da importância de terem conseguido abrir a oficina própria da PanoSocial, o que
foi propiciado graças aos recursos subsidiados recebidos da Bem-te-vi, a empreendedora revela
que foi fundamental para aumentar o impacto gerado no sentido de aumentar o número de
egressos do sistema prisional contratados.
Sempre foi o planejado [terem uma oficina própria], porém, até então, nós não tínhamos verba
para isso. Não será nem uma coisa nem outra, sempre vão andar as duas juntas [i.e, o fato de
usarem oficinas próprias e oficinas parceiras]. Principalmente para a contratação de egressos do
sistema prisional, isso propicia isso. Não necessariamente a pessoa estará trabalhando na operação de corte & costura, tem outras funções na empresa. Para trazer mais para perto estes egressos, entender o convívio com eles, fazer um planejamento para uma capacitação continuada, e
poder, então, a partir daí, indicar essa mão-de-obra para as oficinas terceirizadas. Nós já tivemos
sucesso com a indicação e contratação de egressos tanto em oficinas terceirizadas que faz produção da PanoSocial, quanto em oficinas que não têm ligação direta com a PanoSocial. (NB)

17

No Brasil, é muito comum aparecer a terminologia correspondente em inglês, qual seja, crowdfunding
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A Revoada teve experiência parecida a da PanoSocial. Após intenso trabalho de pesquisa para
constatar a viabilidade do negócio, as empreendedoras apenas conseguiram iniciar as atividades
da empresa após terem conseguido obter um empréstimo subsidiado de uma amiga, a madrasta
da amiga e o advogado da família delas, todos eles encantados com a proposta do ainda então
‘projeto’.
[...] indo para o início da coisa, quando nós vimos que era possível fazer, nós não tínhamos
dinheiro para fazer o projeto. Então, nós começamos a conversar com os amigos, contar um
pouco do que nós vínhamos pesquisando. E aí nós conversamos com uma amiga nossa, que
tinha acabado de voltar de sete anos morando na Alemanha, em Berlim, e ela sabia muito bem
o que era sustentabilidade, porque lá é uma realidade há muito tempo. E ela disse "eu entendo o
que vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo é inovador, eu acredito, e eu tenho uma
grana guardada, que eu não sei se é suficiente para o que vocês vão precisar para começar, mas
eu quero investir nesse negócio de vocês[...] E aí fizemos esse processo, geramos um ‘Canvas’,
fizemos esse planejamento, fizemos uma superapresentação de defesa para os nossos três primeiros investidores. Eles investiram o dinheiro que nós precisávamos para começar, que era
para fazer site, uma primeira coleção, gastos iniciais mesmo para ‘colocar o bloco na rua’. E aí
nós começamos. (AT)

Posteriormente, a empreendedora esclarece que se tratou de um empréstimo subsidiado feito,
não um investimento: "Foi um "empréstimo" de amigos e não uma sociedade. Devolvemos o
dinheiro em um prazo maior do que o normal e com juros menores do que o normal" (AT em
comunicação por e-mail).
Outras empresas buscam a subsidiação financeira por um público amplo composto por pessoas
físicas que acreditam no impacto do negócio ao apoiarem campanhas de financiamento coletivo
por meio de doações (Paschen, 2017). Em geral, essas campanhas são feitas para as empresas
conseguirem iniciar suas atividades ou para desenvolverem um projeto ou uma ação pontual,
sendo que os potenciais apoiadores geralmente são pessoas físicas, podendo doar valores prédeterminados e/ou valores livres. As empresas se utilizam de uma plataforma virtual onde se
apresentam, apresentam o projeto, mostram sua relevância e indicam os custos associados para
o seu desenvolvimento. Cabe às pessoas, então, individualmente, decidirem se apoiam ou não
o projeto. A Fruta Imperfeita, Saladorama e Muda Meu Mundo conduziram campanhas dessa
natureza, nem sempre bem-sucedidas.
A Fruta imperfeita realizou campanha de financiamento coletivo para tentar subsidiar o projeto
de "Fruta Truck", espécie de varejo itinerante de frutas imperfeitas, que ajudaria a conscientizar
as pessoas acerca do desperdício ocasionado pelo não-consumo de alimentos ‘imperfeitos:
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Segundo a Food and Agriculture Organization (FAO), cerca de 45% (quase metade) das frutas, legumes e verduras produzidas no mundo são jogados fora. O desperdício se espalha ao
longo de toda a cadeia, mas muitos são descartados no momento da distribuição, por não se
encaixarem no padrão estético exigido pelos varejistas. Tanto supermercados quanto consumidores rejeitam os produtos e eles acabam indo paro o lixo. Nós da Fruta Imperfeita queremos acabar com esse círculo vicioso! Em nossa curta história, já distribuímos mais de 30.000
kg de frutas e legumes que seriam jogados fora. Mas queremos fazer ainda mais! E contamos
com seu apoio ao lado para tirar esse sonho do papel. (Fruta Imperfeita - campanha de

crowdfunding no Kickante - Agosto/2016, com grifos em negrito da própria fonte).

O Saladorama fez o uso da campanha financiamento coletivo para realizar a captação de recursos para fazer a oficina a pessoas em situação de exclusão que viriam a ser seus potenciais
fornecedores ou empregados nas unidades do Saladorama:
O objetivo dessa campanha de crowdfunding é beneficiar as comunidades com um maior número de formações e inserir o modulo de educação empreendedora, a fim de proporcionar o
nascimento de novos negócios de alimentação saudável nas nossas comunidades. Além de gerar
formação e renda para mulheres negras e trans, que são grande maioria no número de chefes
de família nas comunidades. E historicamente sofre com uma grande desigualdade social. / Mas
para que isso aconteça, precisamos da ajuda de vocês. / Atualmente, nossas formações estão
limitadas ao montante de vendas do Saladorama. O que nos impede de abrir grandes turmas de
uma única vez./ Com o financiamento, pretendemos formar e capacitar 70 pessoas de comunidade a abrirem seus próprios negócios de alimentação, proporcionando-lhes maior oportunidade de gerar renda e obter autonomia financeira. Nosso público alvo para esta formação serão
pessoas que residem nas comunidades atendidas pelo Saladorama, pertencente aos seguintes
grupos: 1. Mulheres Negras entre 18 e 45 anos - 25 Vagas. 2. Mulheres Trans entre 18 e 45
anos - 25 Vagas. 3. Gays entre 18 e 45 anos - 20 Vagas. (Saladorama - campanha de

crowdfunding na Benfeitoria - Junho/2017, com grifos em negrito da própria fonte]
O Muda Meu Mundo, por sua vez, fez uma campanha visando obter recursos semente para dar
início às suas operações:
Imagine um lugar onde todos possam comer comida sem veneno, onde o agricultor familiar
recebe o justo pelo que produz e toda a população é capaz de consumir produtos diretamente
dele, livre de agrotóxico e sem ser explorada financeiramente. Esse lugar está começando a
existir aqui no Ceará, mas irá existir em vários lugares do nosso país. / Provavelmente, assim
como nós, você sonha em mudar o mundo... E sabe? Sua ajuda será exatamente a forcinha que
estamos precisando para fazer esse negócio acontecer. / Por isso te agradecemos por acreditar
na gente, por sonhar junto conosco e por ser a força que faltava para Mudar o Mundo de tantas
pessoas. Obrigada por sua parceria. (Muda Meu Mundo - campanha de crowdfunding na

Benfeitoria - Dezembro/2016)
Além da campanha de financiamento coletivo, o Muda Meu Mundo está em processo de articulação de um modelo de parceria com empresas em que estas financiariam o treinamento e a
assessoria técnica dada pelo Muda Meu Mundo aos agricultores. Isto faria com que a empresa
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não tenha necessidade de despender recursos para essa finalidade, permitindo com que sejam
empregados em outras demandas, por exemplo, para expandir a equipe ou mesmo aumentar a
margem de lucro. Com isto, a empresa terceira subsidiaria parte do modelo de negócio do Muda
Meu Mundo.
O que eu estou fazendo agora? Eu estou entrando em contato com empresas que possam financiar o treinamento dos agricultores. [...] aquilo que eu faço de graça, a ENERGIA [nome fictício
da empresa com quem estavam conversando] irá me pagar para que eu faça, treine um grupo de
agricultores, faça todo um processo com eles de agroecologia, de certificação participativa e eu
consiga também escoar a produção desses agricultores. E isso irá trazer resultados financeiros
também, porque, em vez de gastar com treinamento deles [i.e, dos agricultores], eu terei alguém
que subsidiará isso. E aí é a área sustentável da empresa, nós temos de aproveitar. Nós temos de
aproveitar essa área sustentável. (PV)

O Saladorama recebe também outra modalidade de subsidiação financeira externa, no formato
de recebimento de desconto e condições especiais de pagamento para os utensílios utilizados
nas cozinhas das unidades a serem instaladas. Nesse caso, além da questão do apoio ao impacto,
explora-se a sinergia temática de atuação da Saladorama e da empresa terceira – no caso, a
Tramontina.
E tem as outras [referindo-se a organizações parcerias] que são benéficas ao modelo, tipo a
Tramontina, que tem essa sinergia com a montagem das cozinhas, que é benéfico para venda
para elas e é benéfico para nós porque facilita para os franqueados. E tem essas parcerias que
são legais, assim, que elas ganham marca por estarem associadas e nós ganhamos facilidade
porque nós precisamos dos itens e nós ganhamos facilidade para a produção dos itens. [...] Existe
um pagamento, mas é um pagamento abaixo do preço de mercado e a condição de pagamento
também é mais tranquila. (IR)

Subsidiação financeira interna
Diferentes linhas de produto e serviços ou unidades de negócio da empresa subsidiam produtos
ou serviço que não são tão rentáveis ou não oferecem uma margem suficiente para operar, mas
cuja manutenção é relevante por que gera impacto significativo ou representa um conceito/apelo
importante. As empresas articulam, desta forma, uma estratégia de gerenciamento de portfólio
de produtos.
A Revoada subsidiou, ainda que apenas durante um tempo antes de decidirem pela interrupção,
a produção dos produtos destinada aos consumidores finais com o trabalho realizado com os
clientes empresariais. A empresa entende que cabe ‘equilibrar’ e compor um ‘híbrido de entradas’, de forma que se garanta a manutenção de todas as suas três frentes de atuação – consultoria
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a empresas, brindes corporativos e clientes finais. De fato, a empreendedora discorre sobre essa
estratégia:
[...] [o trabalho com os clientes corporativos] era uma oportunidade de gerar mudanças dentro
dessas empresas, era uma oportunidade delas nos ajudaram a gerar muito mais impacto positivo,
porque a quantidade aumentava, e tudo multiplicava: financeiramente, ambientalmente, em todos os eixos, e que podiam, sim, ser grandes parceiros e ‘alavancadores’ desse nosso crescimento e desse nosso fluxo de caixa para poder inclusive investir nas outras coisas que nós queríamos investir também, como o cliente final e a inovação do próprio negócio. (AT)
Nós vamos tentando equilibrar. Por exemplo, o mercado corporativo é um mercado que nós
podemos jogar um pouco mais, colocar um pouco, nós conseguimos um preço mais competitivo
do que nosso produto final, mas nós ganhamos no volume. Nós, aos poucos, estamos começando
a orquestrar esse híbrido de entradas, para que nós possamos manter todo esse processo, algumas
coisas têm de poder ajudar a pagar tudo isso. Então, nós vamos jogando e vai compondo, digamos, esse fluxo de caixa e esses investimentos no processo a partir desse híbrido dos negócios.

(AT)
A empreendedora da Revoada, adverte, contudo, quanto ao risco de determinados produtos ou
unidades de negócio ficarem demasiadamente dependentes de outros, o que em última medida
pode impor dificuldades à própria perenidade da empresa.
[...] logo nós percebemos que nós estávamos quase que tapando um lugar e destampando o outro,
porque nós pegávamos o investimento do corporativo para botar no cliente final e, na verdade,
não rentabilizar o que poderia rentabilizar. (AT)

A Insecta também vivencia situação parecida a da Revoada. As empreendedoras consideram
que a manutenção da linha de sapatos feitos a partir de tecido reciclado de roupas de brechó
tem um caráter mais conceitual atualmente, uma vez que não contribui de maneira significativa
ao faturamento da empresa e propiciam uma margem menor por unidade. Ela também tem certo
valor sentimental, já que foi a primeira linha da empresa e também a linha que motivou a criação
da empresa, ainda que impossibilitasse a escalabilidade do negócio. Dessa forma, as duas outras
linhas da Insecta, a de laminado vegetal e de PET reciclado, possibilitam, de certa maneira, a
manutenção daquela linha de calçados.
Essa linha [referindo-se à linha de sapatos feitos a partir de tecido de roupas de brechó] existe
ainda, porém, ela é bem menor, hoje em dia, em proporção ao restante. Ainda é uma polêmica,
às vezes, até para quem trabalha dentro da empresa, tipo, quer entender até onde nós vamos, se
nós vamos conseguir crescer sem perder a essência. Mas nós entendemos que é uma linha conceitual, porque, realmente, ela dá muito trabalho para ser feita, ela tem um custo maior, envolve
sustentabilidade nessa discussão também. Nós nos resolvemos entendendo que ela é uma linha
conceitual. Nós valorizamos muito ela porque foi o que criou a empresa, mas ela já deu o que
tinha de dar mesmo. (BM)
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Então, a primeira decisão foi extremamente discutida e pensada para que nós não fôssemos xiitas
a ponto de entender quais oportunidades que nós tínhamos para dar alguns passos que não 'maculem' o que nós queremos entregar. Então, nós queremos que o negócio nos sustente e quer
que ele cresça. Então, se trabalhássemos somente com uma linha vintage, nós não conseguiríamos fazer isso[...]. (LM)

A Quitandoca, em seu processo de planejamento para a mudança de negócio, está pensando em
trabalhar mais o processamento dos alimentos in natura para transformação em produtos como
bolos, os quais seriam comercializados a partir de um café agroecológico que seria criado. O
plano da empresa prevê que as vendas desses produtos processados subsidiem a menor margem
que praticariam com a venda dos alimentos agroecológicos in natura para os consumidores
finais – redução de 80% para 40% da margem, de modo que estes consumidores tenham um
acesso maior possibilidade de acesso a este tipo de alimento.
Então, o que nós estamos fazendo é baixar o preço desses produtos, porque nós estamos inventando uma outra operação que possa dar maiores condições de se autossustentar, mas essa feira
ela tem essa característica de ter 40% sobre o preço do agricultor. Então, o que nós trabalhávamos no final desse ano de 2017, com os 80% do preço do agricultor, nós estamos descendo para
metade isso, para que esse alimento seja mais acessível mesmo, e possa atender mais pessoas,
ter uma expectativa de aumento de volume, fazendo a discussão do preço acessível do orgânico,
e, compensar um pouco isso, essa operação, com o processamento no café. Então, vamos ver o
que vai acontecer. (GM - 2ª onda de coleta).

Em última medida, a Quitandoca estaria satisfeita se conseguisse realizar um balanço entre
receitas e custos/despesas, de modo a garantir a sustentabilidade financeira da organização, ou
nas palavras da empreendedora, conseguir ‘empatar a operação’.
[...] nós temos mais esse ano pela frente para ver se nós conseguimos 'empatar' a operação e, se
ela empatar a operação, para nós está tudo certo. (GM – 2ª onda de coleta)

Essa não seria a primeira experiência de subsidiação financeira interna realizada pela Quitandoca. Com o modelo de negócio que a Quitandoca vinha praticando, gerava-se certo déficit,
que era subsidiado pela outra empresa que pertence ao mesmo grupo de empreendedores e com
a qual a Quitandoca compartilha o espaço e o CNPJ e que pertence aos mesmos sócios, o Pitico.
[...] em termos de administração estamos com dificuldade de equilibrar os números, de balançar
para ter um resultado mensal que não precise investir dinheiro. Então, nós [os sócios, por meio
de sua outra empresa] ainda estamos tendo de colocar dinheiro mensalmente. (GM)

A Movin, por sua vez, usa a subsidiação financeira interna para sempre buscar uma inovação
contínua nos seus produtos. Dessa forma, algumas linhas de produtos que trazem inovação e

279

ajudam a empresa a avançar com sua criação de valor socioambiental, porém que apresentam
uma margem menor, são de certa forma subsidiadas por meio da elevação da margem de outros
produtos. O empreendedor explica a lógica empregada nessas situações:
Às vezes, um produto que nós queremos implementar que traz uma outra inovação, de repente
nós reduzimos a margem dele, para criar uma maior demanda por ele, e consegue elevar uma
margem de um outro produto para compensar a margem desse produto inovador. Então, a nossa
estratégia de adequação de processos ou produtos segue muito esse critério, de nós adequarmos
certa margem para tornar aquilo viável. Entendeu? [...] de forma ampla, se for entender como
uma prática dentro do modelo de negócio "ah, vamos, agora, todos os produtos passarem por
um processo tal". Digamos, de compensação de carbono. Então, nós acreditamos, se aquilo realmente se torna uma prática que vá nos fazer evoluir em relação ao que é praticado e dentro da
empresa, nós fazemos, independente se pode aumentar um pouquinho a mais o preço ou se vai,
digamos, fazer alguma modificação realmente em nossa estrutura. (PR)

5.2.4.5.3 Subsidiação mercadológica
Por meio da subsidiação mercadológica, clientes subsidiam o produto ou serviço da empresa
muito por acreditarem na natureza e causa do negócio, sendo que aceitam até mesmo rever os
seus hábitos tradicionais de consumo e os atributos tradicionais de decisão de compra. Ao fazerem isso, de modo geral, entendem que estão dando suporte à empresa e, portanto, auxiliando
na manutenção ou ampliação do impacto gerado que aquela gera.
No entanto, isto não significa que o composto do produto ou serviço agregado seja pior. Significa que os clientes têm uma propensão a serem mais flexíveis em relação aos hábitos de consumo e critérios de compra, sendo que as empresas têm de achar um "termômetro" adequado
para identificar o limiar de tolerância do consumidor.
A PanoSocial, mesmo tendo preços e prazos de entrega muito superiores à média de mercado,
tem clientes fidelizados que compram seus produtos, seja por perceberem qualidade nos produtos, mas também por acreditarem na causa da empresa. Nas palavras da empreendedora, “esse
cliente não compra um produto, ele compra todos esses propósitos, tanto ambientais quanto
sociais” (NB). Por outro lado, a empresa tem consciência de que perdem vários clientes que
não se sensibilizam com a causa à qual a PanoSocial se dedica.
Nós enxergamos que esse ‘job’ do Greenpeace que nós nem tínhamos a própria oficina ainda.
E, por outro lado, se nós tivéssemos, nós não poderíamos fazer. Mas, a margem que esse job
nos deu contribuiu para a construção da nossa própria oficina. Então, qualquer cliente, sendo
produzido aqui dentro ou fora, ele é um apoiador da causa. Nós enxergamos também, eu penso
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também que o ser humano ele tem muito a coisa em si de querer ajudar. [...] O simples consumidor ele contribui para uma causa com a compra de um produto. (GG)
Como eu te falei, são desafios diários. Porque nós vendemos um produto que custa o dobro do
preço do convencional e nós entregamos no triplo do prazo. Então, o cliente PanoSocial é um
cliente que acredita muito no negócio. Acredita não é no negócio da PanoSocial, é no negócio
dele. Ele quer um produto diferente, ele não quer um convencional. E ele sabe que a PanoSocial
luta para isso. Então, esse cliente de uma camiseta de R$ 14,00 não é cliente da PanoSocial. Nós
vamos indicar que ele vá a uma oficina do Brás. Enfim, procurar outros fornecedores. Essa briga
por preço e prazo, nós não temos como concorrer. Não existe como concorrer. Então, esse cliente não compra um produto, ele compra todos esses propósitos, tanto ambientais quanto sociais."(NB)

Contudo, existem também clientes que, embora tenham interesse e acreditem na missão da PanoSocial, não conseguem comprar dado seu valor naturalmente superior:
[...] tem muita gente que gostaria de comprar ou de produzir em orgânico e pagando justo toda
a cadeia e, aparentemente, não consegue, ou por questão financeira ou por tem receio, não acredita nesse produto ou nesse mercado. Então, isso impacta muito no comercial. Mas, como eu te
falei, é um trabalho. (NB)

A empreendedora do Muda Meu Mundo estava estudando a possibilidade de fazer parceria com
uma grande empresa de Fortaleza para que efetuem compras da empresa pelo menos uma vez
por mês. Com isso, o Muda Meu Mundo teria garantido uma grande venda por mês e ajudariam
em sua divulgação. Para a grande empresa, por outro lado, teriam a perspectiva de estarem
contribuindo para a causa.
É uma ideia, mas é uma ideia que pode ser que aconteça. Então, por exemplo, eu estou em
contato com o PARQUE [nome fictício de uma grande empresa de entretenimento] lá do Ceará.
[...] O que eu vou fazer? Eu vou propor para o PARQUE, estou desenhando uma proposta para
apresentar para eles na 6ª feira quando eu chegar em Fortaleza. Que eles, um dia por mês, eles
comprem alimento que vai circular dentro do parque, frutas, verduras, legumes, com o Muda
Meu Mundo. Só isso eu já tenho marketing, só isso eu já tenho uma venda grande. Entendeu?
Então, talvez, começar dessa forma, para eles conhecerem, irem se achegando, entenderem a
causa. Porque, olha, o ecossistema de startup no Ceará não é desenvolvido. Quando se fala em
negócios de impacto, aí que não é mesmo. Aí que não é mesmo. Então, assim, eles têm também
a condição de associar a uma empresa como a nossa. (PV)

Nesse caso, apesar de se assemelhar com uma estratégia de diversificação mercadológica, não
o seria, porque o argumento central do Muda Meu Mundo ao buscar um cliente que seja diferente do seu público-alvo original - constituído por consumidores finais - é que o cliente corporativo estaria contribuindo com a causa, não se atendo necessariamente nos componentes do
produto da Muda Meu Mundo em si. Isto fica evidente quando a empreendedora argumenta de

281

que é preciso que eles, referindo-se a potencial empresa compradora, “entenderem a causa”, e
também quando afirma que eles iriam se “associar a uma empresa como a nossa”.
Quanto à Fruta Imperfeita, os clientes muitas vezes compram da empresa por acreditarem na
causa. Isto fica evidente quando o empreendedor fala que “quem fica, fica pela causa” (RM).
Em comparação com os deliveries tradicionais, em que os clientes podem escolher opções variadas de entregas e eventualmente alimentos orgânicos, clientes apoiam o negócio por acreditarem na proposição de valor socioambiental da empresa. Inclusive, fica evidente que os clientes aceitam flexibilizar os seus critérios tradicionais de compra para se adequarem à proposta
de valor da empresa. Um dos empreendedores fala que conseguiram “dobrar a questão de as
pessoas escolherem o que querem receber”, ou seja, conseguiram fazer com que os consumidores mudassem ou, pelo menos, flexibilizassem hábitos arraigados de consumo.
E essa questão de a pessoa não escolher o que ela quer foi realmente um choque. No começo,
ok, ela recebia a primeira cesta e vinha a segunda cesta: “poxa, mas essa semana eu queria fazer
sopa. Veio somente pimentão, cebola e tomate”, sabe, coisas para a salada. “Desculpe, você não
vai fazer sopa”. E isso foi sofrido no começo, porque, não era um modelo que existia aqui, nós
que criamos esse conceito da ‘cesta surpresa’, mas, aí com divulgação, nós conseguimos dobrar
essa questão de as pessoas não escolherem o que elas querem receber. [...] Por isso, toda a abordagem que nós fazemos com o cliente nunca é assim: “eu sou um delivery”. Não. A abordagem
é: “você sabia que um terço dos alimentos são desperdiçados no mundo? Você sabia que esse
problema dos (alimentos) imperfeitos existe?” [....] do mesmo jeito que teve cliente que nós
perdermos, tem cliente que está conosco até hoje, que abraça a causa, que entendeu a filosofia
da Fruta Imperfeita. (NI)
Nós tentamos mostrar para quem fosse nosso consumidor que a ideia para ela seria muito mais
do que comprar o produto. Seria ajudar o meio ambiente, seria ajudar o pequeno produtor. Então,
ficou muito mais do que uma compra, virou uma mesma uma briga que esse consumidor comprou e está nos ajudando a combater, que é o desperdício. (RM)
Nós não vamos cobrar mais caro porque você quer receber tal hora. A entrega é tal dia. Nós
temos muita perda de cliente por causa dessas coisas, de não poder escolher, a rotatividade acaba
sendo um pouco mais alta, mas, mais uma vez, é desses clientes que não compraram a causa,
vieram pelo preço. E quem fica, fica pela causa e espalha. (RM)

Por fim, a Revoada encontrou no modelo de produção por lotes uma forma de continuar trabalhando com os consumidores finais. Até então, a empresa possuía uma margem muito pequena
de lucro ao trabalhar com os consumidores finais e, muitas vezes, as outras frentes de trabalho
com empresas acabavam por subsidiar as vendas para os consumidores finais. Após decidirem
suspender por um tempo as vendas aos consumidores finais, desenvolveram a proposta de fazer
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a produção por lotes, que consiste basicamente em produzir somente por ‘encomendas coletivas’ aos consumidores finais. Após terem um número mínimo de pedidos, os consumidores
pagam adiantado e os produtos levam até 30 dias para ficarem prontos. Eis um exemplo de
anúncio dos lotes de compra, segundo constava do website da empresa:
1. O Lote E08.17 ficará aberto de 24/08/2017 a 15/09/2017;
2. Teremos diversos produtos disponíveis para compra, escolha o seu!
3. Quando o número mínimo de pedidos for alcançado para cada produto, a produção deste
produto será confirmada, você receberá um e-mail de aviso;
4. No mesmo e-mail de confirmação, enviaremos as instruções para o pagamento, que será à
vista via depósito bancário. É com este valor das vendas que iremos produzir ;)
5. A produção terá duração de 30 dias, vamos exercitar uma nova relação com o tempo, pode
ficar curioso, mas sem ansiedade, hein?!
6. Finalizada a produção, faremos o envio dos produtos. Eles chegarão voando alegremente até
você :)
(website institucional – Revoada – Exemplo de anúncio de chamada para um lote especial de
compra – Agosto de 2017)

Ao se utilizar desses lotes especiais de compra, os consumidores estão no sentido mais estreito
da palavra, subsidiando a produção da empresa previamente. De certa forma, a organização está
pervertendo a lógica do mercado da moda – sobretudo do fast-fashion - em pelo menos dois
aspectos. Primeiro, o consumidor tem de aguardar até que um conjunto de consumidores mínimo decida comprar o produto. Assim, o consumidor não consegue concluir o seu pedido
quando ele quer. Segundo, como não há estoque, o consumidor tem de lidar com uma eventual
ansiedade por ter logo o produto, já que após fechar o lote, a produção demora 30 dias para ser
completada.

5.2.4.6. Balanceamento
Ao contrário da hierarquização, em que a empresa escolhe um determinado aspecto em detrimento de outro em um dado momento, por meio da abordagem do Balanceamento, a empresa
tenta chegar a um meio termo entre os diferentes aspectos simultaneamente, escolhendo determinados elementos de todos ou da maioria dos aspectos em disputa na análise dos trade-offs.
O significado atribuído pelas empresas que adotam essa abordagem é "Não optamos por ou
outro, vamos encontrar uma solução intermediária".
A abordagem do Balanceamento pode envolver duas estratégias empregadas pelas empresas: o
balanceamento de atributos da proposição de valor e o balanceamento temporal.
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5.2.4.6.1 Balanceamento de atributos da proposição de valor
Por meio da estratégia de balanceamento de atributos da proposição de valor, as empresas se
esforçam por achar um equilíbrio entre manter um impacto significativo em seu processo de
criação de valor ao mesmo tempo em que se preocupam que a proposição de valor ao cliente
tenha maior aderência aos atributos tradicionais de compra dos consumidores. Isso envolve de
certa forma, ceder em alguns aspectos do impacto de forma a, na perspectiva do consumidor,
tem uma proposta de valor mais atraente. Foram os casos da Fruta Imperfeita e da Insecta.
No caso da Fruta Imperfeita, em vez de fazerem a ‘cesta-surpresa’ totalmente fechada, a empresa optou por deixar os consumidores escolherem alguns alimentos que eles não gostariam,
por algum motivo, receber. Ao fazer isso, a empresa de certa forma dificultaria a redução do
desperdício por parte dos pequenos produtores, já que teriam de ser mais seletivos sobre a quantidade e variedade dos alimentos imperfeitos comprados junto aos pequenos produtores. Além
disso, torna um pouco mais complexa a organização logística da empresa. Por outro lado, tornariam a proposição de valor ao cliente mais atrativa. Eis uma explicação sobre o processo de
composição da ‘cesta-surpresa’ feita pela empreendedora:
Você irá receber aquilo que tem disponível, que está na época. Então, hoje nós trabalhamos,
mais ou menos, com umas 12 variedades, até 14, dependendo da semana, sendo sete de fruta e
sete de legumes. E, assim, nós fazemos o levantamento do que tem disponível. Então, ok, nessa
semana, veio batata para nós. Semana que vem terá batata? Não sei, pode ser que sim, pode ser
que não, depende da colheita do produtor. Então, isso foi um outro ponto que nós colocamos
que as pessoas não escolhem o que vai na cesta. Elas somente escolherem o tamanho, se é P, M,
ou G, pelo tamanho da família, pelo consumo dela. Mas, o que vem dentro ela não escolhe, o
que ela pode fazer é restringir. Às vezes, ela tem alguma restrição alimentar, por exemplo, pimentão. “Ah, não gosto de pimentão, não me manda pimentão”. (NI)

No caso da Insecta, embora a empresa sempre procure se desenvolver no sentido de fazer com
que seus processos e produtos gerem um menor impacto ambiental, a empresa não busca isso a
qualquer preço. E não o faz justamente pensando na viabilidade comercial e no apelo do produto
ao cliente. Segundo a empresa, não é viável escolher entre ser esteticamente bonito ou ambientalmente perfeito, a empresa procura encontrar um equilíbrio ao desenvolver calçados que sejam "eco-sex".
[...]sempre unir a ética com a estética: nós chamamos de 'eco-sex'. Então, para nós, não adianta
ter um sapato que seja superbiodegradável, compostável, natural, sei lá, perfeito para o meio
ambiente, feito de água da chuva, mas feio. Ninguém vai comprar, ninguém vai querer usar esse
sapato. Ninguém vai comprar, ninguém vai querer usar esse sapato. [...] Então, por exemplo, na
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questão do laminado, existe hoje em dia um tecido que é o "pinatex", que é feito de abacaxi. Ele
é superecológico, mas ele é feio. E nós testamos e não ficou legal. Então, nós não fizemos, não
tem como lançar isso, sabe? Essa é uma tensão que nós sofremos diariamente. (BM)

5.2.4.6.2 Balanceamento temporal
Empresas começam a implantar mudanças gradativas no sentido de aumentar seu impacto socioambiental. Na medida em que veem sucesso na solução, procuram ampliar as mudanças. De
certa forma, ao buscarem a implantação de pilotos, é uma estratégia para testar e verificar mais
rapidamente os resultados de determinada ação sem implicar tantos riscos. Assim, as empresas
apostam em diferentes soluções simultaneamente, porém, implantando-as apenas parcialmente
nas suas operações com a expectativa de que, no futuro, elas possam se tornar ubíquas por toda
a empresa e eventualmente serem incorporadas ao modelo de negócio.
Essas soluções desenvolvidas envolvem, portanto, um sensemaking prospectivo. Porém, diferente da compensação temporal, elas envolvem efetivamente tomar ações no presente com vistas a observar os resultados a relativamente curto prazo. Este foi o caso do Saladorama e do
Muda Meu Mundo.
Os empreendedores do Saladorama procuram primeiro instalar as unidades do Saladorama e,
gradativamente, implementam melhorias nessas novas unidades. Adotam como prática sempre
tentar implementar as inovações e novas práticas na unidade de Nova Descoberta no Recife,
unidade em que julgam ter uma rede de valor mais fortalecida, além de ser gerenciada presencialmente pelos empreendedores. Esse foi o caso das hortas comunitárias implantadas.
Nova Descoberta é meu cenário ideal. [...] para fazer teste... assim, nós nascemos no Rio de
Janeiro, mas, hoje, para fazer testes, Recife é meu cenário ideal. Eu consigo testar o que eu
quiser aqui. Teve muita gente que nós fizemos que falaram "ah, não funciona". Mas, aí, é diferente. Se eu chegasse no Santa Marta, por exemplo, e dissesse "Eu quero fazer uma horta na
comunidade". A galera ia dizer "Não funciona". "Então está bem". Entendeu? Ou a Prefeitura
do Rio de Janeiro fala "ah, isso é impossível, não funciona. Vai dar errado". Porque a galera
não arrisca. É diferente de eu chegar e dizer "olha, a Prefeitura de Recife fez essa proposta aqui
junto conosco, nós estamos com esse resultado. Vamos fazer também?". Entendeu? Eu posso
levar um "não" em São Paulo, eu posso levar um "não" no Rio de Janeiro, mas eu vou levar um
"não" de uma proposta que já existe, que já roda e já está pronto e funciona. É muito mais difícil,
entendeu? Muito mais difícil de tomar um "não". E principalmente porque nós já rodamos com
a Prefeitura. Então, nós ganhamos muito mais abertura com outras prefeituras. (IR)

A estratégia de microfranquias adotada pelo Saladorama, contudo, talvez seja a materialização
mais significativa da estratégia de balanceamento temporal. Para resolver o problema da falta
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de cultura e hábito de alimentação saudável nas comunidades e tentar mudá-la gradativamente
e concomitantemente "testar o mercado" a empresa está desenvolvendo microfranquias, de
forma que esse seja o primeiro canal de venda em dada comunidade. Na medida em que a
empresa veja que estão conseguindo desenvolver o mercado e que já há uma base mínima de
consumidores fidelizados, a empresa pode ir para o próximo passo, que seria o desenvolvimento
de uma unidade equipada com cozinha naquela comunidade. Adicionalmente, é uma forma de
postergar os dispêndios envolvidos na montagem das unidades ao mesmo tempo em que o microfranqueado e o Saladorama eventualmente conseguem poupam recursos para fazer esse investimento futuro – ou, nas palavras da empreendedora, gerar “gordura”.
E com esses carrinhos eu consigo entender onde é que está minha demanda. Então, vamos supor
que no Capão o pessoal consuma muito. Então, fará sentido para eu ter uma cozinha lá. Mas,
essas vendas do Capão, antes, já estão me dando 'gordura' para a construção de um ponto lá.
Entendeu? Eu vou te dando demanda de acordo com os revendedores. (IR)

Quanto ao Muda Meu Mundo, a empresa frequentemente tenta aumentar a diversidade dos produtos plantados pelos pequenos produtores agroecológicos. Contudo, segundo a empreendedora, alguns agricultores apresentam muita resistência em plantar algo novo. Isto se deve, em
grande parte, pelo fato de estarem condicionados a plantar somente o que os programas governamentais de apoio à agricultura familiar demandam e compram deles.
Porém, o que acontece com o PNAE? Apenas 30% do que as prefeituras compram precisam vir
dos agricultores. Aí o que os agricultores fazem? Eles produzem somente aquilo que vale mais:
coentro, cebolinha, bolo, essas coisas, e eles acabam por não diversificar a produção deles na
plantação. (PV)

Quando o Muda Meu Mundo tem a intenção de implementar o cultivo de novos alimentos que
sejam diferentes daqueles que vinham sendo plantados pelos agricultores da sua rede, a solução
encontrada pela empresa foi procurar primeiro os agricultores mais entusiastas de mudanças e
testar com eles para, então, uma vez que tenham se mostrado bem-sucedidos, tentar implementar o cultivo dos novos alimentos junto os demais agricultores. É uma espécie de aprendizado
ou convencimento pelo exemplo.
Os empolgados, nós testamos tudo neles. É muito legal. Sempre tem aqueles que, sabe, querem
fazer, da agrofloresta... Então, esses daí são os nossos, é para onde nós vamos. Por exemplo, nós
teremos agora, acho que agosto ou setembro, nós vamos levar os consumidores da feira em uma
horta. Então, nós vamos na horta do empolgado. Aquele que vai fazer aquela festa. Então, esses
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empolgados são legais. Os testes nós fazemos no empolgado. E, aí, com os outros, nós replicamos: "Olha, o fulano está fazendo assim, assim, assim". Aí, os outros "ah, então, eu quero fazer
também". (PV)

Além disso, a empresa tem consciência de que é necessário balancear as demandas junto aos
agricultores respeitando o próprio grau de desenvolvimento de cada um. Elas têm de ser gradativas. Então, a empresa procura fazer um balanceamento de agricultores em termos de grau de
desenvolvimento das práticas de manejo da plantação, optando por não manter em sua rede
somente os mais desenvolvidos – que talvez, são os que necessitam de menos apoio, mas também os que apresentam um nível de desenvolvimento menor. Por exemplo, o uso da agrofloresta requer um nível de desenvolvimento maior e gera também um impacto mais significativo
em termos ambientais, contudo, requer um grau de desenvolvimento técnico muito maior do
que somente a produção sem agrotóxico, como a empreendedora exemplifica:
[...] eu tenho um agricultor que ele está na produção em um nível muito mais alto, que nós
estamos fazendo agrofloresta com ele. Tem um outro que nós estamos em experimentação com
ele. Tem aqueles que somente produzem sem o veneno, que agora vão começar a usar as técnicas
da agroecologia. (PV)
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho teve como objetivo “Entender como as empresas significam e lidam com
os trade-offs relacionados à sustentabilidade corporativa”. Neste sentido, a partir do estudo de
caso de dez empresas, gerou-se indutivamente um modelo que explica como é o processo de
sensemaking em relação aos trade-offs da sustentabilidade, bem como os identificados os tradeoffs que despertam o processo de sensemaking e as potenciais estratégias que as empresas adotam ou podem adotar para acomodar os trade-offs.
Nesta seção são discutidas as principais contribuições do trabalho tanto à teoria quanto à prática,
bem como as principais limitações e sugestões de pesquisas futuras para o avanço da teoria.
6.1 Principais contribuições
6.1.1 Contribuições à teoria
O processo de sensemaking, especialmente, é muito relevante para se entender a maneira como
as empresas com modelos de negócios sustentáveis lidam com os trade-offs já que tem como
um dos teus componentes principais o fato de nascer a partir de situações de ambiguidade. Neste
sentido, avançou-se no campo de pesquisa que procura explorar os processos de sensemaking
relacionados à sustentabilidade corporativa abordados em trabalhos anteriores como os de Hahn
et al. (2014).
Ao adotar uma perspectiva normativa de teorização indutiva, o trabalho contribuiu para melhor
entender como organizações podem desenvolver coerência interna e agir quando se deparam
com objetivos, deveres e preocupações conflitantes (Margolis & Walsh, 2003). Particularmente
no campo de estudo da sustentabilidade corporativa, tem havido um clamor para que sejam
adotadas perspectivas mais sistêmicas que não somente tratem de como as empresas podem
alinhar os múltiplos objetivos de forma a gerar retorno econômico (lógica do business case) ao
mesmo tempo que reduzem seu impacto negativo, mas como podem também, enquanto ente da
sociedade, não gerar impacto, gerar um impacto mínimo ou mesmo ter um impacto regenerativo
aos sistemas sociais e ambientais (Schaltegger et al., 2015; Dyllick & Muff, 2016).
Neste sentido, o trabalho contribuiu no processo de discussão e detalhamento dos tipos de tradeoffs relacionados à sustentabilidade corporativa existentes. O trabalho identificou indutivamente quatro macrovetores de tensões que se desdobram em 13 vetores diferentes, que, por sua
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vez, abrangem os diferentes tipos de trade-offs em relação à sustentabilidade – múltiplos períodos de tempos, múltiplos objetivos e múltiplos stakeholders. Ressalte-se que a opção por utilizar vetor de tensão em vez de simplesmente tensão ou trade-off se deve ao fato de que muitos
dos trade-offs identificados estão implicados em diferentes tipos de trade-off simultaneamente.
Os vetores das tensões identificados no trabalho contribuem para a teoria na medida em que
sistematizam as tensões em relação à sustentabilidade corporativa de modo razoavelmente generalizável. Neste sentido, consegue avançar em relação a contribuições preliminares como as
de Wu e Pagell (2011), que descreveram algumas tensões, contudo, atreladas ao contexto muito
específico das empresas estudadas. A despeito de serem indutivamente identificadas a partir
de pequenas e médias empresas com modelos de negócio sustentável, muitas delas tem potencial de serem transferidas para outros contextos (Miles & Huberman,1994). Tome-se como
exemplo o contexto de uma grande empresa que pratica o business as usual, porém, que pretende implantar pontualmente uma melhoria para reduzir o impacto socioambiental de algum
produto. Essa melhoria poderia ser dificultada devido ao vetor da tensão relacionado à questão
do custo e capacidade de suprimento de um fornecedor de um componente específico de um
produto final produzido pela empresa.
Além dos trade-offs apontados anteriormente pela literatura (objetivos, temporal e múltiplos
stakeholders) (Haffar & Searcy, 2015; Hahn et al.,2010), o trabalho identificou e discutiu o
trade-off entre escopo de impacto e extensão de impacto. Observou-se muitas vezes que a categoria de trade-off classificada como o conflito entre múltiplos objetivos, isto é, o social, econômico e ambiental, em verdade, não se resume somente entre a maximização do lucro e a
adoção do bem estar social (entendido como os aspectos social e ambiental) (Lankoski e Smith,
2017), porém, podem ocorrer intraobjetivos, isto é, social versus social, ambiental versus ambiental, ou ainda social ou versus ambiental. Portanto, há uma quarta categoria de trade-off ou
uma subcategoria de trade-off que poder-se-ia classificar como “intraobjetivos”.
Outra contribuição foi o fato de o trabalho trazer à luz o processo de gerenciamento dos tradeoffs em relação à sustentabilidade corporativa, que eram uma lacuna de pesquisa importante
conforme apontado na literatura (Hahn et al., 2015a; Hahn & Aragón-Correa, 2015). Foram
duas contribuições neste sentido.
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Primeiro, ao propor um modelo que descrever o processo de sensemaking, abordou-se o processo de como a empresa identifica e entende os trade-offs, analisa e busca possíveis estratégias,
e, por fim, como as avalia e as modifica dinamicamente conforme as coloca em prática. O
modelo desenvolvido sob a perspectiva de sensemaking é relevante na medida em que sugere
uma heurística (Mills et al., 2010) de como as empresas com modelos de negócio sustentável
se comportam na busca por acomodar os trade-offs relacionados à sustentabilidade.
Segundo, quanto às estratégias utilizadas para acomodar os trade-offs em relação à sustentabilidade corporativa, foram identificadas indutivamente 14 diferentes, divididas em seis diferentes abordagens. Algumas das estratégias identificadas, como a diversificação, já foram discutidas na literatura da administração estratégica de forma geral, entretanto, derivações das estratégias como a ‘diversificação organizacional’ ou mesmo a subsidiação mercadológica não se
encontrou registro de pesquisas anteriores que as tenham abordado.
Por fim, o trabalho também contribuiu no sentido de explorar como é o processo de mudança
do modelo de negócio sustentável sob a perspectiva de sensemaking, explorando-se simultaneamente a perspectiva individual e organizacional. Particularmente, Roome e Louche (2016)
argumentam que faltam pesquisas que revelam como os modelos de negócio mudam, notadamente, como os modelos de negócio sustentáveis evoluem em direção a dar uma maior contribuição ao desenvolvimento sustentável (Roome & Louche, 2016).
6.1.2 Contribuições à prática
O trabalho também gerou importantes contribuições à prática para gestores de empresas que
desejam adotar o modelo de negócio sustentável ou empreendedores que desejam criar novos
negócios com essa natureza. Por meio da aprendizagem vicária, tais atores podem obter insights
e até mesmo se inspirar ou se planejar para aumentar as chances de sucesso e a viabilidade do
modelo de negócio concebido. Particularmente, emergem-se do trabalho três aspectos, cada
qual relacionado a um objetivo específico do trabalho.
Primeiro, a identificação de maneira sistematizada de 13 potenciais tensões que abrangem diferentes trade-offs em torno da sustentabilidade pode ajudar os gestores no processo de planejamento prévio, quando da concepção do modelo de negócio, de modo que possíveis tensões já
sejam identificadas antes mesmo que emerjam. Embora haja tensões específicas a determinadas
indústrias – inclusive como os resultados deste trabalho sugerem, as tensões apresentadas são
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genéricas o suficiente para se sugerir uma aplicação a diferentes indústrias e portes de organização. Por exemplo, ao planejar a expansão das atividades da empresa, a empresa pode enfrentar grandes desafios quanto à capacidade dos fornecedores, caso tenha em seu modelo de negócio a integração de determinada comunidade como fornecedor.
Segundo, a descrição do processo de sensemaking, por sua vez, embora possa não apresentar
de maneira sistematizada e prática apontamentos, ainda assim pode ajudar gestores e empreendedores, por meio de um processo empático, entender as significativas demandas em termos de
complexidade emocional e cognitiva geradas ao se buscar acomodar as tensões relacionadas à
sustentabilidade corporativa. Para orientar o processo, sugere-se refletir sobre as questões que
emergem do processo sensemaking em relação aos trade-offs da sustentabilidade corporativa,
tal como apresentadas no Quadro 29.
Por fim, a descrição das potenciais abordagens e estratégias visando à acomodação dos tradeoffs em relação à sustentabilidade talvez seja a contribuição mais significativa à prática das
empresas. Como resultado do trabalho, foram identificadas e discutidas 14 estratégias que as
dez empresas estudadas utilizaram, utilizam ou pretendem utilizar para garantir a perenidade e
o crescimento do negócio ao mesmo tempo em que mantém um significativo impacto gerado e
a integridade da sua missão e da causa que pretendem promover.

6.2 Limitações e sugestões de pesquisas futuras
Estudos de casos múltiplos configuram-se como uma estratégia de pesquisa qualitativa que
apresenta o potencial de generalização analítica da teoria desenvolvida, de forma que se aplique
a outros contextos (Yin, 2003; Eisenhardt, 1989).
Entretanto, antes de discutir sobre o conteúdo da teoria emergente desenvolvida, é mister discutir seu caráter. Como reflete Eisenhardt (1989), teorias desenvolvidas a partir de estudos de
caso múltiplos têm um caráter mais restrito, normalmente, aplicáveis a fenômenos específicos,
não se tratando de ‘teorias abrangentes’18 que descrevem o comportamento organizacional
como dependência de recursos ou custos de transação. Neste sentido, é semelhante ao conceito
de teoria ‘substantiva’ empregada na Grounded Theory (Glaser & Strauss, 2008), caracterizado
por ser mais empírica e se aplicar a uma área substantiva específica, distinguindo-se das teorias
18

Originalmente, referidas como ‘grand’ theories (Eisenhardt, 1989, p. 547).
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‘formais’, que são mais generalizáveis e, portanto, aplicando-se a diferentes, senão a totalidade
das áreas substantivas.
No caso da presente pesquisa, a pretensão foi buscar construir uma teoria substantiva sobre
como as empresas lidam e significam os trade-offs relacionados à sustentabilidade corporativa.
Nesta situação, a área substantiva do estudo são os trade-offs da sustentabilidade. Não se intentou gerar teorias formais sobre como os gestores significam os paradoxos e trade-offs organizacionais de diferentes ordens, mas apenas os trade-offs relacionados à sustentabilidade. De
toda forma, pode-se constituir em uma contribuição às teorias formais sobre significação de
trade-offs na medida em que teorias formais mais inclusivas e generalizáveis são construídas
gradativamente a partir do acúmulo de conhecimento engendrado por sucessivas teorias substantivas, conforme apontam Glaser e Strauss (2008).
Em termos empíricos, é forçoso reconhecer que os resultados dessa pesquisa são baseados em
dados que representam uma realidade limitada. O potencial de generalização das categorias
conceituais e do modelo gerado a partir de uma abordagem indutiva se referem à plausibilidade
da teoria desenvolvida para outros contextos, não por sua representatividade estatística acurada
de uma população mais ampla, tal como ocorre na abordagem hipotética-dedutiva (Locke,
2003). Particularmente, estudou-se organizações de duas indústrias específicas, de alimentação
e têxtil, com porte específico – pequeno e médio, e com uma natureza específica – com modelos
de negócio sustentável.
Assim, embora a transferabilidade dos resultados para outro contexto foi buscada ao se perseguir certo grau de abstração na geração da teoria emergente (Langley, 1999), seria importante
realizar outras pesquisas dedutivas visando levantar maiores evidências empíricas para corroborar ou, se for o caso, propor mudanças ou refinamentos ao modelo proposto.
Particularmente, seria relevante verificar se o modelo se aplica ou sob quais condições ele se
aplica a outros contextos organizacionais. Por exemplo, em organizações maiores, em que não
há necessariamente um frame cognitivo dominante desde o início do negócio, de modo que é
muito provável que diferentes grupos internos se engajam em um processo de disputa de frames
(Kaplan, 2008). Além disso, organizações maiores podem apresentar diferentes grupos internos
com objetivos e orientações diversos e mais propensos a guiarem seus comportamentos cada
qual orientado por lógicas institucionais diferentes (Pache & Santos, 2010). Outro contexto
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interessante é verificar como ocorre o processo de sensemaking em relação aos trade-offs da
sustentabilidade em organizações que estejam em processo de transição de um modelo de negócio tradicional para um modelo de negócio sustentável (Schaltegger et al., 2015). Tais empresas em transição, podem sofrer dificuldades adicionais porque vem de um modelo em que a
lógica empresarial e a presença do frame cognitivo do business case provavelmente seria historicamente predominante.
Em relação aos três blocos componentes do modelo representando os trade-offs, o processo de
sensemaking e as estratégias de acomodação dos trade-offs, existem oportunidades pontuais
para se avançar na teoria.
Abordando a questão do processo de sensemaking, existem também diversos potenciais estudos
futuros. Seria importante explorar a relação entre os trade-offs e as estratégias e abordagens
utilizadas para acomodá-los. Problemas de pesquisa que poderiam ser explorados incluem:
Quais são as estratégias mais propícias para se acomodar cada trade-off? Em que medida cada
fator influenciador identificado no processo de sensemaking modera essa relação? Em que medida cada fator influencia ou não o processo de sensemaking para acomodar a tensão?
Em relação aos fatores que influenciam o processo de sensemaking, por exemplo, a força da
lógica institucional de “projetos”, tal como apresentado no modelo teórico proposto, eles encontram-se descritos ainda em nível conceitual, sendo necessário, portanto, desenvolver construtos mensuráveis como forma de testar a teoria gerada (Gioia et al., 2013). Especificamente,
seria importante buscar-se a descrição das diferentes propriedades para cada uma das categorias
teóricas geradas, visando aumentar seu poder explanatório e a possibilidade de generalização
(Glaser & Strauss, 2008).
Na pesquisa, percebeu-se um significativo alinhamento do frame cognitivo entre os diferentes
empreendedores, e, como empresas estudadas são de porte menor, este frame tende a ser inequivocamente o frame dominante, não havendo um processo de disputa. Seria importante investigar como um processo de disputa de frames (Kaplan, 2008) influencia o processo de sensemaking em relação aos trade-offs da sustentabilidade. Para tanto, seria especialmente relevante estudar organizações de porte maior, onde existem diferentes grupos com interesses e
visões diferentes (Kaplan, 2008) e onde é bastante provável se encontrar diferentes subculturas
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(Howard-Greenville, 2006) e percepções (Angus-Leppan et al., 2010) que influenciam no processo de interpretação diferenciado em relação a aspectos de sustentabilidade.
No que tange às estratégias para a acomodação dos trade-offs, seria interessante explorar com
mais profundidade a eficácia de cada uma delas em relação aos diferentes vetores de tensão que
abrangem os trade-offs identificados e se há uma propensão de adoção de acordo com o perfil
da empresa para além do seu frame cognitivo predominante. Problemas de pesquisa que poderiam ser explorados incluem: Quais estratégias estão associadas ou são mais efetivas em relação
aos diferentes estágio do ciclo de vida da empresa? E em relação às diferentes mudanças e
ciclos de modelo de negócio – criação, extensão, revisão (Cavalcante et al., 2011)?
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APÊNDICE I: PROTOCOLO DO ESTUDO DE CASO
Objetivo da pesquisa
Entender como as empresas significam e lidam com os trade-offs relacionados à sustentabilidade corporativa.
Critérios de seleção de casos
1. Empresa possui porte micro, pequeno ou médio
2. Empresa possui modelo de negócio sustentável identificado por sugestões de atores relevantes e outras fontes e devidamente corroborados.
3. Empresa atua e tem sua atividade principal relacionada a uma das indústrias escolhidas
a. Moda & Têxtil
b. Alimentação
Abordagem às empresas
Uma vez que a empresa se enquadre nos critérios de seleção de casos, proceder ao contato
visando realizar o convite à participação da mesma. O convite envolverá o envio inicial de
mensagem eletrônica, quando o pesquisador já tiver tido acesso prévio ao endereço eletrônico
dos responsáveis pela empresa. Caso o pesquisador não tenha tido, verificar em sua rede de
contatos se alguém possui acesso para fazer a intermediação do contato. Em verdade, sempre
que possível, tentar a intermediação do contato inicial via pessoas que conheçam o responsável
pela empresa, de forma a aumentar as chances de retorno.
No contato por e-mail, descrever no corpo do e-mail ou enviar um briefing explicando os objetivos da pesquisa e o porquê de a empresa ter sido escolhida como candidata potencial a participar da pesquisa. Há também o esclarecimento de que a participação da empresa envolve entrevista com o(s) sócio (s) e/ou funcionários-chave da empresa e de eventual cessão de documentos da empresa pertinentes à temática da pesquisa.
Aguardar uma semana a resposta ao e-mail enviado. Caso não haja resposta, tentar contato
telefônico e/ou reenvio do e-mail preliminar até obter uma resposta. Caso não haja resposta,
desistir do caso específico e partir para outros casos pré-identificados.
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Preparação para a coleta de dados
Uma vez que os representantes das empresas consentiram a participação da empresa na pesquisa
a partir do contato inicial, proceder ao agendamento da entrevista com o(s) representante(s) da
empresa.
Previamente à entrevista, fazer o levantamento e a leitura de materiais secundários a respeito
da empresa, seja reportagens, estudos e vídeos feitos por terceiros ou documentos disponibilizados pela empresa em seu sítio eletrônico e em redes sociais. Tal procedimento é fundamental
para ter ciência prévia do contexto e da realidade da empresa, bem como, posteriormente, ser
utilizado como fonte de evidência complementar sobre o caso.
Realização das entrevistas
Priorizar as entrevistas pessoalmente e na sede/escritório da empresa. Quando não for pertinente/possível, proceder às entrevistas por outros expedientes tais como telefone ou vídeo-conferência.
Quanto às entrevistas, iniciar explicando mais uma vez os objetivos da pesquisa e agradecendo
a participação da empresa na pesquisa. Apresentar o protocolo de consentimento do representante da empresa quanto à participação da mesma na pesquisa, no qual também deve indicar se
autoriza a divulgação do nome da empresa. Por fim, tanto o pesquisador quanto o representante
da pesquisa assinam o protocolo, cada qual ficando com uma via. No caso das entrevistas realizadas por telefone ou vídeo-conferência, logo após o término da entrevista, enviar o protocolo
assinado por e-mail e solicitar que o representante da empresa devolva assinado por e-mail.
Antes de entrar nas questões, solicitar autorização para realizar a gravação da entrevista, informando que apenas o pesquisador e eventualmente seu orientador teriam acesso aos dados ali
contidos e que o procedimento é importante para garantir a exatidão das informações transmitidas pelos entrevistados e para o seu posterior tratamento quando da análise de dados.
Durante a entrevista propriamente dita, utilizar roteiro semi-estruturado desenvolvido previamente com base na literatura para conduzir a conversa, porém, sem ficar preso ao seu conteúdo.
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Ao término das questões, informar que dentro de algum tempo o pesquisador retomaria o contato para dirimir eventuais dúvidas que restem das entrevistas e também para validar a descrição
do caso feita pelo pesquisador com base nas informações transmitidas. Por fim, solicitar ao
entrevistado que indique outros informantes-chave de sua empresa que estariam aptos a contribuir com a pesquisa e a cessão de eventuais documentos e materiais tendo o mesmo propósito.
Agradecer a participação do entrevistado e da empresa.
Validação das informações
Após a redação dos casos, enviar as informações e descrição dos casos para o responsável,
contato central, de cada empresa, perguntando se há sugestões de aprimoramento, informações
complementares ou retificações pontuais necessárias a serem feitas, enfatizando que a mudança
na estrutura da redação do caso não está em pauta.
Devolutiva dos resultados aos participantes
Após a conclusão do trabalho, enviar a versão final da tese aos participantes, além de eventuais
trabalhos decorrentes da mesma, acompanhados de uma apresentação em trazendo a síntese de
cada uma das seções do trabalho, porém dando maior ênfase nos resultados.
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APÊNDICE II: ROTEIROS DAS ENTREVISTAS
ROTEIRO – 1ª ONDA DE COLETA DE DADOS
A)Agradecimento à participação na pesquisa
B)Breve explicação sobre o objetivo da pesquisa e solicitação da assinatura do termo
C)Dados gerais dos entrevistados





Formação?
Idade?
Relato breve da experiência profissional?
Principais papéis desempenhados?

D)Questões
1)Como você descreve o estágio em que o negócio se encontra (em termos de definição do modelo de
negócios)?
2)Como se deu a idéia de estruturar o negócio dessa forma/com esse modelo de negócio? Quais foram
suas principais influências para a concepção da idéia e do modelo de negócio? Alguma experiência
passada influenciou o processo?
3)O que mudou no modelo de negócio desde o início da fundação do negócio? Quais foram as mudanças
mais significativas implementadas?
4)Como tais mudanças no modelo de negócio afetaram suas expectativas iniciais e a maneira como você
enxergava o negócio? Quais foram as mudanças em relação às expectativas iniciais?
5)Houve mudanças no modelo de negócios que, de alguma forma, afetaram ou ameaçaram afetar a identidade do negócio enquanto gerador de impacto positivo (social e ambiental)? Se sim, quais foram elas?
6)As mudanças que ocorreram desde a fundação do negócio afetaram a maneira como você enxerga/enxergava o impacto do negócio? Como?
7)No processo de definição do modelo de negócio, como foi o processo de interação com outros participantes interessados? Quem participou? Havia o mesmo entendimento sobre como deveria ser o modelo? Quais foram as principais divergências e como elas foram acomodadas?
Observação: (incluí-se como partes interessadas outros sócios/empreendedores do negócio, consultores/mentores, investidores, clientes, fornecedores, outros membros de redes [ex: colegas de aceleradoras])
8)Para o futuro, diante da realidade atual do negócio e de eventuais expectativas alteradas, o que você
enxerga de necessário em termos de mudanças?
9)Quais foram ou quais estão sendo as principais trade-offs, tensões ou contradições enfrentadas (ou
que enfrentou) na construção desse modelo de negócio?
Observação: explorar mais objetivamente se não tiver sido tratada. Possíveis contradições:
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Interesses de múltiplos stakeholders
Conflitos temporais: curto x médio x longo prazo
Conflito entre os pilares ambiental x social x econômico

10)Algum outro ponto não abordado que gostaria de esclarecer? Tem indicações de outras empresas?
E)Infos gerais da empresa
 Número de funcionários:
 Data de fundação:
 Faixa de faturamento:
( ) Até R$ 100 mil
( ) Entre R$ 100 mil e R$ 500 mil
( ) Entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão
( ) Entre R$ 1 milhão e R$ 3 milhões
( ) Entre R$ 3 milhões e R$ 6 milhões
( ) Entre R$ 6 milhões e R$ 10 milhões
( ) Mais de R$ 10 milhões

ROTEIRO – 2ª ONDA DE COLETA DE DADOS
A)Introdução
Explicação sobre o porquê e a importância dessa segunda fase de coleta de dados. Resgate dos objetivos
da pesquisa, caso seja um entrevistado diferente da 1ª fase de coleta de dados.
B)Questões
1)Você teve alguma vivência pessoal significativa que afetou diretamente a criação ou a mudança do
modelo de negócio?
2)Sabemos que a empresa tem uma contribuição socioambiental em diversos aspectos. Porém, se você
tivesse que apontar a causa principal ao qual a empresa se dedica qual seria? Por quê?
3) Você acredita que o modelo de negócio da empresa estimula a entrada de outros concorrentes no
mercado? Como vocês observam isso?
4)Na sua visão, como o fato de vocês, sócios, terem uma relação próxima (conjugal, amizade, etc.)
influencia ou influenciou no processo de (re)definição do modelo de negócio quando se deparam/depararam com um conflito entre os pilares da sustentabilidade (social x econômico x ambiental)?
5)Quais os riscos atuais e futuros mais significativos que vocês observam que podem afetar a empresa
ou o modelo de negócio da empresa?
6)O negócio atualmente é a principal fonte de renda dos sócios? Há outras fontes de renda?
7)Vocês julgam suficiente a margem de lucro praticada por vocês? Vocês pretendem de alguma forma
aumentá-la?

316

8)Vocês prevêem a busca de fontes alternativas de receita? Se sim, quais?
9)Vocês pretendem crescer? Por quê?
10)A necessidade ou vontade de vocês crescerem implica ou implicará a mudança ou flexibilidade de
alguma característica do modelo de negócio de vocês em termos dos aspectos socioambientais?
11)Há alguma limitação significativa da indústria/mercado em que o negócio atua que foi ou que está
sendo difícil superar para viabilizar o modelo de negócio com impacto socioambiental?

